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توطئة
حــازت الحكومــة ثقــة الربملــان عــى إثــر عرضهــا للربنامــج الحكومــي برســم  ،2021-2017وهــو مــا
يعتــر تعاقــدا سياســيا بــن الحكومــة وممثــي األمــة ،ومــن خاللهــم تعاقــدا مــع املواطنــن ،يســتلزم
ربــط املســؤولية باملحاســبة ،مــع تفعيــل اآلليــات الدســتورية والقانونيــة لذلــك.
وتســعى الحكومــة مــن خــال تنزيــل الربنامــج الحكومــي إىل الوفــاء بالتزاماتهــا واالســتجابة
لحاجيــات وتطلعــات املواطنــات واملواطنــن ورفــع التحديــات التــي تواجــه بلدنــا ،وذلــك إمــا
باســتكامل وتطويــر أوراش اإلصــاح املفتوحــة ،أو بإطــاق أوراش جديــدة .ويكمــن الهدف األســمى
يف جميــع األحــوال يف تحســن الوضعيــة االجتامعيــة للفئــات الهشــة ،والرقــي مبســتوى عيــش
الطبقــات املتوســطة ،ودعــم القــدرة الرشائيــة للمغاربــة ،مــع العمــل عــى تقويــة االقتصــاد
الوطنــي ودعــم املقاولــة الوطنيــة ،خصوصــا الصغــرى منهــا واملتوســطة ،وتحســن منــاخ األعــال
واالســتثامر.
ويف ســبيل ذلــك تعبــأت الحكومــة بــكل مكوناتهــا انطالقــا مــن رؤيــة واضحــة لإلصــاح ،وبلــورت
تصــورا دقيقــا للتدابــر واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا ،واعتمــدت منهجيــة محكمــة للتنزيــل
والتتبــع ،مــع الحــرص يف كل ذلــك عــى تحقيــق النفــس الجامعــي والتنســيق بــن مختلــف
القطاعــات.
كــا أولــت الحكومــة عنايــة خاصــة لضــان حكامــة الفعــل العمومــي ،ورفــع مســتوى االلتقائيــة
بــن السياســات العموميــة والربامــج القطاعيــة .وبهــذا الخصــوص ،اعتمــدت الحكومــة ،منــذ
تنصيبهــا يــوم  26أبريــل  ،2017مجموعــة مــن اآلليــاتالكفيلــة بضــان حســن تنزيــل برنامجهــا،
منهــا إعــداد املخطــط التنفيــذي لهــذا الربنامـج،وإحــداث لجنــة بني-وزاريــة لتتبــع وتيســر تنزيــل
الربنامــج الحكومــي ،وإحــداث وحــدة إداريــة خاصــة لدعمهــا.
والتزامــا مببــدأ الشــفافية الــذي يقتــي التواصــل املســتمر ،دأبــت الحكومــة منــذ توليها املســؤولية،
عــى إصــدار مجموعــة مــن التقاريــر الدوريــة التواصليــة ،كوثيقتــي « 120يومــا 120 ،إج ـراء»،
و«حصيلــة الســنة األوىل مــن العمــل الحكومــي» عــى ســبيل املثــال .واآلن ،ويف منتصــف واليتهــا،
أعــدت الحكومــة هــذا «التقريــر الرتكيبــي لإلنجــازات املرحليــة للقطاعــات الحكوميــة» ،والــذي
عــاوة عــى كونــه يوفــر املعلومــة ويســاهم يف ضــان الحــق يف الحصــول عليهــا ،فهــو أيضــا نابــع
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مــن رضورة التواصــل مــع املواطنــن وممثليهــم يف الربملــان والتفاعــل معهــم .كــا يعتــر تكريســا
ملبــدأ ربــط املســؤولية باملحاســبة .ومــن ثــم ،فــإن هــذه املحطــة ليســت فقــط فرصــة لعــرض
النتائــج ،ولكــن أيضــا الســتخالص العــر ،وتصحيــح املســار متــى تطلــب األمــر ذلــك.
تــم تقديــم وترتيــب هــذه الحصيلــة حســب محــاور الربنامــج الحكومــي لتمكــن القــارئ مــن
اإلملــام بتقــدم إنجــاز التزامــات الربنامــج الحكومــي واألوراش الجاريــة واملربمجــة.
إن إصــدار هــذا التقريــر ،مناســبة أيضــا لتوجيــه الشــكر الخالــص إىل كافة مســؤويل وأطــر وموظفي
كل القطاعــات ،عــى العنايــة الخاصــة التــي أحاطــوا بهــا هــذه العمليــة ،وعــى مجهوداتهــم أثنــاء
القيــام بواجبهــم ،خدمــة للصالــح العــام وللمواطنــن.
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المحور األول
دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق
والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة

المحور األول

دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة

 .1تعزيز حقوق االنسان وصون حقوق وكرامة المواطن

تتمحــور حصيلــة إنجــاز التدابــر املندرجــة يف إطــار اختصاصــات وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق
اإلنســان حــول ســتة إج ـراءات رئيســية تهــم:
 .1اعتــاد سياســة حكوميــة مندمجــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وفــق تخطيط اسـراتيجي تشــاريك،
وتحيــن خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان بدءا مــن :2018
تــم إطــاق مســار تحيــن خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان بالتعــاون
مــع كتابــة لجنــة اإلرشاف عــى إعــداد الخطــة ،وذلــك وفــق مقاربــة تشــاركية موســعة شــملت مجمل
القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة ومكونــات الســلطة القضائيــة وأعضــاء لجنــة اإلرشاف
والربملــان و 150فاعــا يف مجــال حقــوق اإلنســان مــن منظــات غــر حكوميــة وأح ـزاب سياســية
ومركزيــات نقابيــة ومنظــات مهنيــة وممثــي أربــاب العمل وممثــي اإلعــام والجامعة .وقــد تفاعلت
العديــد مــن هــذه الجهــات مــع مــروع الخطــة مــن خــال تقديــم مالحظــات واقرتاحات تــم الحرص
عــى تضمينهــا يف الصيغــة النهائيــة ،التــي اعتمدهــا مجلــس الحكومــة بتاريــخ  21دجنــر .2017
وقــد بــارشت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مســطرة نــر نــص خطــة العمــل الوطنيــة
يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ( )2021-2018بالجريــدة الرســمية ،وعملــت عــى إشــعار
هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق اإلنســان باعتامدهــا .وبذلــك تكون اململكــة املغربيــة الدولة
 39التــي وضعــت خطــة يف مجــال حقــوق اإلنســان تفاعــا مــع توصيــة إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا.
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ويف إطــار التنزيــل الفعــي للخطــة ،خاصــة التوصيــة الخامســة الــواردة بهــا واملتعلقــة بالتعريــف
بهــا عــى نطــاق واســع ،قامــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان باســتثامر مختلف الوســائل
املتاحــة لتيســر االطــاع عليهــا عــى املســتوى الوطنــي والــدويل ،وذلــك مــن خــال:
تنظيــم  13لقــاء تواصليــا مــع الجامعــات الوطنيــة مــا بــن  13ينايــر و 20يونيــو  ،2018شــارك
فيهــا مــا يقــارب  6000شــخص مــا بــن أســاتذة وطلبــة؛
التعريــف بالخطــة عــى هامــش الــدورة  37ملجلــس حقــوق االنســان بجنيــف مــن خــال عقــد
نشــاط مــواز شــارك فيــه وزيــر الدولــة املكلــف بحقــوق اإلنســان يف مــارس 2018؛
التعريــف بالخطــة خــال أشــغال املشــاورات اإلقليميــة حــول السياســات العموميــة ذات
الصلــة بالحــق يف التنميــة املنظمــة بأديــس ابابــا يف مــارس 2018؛
إطــاق تنفيــذ  31اتفاقيــة رشاكــة مــع جمعيــات مــن جميــع جهــات اململكــة خــال ســنة
 ،2018همــت مشــاريع تتمحــور حــول التعريــف مبضامــن الخطــة وتقويــة قــدرات الفاعلــن
واإلســهام يف تفعيــل بعــض تدابريهــا؛
ترجمــة الخطــة إىل اللغتــن الفرنســية واإلنجليزيــة ،وكــذا إىل اللغــة األمازيغيــة يف إطــار الرشاكة
مــع جمعيــة حقوقيــة ومراجعتهــا مــن قبــل املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغية.
وتنفيــذا للتوجيهــات امللكيــة الســامية باســتكامل ترجمــة خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال
الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان إىل مخطــط تنفيــذي ينخــرط فيــه الجميــع ،وإعــداد النصــوص
القانونيــة والتدابــر العمليــة املرتبطــة بهــا ،تــم إعــداد هــذا املخطــط وفــق املقاربــة التشــاركية
نفســها املعتمــدة يف إعــداد وتحيــن خطــة العمــل .وقــد ارتكــزت هــذه املقاربــة التشــاركية
باألســاس عــى عقــد لقــاءات تحضرييــة مــع مختلــف القطاعــات الحكوميــة والربملــان والســلطة
القضائيــة واملؤسســات الوطنيــة ،إضافــة إىل عقــد اجتامعــات تشــاورية مــع الجمعيــات العاملــة يف
مجــال حقــوق االنســان.
ويعتــر هــذا املخطــط التنفيــذي إطــارا تعاقديــا ميكــن مــن تعبئــة وانخــراط أكــر عــدد مــن
الفاعلــن املعنيــن بإعــال الخطــة ،يف إطــار مــن التكامــل والتنســيق وااللتقائيــة ،ومبراعــاة ملهــام
وأدوار كل طــرف .كــا أنــه يعــد وثيقــة إجرائيــة ترتجــم تدابــر الخطــة إىل أنشــطة كفيلــة بإعاملها،
مــع تحديــد الجهــة املســؤولة عــن التنفيــذ والــركاء والجدولــة الزمنيــة لإلنجــاز والنتائــج املنتظــرة
مــن األنشــطة املربمجــة ومــؤرشات للقيــاس تســاعد عــى التتبــع والتقييــم.
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كــا أطلقــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان املرحلــة التحضرييــة إلعــال الخطــة عــى
املســتوى ال ـرايب ،حيــث تــم إىل حــدود بدايــة مــاي  2019تنظيــم خمســة لقــاءات إعداديــة مــع
مســؤويل مجالــس جهــات طنجة-تطوان-الحســيمة ومراكش-آســفي وبنــي مالل-خنيفــرة ودرعــة-
تافياللــت والداخلــة-واد الذهــب .ومكنــت هــذه اللقــاءات مــن تحديد األولويــات وبرنامــج العمل
بالنســبة لــكل جهــة ،وإعــداد مشــاريع اتفاقيــات للرشاكــة واإلعــداد لعقــد لقــاءات عــى مســتوى
كل جهــة عــى حــدة إلطــاق مسلســل إعــال الخطــة عــى املســتوى الـرايب.
وتنفيــذا للتوصيــة العــارشة الــواردة يف الخطــة ،واملتعلقــة مبواصلــة الحــوار املجتمعــي حــول
القضايــا الخالفيــة ،تــم تخصيــص برنامــج الرشاكــة مــع منظــات املجتمــع املــدين برســم ســنة 2019
للمشــاريع الراميــة إىل تعميــق النقــاش والحــوار العمومــي مــع كل مكونــات املجتمــع بخصــوص
هــذه القضايــا وإطــاق ديناميــات ومبــادرات جمعويــة للتحســيس والتواصــل بشــأنها.
كــا عقــدت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان اتفاقيــة رشاكــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة
اإلمنــايئ حــول مــروع «دعــم تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق
اإلنســان».
 .2تعزيــز قيــم حقــوق اإلنســان واملســاواة واإلنصــاف وفــق مضامــن األرضيــة املواطنــة للنهــوض
بثقافــة حقــوق اإلنســان مبــا يتــاءم مــع دســتور البــاد واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا
أو انضــم إليهــا املغــرب واملســاهمة يف ترســيخ الحقــوق والحريــات:
حرصــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان عــى مأسســة الحــوار مــع جمعيــات املجتمــع
املــدين بخصــوص القضايــا الراهنــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان مــن خــال تنظيــم أكــر مــن خمســة
لقــاءات حواريــة مــع الجمعيــات العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.
وإىل جانــب دعمهــا للمشــاريع الجمعويــة مــن خــال طلبــات عــروض املشــاريع وال ـراكات
الخاصــة ،أطلقــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان برنامجــا لتقويــة قــدرات جمعيــات
املجتمــع املــدين فيــا يتعلــق بالتفاعــل مــع املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان وتقويــة
دورهــا يف تعزيــز املامرســة االتفاقيــة للمملكــة ،وواصلــت تفعيــل برنامــج لتعزيــز قــدرات
الجمعيــات العاملــة يف مجــال حقــوق الطفــل عــى الصعيــد الجهــوي ،مكــن مــن تأســيس
شــبكات جهويــة للنهــوض بحقــوق الطفــل ومــن إعــداد خرائــط ترابيــة للفاعلــن يف مجــال
حاميــة الطفولــة.
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ويف نفــس الســياق ،تــم توقيــع اتفاقيــة إطــار بخصــوص «مــروع مدرســة حقــوق االنســان
 »2021-2019مــن طــرف كل مــن وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان ووزارة الرتبيــة الوطنيــة
والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي ومنتــدى املواطنــة .ويهــدف هــذا املــروع إىل
ترســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســان يف الربامــج واملشــاريع الرتبويــة للمؤسســات التعليميــة ،وكــذا تقويــة
وتطويــر قــدرات وأدوار املدرســة املغربيــة للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان يف الحيــاة املدرســية
ومحيطهــا .كــا يســعى إىل متكــن األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن مــن أقطــاب جهويــة
للرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان وتعبئــة الــركاء االجتامعيــن والثقافيــن والرتبويــن واإلعالميــن
لالنخ ـراط يف مســار النهــوض بحقــوق اإلنســان يف الحيــاة املدرســية ويف محيطهــا.
مــن جانــب آخــر ،خلــدت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان الذكــرى الســبعينية لإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان مــن خــال تنظيــم احتفــال متيــز بتــاوة رســالة ملكيــة ســامية .ونظــم
هــذا الحــدث برشاكــة مــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وبنــك املغــرب وبريــد املغــرب،
وحــره أعضــاء الحكومــة وممثلــو منظــات األمــم املتحــدة واملجتمــع املــدين .وبــادرت وزارة
الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بهــذه املناســبة إىل تكريــم شــخصيتني حقوقيتــن بارزتــن تــم
انتقاؤهــا بنــاء عــى عمــل لجنــة مســتقلة مكونــة مــن مثانيــة أعضــاء تــم إحداثهــا لهــذا الغــرض،
وهــا الســيدة لطيفــة الجبابــدي والســيد لحبيــب بلكــوش .كــا عــرف هــذا اللقــاء اإلعــان عــن
إصــدار كل مــن بريــد املغــرب وبنــك املغــرب لطابــع بريــدي وقطعــة نقديــة تخليــدا للذكــرى
وتعب ـرا عــن انخ ـراط املؤسســات املغربيــة يف الديناميــة الحقوقيــة.
 .3تعزيز اإلطار القانوين وتطوير املؤسسات الوطنية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان:
أرشفــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق االنســان عــى تقديــم ومناقشــة واعتــاد القانــون رقــم
 76.15املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان والقانــون رقــم  14.16املتعلــق
مبؤسســة الوســيط.
 .4دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل اإليجايب مع اآلليات الدولية لحقوق االنسان:
قامــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بتعزيــز التفاعــل مــع املنظومــة األمميــة لحقــوق
اإلنســان بجميــع مكوناتهــا ،حيــث عملــت عــى الرفــع مــن مســتوى املشــاركة الوطنيــة يف أشــغال
دورات مجلــس حقــوق اإلنســان عــر تنظيــم عــدة أنشــطة موازيــة ،كان أبرزهــا النشــاط املخصــص
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للتعريــف بخطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،إىل جانــب تنســيق
املشــاركة يف الــدورات العاديــة للمجلــس.
وحرصــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان عــى تعزيــز التفاعــل مــع آليــات اإلج ـراءات
الخاصــة ،مــن خــال اإلرشاف عــى إعــداد ومواكبــة وتتبــع نتائــج زيــارة اللجنــة الفرعيــة ملنــع
التعذيــب لبالدنــا خــال شــهر أكتوبــر  2017وزيــارة املقــررة الخاصــة املعنيــة باألشــكال املعــارصة
للعنرصيــة والتمييــز العنــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب خــال شــهر دجنــر
 .2018كــا قامــت ،بالتنســيق مــع القطاعــات املعنيــة ،مبعالجــة الشــكايات والبالغــات الفرديــة
املعروضــة عــى آليــات اإلجــراءات الخاصــة وهيئــات املعاهــدات ،وأرشفــت عــى عقــد عــدة
لقــاءات رســمية وجلســات عمــل معهــا ملناقشــة امللفــات املندرجــة يف إطــار واليتهــا.
وبخصــوص آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل ،فقــد تــم إعــداد مــروع التقريــر املرحــي املتعلــق
بتنفيــذ توصيــات الجولــة الثالثــة تنفيــذا لاللتـزام الطوعــي الــذي اتخذتــه اململكــة خــال جلســة
اعتــاد التقريــر النهــايئ لفريــق العمــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل يف شــتنرب .2017
ويف ســياق تعزيــز التفاعــل مــع هيئــات املعاهــدات ،تــم تنســيق إعــداد وتقديــم التقاريــر الوطنيــة
مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة التــي يعــد املغــرب طرفــا فيهــا ،حيــث تــم إعــداد مــروع التقريــر
الوطنــي الجامــع للتقاريــر  19و 20و 21حــول إعــال اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
العنــري وتنظيــم لقــاءات تشــاورية يف أفــق اعتــاده .كــا تــم تقديــم تقريــر حــول تنفيــذ
بعــض توصيــات اللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى إثــر فحصهــا للتقريــر األويل
للمغــرب يف غشــت .2017
باملــوازاة مــع ذلــك ،تــم إعــداد ردود ومســاهامت يف إطــار التفاعــل مــع مختلــف التقارير الســنوية
واملوضوعاتيــة والبالغــات الصــادرة عــن بعــض الــدول واملنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة كمنظمة
العفــو الدوليــة ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش .كــا تــم التفاعــل مــع املفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان بشــأن طلبــات للمعلومــات واســتبيانات تهــم مواضيــع مختلفــة متعلقــة بحقــوق
اإلنســان.

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
19

المحور األول

دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة

 .5استكامل االنخراط يف منظومة حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية:
واصلــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مواكبتهــا للنقــاش الوطنــي املتعلــق باالنضــام إىل
منظومــة االتحــاد اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان.
 .6مواصلــة جهــود الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ومواصلــة تنفيــذ توصيــات هيئــة اإلنصــاف
واملصالحــة:
خــال الفــرة املمتــدة مــن فاتــح نونــر  2017إىل  31دجنــر  ،2018توصلــت وزارة الدولــة املكلفــة
بحقــوق اإلنســان مبــا مجموعــه  1937شــكاية وتظلــا مــن مواطنــن وجمعيــات ،بلغــت نســبة
معالجتهــا بشــكل إجــايل  .% 95ويف نفــس اإلطــار ،تــم إطــاق حملــة وطنيــة لتســجيل األطفــال
يف ســجالت الحالــة املدنيــة ،أســفرت لغايــة حــدود  31دجنــر  ،2018عــى تســجيل  53.418شــخصا
بســجالت الحالــة املدنيــة مبــن فيهــم األطفــال ،وذلــك باســتصدار مــا مجموعــه  44.124حكــا
ترصيحيــا بالــوالدة ،مــن ضمــن  62.230ملــف معــروض عــى القضــاء ،كــا تــم خاللهــا تســجيل
 1574طفــا أجنبيــا ،بينــا تــم إطــاق املرحلــة الثانيــة يف نهايــة أبريــل  .2019كــا متــت املبــادرة
إىل معالجــة موضــوع تغذيــة األشــخاص املوضوعــن رهــن الحراســة النظريــة ،عــر ضــان رصــد
اعتــادات ماليــة خاصــة يف قانــون املاليــة برســم ســنة  .2019ومــن ناحيــة أخــرى ،قامــت وزارة
الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بإعــداد تقريريــن خاصــن بأحــداث جـرادة وأحــداث الحســيمة،
تضمنــا توضيحــات حــول ســياق تطــور األحــداث واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة ملنــع
محــاوالت الدفــع باملنطقــة إىل االحتقــان.
إضافــة إىل املحــاور الســتة املفصلــة أعــاه ،عملــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان ،مــا
بــن  17أبريــل  2018و 05ينايــر  ،2019عــى تتبــع ورئاســة  25اجتامعــا للجنــة التقنيــة املنبثقــة
عــن اللجنــة الوزاريــة ملعالجــة إشــكالية تنفيــذ األحــكام القضائيــة املتعلقــة بأشــخاص القانــون
العــام ،والتــي تــم تفويــض رئاســتها لوزيــر الدولــة املكلــف بحقــوق اإلنســان يف مــارس .2018
وأفضــت أشــغال اللجنــة التقنيــة إىل اعتــاد أرضيــة عمــل حــددت مبوجبهــا محــاور الوقايــة مــن
املنازعــات ،كــا تــم االتفــاق عــى وضــع اس ـراتيجية لعمــل اللجنــة ترتكــز عــى خمســة محــاور
رئيســية تتعلــق بالوقايــة والتأهيــل والترشيــع والخــرة وإعــادة تأطــر التنفيــذ ،إضافــة إىل صياغــة
مجموعــة مــن التوصيــات واملقرتحــات التــي همــت املحــاور الخمســة املذكــورة.
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 .2مواصلة إصالح منظومة العدالة

تتوزع منجزات وزارة العدل خالل سنة  2018من خالل أربعة عرش محورا :
 .1تأهيل اإلدارة القضائية
 .2تخليق منظومة العدالة
 .3تعزيز الحقوق والحريات
 .4حصيلة املجهودات املبذولة للتصدي لظاهرة االستيالء عىل عقارات الغري
 .5االرتقاء بفعالية ونجاعة أداء املحاكم
 .6التنفيذ املدين والزجري
 .7إمناء القدرات املؤسسية ملنظومة العدالة
 .8تحديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها
 .9الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم
 .10التعاون الدويل يف مجال العدالة
 .11مؤمتر مراكش الدويل للعدالة
 .12التواصل والتفاعل مع الربملان واملهنيني والهيئات واملنظامت الوطنية والدولية
 .13النهوض بالخدمات االجتامعية لقضاة وموظفي قطاع العدل
 .14تنفيذ امليزانية القطاعية لوزارة العدل برسم سنة 2018
فعــى مســتوى اإلدارة القضائيــة ،و بعــد تنزيــل االســتقالل املؤسســايت الكامــل للســلطة القضائيــة،
انصــب االهتــام خــال ســنة  2018عــى تأهيــل اإلدارة القضائيــة واالرتقــاء بهــا ،لتلعــب دورها كامال
يف املشــهد الجديــد ملنظومــة العدالــة ،حيــث ثــم األنكبــاب عــى إعــداد تصور شــامل ومتكامــل حول
هــذه اإلدارة وســبل الرفــع مــن نجاعتهــا ،ســواء مــن خــال تحديــد مجــاالت اختصاصهــا أو مــن خالل
تحديــد عالقتهــا بباقــي املتدخلــن يف منظومــة العدالــة ،أو مــن خالل دراســة آليــات تطويرهــا وإعادة
النظــر يف طــرق تدبريهــا .وقــد ســعت الــوزارة بهــذا الخصــوص إىل ترسيــع املصادقــة عــى مــروع
القانــون رقــم  38.15املتعلــق بالتنظيــم القضــايئ باعتبــاره اآلليــة القانونيــة املنظمــة للعمــل داخــل
املحاكــم ،واختصاصــات كل االطـراف املتدخلــة يف العمليــة القضائيــة ،حيــث إنــه بعــد مســار طويــل
وحــوار مــع كل األطـراف ،تــم إقـرار العديــد مــن املقتضيــات التي مــن شــأنها تأهيــل اإلدارة القضائية
وتطويرهــا ،مــن قبيــل إحــداث مؤسســة الكاتــب العــام للمحكمــة ،وتوحيــد الهيكلــة اإلداريــة لكتابة
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الضبــط بــكل املحاكــم ،واعتــاد التدبــر اإللكــروين والرقمــي يف املســاطر واإلجـراءات التــي تقــوم بها
كتابــة الضبط.
وعــى مســتوى تخليــق منظومــة العدالــة ،فقــد متيــزت ســنة  ،2018بوضــع اآلليــات القانونيــة
والتنظيميــة لعمــل املفتشــية العامــة لــوزارة العــدل يف ظــل الوضــع املؤسســايت الجديــد الناتــج عــن
اســتقالل الســلطة القضائيــة ،وتحديــد اإلختصاصــات واملهــام التــي ســتضطلع بهــا لرتســيخ مبــادئ
التخليــق والشــفافية والنزاهــة ،مــع مواصلــة العمــل يف مجــال املراقبــة والتدقيــق وتتبــع املهــن
القانونيــة والقضائيــة ،ولعــل النتائــج املحققــة خــال هــذه الســنة تكشــف بوضــوح عــن أهميــة
العمــل الــذي تضطلــع بــه املصالــح املكلفــة بالتفتيــش والتدقيــق واملراقبــة ،وأثــره عــى ترســيخ
وتكريــس مبــادئ الحكامــة والتخليــق والنزاهــة.
وعــى مســتوى تعزيــز الحقــوق والحريــات ،فقــد واصلــت الــوزارة عملهــا بشــكل يحقــق اإللتقائيــة
يف السياســات العموميــة للدولــة ،ويضمــن الفعاليــة والنجاعــة يف محاربــة الظاهــرة اإلجراميــة بــكل
أشــكالها .وارتباطــا بنفــس الــورش ،فقــد كان لإلجـراءات التــي اتخذتها الــوزارة يف إطــار اللجنة املكلفة
بالتصــدي لظاهــرة االســتيالء عــى عقــارات الغــر ،أكــر األثــر عــى محــارصة هــذه الظاهــرة الخطــرة
والحــد منهــا ،وهــي إج ـراءات تــم تعزيزهــا بإحالــة عــدد مــن النصــوص القانونيــة عــى الربملــان
خــال ســنة  ،2018منهــا مدونــة الحقــوق العينيــة وقانــون اإللتزامــات والعقــود ،والتــي ســتحقق بعد
املصادقــة عليهــا بحــول اللــه الوقايــة والــردع املطلوبــن ،وســتمكن مــن الحــد مــن هــذه الظاهــرة
التــي كانــت موضــوع رســالة ملكيــة موجهــة إىل وزيــر العــدل.
وملــا كان اإلصــاح رهينــا بالنتائــج التــي يتــم تســجيلها ،واألرقــام التــي يتــم تحقيقهــا ،فقــد متيــزت
ســنة  2018بتحقيــق محاكــم اململكــة نســبة نجاعــة عاليــة ومهمــة ،ســواء عــى مســتوى البــت يف
القضايــا أو عــى مســتوى تنفيــذ األحــكام القضائيــة ،أرقــام ونســب عكســت املجهــودات املبذولــة
مــن طــرف الســادة املســؤولني القضائيــن واإلداريــن والســادة القضــاة وموظفــي هيئــة كتابــة
الضبــط ومختلــف مســاعدي القضــاء ،وأرشت عــى اســتمرارية املنحــى التصاعــدي يف أداء املحاكــم،
حيــث بلــغ عــدد القضايــا املحكومــة ســنة  2018مــا مجموعــه  2.967.047قضيــة ،وبلغــت نســبة
القضايــا املحكومــة مــن القضايــا املســجلة  ،102,23%ونســبة القضايــا املحكومــة مــن القضايــا
الرائجــة  ،83,19%وتراجــع عــدد القضايــا املخلفــة إىل  599.710قضيــة بعدمــا كان عددهــا ســنة
 2016يقــارب  620.000قضيــة.
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ونفــس املــؤرشات اإليجابيــة تــم تســجيلها أيضــا عــى مســتوى تنفيــذ األحــكام القضائيــة ،حيــث
بلغــت نســبة املنفــذ مــن املســجل  ،104,64%ونســبة املنفــذ مــن الرائــج  ،72,48%كــا بلغــت
قيمــة املبالــغ املاليــة املنفــذة مــن طــرف الدولــة واملؤسســات العموميــة والجامعــات املحليــة
خــال هــذه الســنة مــا مجموعــه .3.253.610.983,83درهــم ،وهــي أرقــام يتــم تســجيلها ألول
مــرة ،وترتجــم بالفعــل اإلحســاس العــايل لــدى مختلــف الفاعلــن واملتدخلــن بأهميــة التنفيــذ
ودوره يف ترســيخ وتكريــس هيبــة القضــاء .ويف إطــار املســاهمة يف ترسيــع وتــرة تنفيــذ األحــكام
القضائيــة ،تــم إعــداد مــروع قانــون حــول تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة يف مواجهــة اإلدارة
وأشــخاص القانــون العــام وتــم إرســاله إىل الســيد رئيــس الحكومــة بتاريــخ  3مــاي  ،2018مــن
أجــل وضعــه رهــن إشــارة اللجنــة املحدثــة لــدى رئاســة الحكومــة قصــد تتبــع وتنفيــذ األحــكام
القضائيــة.
كــا ســجل مــؤرش تحصيــل الغرامــات واإلدانــات النقديــة ،تطــورا مهــا ،وواصــل منحــاه التصاعــدي
ســنة بعــد أخــرى ليصــل خــال ســنة  2018إىل تســجيل مبلــغ إجــايل يقــدر بـــ 292.121.070
درهــم ،بعدمــا ســجل ســنة  2017مــا مجموعــه  290.432.862درهــم ،وســجل ســنة  2016مــا قيمتــه
 279.290.721درهــم.
وتنفيــذا للتوجيهــات امللكيــة الســامية املوجهــة لــإدارات العموميــة بشــأن األحــكام القضائيــة
الصــادرة ضدهــا ،فقــد كانــت وزارة العــدل حريصــة عــى التقيد بهــذه التوجيهــات الســامية ،وإعطاء
القــدوة يف معالجــة هــذه اإلشــكالية ،وقــد متكنــت الــوزارة مــع نهايــة ســنة  2018مــن تنفيــذ جميــع
األحــكام الصــادرة ،ضدهــا باســتثناء حكــم واحــد تــم تبليغــه إليهــا يف نهايــة الســنة ،وقــد أخذ مســاره
الطبيعــي للتنفيــذ خــال األســابيع األوىل مــن ســنة .2019
واعتبــارا ألهميــة العنــر البــري يف تحقيــق اإلصــاح الشــامل والعميــق ملنظومــة العدالــة ،فقــد
حرصــت الــوزارة عــى إيــاء هــذا العنــر األهميــة الخاصــة يف برامجهــا ومخططاتهــا ،وذلــك مــن
خــال توفــر مــوارد برشيــة كافيــة ومؤهلــة لتنزيــل برامــج اإلصــاح وتلبيــة احتياجــات العدالــة،
وتنظيــم مباريــات للولــوج إىل املهــن القانونيــة والقضائيــة ،وتوفــر الوســائل املاديــة واللوجســتيكية
لضــان تكويــن أســايس ومســتمر يف مســتوى عــال ميكنهــا مــن مواكبــة املســتجدات التــي يعرفهــا
الحقــل القانــوين وطنيــا ودوليــا ،وقــد مكنــت هــذه االسـراتيجية وللــه الحمــد مــن الرفــع مــن أعــداد
العاملــن يف منظومــة العدالــة بــكل أصنافهــا وتيســر الولــوج إىل العدالــة وتوفــر خدمــة قضائيــة
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جيــدة للمرتفقــن ،هــذا دون إغفــال االهتــام بالجانــب االجتامعــي لشــغيلة القطــاع ،وذلــك مــن
خــال دعــم املؤسســة املحمديــة لألعــال االجتامعيــة لقضــاة وموظفــي العــدل ،ومواكبتهــا يف تنفيــذ
مختلــف الربامــج املســطرة مــن طرفهــا يف مجــاالت الســكن والصحــة والنقــل والرعايــة االجتامعيــة
والرتفيــه.
ويف ســياق اإلهتــام بالعنــر البــري ،كانــت الــوزارة حريصــة عــى تفعيــل مقاربــة النــوع ،وإيــاء
املــرأة مــا تســتحقه مــن عنايــة واهتــام بالنظــر إىل تضحياتهــا واملجهــودات املبذولــة مــن طرفهــا،
وتبقــى وزارة العــدل يف هــذا الصــدد مــن القطاعــات القليلــة التــي اســتطاعت تحقيق مبــدأ املناصفة
حيــث تصــل نســبة املوظفــات بكتابــة الضبــط .49,3%
كــا أنــه البــد مــن التذكــر بالحــدث التاريخــي الــذي ميــز ســنة  ،2018مــن خــال فتــح البــاب أمــام
املــرأة املغربيــة لولــوج خطــة العدالــة تنفيــذا للتعليــات امللكيــة الســامية املوجهــة إىل وزيــر العدل،
حيــث تعبــأت الــوزارة بــكل مكوناتهــا لتنزيــل وتنفيــذ هــذه التعليــات الســامية ،وذلــك مــن خــال
تنظيــم مبــاراة لولــوج هــذه املهنــة ،فتحــت ألول مــرة يف وجــه الذكــور واإلنــاث ،وأســفرت عــن نجــاح
 800متبــار ،منهــم  299امــرأة ،يوجــدون اآلن يف مرحلــة التكويــن األســايس الــذي يتــم الحــرص عــى
تتبــع أطــواره وتفاصيلــه بــكل دقــة وحــزم.
ويبقــى ورش البنيــة التحتيــة مــن االوراش الكــرى التــي فتحتهــا الــوزارة يف الســنوات االخــرة وعبــأت
لــه مــوارد ماليــة مهمــة ،وقــد متكنــت وللــه الحمــد بفضــل التعبئــة الشــاملة ألطرهــا ومهندســيها من
تحقيــق نتائــج باهــرة تشــهد عليهــا األرقــام والنســب املحققــة ،ويكفــي يف هــذا الصــدد التذكــر بأنــه
بعدمــا كانــت نســبة البنايــات الجيــدة ســنة  2012ال تتجــاوز  29%أصبحــت اليــوم تشــكل نســبة
 ،67%وباملقابــل فبعدمــا كانــت نســبة البنايــات غــر الالئقــة تصــل إىل  48%ســنة  ،2012انخفضــت
هــذه النســبة ســنة  2018لتصــل إىل  16%فقــط ،والعــزم راســخ الســتكامل هــذا الورش الكبــر وتعبئة
املــوارد املاليــة الرضوريــة للوصــول إىل الهــدف املنشــود ســنة  ،2021وهــو جعــل كل بنايــات املحاكــم
باململكــة يف وضعيــة جيــدة تليــق بهيبــة الســلطة القضائيــة ومكانتهــا ،وتلبــي االحتياجــات املتزايــدة
للعدالــة هــذا مــع اإلشــارة إىل أن ســنة  2018عرفــت انتهــاء األشــغال ب  09مشــاريع ،فيــا الزالــت
األشــغال جاريــة عــى قــدم وســاق ب  48مرشوعــا آخــر ،وتــم االنتهــاء مــن دراســة  07مشــاريع ،وال
تـزال الدراســات مســتمرة بشــأن  07مشــاريع اخــرى ،ومتــت برمجــة  17مرشوعــا جديــدا ،كل ذلــك
بتكلفــة ماليــة تفــوق  03ماليــر درهــم.
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أمــا ورش التحديــث الــذي يعــد مــن األوراش الكــرى واملهيكلــة يف اس ـراتيجية الــوزارة ،فقــد متيــز
خــال ســنة  2018باســتكامل أســس التحــول الرقمــي الــذي تعرفــه منظومــة العدالــة يف أفــق تنزيــل
املحكمــة الرقميــة التــي تعــد تحديــا كبـرا ومطمحــا لــكل الفاعلــن واملتدخلــن فبعــد املجهــود الذي
بــذل إلعــداد وتنزيــل عــدد مــن الربمجيــات والتطبيقيــات التــي تســاعد عــى تحســن عمــل وأداء
املحاكــم ،كتنزيــل نظــام  S@Jيف نســخته الجديــدة ،وحوســبة الصناديــق ،والربــط الســمعي البــري
للجلســات عــن بعــد ،وبعــد تثبيــت عــدد مــن الخدمــات اإللكرتونية التــي تدعــم المادية اإلجـراءات،
وتهــدف إىل تســهيل الولــوج إىل العدالــة والحصــول عــى الخدمــات عــن بعــد ،مــن قبيــل تعميــم
خدمــة الســجل العــديل عــر الخــط بــكل محاكــم اململكــة ،وتحديــث نظــام تدبــر الســجل التجــاري
إلكرتونيــا ،وإعطــاء اإلمكانيــة للمتعاملــن اإلقتصاديــن للحصــول عــى مســتخرجه عــر االنرتنيــت،
فضــا عــن إمكانيــة إيــداع القوائــم الرتكيبيــة للــركات عــر الخــط ،وتحديــث برمجيــة تتبــع القضايــا
عــر الخــط ،انكبــت الــوزارة خــال ســنة  2018عــى إرشاك املهــن القانونيــة والقضائيــة يف هــذا
التحــول الرقمــي ،مــن خــال إعــداد منصــات وبرامــج معلومياتيــة تهــدف إىل تنزيــل مبــدأ التقــايض
عــن بعــد ،ورقمنــة التبــادل والتواصــل بــن املحاكــم وكل مســاعدي القضــاء ،حيــث تــم الــروع يف
العمــل مبنصــة املحامــي للتبــادل اإللكــروين مــع املحاكــم ،وتــم االنتهــاء مــن إعــداد وتثبيــت منصــة
للتبــادل اإللكــروين مــع املفوضــن القضائيــن  ،ومنصــة أخرى للتبــادل اإللكــروين مع الســادة العدول،
والعمــل جــار لتعميــم هــذه املنصــات عــى كل املهــن القانونيــة والقضائية لضــان انخراطهــا الفعال
يف هــذا الــورش التحديثــي الكبــر.
واعرتافــا بأهميــة املنجـزات التــي تــم تحقيقهــا عــى هــذا املســتوى ،تــم تتويــج وزارة العــدل بجائــزة
االمتيــاز يف صنــف الخدمــات االجرائيــة اإللكرتونيــة بتاريــخ  20دجنــر  ،2018خــال الحفــل الــذي
نظمتــه وزارة اإلصــاح اإلداري والوظيفــة العموميــة وترأســه الســيد رئيــس الحكومــة ،حــول اإلدارة
اإللكرتونيــة يف دورتهــا الثانيــة عــرة بعدمــا ســبق لهــا أن فــازت ســنة  2015بجائزتــن للتميــز
خــال الــدورة التاســعة املنظمــة مــن طــرف نفــس الجهــة بفضــل خدمــة الســجل العــديل اإللكــروين
والتطبيــق الهاتفــي (.)e justice
وألن مــا تــم تحقيقــه مــن منجــزات يحتــاج إىل تواصــل دائــم مــع مختلــف الــركاء والفاعلــن
للتعريــف مبــا تحقــق ومبــا هــو قيــد اإلنجــاز والتنزيــل ،فقــد حرصــت الــوزارة عــى تبنــي سياســة
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تواصليــة مــع كل الفعاليــات املهنيــة والحقوقيــة والسياســية واملؤسســات الوطنيــة والهيئــات الدوليــة
الرشيكــة واإلعــام وهيئــات املجتمــع املــدين ،تقــوم عــى أســاس االنفتــاح والتواصــل املبــارش ودعــم
جســور التعــاون والتفاعــل اإليجــايب مــع كل املقرتحــات والتصــورات الهادفــة إىل تجويــد وتطويــر
الربامــج املســطرة.
وانســجاما مــع التوجــه العــام للسياســة الخارجيــة للمملكــة ،فقــد متيــزت ســنة  2018بديناميــة كبرية
لــوزارة العــدل يف مجــال التعــاون الــدويل املرتبــط بشــؤون العدالــة ،ديناميــة جعلــت املغــرب محــط
أنظــار مختلــف دول العــامل الذيــن حلــت وفودهــم عــى أرض اململكــة للتعــرف عــن قــرب عــى
التجربــة املغربيــة يف مجــال إصــاح منظومــة العدالــة واالســتفادة منهــا ،وإبـرام اتفاقيــات ورشاكات
مــع الــوزارة يف مجــاالت متعــددة ،جنائيــة ومدنيــة وإداريــة.
ويبقــى الحــدث األبــرز الــذي ميــز ســنة  2018هــو تنظيــم الــوزارة للمؤمتــر الــدويل األول للعدالــة
مبراكــش أيــام  02و 03و 04أبريــل تحــت الرعايــة الســامية لجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره
اللــه وأيــده ،والرســالة امللكيــة الســامية التــي متــت تالوتهــا خــال الجلســة االفتتاحيــة لهــذا
املؤمتــر ،رســالة ملكيــة كانــت حبــى باملعــاين والعــر والتوجيهــات ،وعكســت بجــاء االهتــام
الخــاص الــذي يوليــه جاللتــه إلصــاح منظومــة العدالــة ،وإرشافــه الشــخيص عــى تتبــع مراحــل
تنزيــل هــذا املــروع االس ـراتيجي الكبــر واملهيــكل .مؤمتــر متيــز بحضــور  77دولــة و 40وزي ـرا
للعــدل مــن مختلــف دول العــامل ،وخــرج بتوصيــات تعمــل الــوزارة جاهــدة عــى اســتثامرها يف
اإلصــاح الجــاري تنزيلــه.
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 .3تأهيل وتجويد المنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور

مــن خــال تحليــل املعطيــات املتعلقــة مبشــاريع النصــوص التــي تــم إعدادهــا خــال هــذه الفــرة،
يتضــح بــأن هــذه املشــاريع قــد تناولــت بصفــة رئيســية تفعيــل عــدد مــن املقتضيــات الدســتورية
واإلصالحــات املؤسســاتية ،وتأطــر مجــاالت السياســات االجتامعيــة للدولــة ،ووضــع أطــر قانونيــة
جديــدة تهــم السياســة االقتصاديــة واملاليــة ،باإلضافــة إىل عــدد مــن النصــوص التــي قامــت الحكومــة
مــن خاللهــا مبراجعــة ومالءمــة املنظومــة القانونيــة الوطنيــة مــع أحــكام املعاهــدات الدوليــة التــي
صادقــت عليهــا اململكــة أو انضمــت إليهــا.

فيــا يخــص العمــل القانــوين والتنظيمــي املتعلــق بتفعيــل أحــكام الدســتور واإلصالحات
املؤسساتية

يف إطــار متابعــة مسلســل تفعيــل الدســتور ،اســتنادا إىل محــاور الربنامــج الحكومــي املعتمــد ،وال
ســيام منهــا تلــك املتعلقــة باإلصالحــات املؤسســاتية ،تداولــت الحكومــة وصادقــت عــى عــدد مــن
النصــوص القانونيــة ،همــت بصفــة خاصــة عــددا مــن املؤسســات الحقوقيــة ،منها مؤسســة الوســيط
واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان.
كــا تــم إعــداد ودراســة واملصادقــة عــى النــص التنظيمــي املرجعــي املتعلــق بامليثــاق الوطنــي
لالمتركــز اإلداري الــذي شــكل نصــا مؤسســا لسياســة جديــدة للدولــة يف مجــال التنظيــم اإلداري
للمملكــة ،وإصالحــا عميقــا للمنظومــة اإلداريــة الوطنيــة ،ولنظــام الحكامــة ،الــذي ســتكون لــه بحول
اللــه ،آثــار إيجابيــة عــى حســن تنظيــم املرافــق العموميــة ،وتجويــد الخدمــة العمومية التــي تقدمها
للمواطــن.
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن الحكومــة مــن خــال مــا أعدتــه وصادقــت عليــه مــن نصــوص تنظيميــة،
قــد غطــت معظــم جوانــب الرتســانة القانونيــة التطبيقيــة للقوانــن التنظيميــة املتعلقــة بالجامعــات
الرتابيــة ،والتــي ناهــزت  71مرســوما مــن شــأنها أن متكــن هــذه الجامعــات مبختلــف أصنافهــا ،مــن
اآلليــات القانونيــة التنفيذيــة الالزمــة لقيامهــا مبامرســة اختصاصاتهــا ،وفــق مــا حــدده الدســتور،
وأقرتــه القوانــن التنظيميــة املتعلقــة بهــا.
وضمــن ســياق اإلصالحــات املؤسســاتية التــي تقــوم بهــا الحكومــة بكيفيــة متدرجــة ،تطبيقــا ملضامني
الربنامــج الحكومــي ،فقــد تــم إعــداد واملصادقــة كذلــك عــى عــدد مــن مشــاريع القوانــن الجديــدة
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التــي همــت جملــة مــن املؤسســات الوطنيــة مبــا فيهــا املؤسســات االس ـراتيجية ،كــا هــو الشــأن
بالنســبة ملؤسســة بنــك املغــرب ،والوكالــة املغربيــة لتنميــة االســتثامرات والصــادرات ،ووكالــة التنمية
الرقميــة ،والصنــدوق املغــريب للتأمني الصحي ،واملركز الســيناميئ املغــريب والوكالة الوطنيــة للتجهيزات
العامــة ،وكــذا مراجعــة جزئيــة للنصــوص املتعلقــة بالصنــدوق الوطني للضــان االجتامعــي ،واملكتب
املغــريب للملكيــة الصناعيــة والتجارية.
وجديــر بالذكــر أن الحكومــة قــد اعتمــدت ،خــال الســنتني املاضيتــن ،جملــة مــن اآلليــات التنفيذية
لعــدد مــن السياســات القطاعيــة ،والتــي شــكلت جــزءا مــن منظومــة اإلصالحــات املؤسســاتية ،حيث
صادقــت عــى النصــوص التنظيميــة املتعلقــة بإحــداث عــدة لجــان وطنيــة ووزاريــة ،نذكــر منهــا
عــى ســبيل املثــال ال الحــر :اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ،ولجنــة العرائــض ،واللجنــة الوطنيــة
للتنميــة املســتدامة ،واملجلــس الوطنــي لألرشــيف وغريهــا مــن اللجــان الوظيفيــة ،التــي تعمــل
كآليــات إىل جانــب الحكومــة مــن أجــل مســاعدتها عــى القيــام مبهامهــا الدســتورية يف ترصيــف
السياســات العموميــة.

فيــا يخــص اإلصالحــات القانونيــة والتنظيميــة املتعلقــة مبجــال السياســة االقتصاديــة
واملاليــة للــدول

عــاوة عــى القانونــن املاليــن لســنتي  2018و ،2019ونصوصهــا التطبيقيــة وغريهــا مــن
النصــوص املصاحبــة ،فقــد قامــت الحكومــة باعتــاد جملــة مــن مشــاريع النصــوص ذات األهميــة
االســراتيجية بالنســبة للنســيج االقتصــادي واملــايل لبالدنــا.
وقد همت هذه املشاريع بصفة أساسية محورين رئيسيني:
أولهام :اإلصالح للمراكز الجهوية لالستثامر وإحداث اللجان الجهوية املوحدة
لقــد عملــت الحكومــة خــال الســنة املاضيــة طبقــا للتوجيهــات امللكيــة الســامية عــى مراجعــة
جذريــة لإلطــار الترشيعــي املنظــم للمراكــز الجهويــة لالســتثامر ،حيــث تــم إعــادة هيكلتهــا يف
شــكل مؤسســات عموميــة بصالحيــات تقريريــة ونظــام متميــز للحكامــة يجعلهــا قــادرة عــى
تيســر وتحفيــز االســتثامر ،عــاوة عــى إحــداث لجنــة جهويــة موحــدة مــن أجــل تبســيط املســاطر
وتيســر البــت يف مشــاريع االســتثامر امل ـراد إنجازهــا جهويــا.
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ثانيهام :التأطري القانوين لعدد من العمليات لفائدة املقاوالت
وال ســيام إلحــداث املقــاوالت بطريقــة إلكرتونيــة ،والتدبــر اإللكــروين للســجل التجــاري ،والتدبــر
اإللكــروين لعمليــات التحفيــظ العقــاري ،وتفعيــل مرصــد آجــال األداء ملواكبــة املقــاوالت فيــا
يخــص مســتحقاتها لــدى زبنائهــا العموميــن ،عــاوة عــى التأطــر القانــوين الجديــد الــذي يهــم
املنازعــات ذات الصلــة بالصفقــات والطلبيــات العموميــة املتعلقــة بالجامعــات الرتابيــة .وقــد هــم
هــذا املحــور كذلــك صــدور عــدة نصــوص همــت مراجعــة جزئيــة لقوانــن الــركات التجاريــة يف
مــا يخــص حاميــة حقــوق األقليــة ونظــام حكامــة هــذه الــركات .ولعــل اإلشــارة الزمــة يف هــذا
الســياق إىل أن الســنة املاضيــة قــد متيــزت باملراجعــة العميقــة ملدونــة التجــارة ،وال ســيام منهــا
املقتضيــات املتعلقــة بصعوبــة املقاولــة.

فيام يخص القوانني املتعلقة باإلصالحات ذات الصلة باملجال االجتامعي

تنفيــذا للتوجيهــات امللكيــة الســامية ،قامــت الحكومــة بإعــداد منظومــة مــن القوانــن الخاصــة
يف شــكل مشــاريع قوانــن ونصــوص تنظيميــة ،همــت عــدة إصالحــات جوهريــة يف املجــال
االجتامعــي ،نذكــر مــن أهمهــا:
تنزيــل الرؤيــة االسـراتيجية  2030 - 2015املتعلقــة بإصــاح منظومــة الرتبيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي مــن خــال اعتــاد مــروع قانــون -إطــار يف هــذا الشــأن ،يشــكل إطــارا مرجعيــا جديدا
لالرتقــاء باملدرســة املغربية؛
إرســاء منظومــة وطنيــة متكاملــة ومندمجــة لتســجيل األرس واألفـراد الراغبــن يف االســتفادة مــن
برامــج الدعــم االجتامعــي ،وتحســن مردوديــة الربامــج االجتامعيــة ،وذلــك عــن طريــق إحــداث
ســجل اجتامعــي موحــد؛
مراجعة اإلطار املتعلق بتدبري أمالك الجامعات الساللية وتنظيم الوصاية عليها؛
وضــع إطــار جديــد يتعلــق بتنظيــم عمليــات التــرع العمومــي يحــدد عــى الخصــوص كيفيــة
جمــع التربعــات وتنظيمهــا وتوزيعهــا وتتبعهــا ومراقبتهــا.
وجديــر بالذكــر أن الحكومــة قــد أعــدت كذلــك جملــة مــن مشــاريع النصــوص التــي أطــرت
مــن خاللهــا عــددا مــن األنشــطة االجتامعيــة واملهنيــة وعــددا مــن القطاعــات يف إطــار مقاربــة
لتوســيع نطــاق التغطيــة االجتامعيــة وإعــادة هيكلــة بعــض القطاعــات واألنشــطة ،مــن ذلــك
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مشــاريع النصــوص املتعلقــة بتنظيــم أنشــطة الصناعــة التقليديــة ،وقطــاع التعاونيــات ،وأنشــطة
التكويــن املســتمر يف القطــاع الخــاص ،ومتكــن املهنيــن والعــال املســتقلني واألشــخاص غــر
األج ـراء مــن التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض ونظــام خــاص للمعاشــات ،وتأطــر عمــل
العــال والعامــات املنزليــن.
كل هــذا مــا جعــل حقبــة ســنتني األوىل مــن عمــر هــذه الحكومــة مــن أخصــب الحقــب عــى
مــدى العقديــن األخرييــن ،عــى مســتوى اإلنتــاج القانــوين وســن اإلصالحــات الكــرى مــن لــدن
الجهــاز التنفيــذي.
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 .4تنزيــل الجهويــة المتقدمــة وتكريــس الحكامــة الترابيــة وسياســة فعالــة
إلعــداد التــراب

 .1.4تنزيل الجهوية املتقدمة
تشــكل الجهويــة املتقدمة ورشــا دســتوريا واسـراتيجيا يهــدف إىل تقويــة مجالس الجهــات وإعطاءها
الصالحيــات واالمكانيــات الكفيلــة بدعــم الجهــات .ومن أهــم اإلنجــازات املرحلية:

استكامل اإلطار التنظيمي للجامعات الرتابية

حرصــت الحكومــة منــذ تنصيبهــا عــى اســتكامل الرتســانة القانونيــة املنظمــة للجهويــة املتقدمــة من
خــال اعتــاد كافــة املراســيم التطبيقيــة للقوانــن التنظيميــة املتعلقــة بالجامعــات الرتابيــة لتمكينها
مــن اإلطــار املالئــم الــذي يســمح لهــا باالضطــاع مبهامهــا عــى مســتوى التنميــة املحليــة ،حيــث
عملــت الحكومــة ،إىل غايــة متــم شــهر يونيــو  ،2018عــى إمتــام إصــدار كافــة النصــوص التطبيقيــة
املنصــوص عليهــا يف القوانــن التنظيميــة رقــم  111-14ورقــم  112-14ورقــم  113-14املتعلقــة ،عــى
التــوايل ،بالجهــات وبالعــاالت واألقاليــم وبالجامعــات.

إصدار ميثاق الالمتركز اإلداري

تنفيــذا للتعليــات امللكيــة الســامية ،حرصــت الحكومــة عــى إصــدار ميثــاق الالمتركــز اإلداري (نــر
بالجريــدة الرســمية بتاريــخ  ،)27-12-2018باعتبــاره لبنــة أساســية يف بنــاء الجهويــة املتقدمــة وتوفري
الــروط الالزمــة لتنفيــذ السياســات العموميــة للدولــة عــى الصعيــد الـرايب ،وفــق مقاربــة مندمجــة
ومتكاملــة لتحقيــق تنميــة مســتدامة متثــل الجهــة الفضــاء الـرايب املالئــم لبلورتهــا عــى أرض الواقــع.
وتتوخــى الحكومــة مــن خــال اعتــاد مــروع ميثــاق الالمتركــز اإلداري إحــداث قطيعــة حقيقيــة
مــع نظــام املركزيــة مــن خــال الحــد من متركــز اتخــاذ القـرار عــى مســتوى اإلدارات املركزيــة وحرص
نشــاطها يف الوظائــف االسـراتيجية املتمثلــة يف بلــورة تصــور السياســات العموميــة ،مع تــرك تنفيذها
وتنزيلهــا عــى املســتوى الـرايب إىل املصالــح الالممركــزة.
وقــد تــم بنــاء تصــور سياســة الالمتركــز عــى مقاربــة ترابيــة تقــوم عــى التوطــن الـرايب للسياســات
العموميــة مــن خــال أخــذ الخصوصيــات الجهويــة واإلقليميــة بعــن االعتبــار ،وإرشاك للفعاليــات
الفاعلــن الرتابيــن يف إعــداد وتنفيــذ الربامــج التنمويــة ،ال ســيام مــن خــال إعــداد املخططــات
التنمويــة الجهويــة ،والتصاميــم الجهويــة إلعــداد الـراب ،مبــا يضمــن التقائيــة السياســات العموميــة
وتجانســها وتكاملهــا ،وتحقيــق الفعاليــة والنجاعــة يف تنفيــذ الربامــج واملشــاريع العموميــة عــى
الصعيديــن الجهــوي واإلقليمــي ،واالســتجابة للحاجيــات الحقيقيــة للمواطنــن.
التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
31

المحور األول

دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة

كــا تــم إصــدار املرســوم رقــم  2.19.40بتحديــد منــوذج التصميــم املديــري املرجعــي لالمتركــز اإلداري
بالجريــدة الرســمية رقــم  6746مكــرر بتاريــخ  25ينايــر  ،2019كآليــة تنظيميــة لتتبــع وتقييــم ورش
الالمتركــز اإلداري ،حيــث يعتــر التصميــم املديــري املرجعــي لالمتركــز اإلداري وثيقة اسـراتيجية تحدد
مجــاالت تنفيــذ سياســة الالمتركــز اإلداري داخــل قطــاع معــن واملــدى الزمنــي إلنجازهــا .ويتعــن
إعدادهــا مــن طــرف القطاعــات الوزاريــة داخــل أجــل ســتة أشــهر وفــق النمــوذج املرجعــي املذكــور.
كــا تــم إعــداد خارطــة الطريــق لتنفيــذ ورش الالمتركــز اإلداري ،التي تــروم مراجعة القوانــن املنظمة
للقطاعــات الوزاريــة واملؤسســات العموميــة ذات الطابــع الجهــوي ،ونظــام املحاســبة العموميــة
والصفقــات العموميــة ،بغايــة مطابقتهــا مــع أحــكام امليثــاق الوطنــي الجديــد.

مواكبة الجهات من أجل توضيح اختصاصاتها

يف إطــار املواكبــة املســتمرة للجهــات ،تــم عقــد عــدة اجتامعــات بــن الحكومــة وممثــي الجهــات،
خــال ســنة  ،2018وذلــك بهــدف بلــورة رؤيــة موحــدة ومتقاســمة بشــأن مامرســة االختصاصــات
الذاتيــة واملشــركة.
فبعــد مسلســل مــن املشــاورات بــن رؤســاء مجالــس الجهــات والقطاعــات الحكوميــة املعنيــة
باختصاصــات الجهــة ،تــم التوافــق عــى اعتامد إطــار توجيهي لتفعيل مامرســة الجهــات الختصاصاتها
كإطــار تعاقــدي ،ســيتم تنفيــذه عــى مرحلتــن:
قبل نهاية سنة  :2019اإلعداد والتوقيع عىل اتفاقيات خاصة بني الجهات والقطاعات املعنية؛
قبل نهاية الوالية االنتدابية الحالية ( :)2021تنفيذ االتفاقيات الخاصة املربمة بني األطراف؛
كــا تــم التوافــق مــن جهــة أخــرى عــى اختيــار املجــاالت الرتابيــة واالختصاصــات التــي ســيتم
الــروع يف تفعيلهــا يف إطــار إعــال أســلوب التجريــب ( )experimentationوفــق مبــدأي التــدرج
والتاميــز ،وذلــك كاآليت:
بخصوص املجاالت الرتابية ،يتعلق األمر بجهتي فاس-مكناس وسوس-ماسة؛
بالنسبة لالختصاصات املعنية فهي :التكوين املهني والشغل ومناطق األنشطة االقتصادية.

مواصلة الدعم املايل للجهات

حيــث تواصــل الحكومــة العمــل عــى تقديــم الدعــم املــايل الــازم للجهــات وتعزيــز مواردهــا املاليــة
مــن خــال الرفــع مــن الرضيبــة عــى الــركات والرضيبة عــى الدخــل املرصــدة للجهات مــن  %4إىل
 ،%5إضافــة إىل مســاهمة امليزانيــة العامــة والتــي تقــدر ب  4,8مليــار درهــم برســم ميزانيــة .2019
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تعزيز القدرات التدبريية للجهات

يف إطــار تعزيــز القــدرات التنفيذيــة والتدبرييــة للجامعــات الرتابيــة ،تــم العمــل عــى اتخــاذ العديــد
مــن التدابــر واإلجـراءات مــن أهمهــا مــا يــي:
مواكبــة املجالــس الجهويــة يف إعــداد وتفعيــل التصاميــم املديريــة الجهويــة للتكويــن املســتمر
ألعضــاء مجالــس الجامعــات الرتابيــة أنجــز منهــا فعليــا  9تصاميــم.
العمــل عــى إطــاق طلبــات العــروض (املراحــل األخــرة) ملواكبــة  12جهــة ومرحلــة االنتقــاء
فيــا يخــص طلبــات العــروض ملواكبــة  40جامعــة يف وضــع وتفعيــل مصالــح وخاليــا تهتــم
بالتدقيــق الداخــي.
إعــداد مجموعــة مــن الدالئــل ذات الصلــة باختصاصــات الجامعــات الرتابيــة -دليــل مســاطر
احــداث وتفعيــل وتتبــع هيئــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع بالجامعات-دليــل
تدبــر مســاطر العرائــض بالجامعــات  -دليــل التخطيــط املســتجيب للنــوع.
كام تم لحد األن إحداث وكاالت جهوية إلنجاز املشاريع عىل مستوى جميع جهات اململكة.
ومــن جهــة أخــرى ،تعمــل الحكومــة حاليــا عــى إعــداد إطــار مرجعــي لتفعيــل إصــاح النظــام
الجديــد املتعلقــة مبحاســبة الجامعــات الرتابيــة ،وذلــك عــى إثــر إصــدار املراســيم املتعلقــة بســن
نظــام للمحاســبة العموميــة للجامعــات الرتابيــة.
وجديــر بالذكــر أيضــا ،أن الجهــود متواصلــة مــن أجــل تعزيــز قــدرات اإلدارة الجبائيــة للجامعــات
الرتابيــة ،برشيــا ولوجســتيكيا ،لتمكينهــا مــن تطويــر وســائل اســتخالص مســتحقاتها ،وتنميــة
مداخيلهــا مبــا يضمــن لهــا القيــام ،عــى الوجــه املأمــول ،باملهــام واملســؤوليات املناطــة بهــا.

ترسيع تنزيل مخططات التنمية الجهوية

يتجــى املجهــود االســتثامري العمومــي عــى املســتوى الجهــوي يف تبــويء الجهــة دور الفاعــل الرئييس
يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والحــد مــن الفــوارق االجتامعيــة واملجاليــة وفــك العزلــة عــن
املناطــق صعبــة الولــوج ،وكــذا تعزيــز البنيــات التحتيــة املرتبطــة بالتنقــل والربــط بــن الجهــات،
باإلضافــة إىل تنميــة األقطــاب الحرضيــة املندمجــة والتأهيــل ال ـرايب وتحســن الجاذبيــة االقتصاديــة
للجهــة عــر مواصلــة االســتثامر يف القطاعــات املنتجــة.
ويف هــذا الســياق ،تــم إيــاء أهميــة خاصــة لترسيــع تنزيــل مخططــات التنميــة الجهويــة التــي تحــدد
برمجــة مشــاريع التنميــة ذات البعــد الجهــوي عــى مــدى ســت ســنوات ،تأخــذ بعنــي االعتبــار
املؤهــات الطبيعيــة والجغرافيــة لــكل جهــة وكلفــة كل مــروع ،حيــث مــن املنتظــر أن تســاهم هذه
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املخططــات بشــكل فعــال يف تطويــر البنيــات التحتيــة والتجهيـزات االجتامعيــة وتثمني مــوارد الجهات
وتعزيــز جاذبيتهــا وتنافســيتها ،وكــذا يف إحــداث مناصــب الشــغل عــى الصعيــد الجهــوي.
ويف هــذا اإلطــار ،صادقــت تســع ( )9جهــات لحــد اآلن مــن أصــل  12جهــة عــى مخططــات التنميــة
الجهويــة الخاصــة بهــا (الــدار البيضاء-ســطات ،بنــي مالل-خنيفــرة ،سوس-ماســة ،مراكش-آســفي،
طنجة-تطوان-الحســيمة ،الرباط-ســا-القنيطرة ،العيون-الســاقية الحم ـراء والداخلــة-واد الذهــب).
وتبلــغ الكلفــة اإلجامليــة ملخططــات التنميــة الجهوية الســالفة الذكر مــا يناهــز  54,279مليــار درهم.

مواكبة الجهات يف إعداد التصاميم الجهوية إلعداد الرتاب

مــن املعلــوم أن القانــون التنظيمــي رقــم  14-111املتعلــق بالجهــات قــد عــزز دور هــذه األخــرة
يف إعــداد التصاميــم الجهويــة إلعــداد ال ـراب التــي تعــد إطــارا مرجعيــا يهــدف إىل الوقــوف عــى
االختــاالت املجاليــة واق ـراح التدابــر واإلج ـراءات الكفيلــة بتحقيــق تنميــة مجاليــة متوازنــة.
وقــد حرصــت الحكومــة عــى إصــدار املرســوم الخــاص بتحديــد مســطرة إعــداد التصميــم الجهــوي
إلعــداد الـراب وتحيينــه وتقييمــه (مرســوم رقــم  2.17.583بتاريــخ  28ســبتمرب  ،)2017كــا انخرطت
يف متويــل ومواكبــة إعــداد التصاميــم الجهويــة إلعــداد الـراب مــن أجــل متكــن الجهــات مــن بلــورة
تصــور شــمويل لتنميــة ترابيــة متوازنــة ،تأخــذ بعــن االعتبــار التوجهــات واالختيــارات الوطنيــة يف
ميــدان إعــداد الـراب ،مــن خــال:
تتبــع الدراســات املتعلقــة بالتصاميــم الجهويــة إلعــداد الــراب ومواكبتهــا يف هــذا املجــال
بتنســيق مــع القطاعــات املعنيــة؛
وضع مرشوع دليل لتبسيط مسطرة إعداد هذه التصاميم؛
برمجة دورات للتكوين لفائدة أطر مجالس الجهات يف مجال إعداد الرتاب.

التواصل املبارش مع الجهات

عملــت الحكومــة منــذ تنصيبهــا عــى إرســاء آليــة التواصــل املبــارش مــع مســؤويل الجهات ،مــن خالل
الزيــارات التواصليــة التــي تنظمهــا باعتبارهــا آليــة لإلنصــات واالســتامع عــن قــرب ملنتخبــي مختلــف
الجهــات ،بهــدف الوقــوف عــى اإلشــكاليات املتعلقــة بتنزيــل ورش الجهويــة وبحــث ســبل التعاقــد
بــن الحكومــة ومجالــس الجهــات يف إطــار عقود-برامــج كآليــة للتنســيق والتعــاون بهــدف تعزيــز
التنميــة الجهويــة ،ولقــد متــت لحــد اآلن زيــارة ســت ( )07جهــات :جهــة بنــي مــال خنيفــرة وجهــة
درعــة تافياللــت ،جهــة فــاس مكنــاس ،جهــة الــرق ،جهــة مراكــش ،جهــة ســوس ماســة وجهــة
طنجــة تطــوان الحســيمة.
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 .2.4إطالق سياسة فعالة إلعداد الرتاب والتعمري

أهم املنجزات املرحلية

يف ميدان إعداد الرتاب الوطني
اعتمــدت الــوزارة املكلفــة بإعــداد الــراب منوذجــا متجــددا لسياســة إعــداد الــراب الوطنــي
وفقــا للربنامــج الحكومــي ،مــن خــال الحــرص عــى إصــدار قانــون يعنــى بإعــداد الـراب ،ووضــع
مرجعياتــه الوطنيــة والجهويــة ،وكــذا وضــع مخطــط وطنــي للشــبكة الحرضيــة وإحــداث مرصــد
وطنــي للتتبــع والتقييــم بهــدف دعــم وتقويــة التكامــل وااللتقائيــة يف السياســات العموميــة
املجاليــة وتعزيــز االســترشاف ورصــد الديناميــات املجاليــة واملســاهمة يف تقليــص الفــوارق املجالية.
وميكــن عــرض حصيلــة الــوزارة بحســب األهــداف االس ـراتيجية التاليــة:
دعم وتقوية التكامل وااللتقائية يف السياسات العمومية املجالية

ترتكــز االسـراتيجية الحكوميــة يف ميــدان إعــداد الـراب الوطنــي عــى ضــان االنســجام وااللتقائية
بــن مختلــف التدخــات العموميــة ،مــن خــال الســعي إىل تقويــة الجانــب املؤسســايت باعتبــاره
أداة محوريــة لتنســيق ودمــج التصــورات والربامــج التنمويــة ،باالرتــكاز عــى مقاربــة تشــاركية
تدمــج الدولــة والجامعــات الرتابيــة وكافــة الفاعلــن واملتدخلــن يف إطــار التوجهــات العامــة
لسياســة إعــداد الــراب الوطنــي .ويف هــذا اإلطــار ،قامــت الــوزارة بإطــاق الدراســة الخاصــة
بإنجــاز توجهــات السياســة العامــة إلعــداد الـراب الوطنــي ،كــا قامــت مبشــاورات موســعة مــع
الــركاء املؤسســاتيني (وزارة الداخليــة ،وزارة الشــؤون العامــة والحكامــة ،جهــة الربــاط ســا
القنيطــرة ،جمعيــة الجهــات) ،تــم عــى إثرهــا بلــورة منهجيــة العمــل التــي تعتمدهــا الــوزارة
إلنجــاز التوجهــات املذكــورة ،وتحديــد املحتــوى واملقاربــة ومنهجيــة القيــادة التــي تــم عرضهــا
عــى رئاســة الحكومــة .لقــد تــم تنظيــم النــدوة الوطنيــة املتعلقــة بإنجــاز التوجهــات السياســية
العامــة إلعــداد ال ـراب الوطنــي يــوم  22أبريــل  2019بالربــاط ،وعــى إثــر ذلــك تــم الخــروج
بتوصيــات عامــة يف ضــوء التقريــر الختامــي للنــدوة ،كــا تــم إطــاق مسلســل النــدوات الجهويــة
وفــق مقاربــة تشــاركية تدمــج مختلــف الفاعلــن واملتدخلــن الرتابيــن.
مــوازاة مــع ذلــك ،قامــت مصالــح الــوزارة بإعطــاء االنطالقــة إلنجــاز تقريــر حــول واقــع حــال
إعــداد الـراب الوطنــي  ،2017-2015يف أفــق عرضهــا عــى أنظــار أعضــاء املجلــس األعــى إلعــداد
ال ـراب خــال دورتــه الثالثــة املزمــع عقدهــا خــال نهايــة ســنة .2019
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ويف املجــال القانــوين ،عملــت املصالــح املختصــة بالــوزارة عــى صياغــة مــروع قانــون إلعــداد
ال ـراب لضــان انســجام السياســات العموميــة عــى املســتوى الوطنــي مــن خــال إضفــاء القــوة
اإلجرائيــة والتقريريــة للهيــاكل واألدوات التــي بواســطتها ســيتم تنفيــذ توجهــات السياســة الوطنيــة
إلعــداد الــراب .كــا قامــت بصياغــة مــروع املرســوم الخــاص باللجنــة البني-وزاريــة إلعــداد
ال ـراب الوطنــي قصــد مأسســة أشــغالها .ويتــم العمــل عــى تنقيــح صيغــة جديــدة مــن قانــون
إعــداد ال ـراب ،قصــد مالمئتــه مــع اإلصالحــات الكــرى املتعلقــة بالجهويــة املتقدمــة (القانــون
التنظيمــي املتعلــق بالجهــات) ،مــع رضورة إغنــاء هــذا املــروع وفــق مــا تنــص عليــه توجهــات
السياســة العامــة إلعــداد ال ـراب.
تعزيز االسترشاف ورصد الديناميات املجالية

تهــدف سياســة إعــداد الـراب الوطنــي إىل رفــع مجموعــة مــن التحديــات ضمــن رؤيــة شــمولية
واســترشافية تتجــاوب وأهــداف التنميــة االقتصاديــة والبرشيــة املســتدامة وكــذا تعزيــز التنســيق
وااللتقائيــة بــن مختلــف السياســات العموميــة عــى صعيــد املجــاالت وذلــك عــر دراســات
اســترشافية واسـراتيجيات موضوعاتيــة ترتكــز عــى املقاربــة التشــاركية واملجاليــة .ويف هــذا اإلطار،
تعمــل الــوزارة عــى وضــع املخطــط الوطنــي للمنظومــة الحرضيــة باعتبــاره وثيقــة اســترشافية
مــن شــأنها توضيــح الرؤيــة للمتدخلــن والفاعلــن بشــأن هيكلــة وتعزيــز املنظومــة الحرضيــة
عــى الصعيــد الوطنــي عــر تحديــد التوجهــات االســراتيجية وأولويــات العمــل واالصالحــات
الالزمــة للتأهيــل الحــري وتعزيــز بنيــة الشــبكة الحرضيــة الوطنيــة ،فضــا عــن تحديــد دور
املراكــز املحوريــة يف املنظومــة الحرضيــة يف التأطــر الـرايب وتوجيــه النمــو الحــري ،وكــذا تنظيــم
التنافســية البني-حرضيــة وفــق رؤيــة اســترشافية .وتجــدر اإلشــارة إىل أن الدراســة هــي اليــوم يف
مرحلتهــا النهائيــة واملتعلقــة ب’’املخطــط االســترشايف’’ .وقــد تــم إنجــاز مختلــف املراحــل وفــق
مقاربــة تشــاورية مــع جميــع اإلدارات املركزيــة املعنيــة باإلشــكالية الحرضيــة ،وكــذا مجمــوع
املصالــح املركزيــة التابعــة للــوزارة واملصالــح الجهويــة واملتمثلــة يف املفتشــيات الجهويــة والــوكاالت
الحرضيــة .كــا قامــت الــوزارة بإنجــاز مجموعــة مــن الدراســات االســترشافية همــت مجــاالت
املــدن الصغــرى ،النمــو األخــر ،باإلضافــة إىل تقريــر تركيبــي حــول الديناميــات والفــوارق املجاليــة
عــر معاينــة شــبكة مــن املــؤرشات املجاليــة وترجمتهــا بشــكل خرائطــي.
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املساهمة يف تقليص الفوارق املجالية من خالل وثائق التخطيط االسرتاتيجي

قامــت الــوزارة بإعــداد مجموعــة مــن الدراســات والربامــج الخاصــة بالتدبــر املندمــج للمجــاالت
الحساســة ،والتــي تــروم اســتقراء مســتقبل املجــاالت الرتابيــة بنــاء عــى فهــم أفضــل للديناميــات
املجاليــة الراهنــة واعتــاد مقاربــة شــمولية ومندمجــة تُــوازِن بــن التثمــن والحفــاظ عــى املــوارد
املجاليــة ،وذلــك يف إطــار تشــاريك مــع جميــع الفاعلــن املعنيــن .باإلضافــة إىل إعــداد مشــاريع
ترابيــة منوذجيــة ذات بعــد تنمــوي ،نذكــر منهــا عــى وجــه الخصــوص الربنامــج املندمــج لواحــات
تافياللــت ،وبرنامــج التنميــة املجاليــة املســتدامة لألطلــس الكبــر وبرنامــج التنميــة املجاليــة
املســتدامة لألطلــس الصغــر الــذي هــو يف املراحــل األخــرة مــن اإلنجــاز .كــا تعمــل الــوزارة
عــى إنجــاز دراســة حــول التضامــن املجــايل بالنظــر إىل تفــاوت التنميــة بــن الجهــات ،وبذلــك
فــإن التضامــن املجــايل يعــد رهانــا مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة االختــاالت وضــان التنميــة
املتوازنــة بــن املجــاالت .كــا تنكــب مصالــح الــوزارة حاليــا عــى إنهــاء الدراســة املتعلقــة بوضــع
بروتوكــول تبــادل املعلومــات املجاليــة مــع مجموعــة مــن الفرقــاء ،وإعطــاء االنطالقــة للدراســة
املتعلقــة بوضــع املراصــد الجهويــة للديناميــات املجاليــة عــى مســتوى ثالثــة جهــات رائــدة «فــاس
مكنــاس ،الداخلــة واد الذهــب ،الربــاط ســا القنيطــرة» ،وكــذا إنهــاء إنجــاز خريطــة طريــق
التنزيــل الجهــوي للمرصــد الوطنــي للديناميــات املجاليــة عــى مســتوى الجهــات املتبقيــة ،كــا
تســعى الــوزارة إىل مأسســة املرصــد الوطنــي للديناميــات املجاليــة ،وكــذا توفــر اإلمكانيــات املاديــة
والبرشيــة إلنجــاز مهــام التتبــع والتقييــم.
الربنامج الوطني للمراكز القروية الناشئة

تــم إىل حــد اآلن إنجــاز صيغــة مؤقتــة لتشــخيص تـرايب وتصنيــف للمراكــز القرويــة وكــذا خريطــة
وطنيــة للمراكــز القرويــة تشــكل أرضيــة إلعــداد مخططــات عمــل عــى شــكل مشــاريع ترابيــة
مندمجــة عــى أرض الواقــع.
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يف ميدان دعم التنمية املجالية

مواكبة التخطيط االسرتاتيجي الرتايب

تفعيـال التفاقيـات الرشاكـة املربمـة بـني الـوزارة والجهـات تـم تقديـم الدعـم التقنـي واملنهجـي
واملايل إلنجـــاز  11تصميمـــا جهويـــا بكلفـــة إجامليـــة بلغـــت  13.2مليـــون درهـــم ،حيث تـم
االنتهاء مـــن إنجـــاز  3تصاميـــم جهويـــة و  6يف طـور االنجـاز و 3تصاميـــم يف طـور اإلطالق؛
إنجـــاز وثائـــق اإلطـــار التوجيهـــي لسياســـة إعـــداد الــراب عـــى مســـتوى كل الجهات ،عمال
مبقتضيات املرســـوم رقـــم  2.17.583الصـــادر يف  28شـــتنرب  2017واملتعلـــق بتحديـــد مسـطرة
إعـــداد التصميـــم الجهـــوي إلعـــداد الـرتاب وتحيينـــه وتقييمه.

املساهمة يف إنجاز مشاريع التهيئة والتنمية بالعامل القروي

إطــاق خــرة إلنجــاز الربنامــج الوطنــي للتنميــة املندمجــة للمراكــز القرويــة الصاعــدة وفــق
مقاربــة تشــاركية تهــدف اىل بلــورة مشــاريع ترابيــة تهــم املراكــز القرويــة الصاعــدة ملــا لهــا مــن
دور بنيــوي يف تأطــر املجــاالت القرويــة والرفــع مــن جاذبيتهــا وتحســن ظــروف عيــش الســاكنة
القرويــة وهيكلــة الروابــط بــن املجالــن الحــري والقــروي .وتوجــد هــذه الخــرة يف مرحلــة
إعــداد التشــخيص االسـراتيجي وتحديــد املراكــز القرويــة الصاعــدة وذلــك بعــد تنظيــم سلســلة
مــن اللقــاءات مــع مجموعــة مــن القطاعــات عــى الصعيــد املركــزي باإلضافــة إىل تنظيم ورشــات
عمــل عــى صعيــد كل جهــة.
مواصلــة تفعيــل برامــج ومشــاريع التنميــة املندمجــة باملناطــق القرويــة التــي ســبق التعاقــد
بشــأنها .وقــد أتــاح تقييــم تفعيــل هــذه الربامــج مــن بلــوغ الحصيلــة التاليــة:
• تغطيــة  700جامعــة مبشــاريع التنميــة القرويــة وتغطيــة كل جهــات اململكــة و % 90مــن
األقاليــم ،كــا تــم رصــد  % 50مــن االعتــادات لفائــدة املناطــق الجبليــة وتعبئــة رشاكات
مبعــدل  06رشكاء لــكل اتفاقيــة.
• وصــل معــدل اإلنجــاز الفعــي للمشــاريع حــوايل  ،% 70يف حــن ســجل  % 64مــن الربامــج
املنجــزة فعاليــة كبــرة ( ،)Efficacitéومســتوى انســجام عــايل بلــغ  % 86بــن الوســائل
املعبئــة واألهــداف املحــددة ( ،)Cohérenceكــا أن  % 72مــن املشــاريع املنجــزة حققــت
أث ـرا ( )Impactاجتامعيــا واقتصاديــا كبرييــن عــى املســتوى املجــايل والبيئــي.
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تعميم نتائج الدراسة حول تقييم مشاريع التنمية القروية مع مختلف الرشكاء.
مواصلة إنجاز الدراسة املتعلقة باالفتحاص املايل لربامج التنمية القروية.

تقديم الدعم التقني واملنهجي واملساهمة يف رفع القدرات يف ميدان الهندسة الرتابية

تنظيــم الدفعــة األوىل مــن دورات دعــم قــدرات الفاعلــن املحليــن يف مجــال الهندســة الرتابيــة
لفائــدة أكــر مــن  100مســتفيد مــن أطــر الــوزارة والجامعــات املحليــة وحامــي مشــاريع
التنميــة القرويــة ،وذلــك مــن خــال تكويــن نظــري وميــداين حــول مفاهيــم وأدوات هندســة
مشــاريع التنميــة الرتابيــة.
املســاهمة يف إنجــاز دليــل حــول منهجيــة إعــداد التصميــم الجهــوي إلعــداد ال ـراب ،بتعــاون
مــع مصالــح املديريــة العامــة للجامعــات املحليــة بــوزارة الداخليــة ،لوضعــه رهــن إشــارة
الفاعلــن املحليــن عــى الصعيــد الجهــوي.
يف ميدان الهندسة املعامرية
تثمني الرتاث املعامري واالرتقاء بالجودة املعامرية للمجاالت

تــم االنتهــاء مــن إعــداد أربعــة ( )4تصاميــم تهيئــة ورد االعتبــار للمــدن العتيقــة تهــم مــدن:
الربــاط ،ســا ،تزنيــت ،وتارودانــت؛
ويف مجــال االرتقــاء بالجــودة املعامريــة للمجــاالت تــم االنتهــاء من إعــداد ( )10مواثيــق معامرية
تهــم مــدن :العيــون ،بوجــدور ،تارودانــت ،وجــدة ،القنيطــرة ،متــارة ،مهديــة ،ســيدي ســليامن،
ســيدي قاســم ،ســوق األربعــاء؛
وبذلك يكون عدد املواثيق املعامرية املنجزة قد وصل إىل  60ميثاقاً.

التكوين

تــم إعطــاء االنطالقــة لبنــاء املدرســة الوطنيــة للهندســة املعامريــة بتطــوان ،وتــم تفعيــل
الرشاكــة مــع املجــاس الجهــوي لفــاس مكنــاس لحيــازة مقــر للمدرســة الوطنيــة للهندســة
املعامريــة بفــاس ،كــا تــم إطــاق مباراتــن معامريتــن لتصميــم مقـرات املدرســتني الوطنيتــن
للهندســة املعامريــة بــكل مــن وجــدة ومراكــش ،وتــم الــروع يف اقتنــاء عقــار إليــواء املدرســة
الوطنيــة للهندســة املعامريــة بأكاديــر.
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يف ميدان التعمري
بنــاء عــى الرتاكــات التــي عرفهــا قطــاع إعــداد الــراب الوطنــي والتعمــر عــى مســتوى
التنظيــم الوظيفــي للمجــاالت الرتابيــة ،واصلــت هــذه الــوزارة مجهوداتهــا مــن أجــل تطويــر
تعمــر مســتدام وعمليــايت يتوخــى التخطيــط ملجــاالت مدمجــة اجتامعيــا ،مندمجــة ومرتابطــة
مــن الناحيــة الوظيفيــة واالنتاجيــة والتنافســية وقــادرة عــى التأقلــم مــع التغــرات الظرفيــة.
ولتحقيــق هــذا الهــدف ،فقــد تــم تبنــي مقاربــة متجــددة للسياســة الحرضيــة الوطنيــة ترتكــز
باألســاس عــى إعــداد مرجعيــات تقنيــة جديــدة مــن شــأنها تجويــد مضامــن وثائــق التعمــر
وأجــرأة مبــادئ التعمــر املســتدام ومراجعــة مناهــج التخطيــط املجــايل املعتمــدة وتحيــن
املنظومــة القانونيــة الخاصــة بالقطــاع ،عــاوة عــى الحــرص عــى تنظيــم وتأطــر منــو مختلــف
املجــاالت.
تجويد وثائق التعمري

ويف إطــار الجهــود التــي تبذلهــا هــذه الــوزارة عــى مســتوى تعميــم وتجويــد وثائــق التعمــر،
بالنظــر لألهميــة التــي تكتســيها هــذه الوثائــق يف تأطــر وتنظيــم منــو املجــاالت باعتبارهــا
مرجعيــة تقنيــة وقانونيــة ،فقــد متــت مضاعفــة الجهــود لضــان خــط تصاعــدي ملســتوى
املصادقــة ســنويا عــن وثائــق التعمــر ( 108وثيقــة ســنة 121 ،2016وثيقــة ســنة 2017و165
وثيقــة خــال ســنة  )2018أي مبــا يزيــد عــن  120وثيقــة كمعــدل ســنوي ،مــع إيــاء أهميــة
لتغطيــة املــدن الكــرى واملجــاالت التــي تعــرف ضغطــا عمرانيــا ،يف أفــق بلــوغ  600وثيقــة
بحلــول ســنة .2021

التخطيط االسرتاتيجي املستدام

تــم إعطــاء انطالقــة جيــل جديــد مــن مخططــات توجيــه التهيئــة العمرانيــة لألقطــاب االقتصاديــة
واملناطــق التــي تعــرف ضغطــا ،تهــدف باألســاس إىل ضــان التناســق ال ـرايب مــن خــال تحديــد
خيــارات وتصــورات التهيئــة املجاليــة الخاصــة بهــا يف أفــق ســنة  .2040كــا تشــمل فضــاءات
مرتوبوليــة تأخــذ بعــن االعتبــار العالقــة الوظيفيــة والتمفصــل بــن املجالــن الحــري والقــروي مام
مــن شــأنه متكــن املدبريــن املحليــن مــن خارطــة طريــق واضحــة املعــامل تحــدد هويــة ووظيفــة
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كل مكــون مــن املكونــات املجاليــة .تــم وضــع مخططــات توجيهيــة للتحــول الرقمــي للمجــاالت
الحرضيــة وذلــك يف أفــق بنــاء رؤيــة عملياتيــة ملســار رقمنــة املجــاالت وتطويــر الخدمــات
اإللكرتونيــة الرضوريــة والفضــاءات العموميــة الذكيــة.
تقوية قدرات املجاالت عىل مواجهة األخطار والتكيف معها

حرصــا مــن الــوزارة عــى األخــذ بعــن االعتبــار لبعــد األخطــار والكــوارث الطبيعيــة خــال دراســات
التخطيــط الحــري والســيام يف مرحلــة إعــداد مختلــف وثائــق التعمــر ،تــرف املصالــح املختصــة
عــى مــا يــي:
تتبــع إنجــاز الدراســات املتعلقــة بإعــداد خرائــط القابليــة للتعمــر عــى مســتوى عــاالت
وأقاليــم الناظــور والدريــوش ،طنجة-أصيلــة وفحــص أنجــرة ،تــازة ،فــاس ،مــوالي يعقــوب
وصفــرو ،تاونــات ،خنيفــرة وآســفي يف مرحلتهــا األوىل وقــد يتــم إعطــاء اإلنطالقــة للمرحلــة
الثانيــة لهاتــه الدراســات يف متــم هاتــه الســنة؛
تتبــع إنجــاز أشــغال املرحلــة الثانيــة مــن الدراســات املتعلقــة بإعــداد خرائــط القابليــة للتعمــر
املتعلقــة بعــاالت وأقاليــم :العرائــش وزان ،شفشــاون ،تطــوان واملضيق-الفنيدق؛
اإلعــان عــن طلبــات العــروض للدراســات املتعلقــة بإعــداد خرائــط القابليــة للتعمــر إلقليــم
بــركان واملجــاالت الحرضيــة ملكناس-توالل-وســان ،إفـران-أزرو ،بنــي مــال ،أزيــال ،القنيطرة-
ســيدي الطيبي-مهديــة –عامــر الســفلية ،ســيدي اســليامن ،مراكــش الكــرى ،شيشــاوة ،قلعــة
الرساغنــة ،اليوســفية ،الرحامنــة ،الحــوز ،تارودانــت ،كلميــم ،ســيدي إفنــي ،جرســيف ،خريبكــة-
والد عبــدون ،تزنيــت ،ســيدي قاســم-مرشع بلقصــري.
يف ميدان سياسة املدينة
لقــد انكبــت سياســة املدينــة منــذ البدايــة عــى إعــداد وإنجــاز مشــاريع تهــم تأهيــل األحيــاء
عــر توفــر تجهيــزات القــرب الرضوريــة وخدمــات القــرب وتأهيــل الطــرق والشــبكات مبــا
ميكــن مــن إدمــاج هــذه األحيــاء يف النســيج الحــري وتحســن مــؤرشات التنميــة البرشيــة
واالجتامعيــة ،ويســاهم يف تعزيــز التامســك االجتامعــي واالندمــاج الحــري .الشــك أنــه مــع
الضغــط املضطــرد الــذي تعرفــه املــدن املغربيــة عــى كل املســتويات :العمرانيــة والحرضيــة
والبيئيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن اختــاالت عــى مســتوى الخدمــات والبنيــات والتجهيــزات
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األساســية ،خصوصــا يف األحيــاء الهامشــية وناقصــة التجهيــز ،يضعنــا أمــام رضورة الرفــع مــن
وتــرة تأهيــل هــذه التجمعــات الســكنية لتحســن ظــروف الســكن وجــودة الحيــاة وضــان
فضــاء للعيــش يحقــق االرتقــاء االجتامعــي وتوفــر الخدمــات واملرافــق االجتامعيــة واالقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة والرتفيهيــة ،ويضمــن فــك العزلــة عــن جميــع مكونــات املدينــة (أحيــاء،
مجموعــة أحيــاء) وإدماجهــا ضمــن ديناميــة شــاملة عــى كل املســتويات.
ويف هــذا الســياق ،تعمــل الــوزارة عــى تشــجيع انبثــاق رؤى متعاقــد بشــأنها تعــزز التكامــل
املجــايل والوظيفــي للمــدن الكــرى واملتوســطة والصغــرة واملراكــز الصاعــدة ملواجهــة التحــوالت
العميقــة التــي تعرفهــا كنتيجــة للتمــدن (أكــر مــن  60يف املائــة) والنمــو الدميغ ـرايف والهجــرة
القرويــة ،تحديــات تهــم تدبــر املــدن وتنميتهــا اقتصاديــا واجتامعيــا وثقافيــا وبيئيــا ،مــا
اســتوجب تدخــا مندمجــا يرقــى لحجــم هــذه التحديــات ومكــن مــن تنميــة وتأهيــل عــدد
مهــم مــن املــدن وتجــاوز مجموعــة مــن االختــاالت البنيويــة التــي تعرفهــا بغيــة تحقيــق
العدالــة املجاليــة واالجتامعيــة.
يف إطــار هــذه املقاربــة ،أعطــت وتعطــي الــوزارة العنايــة الالزمــة للمــدن مــن خــال الرتكيــز
عــى تنــاول مشــاكل املــدن وكيفيــة معالجتهــا ،مقاربــة تضــع مــن بــن أهدافهــا االســراتيجية
تعزيــز أدوار هــذه املــدن ومجاالتهــا الحرضيــة كأقطــاب للتنميــة والرفــع مــن إمكانياتهــا يف
مجــال اإلدمــاج االقتصــادي واالجتامعــي وترسيــع وتــرة إنجــاز التجهيـزات واملرافــق العموميــة.
إن مختلــف املخططــات والربامــج التــي وضعتهــا الــوزارة مبعيــة رشكائهــا ومحتواهــا تــدل عــى
مــا توليــه مــن عنايــة خاصــة ملواكبــة تنميــة املــدن وإنجــاز وتقويــة املحــاور الطرقيــة الكــرى،
ودعــم تجهي ـزات القــرب والتجهي ـزات الثقافيــة واالجتامعيــة والرياضيــة واملســاحات الخ ـراء
والرتكيــز عــى النهــوض بالتجهي ـزات األساســية وإنجــاز املرافــق املهيكلــة كاألقطــاب الجامعيــة
والصحيــة والتكنولوجيــة باملــدن الجديــدة وإعــادة هيكلــة االحيــاء ناقصــة التجهيــز .كــا
حرصــت الــوزارة ،يف إطــار سياســة املدينــة ،عــى بلــورة مقاربــة شــمولية ومندمجــة للمجــال
الــرايب مبــا يجعلــه مجــاال مندمجــا ومدمجــا ،تتحقــق فيــه جميــع رشوط العيــش الالئــق
والتنميــة املســتدامة ،وذلــك مــن خــال التدخــل عــى مســتويات مجاليــة مختلفــة :الحــي،
املدينــة واملدينــة الجديــدة والقطــب الحــري الجديــد والنســيج العتيــق وكــذا عــى مســتوى
املراكــز الصاعــدة.
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املؤرشات املتعلقة باإلنجازات واالصالحات ذات الوقع عىل املواطن

بلغــت االلتزامــات الجديــدة للــوزارة خــال الفــرة  2018-2017مــا مجموعــه  2.6مليــار درهــم
وذلــك ضمــن مشــاريع تصــل كلفتهــا اإلجامليــة إىل  8.97مليــار درهــم ،أي بنســبة مســاهمة
تبلــغ .29%
تتوزع هذه املســاهمة تبعا ملســتويات التدخل يف إطار سياســة املدينة كام ييل:
األحيــاء :بلغــت تكلفــة املشــاريع املتعاقــد بشــأنها  39.6مليــون درهــم ،تســاهم فيهــا الــوزارة
ب  15.8مليــون درهــم.
املــدن :بلغــت تكلفــة املشــاريع املتعاقــد بشــأنها  4.73مليــار درهــم ،تســاهم فيهــا الــوزارة ب
 1.52مليــار درهــم.
املــدن العتيقــة :بلغــت تكلفــة املشــاريع املتعاقــد بشــأنها  2.765مليــار درهــم ،تســاهم فيهــا
الــوزارة ب  377مليــون درهــم.
املراكــز الصاعــدة :بلغــت تكلفــة املشــاريع املتعاقــد بشــأنها  1.43مليــار درهــم ،تســاهم فيهــا
الــوزارة ب  688مليــون درهــم.
وقــد متــت بلورة هذه االلتزامات من خــال التوقيع عىل 51اتفاقية موزعة كام ييل:
 17اتفاقيــة إطــار بكلفــة إجامليــة تقــدر ب  6.26مليــار درهــم ،تســاهم فيهــا الــوزارة ب 1.65
مليــار درهــم.
 34اتفاقية متويل موزعة كام ييل:
•  18اتفاقيــة متويــل مبــارشة بكلفــة  2.71مليــار درهــم ،تســاهم فيهــا الــوزارة ب  0.95مليــار
درهم.
•  16اتفاقيــة متويــل موضــوع اتفاقيــات إطــار تــم التوقيــع عليهــا ســابقا مــن طــرف الــوزارة.
بكلفــة  1.56مليــار درهــم ،تســاهم فيهــا الــوزارة ب  1.08مليــار درهــم.
كــا تــم إبــداء املوافقــة املبدئيــة بخصــوص  5مشــاريع اتفاقيــات أخــرى مــن املفــرض أن تصــل
مســاهمة الــوزارة يف إطارهــا إىل  658.3مليــون درهــم.
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وقــد همــت تدخــات سياســة املدينــة مختلــف الجهــات واألقاليــم عــى مســتوى إحــداث أو
تحســن البنيــات التحتيــة والتجهي ـزات والخدمــات األساســية واملرافــق العموميــة واملســاحات
الخـراء والســاحات العموميــة ومالعــب القــرب واملراكــز الثقافيــة باألحيــاء ،و تأهيــل البنيــات
االقتصاديــة والثقافيــة واالجتامعيــة وتجديــد األنســجة العتيقــة والحفــاظ عــى املــوروث
الحضــاري للمــدن العتيقــة ،يف انســجام تــام مــع متطلبــات االســتدامة واملحافظــة عــى البيئــة.
وهــي منجـزات ســاهمت بشــكل ملمــوس يف تحســن ظــروف عيــش الســكان وتعزيــز التامســك
االجتامعــي واالندمــاج الحــري ،منج ـزات متنــح هويــة وتقديــر إيجابيــن للحــي واملدينــة مــن
قبــل الســاكنة.
أهم اإلنجازات واإلصالحات الكربى املرحلية
عىل املستوى املنهجي

اعتــاد آجــال لتنفيــذ مشــاريع سياســة املدينــة تتجــاوز البعــد الزمني الســنوي وتكــرس التخطيط
والتنفيــذ عــى املــدى املتوســط (ثــاث إىل خمس ســنوات)؛
ترســيخ جيــل جديــد مــن الربامــج واملشــاريع التنمويــة تســتجيب لحاجيــات املــدن واألحيــاء يف
مجــال البنيــات التحتيــة واملرافــق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والرياضيــة ،وتوفــر مجــاال
النخـراط أوســع للفاعلــن والتقائيــة أمثــل للتدخــات واألهــداف؛
توجيــه املشــاريع التنمويــة يف اتجــاه يســمح بتدبــر النطاقــات املحاذيــة للمــدن واملراكــز القروية
الصاعدة؛
دعــم ومواكبــة تنميــة األقطــاب الحرضيــة واملــدن الجديــدة عــر االســتمرار يف مواكبــة وتتبــع
تنفيــذ مخططــات اإلقــاع الخاصــة بهــا؛
وضــع مشــاريع التأهيــل الحــري املندمــج لفائــدة املــدن العتيقــة مبــا يكفــل إيقــاف مسلســل
تدهــور اإلطــار املبنــي وإعــادة االعتبــار للنســيج االقتصــادي والعمـراين والثقــايف لهــذا املــوروث
مــع الرتكيــز عــى البعــد البيئــي؛
الرفــع مــن جاذبيــة املــدن وتقويــة وظائفهــا املختلفــة وفــق تصــور شــامل يضمــن التكامــل فيــا
بينهــا بعيــدا عــن أي تنافســية غــر إيجابيــة.
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الدراسات

إعطــاء االنطالقــة للدراســة املتعلقــة بتحديــد املجــاالت الحرضيــة ذات األولويــة يف
إطــار سياســة املدينــة ،مــن أجــل اســتهداف أفضــل للمجــاالت الرتابيــة وتوزيــع عــادل
ملــوارد صنــدوق التضامــن للســكن واالندمــاج الحــري والتقائيــة أمثــل للسياســات
العموميــة يف مجــال سياســة املدينــة ،حيــث متــت املصادقــة عــى املرحلتــن األوليتــن
للدراســة.
إنجــاز بحــث حــول التجربــة الدوليــة بخصــوص إدمــاج مقاربــة النــوع االجتامعــي ضمــن
مشــاريع التنميــة والتأهيــل الحرضيــن،
العمــل عــى إعــداد الدليــل العمــي مــن أجــل مجــاالت عموميــة للجميــع يف رشاكــة مــع
املنظمــة العامليــة للمــرأة.
االتفــاق املبــديئ مــع وكالــة التعــاون الــدويل األملــاين ( )GIZإلعــداد دليــل مشــاريع الفضــاءات
الخـراء باملجــال الحــري يف إطــار سياســة املدينــة.

مواكبة ودعم الفاعلني

إصــدار الدليــل املنهجــي الخــاص بسياســة املدينــة الــذي يتوخــى مواكبــة الفاعلــن املحليــن يف
بلــورة وتنفيــذ مشــاريع سياســة املدينــة وإعــداد تركيبتهــا التقنيــة واملاليــة؛
االســتمرار يف مواكبــة الفاعلــن املحليــن قصــد بلــورة مشــاريع التأهيــل الحــري وإعــداد
تركيبتهــا املاليــة؛
دعــم مجموعــة مــن الجمعيــات قصــد تنظيــم بعــض التظاهـرات العلميــة والثقافيــة والنــدوات
عــر ت ـراب اململكــة ،كان الهــدف منهــا بحــث ســبل الحفــاظ عــى املــوروث الثقــايف املــادي
والالمــادي والتعريــف بــه والحفــاظ عــى البيئــة وتحســيس املواطنــن بأهميــة االنخــراط
واملشــاركة يف بلــورة وتدبــر مشــاريع سياســة املدينــة.
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التعاون مع الدول االفريقية

فبــا يتعلــق باالنخ ـراط يف مجهــودات اململكــة مــن أجــل دعــم الرشاكــة والتعــاون مــع الــدول
االفريقيــة وتتبــع تنفيــذ االتفاقيــات املربمــة مــع جنــوب الســودان وغينيــا:
تــم اإلنتهــاء مــن الدراســات املتعلقــة بربنامــج التأهيــل الحــري ملدينــة كوناكــري واملصادقــة
عليهــا؛
إبـرام اتفاقيــة مــن أجــل إســناد مهمــة صاحــب املــروع املنتــدب ملجموعــة العمـران إلنجــاز
األشــغال املقــررة؛
تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة متويــل مــع مجموعــة العمـران تتعلــق بإنجــاز الدراســات الخاصــة
بإحــداث العاصمــة الجديــدة «رامشــيل» لدولــة جنــوب الســودان.
يف املجال القانوين

نصوص قانونية تم نرشها بالجريدة الرسمية

مرســوم رقــم  2.17.634بتغيــر نطــاق اختصــاص الــوكاالت الحرضيــة (الجريــدة الرســمية الصادرة
بتاريــخ  05مــارس )2018؛
مرســوم رقــم  2.18.710بإحــداث أجــرة عــن الخدمــات املقدمــة مــن قبــل وزارة إعــداد ال ـراب
الوطنــي والتعمــر واإلســكان وسياســة املدينــة -املــدارس الوطنيــة للهندســة املعامريــة بتطــوان
وفــاس ومراكــش (الجريــدة الرســمية الصــادرة بتاريــخ  17دجنــر .)2018

نصوص قانونية متت املصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة:

مرشوع مرسوم رقم  2.18.475بتحديد كيفيات منح رخص اإلصالح والتسوية والهدم؛
مــروع مرســوم رقــم  2.18.577باملوافقــة عــى ضابــط البنــاء العــام املحــدد لشــكل ورشوط
تســليم الرخــص والوثائــق املقــررة مبوجــب النصــوص املتعلقــة بالتعمــر والتجزئــات العقاريــة
واملجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات والنصــوص الصــادرة لتطبيقهــا.
(متت املصادقة عىل مرشوعي هذين املرسومني من طرف مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  27دجنرب .)2018

نصوص قانونية تم إدراجها يف مسطرة املصادقة:

مرشوع مرسوم بتحديد كيفيات مراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء؛
مرشوع مرسوم يتعلق بتحديد اإلدارة املكلفة بإعداد دفرت الورش.
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نصوص قانونية يف طور اإلعداد:

مرشوع قانون يتعلق بوثائق التعمري؛
مرشوع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية الدامئة إلعداد الرتاب؛
مرشوع قرار مشرتك يحدد مبوجبه منوذج دفرت الورش.

االصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية

تســعى الــوزارة خــال املرحلــة الثانيــة مــن الواليــة الحكوميــة إىل إنهــاء مجمــل الدراســات التــي تــم
الــروع فيهــا ســابقا ،وعــى إنجــاز وبلــورة مجموعــة مــن املشــاريع حســب األهــداف االسـراتيجية
التالية:
يف ميدان إعداد الرتاب الوطني
دعم وتقوية التكامل وااللتقائية يف السياسات العمومية املجالية

املصادقــة عــى توجهــات السياســة العامــة إلعــداد الـراب الوطنــي ،وتنظيــم الحــوار الوطنــي
املركــز حولهــا.
تنظيم الدورة الثالثة للمجلس األعىل إلعداد الرتاب الوطني.
تنظيــم الــدورة الخامســة للجنــة البــن وزاريــة الدامئــة إلعــداد ال ـراب والعمــل عــى إخ ـراج
مرســومها التنظيمــي.
إصدار قانون إعداد الرتاب الوطني.
إنجــاز تقريــر حــول خمســينية إعــداد الـراب الوطنــي يتــم عرضــه يف الــدورة الثالثــة للمجلــس
األعــى إلعــداد الـراب الوطنــي.

تعزيز االسترشاف ورصد الديناميات املجالية

االنتهــاء واملصادقــة عــى مجمــل الدراســات االســترشافية التــي تــم إطالقهــا خــال
املرحلــة الســابقة وإطــاق مجموعــة مــن الدراســات االســترشافية ،نذكــر منهــا عــى
وجــه الخصــوص تلــك املتعلقــة باملــدن الوســيطة والدراســة الخاصــة بتحليــل جاذبيــة
املجــاالت.
تعميم املراصد الجهوية للديناميات املجالية.
تعميم تجربة برنامج واحات تافياللت عىل مجاالت هشة أخرى.
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املساهمة يف تقليص الفوارق املجالية من خالل وثائق التخطيط االسرتاتيجي

املصادقة عىل الدراسات التي تم إطالقها خالل املرحلة األوىل من الوالية الحكومية.
إنجاز مرجع استرشايف للمدن الذكية الوطنية.
متثيل خرائطي ملؤرشات التنمية املستدامة عىل مستوى املجاالت.

يف ميدان دعم املجاالت الرتابية

مواكبة التخطيط االسرتاتيجي الرتايب

مواصلــة املواكبــة التقنيــة واملنهجيــة للجهــات يف أفــق تغطية الـراب الوطني بالتصاميــم الجهوية
لإلعــداد الرتاب.
القيــام باإلج ـراءات األوليــة إلطــاق إنجــاز الربامــج املندمجــة للتنميــة بإقليمــي تنغــر وج ـرادة
بهــدف تزويدهــا بربامــج عمــل اسـراتيجية لتدبــر مجالهــا الـرايب .ويف انتظــار اإلعــان عــن طلب
العــروض تــم االنتهــاء مــن صياغــة املقتضيــات املرجعيــة املتعلقــة بهــذه الدراســات بتشــاور مــع
املصالــح املعنيــة.

املساهمة يف إنجاز مشاريع التهيئة والتنمية بالعامل القروي

مواصلــة إعــداد وتفعيــل املشــاريع الرتابيــة املنبثقــة عــن الربنامــج الوطنــي للتنميــة
املندمجــة للمراكــز القرويــة الصاعــدة وفــق مقاربــة تشــاركية تقــوم عــى التعاقــد مــع
كافــة الفاعلــن.

تقديم الدعم التقني واملنهجي واملساهمة يف رفع القدرات يف ميدان الهندسة الرتابية

إطــاق الدفعــة الثانيــة مــن دورات دعــم قــدرات الفاعلــن لفائــدة أطــر املجالــس الجهويــة
والتمثيليــات الجهويــة للــوزارة وذلــك تفعيــا التفاقيــات الرشاكــة والدعــم التقنــي واملنهجــي
املربمــة بــن الــوزارة واملجالــس الجهويــة.
الــروع يف إطــاق الخــرة املتعلقــة ببلــورة أدوات منهجيــة ملواكبــة الجهويــة املتقدمــة عــى
مســتوى التخطيــط االســراتيجي وتفعيــل برامــج التنميــة الجهويــة.
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يف ميدان الهندسة املعامرية

تثمني الرتاث املعامري واالرتقاء بالجودة املعامرية للمجاالت

يجــري إعــداد ( )8تصاميــم للتهيئــة ورد االعتبــار للمــدن العتيقــة التاليــة :فــاس ،وزان ،الصويــرة،
أزمــور ،آســفي ،كلميــم ،الجديــدة ثــم البهاليــل؛ كــا يتــم االشــتغال إلنجــاز ( )18ميثاقـاً معامريـاً
تخــص املــدن واملجــاالت التاليــة :خنيفــرةّ ،آســا ،الــ ّزاك ،بوزنيقــة ،برشــيد ،بــن ســليامن ،تــازة،
اليوســفية ،القــر الكبــر ،الجديــدة ،مــوالي بوســلهام ،ســيدي عــال البحــراوي ،آســفي ،ســا،
الربــاط ،وزان ،فــاس ،أزمــور ،باإلضافــة إىل وادي زيــز ،ووادي غريــس؛ إىل جانــب ذلــك مــن املتوقــع
أن تعطــى االنطالقــة لدراســة تهــم التأهيــل واالرتقــاء باملشــاهد الطبيعيــة واملعامريــة للمقاطــع
الحرضيــة التــي تخرتقهــا خطــوط الســكك الحديديــة بــن القنيطــرة ومطــار محمــد الخامــس
بغــاف مــايل قــدره  5مليــون درهــم.
التكوين

مــن املتوقــع أن تعطــى االنطالقــة ألشــغال بنــاء ( )3مــدارس وطنيــة للهندســة املعامريــة يف كل مــن:
وجــدة ،مراكــش ثــم أكاديــر.
يف املجال التعمري

تقوية قدرات املجاالت عىل مواجهة األخطار والتكيف معها

مــن املتوقــع إطــاق الدراســة املتعلقــة بالهشاشــة الحرضيــة إزاء التغــرات املناخيــة عــى
مســتوى املجــاالت الحرضيــة لطنجــة الكــرى وللربــاط وســا ،عــر وضــع توقعــات علميــة
لهــذه التغــرات وتقييــم هشاشــة البنــى التحتيــة الحرضيــة املتواجــدة بهــذه املواقــع والتنبــؤ
بالتوســع العمـراين وتقديــر التكاليــف االجتامعيــة واالقتصاديــة النعكاســات التغــرات املناخيــة،
مــع الحــرص عــى وضــع تصــور اســترشايف لتنميــة حرضيــة مســتدامة متأقلمــة مــع التغــرات
املناخيــة.
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التنمية الحرضية املستدامة

عــاوة عــى إعطــاء االنطالقــة لالســراتيجية الوطنيــة املتعلقــة برصــد إمكانيــات التجديــد
الحــري للحــد مــن االمتــدادات العمرانيــة باعتبارهــا مقاربــة تهــدف إىل عقلنــة اســتهالك
العقــارات باملجــاالت الحرضيــة مــع متكــن مــدن الغــد مــن تنميــة حرضيــة مســتدامة ،فقــد تــم
تطويــر مقاربــات متجــددة عــل مســتوى املجــاالت الرتابيــة نخــص بالذكــر األحيــاء واملــدن البيئية
وتشــجيع الزراعــة الحرضيــة ووضــع منــاذج اســترشافية لتطــور املجــاالت الحرضيــة تهــم اعــداد
منــاذج رقميــة للتطــور العم ـراين للمــدن الكــرى وتطويــر اإلمكانــات املتاحــة لتكثيــف املــدن
وإعــادة توظيــف األوعيــة العقاريــة وتأهيــل الفضــاءات املحاذيــة للوديــان التــي تخــرق بعــض
املــدن واملراكــز الكــرى وذلــك يف ســياق تحقيــق طمــوح البنــاء التشــاريك للمدينــة املســتدامة.
تواصــل هــذه الــوزارة مجهوداتهــا مــن أجــل تطويــر تعمــر مســتدام وعمليــايت مرتكــز عــى
وضــع تصــور اســترشايف واســتباقي للسياســة الحرضيــة وإرســاء إطــار مرجعــي يتوخــى تأهيــل
وتعزيــز التنافســية مبجاالتنــا الرتابيــة وتحقيــق عنــر االســتدامة يف ميــدان التهيئــة والتخطيــط
وتغيــر مقاربــات التدخــل واعتــاد منهجيــة تتوخــى تطويــر فضــاءات عمرانيــة قــادرة عــى
التكيــف مــع املتغــرات الظرفيــة والتأقلــم مــع مختلــف التحــوالت االقتصاديــة واالجتامعيــة
والبيئيــة والسياســية والتطــور التكنولوجــي ووضــع مرتك ـزات لتعمــر منصــف ومحفــز يضمــن
التامســك االجتامعــي وتنويــع مصــادر متويــل التعمــر وآليــات التهيئــة العقاريــة وتحســن
الحكامــة الرتابيــة وإعــادة توزيــع األدوار بــن مختلــف املتدخلــن.

يف مجال سياسة املدينة
عىل املستوى املنهجي

الرفع من جاذبية املدن وتقوية وظائفها املختلفة وفق تصور شامل يضمن التكامل؛
إنهــاء الدراســة املتعلقــة بتحديــد املجــاالت الحرضيــة ذات األولويــة يف إطــار سياســة املدينــة،
مــن أجــل اســتهداف أفضــل للمجــاالت الرتابيــة وتوزيــع عــادل للمــوارد والتقائيــة أمثــل
للسياســات العموميــة؛
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إعــداد الدليــل العمــي لتطويــر مقاربــة النــوع وجعــل املجــاالت عموميــة للجميــع ،برشاكــة
مــع املنظمــة العامليــة للمــرأة؛
إعــداد دليــل مشــاريع الفضــاءات الخــراء باملجــال الحــري مــع وكالــة التعــاون الــدويل
األملــاين ()GIZ؛
االســتمرار يف مواكبــة الفاعلــن املحليــن مــن أجــل بنــاء رشاكات واســعة حــول مشــاريع
مندمجــة ؛
تنظيــم ورش وطنــي لتقييــم سياســة املــدن الجديــدة يف أفــق تطويــر الساســة العموميــة يف
هــذا املجــال؛
إعــادة فتــح املسلســل التشــاوري حــول مــروع قانــون املــدن الجديــدة قصــد إحالتــه عــى
الربملــان.
املستوى العمليايت والتمويل

مواصلة التعاقد حول مشاريع مندمجة يف إطار سياسة املدينة؛
مواكبة الفاعلني يف بلورة وتنفيذ مشاريع سياسة املدينة؛
تتبــع تنفيــذ مشــاريع متعاقــد بشــأنها عــى مســتوى األحيــاء واملــدن الجديــدة واملراكــز
الصاعــدة؛
بالنسبة برنامج اإلقالع الخاص باملدن الجديدة؛
تامنصــورت  :ســيتم اإلعــداد لبــدء األشــغال الخاصــة بتجهيــز 2 :مســاجد 2 -مراكــز صحيــة 10 -
فضــاءات رياضيــة  -مركــز ثقــايف  -قاعــة رياضيــة مغطــاة  3 -دور للشــباب؛
تامســنا  :ســيتم العمــل عــى تجــاوز العراقيــل الخاصــة لبــدء األشــغال الخاصــة بتجهيــز :املركب
الجامعــي الخــاص بالقطــب التكنولوجــي وكــذا مركــز االســتقبال واملؤمترات؛
إحداث لجنة تقنية لسياسة املدينة.
يف املجال القانوين

مشاريع النصوص القانونية التي سيتم إدراجها مبسطرة املصادقة

مرشوع قانون يتعلق بإعداد الرتاب؛
مرشوع قانون يتعلق بوثائق التعمري؛
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مرشوع قانون يتعلق بالضم الحرضي؛
مرشوع قانون يتعلق بالتهيئة التشاورية؛
مــروع قانــون بتغيــر الظهــر رقــم  1.93.51مبثابــة قانــون املتعلــق بإحــداث الــوكاالت
الحرضيــة.
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 .5إرســاء آليــات تفعيــل الديمقراطيــة التشــاركية ودعــم ومواكبــة المجتمــع
المدنــي

تثمني جمعيات املجتمع املدين

لتثمــــن مبــادرات جمعيــات وشــخصيات املجتمــع املــدين تــم إصــدار مرســوم بإحــداث
جائــــزة املجتمــــع املــــدين يف  21شتنرب  2017وتنظيــم حفــل تســــليم الجائــزة يف نســختيها
األوىل والثانيــــة عــى التــوايل يــوم  15نونــر  2017الــــذي يصــــادف ذكــــرى صــــدور ظهــــر
الحريــــات العامــــة ويــــوم  5دجنرب  2018الــذي يصــادف اليــــوم العاملــي للتطــوع؛
إعــــداد النســــخة األوىل مــن التقريــر الســنوي حــول الرشاكــــة بــني الدولــة والجمعيــات
برســــم ســنة  2015وتقدميــه يــوم  24يوليــوز  2017تضمــــن التقريــــر أوجــــه التمويــــل
العمومــــي للجمعيــــات ،ويتــــم اإلعــداد إلصــدار التقريريــن برســــم ســنتي  2016و2017؛
تفعيــــل بوابــــة الرشاكــــة مــــع الجمعيــــات  www.charaka-association.maالتي تــــروم
تعزيــــز الحكامــــة الجيــــدة وتحقيــــق الشــفافية وضــان املســاواة وتســهيل الولــــوج إىل
املعلومــــة ذات الصلــــة مبختلــــف إمكانيــــات التمويــــل العمومــــي للجمعيــات.

التكوين وتعزيز القدرات

تنفيــــذ برنامــــج تكويــــن املكونــني لفائــــدة الفاعلــني الجمعويــني يف مجــــال الدميقراطيــة
التشــــاركية والسياســــات العموميــــة والرتافــــع والتنشــــيط اســتفاد منهــا ،اىل غايــة أبريــل
 164 ،2019فاعــــا جمعويــــا؛
تنفيــــذ «برنامــــج تكويــــن  »1200فاعل جمعوي يف مجــــال تفعيــــل آليــــات الدميقراطيــــة
التشــاركية شــمل كل جهــات اململكــة عــىل املســتوى الوطنــي وكــذا الجامعــات الرتابيــة
حيــــث بلــــغ عــــدد املســتفيدين ،اىل غايــة أبريــل  1120 ،2019فاعــا جمعويــا ؛
تنظيــم دورة تكوينيــة وطنيــة ودورات تكوينيــة جهويــة يف إطــار الرشاكــة مــع جمعيــة
الشــــعلة كمــرشوع اسرتشادي لدراســة ســبل توســــيع اســتفادة جمعيــات وطنيــة أخــرى
مــن هــذه التجربــة؛
املســاهمة يف تأطــري لقــاءات ودورات تكوينيــة يف مجــال الدميقراطيــة التشــاركية تنظمهــا
الجمعيــــات برشاكــــة مــــع الــــوزارة (مراكــــش ،فــاس ،مكنــــاس ،الــدار البيضــــاء ،ســيدي
يحيــــى الغــرب ،ســال ،خريبكــــة ،كلميــم ،أزيــالل)... ،؛
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إنتــــاج دليــــل ســــمعي خــــاص باإلطــــار القانــــوين والتنظيمــــي للدميقراطيــــة التشــــاركية
لفائــــدة املكفوفــــن وضعــــاف البــرص؛
إعطــــاء االنطالقــــة لربنامــــج «دعــــم املجتمــــع املــــدين باملغــــرب» (مشــــاركة مواطنــــة)
بأربــــع جهــــات (جهــة الــــدار البيضــاء ســطات؛ ســوس ماســة؛ الــــرق؛ طنجــة تطــوان
الحســــيمة) وميتــــد ملــدة ثــاث ســنوات بغالف مايل يقارب  12.5مليــــون أورو بدعــــم مــــن
االتحــــاد األورويب وبتعــــاون مــــع الــــوزارة واملجلــس الوطنــي لحقــــوق اإلنســان؛
إعطــــاء االنطالقــــة لتنفيــــذ برنامــــج تعزيز ولوج جمعيات املجتمع املدين إىل برامج خدمات
االتصــال الســــمعي البصــــري يف اطــار مخطــط عمــل اململكــة املغربيــة يف مجــال الحكومــة
املنفتحــة بتنظيــــم دورة تكوينيــة بالربــاط اســــتفاد منهــــا حــــوايل  100فاعــــل جمعــــوي
ينتمــــون لجهــة الربــاط ســا القنيطــــرة .وهــو الربنامــج الــذي سيشــمل جميع جهــات اململكة
حيــث ســيتم تغطيــة  5جهــات برســم ســنة  2019و  6جهــات برســم ســنة .2020

تفعيل آليات الدميقراطية التشاركية

اســتكامل إرســاء منظومــة العرائــض املقدمــة إىل رئيــس الحكومــة وعملــت لجنــة العرائــض
إىل حدود فرباير  2019عــــى دراســــة أربعــــة عرائــــض تــــم تقدميهــــا إىل رئيــــس الحكومــــة
(عريضــــة إعــــادة تهيئــــة مارتيــــل ،عريضــــة الســاعة اإلضافيــــة ،عريضــة اللغــــة العربيــة،
عريضــة املنشــأة املائيــــة ألوطــاط الحــاج)؛
إعــــداد كتــــاب يتضمــــن جميــع النصــــوص القانونيــــة والتنظيميــة املؤطــــرة للدميقراطيــة
التشــــاركية وتوزيعــه عــــى الجمعيــات واملنتخبــني واملعنيني باملشــــاركة يف جميع اللقــاءات
الوطنيــــة والجهوية أو اإلقليميــــة املنظمــــة مــــن طــــرف الــــوزارة أو برشاكــة مــــع أطــراف
أخــــرى مهتمــة بتفعيــــل آليــــات الدميقراطية التشــاركية؛
إطــالق املنصــة الوطنيــة للمشــاركة املواطنــة  www.eParticipation.maوالتــي تهــدف إىل
تحقيــــق مشــــاركة فعالــة ومبــارشة للمواطنــات واملواطنــني وجمعيــات املجتمــع املــدين يف
إعــداد وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة ،وتيســري مامرســة الحــق يف تقديــم العرائــض
وامللتمســات والتشــاور العمومــي.
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دعم ومواكبة املجتمع املدين

إعــداد مــرشوع قانــون التطــوع التعاقــدي ،متــت إحالتــه عــىل األمانــة العامــة بتاريخ 08
يناير  2019مــــن أجل اســتكامل حلقــــات الدراســة واملصادقــة؛
املســــاهمة يف إعــــداد مــــروع القانــــون رقــــم  18.18بتنظيــم عمليــات جمــع التربعــات من
العموم وتوزيــع املســاعدات ألغــراض خرييــة الــذي سينســخ مبوجبــه القانــون رقــم 004.71
املتعلــــق بالتــــاس اإلحســــان العمومــــي ،علــا أن هــذا املــروع يوجــد حاليــا قيــد الــدرس
مبجلــس املستشــارين؛
املســــاهمة يف إعــــداد مــــروع قانــــون ومــــروع مرســــوم تنظيــــم التدريــــب يف إطــــار
الخدمــــة املواطنــة؛
إعداد مرشوع قانون خاص بالتشاور العمومي؛
إطــالق عمليــة تشــاور عمومــي حــول ولــوج الجمعيــات لإلعــالم الســمعي البــرصي ،ما
بــــن  20دجنرب  2017و 7يناير  ،2018وإعــــداد مذكــــرة رفعــت إىل الهيئــة العليــا لالتصــال
السمعي البصــري والتــي أخــذت بعــدد مــن املقرتحــات ضمنتهــا قرارهــا الجديــد 20.18
الصــادر يف  7يونيــو 2018؛
إطــــاق عمليــــة تشــاور عمومــي حــول التشــغيل الجمعــــوي وسبل النهوض به مــا بــني 27
غشت  2018و 12شتنرب  2018تلقــت الــوزارة خاللــه أزيــد مــن  120مذكــرة مــن الجمعيــات،
وهــم التشــاور دور القطــاع الجمعــوي يف مسلســل التشــغيل وتحديــات تعزيــزه والرفــع مــن
قابليتــه .وقــد تــم تقديــم خالصــات هذه العمليــة التشــاورية يــوم  18مــارس 2019؛
تقديــــم مذكــــرة تتضمــــن إجـــراءات رضيبيــــة محفــزة للجمعيــــات ضمــن القانــــون املايل
لســــنتي  2018و  2019بتنســــيق وتعــــاون مــــع املديــرة العامــة للرضائــب بــوزارة االقتصــــاد
واملاليــة والهــدف إعــادة النظــر يف املنظومــة الرضيبيــة واملحاســباتية الخاصــة بالجمعيــات؛
مواكبة اإلصالح الرضيبي واملحاسبايت لفائدة الجمعيات؛
إعــداد مــرشوع دليــل التحفيــزات الرضيبيــة لفائــدة الجمعيــات وكــذا مســاطري االســتفادة
منهــا بتعــاون مــع املديريــة العامــة للرضائــب بوزارة االقتصــاد واملاليــة.
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اللقاءات الجهوية التشاورية

يف إطــــار الرشاكــة مــع الجهــات والجامعــات املحلية والجامعــات ومنظامت املجتمع املدين ،تــــم
تنظيــــم  7لقــــاءات جهويــة تشــاورية حول مواضيــع مختلفــة تناولــت انخــراط جمعيــات
املجتمــــع املــــدين يف قضايــا راهنية « :ســبل إنجــــاح آليــات الدميقراطيــة التشــاركية» يوم 3
أكتوبــر  2017بســــا« ،الدميقراطية التشــــاركية والنمــوذج التنموي الجديــــد» يف  24يناير 2018
مبراكــــش ،و «الدميقراطيــــة التشــاركية ودور مختلــف الفاعلــني يف تحقيق األمــن املجتمعــي
وســــبل النهــــوض بــه» يــوم  13ينايــر  2018بالــدار البيضــاء و«النمــوذج التنمــــوي الجديــــد
والتنميــــة املجاليــــة» يــــوم  31مارس  2018بفاس ،و «املجتمــــع املدين وإشــــكالية التشغيل»
يف  25يوليــوز بأكاديــر  ،2018ويف  16فربايــر  2019بالراشــيدية ،و«دور املجتمــع الــدين يف تحقيــق
الحاميــة االجتامعيــة» يف  31أكتوبــر  2018بالداخلــــة؛
تنظيــم مناظرتــني حــول «املجتمــع املــدين وآفــة املخــدرات» األوىل بالــدار البيضاء يف يوليــوز
 ،2018برشاكــــة مــــع جهــة الــدار البيضــاء ســــطات وجامعة الدار البيضاء والثانيــة بتطــوان
يف  22دجنــر  2018برشاكــة مــع جامعــة تطــوان ،وذلــك يف أفــق إعــداد خريطــة طريــق حــول
دور املجتمــع املــدين للمســاهمة يف التصــدي ألفــة املخــدرات.

مواكبة الجامعات الرتابية يف إرساء الهيئات االستشارية

حيــث تــم اإلرشاف عــى إنجــاز مجموعــة مــن الدالئــل املرجعيــة يف مجــال إدمــاج مقاربــة النــوع
االجتامعــي عــى املســتوى الـرايب ،ونخــص بالذكــر:
دليــل مســاطر إحــداث وتفعيــل واشــتغال وتتبــع هيئــة تكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع
بالجامعــات الرتابيــة.
دليل اإلطار للحكامة التشاركية املحلية؛
مؤلف حول الحكامة التشاركية املحلية القرار املشرتك منوذج آلية امليزانية التشاركية.
وقــد تــم نــر هــذه الوثائــق وغريهــا بالبوابــة الوطنيــة للجامعــات الرتابيــة لتمكــن الجمهــور
الواســع مــن االطــاع عليهــا؛
كــا تــم تنظيــم دورات تحسيســية لفائــدة رؤســاء الجامعــات الرتابيــة ومــدراء املصالــح الجامعيــة
التابعــن لـــ  219جامعــة ترابيــة ،نظمــت كمرحلــة أوىل خــال الفــرة املمتــدة مــن  27أبريــل إىل
 31مايــو .2016
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تفعيــل اإلطــار القانــوين ملامرســة الحــق يف تقديــم العرائــض عــى مســتوى الجامعــات
الرتابيــة

ففــي هــذا اإلطــار ،تــم تنظيــم سلســلة مــن اللقــاءات التواصليــة والتحسيســية لفائــدة الجامعــات
الرتابيــة برشاكــة مــع الوكالــة األمريكيــة للتعــاون الــدويل بهــدف تقديــم مــروع الدليــل ،الــذي
تــم إعــداده مببــادرة مــن الوكالــة األمريكيــة للتعــاون الــدويل ،واملتعلــق مبامرســة الحــق يف تقديــم
العرائــض ،وذلــك بهــدف التفاعــل مــع هــذا الدليــل وتجويــده وفــق مقاربــة تشــاركية.

الرتافع املدين عن مغربية الصحراء

تنظيــــم ملتقــــى وطنــــي تكوينــــي يف مجــــال الرتافــــع املــــدين عــــن مغربيــــة الصحـــراء
مبراكــش أيــام  24-23-22يونيــو  ،2018وتــم عــرض  20تجربــة جمعويــة يف هذا املجــال؛
التوقيــــع عــــى عــدد مــــن الــرشاكات مــع جمعيــات املجتمــــع املــدين املهتمــة مبغربية
الصحـــراء ملواكبتهــــا يف مجــــال تكويــــن الشــــباب يف موضــــوع الرتافــــع املــــدين عــــن
القضيــــة الوطنيــــة األوىل ،حيــــث تــــم تنظيــم لقــــاء تكوينــي بــــورزازات يف ماي ،2018
وملتقــــى تكوينــي لفائــــدة  100شــــابة وشــاب مبراكــش يف نونــر  2018ولقــــاء تكوينــــي
بطنجــــة يف فربايــــر 2019وبرنامــج آخــر لتعزيــز قــدرات الجمعيــات بجهــة الربــاط ســا
القنيطــرة يف نونــر 2018؛
إعــــداد صيغــــة أوليــــة ملنصــة إلكرتونيــــة للتكويــن عــن بعــد يف مجــــال الرتافــع املــدين
عــــن مغربيــــة الصحـراء  www.e-sahara.ma؛
إبـــرام اتفاقيــــات الرشاكــة مــع جامعــة القــايض عيــــاض مبراكش وجامعــة الحســن األول
بســــطات إلعــداد وإنتــــاج دعامــات تكوينيــة بيداغوجيــة وإتاحتهــا للعمــوم؛
إعــــداد حقيبــــة مرجعيــــة علميــــة تكوينيــــة حــــول الجوانــــب التاريخيــــة واالجتامعيــــة
والثقافيــــة والسياســــية والحقوقيــــة والتنمويــــة املتعلقــــة بالقضيــــة الوطنيــــة األوىل؛
إعــداد دليــل الرتافــع عــن مغربيــة الصحــراء «كتــاب مغربية الصحــراء حقائــق وأوهام»
(النســخة الثانية).
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 .1تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة

أهم املنجزات املرحلية

لقــد تــم الرتكيــز خــال هــذه املرحلــة عــى تطويــر وتفعيــل الصيــغ واآلليــات الكفيلــة برتســيخ
مبــادئ الحكامــة الجيــدة ودعــم األخالقيــات املهنيــة بــاإلدارة العموميــة بغيــة توطــن قيــم النزاهة
والشــفافية واملســؤولية وتكريــس االنفتــاح عــى املواطــن واملجتمــع املــدين والفرقــاء االجتامعيــن
واالقتصاديــن ،وذلــك مــن خــال إنجــاز املشــاريع التاليــة:
متابعة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
إصــدار املرســوم رقــم  2.17.582املتعلــق بإحــداث اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد بالجريــدة
الرســمية رقــم  6619بتاريــخ  06نونــر 2017؛
تفعيــل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد باعتبارهــا آليــة أساســية لتتبــع تنفيــذ مشــاريع هــذه
االسـراتيجية ،حيــث تــم عقــد االجتــاع األول للجنــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد بتاريــخ  4أبريــل
 ،2018وقــد تــم خاللــه عــرض تقريــر املرحلــة األوىل مــن االسـراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد؛
انعقــاد اللقــاء الثــاين للجنــة الوطنيــة وإصــدار التقريــر املرحــي عــن تنفيــذ االسـراتيجية خــال
ســنتي  2017و 2018؛
تقويــة اإلطــار القانــوين والتنظيمــي املتعلــق برتســيخ مبــادئ الحكامــة العموميــة الجيــدة عــر
تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع األساســية الراميــة إىل ترســيخ املنظومــة الوطنيــة للنزاهــة؛
وضــع نظــام متكامــل وناجــع وتقديــم الدعــم التقنــي الــازم لجميــع األطـراف املعنيــة بتنفيــذ
هــذه االسـراتيجية؛
وضــع نظــام إلكــروين مشــرك رهن إشــارة الكتابــة الدامئة للجنــة الوطنيــةَ ُ ،يكن منســقي الربامج
واملخاطبني الرســميني ورؤســاء املشــاريع من تتبع تنفيذ مشــاريع وإجراءات االسـراتيجية؛
يف إطار استعراض اململكة املغربية يف مجال تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تم:
• القيــام بإعــداد تقريــر التقييــم الــذايت لإلطــار املغــريب الســتعراض مــدى مالءمــة املنظومــة
الوطنيــة ملقتضيــات الفصلــن الثــاين والخامــس مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد.
• عــرض مضامــن التقريــر املذكــور خــال اجتــاع مجلــس الحكومــة املنعقــد بتاريــخ 3
ينايــر.2019
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• نــر الصيغــة النهائيــة لهــذا التقريــر عــر املوقــع اإللكــروين ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي
بالجرميــة واملخدرات.
القيــام بإنجــاز تقريــر حــول تشــخيص النزاهــة باملغــرب يف إطــار التعــاون مــع منظمــة التعــاون
والتنميــة االقتصاديــة مبعيــة خـراء عــن هــذه املنظمــة.
تفعيل قانون رقم  31.13املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات
بعــد املصادقــة ونــر قانــون الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات (ج.ر.ع  6655بتاريــخ  12مــارس
 ،)2018الــذي شــكل إنجــازا كبـرا يف ســنة  ،2018فقــد تــم:
إصدار منشور يف مجال الحق يف الحصول عىل املعلومات بتاريخ  26شتنرب2018؛
إعــداد خارطــة طريــق تفعيــل هــذا القانــون وعرضهــا عــى شــبكة الكتــاب العامــن بتاريــخ 23
مــاي  2018؛
تعميــم املنشــور املتعلــق بتعيــن الشــخص أو األشــخاص املكلفــن بتقديــم املعلومــات عــى
مســتوى املؤسســات والهيئــات املعنيــة بتنفيــذ القانــون رقــم  31.13املتعلــق بالحــق يف
الحصــول عــى املعلومــات بتاريــخ  25دجنــر 2018؛
تفعيل مخطط العمل الخاص بالحكومة املنفتحة 2020 - 2018
ينــدرج هــذا املــروع يف إطــار تفعيــل انضــام املغــرب إىل مبــادرة الرشاكــة مــن أجــل الحكومــة
املنفتحــة يف أبريــل :2018
إعــداد مخطــط العمــل الخــاص بالحكومــة املنفتحــة للفــرة  2020 - 2018يضــم  18التزامــا
وتهــم مجــاالت النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،وشــفافية امليزانيــة ،ومشــاركة املواطنــن ،والولــوج
إىل املعلومــة واإلدارة اإللكرتونيــة ،والبيئــة والتنميــة املســتدامة ،وكــذا التواصــل والتحســيس
بشــأن الحكومــة املنفتحــة؛
نرش هذا املخطط عىل املوقع الرسمي للمبادرة ( 27شتنرب )2018
إحداث نظام حكامة خاص بورش الحكومة املنفتحة باملغرب؛
تطوير منصة إلكرتونية لتتبع تنفيذ مخطط العمل الخاص بالحكومة املنفتحة؛
تعبئــة مختلــف الــركاء املعنيــن بتنفيــذ الربنامــج املتكامــل والطمــوح الــذي يهــدف إىل دعــم
الدميوقراطيــة التشــاركية ووضــع املواطــن يف صلــب اهتاممــات وأولويــات اإلدارة العموميــة.
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اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة القادمة 2021 - 2019

متابعة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
مواصلة تنفيذ برامج االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
• إعــداد التقريــر الرتكيبــي الســنوي املتعلــق بتقييــم مســتوى تنفيــذ املشــاريع املتعلقــة
بربامــج مكافحــة الفســاد برســم ســنة  2019اســتنادا عىل أشــغال اللجــن التقنية لالسـراتيجية.
مراجعــة نظــام الترصيــح اإلجبــاري باملمتلــكات وتحديــد قامئــة الوظائــف املعنيــة مــع اعتــاد
نظــام إلكــروين للترصيــح والنــر؛
وضع إطار قانوين لتنازع املصالح؛
إعــداد وتعميــم مصفوفــة أفقيــة للتواصــل والتحســيس تجــاه املــوارد البرشيــة للقطــاع العــام
بخصــوص مواضيــع مكافحــة الفســاد؛
إعــداد وتعميــم مصفوفــة تكويــن أفقيــة لفائــدة املــوارد البرشيــة بالقطــاع العــام بخصــوص
مواضيــع مكافحــة الفســاد.
إعداد مدونة السلوكيات واألخالقيات يف الوظيفة العمومية.
مراجعة اإلطار التنظيمي للمفتشيات العامة للوزارات.
تفعيل قانون رقم  31.13املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات
تنميــة الوعــي بالحــق يف الحصــول عــى املعلومــات عــى املســتوى املركــزي والالممركــز عــر
مختلــف وســائل التواصــل الســمعية والبرصيــة والرقميــة؛
تنظيم لقاء تواصيل سنوي مبناسبة تخليد اليوم العاملي للحق يف الحصول عىل املعلومات؛
إصدار منشور يف مجال الحق يف الحصول عىل املعلومات بتاريخ  26شتنرب2018؛
تعيني وتأهيل األشخاص املكلفني بالحصول عىل املعلومات؛
وضع وتنفيذ برنامج تكوين املكونني حول الحق يف الحصول عىل املعلومات؛
إعداد نظام معلومايت لتتبع طلبات الحصول عىل املعلومات ووضعها عىل األنرتنت.
مواصلة تفعيل مخطط العمل الخاص بالحكومة املنفتحة 2020-2018
تنفيذ الشطر الثاين من الخطة الوطنية للحكومة املنفتحة للفرتة 2020 - 2019؛
إحداث بوابة وطنية للشفافية.
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مواصلــة دعــم القطاعــات الوزاريــة يف مختلــف مجــاالت التحــول اإلداري عــى املســتوى املنهجــي
واملــايل برســم ســنة  2019عــر صنــدوق تحديــث اإلدارة
تحديد محاور ذات أولوية من خالل توسيع االستشارة مع باقي القطاعات الوزارية؛
تنظيم لقاء تواصيل سنوي لعرض األوراش اإلصالحية ذات األولوية؛
تنظيــم ورشــات عمــل موضوعاتيــة حــول منهجيــة إعــداد املشــاريع املقرتحــة للتمويــل
واألولويــات املحــددة؛
تنظيم لقاءات تأطريية مع القطاعات الوزارية؛
انتقاء مشاريع قطاعية تندرج ضمن األولويات السنوية؛
تقديم الدعم املايل للصندوق لتنفيذ املشاريع اإلصالحية؛
مواكبة القطاعات الوزارية عىل مستوى اإلنجاز.
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 .2تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية

 .1.2تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية

تتبع وتيسري تنفيذ الربنامج الحكومي

اعتامد املخطط التنفيذي للربنامج الحكومي
بعــد تعيــن صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه للحكومــة ،تــم تنصيبهــا أمــام
الربملــان عــى أســاس برنامــج يحــدد عملهــا عــى مــدى خمــس ســنوات .وعــى أســاس هــذا
التعاقــد ،تحملــت الحكومــة مســؤولية الوفــاء بالتزاماتهــا وترجمتهــا إىل مخطــط تنفيــذي ،ألول
مــرة؛ يتضمــن اإلجـراءات التفصيليــة العمليــة الكفيلــة بإحــداث أثــر إيجــايب ملمــوس عــى الحيــاة
اليوميــة للمواطنــن وعــى عمــوم الفاعلــن االقتصاديــن واالجتامعيــن .تــم اعتــاد املخطــط
التنفيــذي للربنامــج الحكومــي ،يف االجتــاع األول للجنــة الوزاريــة لتتبــع تنزيــل الربنامــج الحكومــي
يف  27أبريــل  2018مــا مكــن مــن وضــع خارطــة طريــق مفصلــة وتدابــر عمليــة لتنفيــذ إجـراءات
الربنامــج الحكومــي.
إحداث لجنة وزارية لتتبع وتيسري تنفيذ الربنامج الحكومي
لقــد التزمــت الحكومــة بوضــع مجموعــة مــن اآلليــاتالكفيلــة بحســن تطبيــق برنامجهــا وكذلــك
الســتخالص العــر وتصحيــح املســارات متــى تطلــب األمــر ذلــك ،ومــن جملتهــا إحــداث لجنــة
بني-وزاريــة لتتبــع وتيســر تنزيــل الربنامــج الحكومــي مبقتــى املنشــور رقــم  10/2017بتاريــخ 18
غشــت  2017كآليــة إلنجــاح تنفيــذ الربنامــج الحكومــي.
تــم عقــد االجتــاع األول للجنــة الوزاريــة بتاريــخ  27أبريــل  2018وتــم خاللــه اعتــاد املخطــط
التنفيــذي للربنامــج الحكومــي والحصيلــة املرحليــة املتعلقــة بالســنة األوىل مــن عمــل الحكومــة.
ورشع التحضــر لالجتــاع الثــاين املرتقــب للجنــة الوزاريــة الســالفة الذكــر ،التــي تعمــل عــى
املصادقــة عــى حصيلــة تنفيــذ الربنامــج الحكومــي برســم الســنة الثانيــة.
إحداث الوحدة املكلفة بتتبع وتيسري تنزيل الربنامج الحكومي
أحدثــت لــدى رئيــس الحكومــة وتحــت ســلطته وحــدة لتتبــع وتنســيق تنزيــل الربنامــج؛ تتــوىل
مهــام وضــع منهجيــة لتتبــع وقيــادة تنزيــل الربنامــج الحكومــي وكتابــة اللجنــة الوزاريــة لتتبــع
وتيســر تنفيــذ الربنامــج الحكومــي .كــا أن الوحــدة ،بكونهــا مامرســة فضــى عــى الصعيــد
العاملــي ،تســاهم يف دعــم اإللتقائيــة والتنســيق يف شــأن العمــل الحكومــي.
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الحرص عىل حسن سري اللجان بني-الوزارية
تشــكل اللجــان الوزاريــةالدامئــة ،آليــات لتتبــع وتفعيــل السياســات والربامــج األفقيــة وضــان
التقائيتهــا،وهــو مــا يســتوجبانتظــام انعقادهــا ،ورفــع أدائهــا ،وتطويــر عمــل آليــات حكامتهــا،
حتــىتقــوم عــىالوجــه األكمـل باملهــام املنوطــة بهــا وتســاهم يف تحســن أداء الحكومــة وترسيــع
وتــرة اإلصالحــات .وعليــه ،عملــت الحكومــة عــى ترسيــع عمــل هــذه اللجــن وحرصــت مصالــح
رئاســة الحكومــة عــى وضــع آليــات لتتبــع وتحســن عملهــا.

مأسسة تنسيق وتقييم السياسات العمومية

إحداث لجنة وطنية لتنسيق وتقييم السياسات العمومية
يتعلــق األمــر بإحــداث لجنــة بــن وزاريــة برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة بصفتــه رئيــس اإلدارة
واملســؤول عــن التقائيــة برامجهــا ،تســهر عــى تنســيق السياســات العموميــة لتحقيــق التناســق
والتكامــل فيــا بينهــا وتطويــر اآلليــات الرضوريــة لتقييم نجاعتهــا وفعاليتهــا ووقعها عــى املواطنني،
وكذلــك تطويــر وتوحيــد آليــات ومناهــج التقييــم .ويف هــذا الصــدد ،تــم إعــداد مــروع املرســوم
املحــدث واملنظــم للجنــة.
وضع نظام معلومايت مندمج لتتبع وتقييم السياسات العمومية
تعمــل الــوزارة املكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة عــى وضــع نظــام معلومــايت موحــد
ومندمــج ميكــن مــن تتبــع وتقييــم االســراتيجيات والربامــج القطاعيــة وفــق منهجيــة مندمجــة
تأخــذ بعــن االعتبــار االنســجام والتكامــل بــن مختلــف السياســات العموميــة .يتوخــى هــذا
املــروع تزويــد الحكومــة بــأداة متطــورة لقيــادة وتتبــع السياســات العموميــة .وقــد تــم يف
هــذا الصــدد ،جــرد وتحليــل االســراتيجيات والربامــج القطاعيــة ،وتصنيفهــا حســب مجــاالت
التدخــل مــع الحــرص عــى االنســجام مــع محــاور الربنامــج الحكومــي ،وترجمتهــا إىل إطــار
مرجعــي يحــدد املحــاور االســراتيجية للعمــل الحكومــي واألهــداف املســطرة مقرونــة
مبــؤرشات للتتبــع والتقييــم .ومــن املتوقــع أن يتــم الــروع قريبــا يف تطويــر املنظومــة
املعلوماتيــة املالمئــة لتفعيــل هــذا التصــور.
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وضع دالئل مرجعية موحدة يف مجال تقييم السياسات العمومية
مــن أجــل توحيــد املفاهيــم املرتبطــة بتقييــم السياســات العموميــة ،وتوفــر مناهــج وأدوات
علميــة موحــدة ،قامــت الــوزارة بإعــداد قامــوس للمصطلحــات املتداولــة يف مجــال السياســات
العموميــة العتــاده كمرجــع رســمي مــن طــرف كل القطاعــات ،ودليلــن مرجعيــن ،األول حــول
منهجيــات التقييــم مبختلــف أنواعــه موجــه للمقيمــن ،حــول أســس تدبــر وإدارة تقييم السياســات
العموميــة.

تحسني حكامة والتقائية برامج الحامية االجتامعية

مــن أجــل تجــاوز النواقــص التــي تعرفهــا املنظومــة الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة ،وخاصــة
التشــتت املفــرط للربامــج املؤلفــة لهــا الــذي يؤثــر ســلبا عــى الوقــع الفعــي لهــذه الربامــج عــى
األوضــاع املعيشــية للســكان ،تعمــل الــوزارة ،بتنســيق مــع جميــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة،
عــى إعــداد تصــور إلصــاح شــامل ملنظومــة الحاميــة االجتامعيــة لجعلهــا أكــر انســجاما
واندماجــا ،وبالتــايل أكــر فعاليــة ونجاعــة ،ويف نفــس الوقــت تعزيزهــا بهــدف تعميــم التغطيــة
تدريجيــا لتشــمل كل املخاطــر االجتامعيــة وكل الفئــات الهشــة.
يف هــذا الصــدد ،تــم إطــاق مسلســل تشــاوري انخرطــت فيــه كل القطاعــات واملؤسســات
املعنيــة ،تــوج بتنظيــم املناظــرة الوطنيــة األوىل للحاميــة االجتامعيــة يف نونــر املــايض .وقــد
مكنــت هــذه املشــاورات ،التــي تنــاول خاللهــا الخــراء مختلــف مكونــات املنظومــة الحاليــة
للحاميــة االجتامعيــة ،وفــق مقاربــة حقوقيــة وحســب مراحــل الحيــاة ،مــن الوقــوف عــى
مواطــن قوتهــا ومكامــن ضعفهــا ،واقــراح الســبل الكفيلــة بإصالحهــا وتقويتهــا لتســتجيب
بفعاليــة الحتياجــات املواطنــات واملواطنــن.
كــا كانــت هــذه املشــاورات أيضــا فرصــة للوقــوف عنــد التحديــات واإلكراهــات املوضوعيــة
التــي يطرحهــا اإلصــاح املنشــود ،املتمثلــة أساســا يف تعبئــة املــوارد املاليــة الالزمــة للوقايــة
والحــد مــن املخاطــر االقتصاديــة واالجتامعيــة املتزايــدة باســتمرار يف ظــل التغــرات التــي
يعرفهــا املجتمــع عــى أكــر مــن صعيــد ،خصوصــا الثقــايف والدميوغ ـرايف .ويتــم حاليــا دراســة
التوصيــات املنبثقــة عــن املناظــرة ومحــاكاة آثارهــا الســتثامرها يف بلــورة خطــة وطنيــة مندمجــة
إلصــاح الحاميــة االجتامعيــة.
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 .2.2مواصلة إصالح املالية العمومية وترشيد النفقات

مواصلة تنزيل القانون التنظيمي رقم  130-13لقانون املالية

عرفــت الســنة املاليــة  2018دخــول عــدد مــن املقتضيــات الجديــدة مــن القانــون التنظيمــي
لقانــون املاليــة .ويتعلــق األمــر ب:
اعتامد التبويب امليزانيايت الجديد للنفقات حول الربامج؛
إعــداد مشــاريع نجاعــة األداء مــن طــرف ســبعة وثالثــن ( )37قطاعــا وزاريــا ومؤسســة
وإيداعهــا بالربملــان؛
تنفيــذ اإلصــاح املحاســبايت للدولــة ،حيــث ،تــم تفعيــل املحاســبة الجديــدة للدولــة ،عــر
االنتقــال مــن محاســبة التدفــق إىل محاســبة تجــرد كافــة حقــوق والتزامــات الدولــة وتشــمل
العنــارص املكونــة لرثوتهــا.
وتتــم مواصلــة تنزيــل مقتضيــات القانــون التنظيمــي للامليــة برســم الســنة الـــالية  ،2019مــن
خــال:
إعــداد مــروع قانــون املاليــة لســنة  2019اســتنادا إىل برمجــة ميزانياتيــة لثــاث ســنوات يتــم
تحيينهــا كل ســنة؛
تقديــم الربمجــة متعــددة الســنوات املتعلقــة باملؤسســات العموميــة واملقــاوالت العموميــة
املســتفيدة مــن مــوارد مرصــدة أو إعانــات مــن الدولــة؛
تعزيز مأسسة مقاربة النوع االجتامعي يف السياسات العمومية ،سيام عرب:
• مواصلة تنفيذ املراحل التجريبية للميزانية املستجيبة للنوع االجتامعي؛
• وضع النظام املعلومايت الخاص بالنوع االجتامعي؛
• تكويــن الفاعلــن وتنظيــم عمليــات التواصــل وتعزيــز إشــعاع امليزانيــة املســتجيبة للنــوع
االجتامعــي وطنيــا ودوليــا.
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مواصلــة اإلصــاح الرضيبــي وخاصــة تحســن مردوديــة التحصيــل وتبســيط مســاطره
وإق ـرار العدالــة الجبائيــة

تحديث آليات وطرق ومساطر التحصيل؛
إعادة قراءة املدونة العامة للرضائب؛
مواصلة ورش الرقمنة وتجريد العالقة مع امللزمني؛
تحديث والرفع من نجاعة تدبري الوعاء الرضيبي؛
تبنــي مقاربــة جديــدة الصطحــاب امللزمــن مــن أجــل االمتثــال الرضيبــي ومراقبــة القطــاع غــر
الهيــكل والعجــز املســتمر يف التصاريــح؛
مواصلة ترسيع االسرتدادات املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة؛
إعفــاء امللزمــن ،يف إطــار قانــون املاليــة لســنة  ،2018مــن أداء الزيــادات والغرامــات وغرامــات
التأخــر املتعلقــة بالرضائــب والرســوم واملكــوس املســتحقة قبــل فاتــح ينايــر .2016

تفعيل القانون املنظم للرشاكة بني القطاعني العام والخاص

انطــاق مراجعــة مــروع القانــون  46-18املعــدل واملتمــم للقانــون  86-12املنظــم للرشاكــة
بــن القطاعــن العــام والخــاص تحــت الرئاســة الفعليــة للســيد رئيــس الحكومــة منــد شــهر
مــاي  2018بانخــراط واســع ملختلــف القطاعــات الوزاريــة .وبعــد انتهــاء النقــاش العــام،
متــت املصادقــة عليــه.
تــم تفعيــل عمــل لجنــة الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص ،املعينــة لــدى وزيــر
االقتصــاد واملاليــة واملنــوط بهــا إبــداء الــرأي حــول املشــاريع املعروضــة عــى قــرار
الوزيــر .وقــد انعقــدت هــذه اللجنــة يف مناســبات متكــررة قصــد البــت وإبــداء الــرأي
يف نفعيــة إنجــاز املشــاريع املعروضــة عليهــا وفــق آليــة الرشاكــة اعتــادا عــى دراســة
تقاريــر التقييــم القبــي ملجموعــة مــن املشــاريع (ســد بــاب وانــدر ،تهيئــة وإنجــاز محطــة
لتحليــة ميــاه البحــر مــن أجــل الــري وإنتــاج املــاء الصالــح للــرب مبدينــة الداخلــة،
مــروع إنجــاز مطــار األعــال بتيــط مليــل ،مــروع إنجــاز املينــاء الجديــد القنيطــرة
األطلــي.)،
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تطبيــق املنظومــة القانونيــة املتعلقــة باحــرام آجــال األداء مــن طــرف الــوزارات
واملؤسســات العموميــة والجامعــات الرتابيــة
الســهر عــى تنزيــل مقتضيــات املرســوم رقــم  2.16.344الصــادر يف  17شــوال  22 1437يوليــو
 2016بتحديــد آجــال األداء املتعلقــة بالطلبيــات العموميــة مــن خــال مالمئــة املنظومــة
املعلوماتيــة للتدبــر املندمــج للنفقــات مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى مــن خــال:
• إعــام وتحســيس اآلمريــن بالــرف التابعــن إلدارات الدولــة والجامعــات الرتابيــة
وتأطــر جهــود الخزنــة الوزاريــن وخزنــة الجهــات والعــاالت والخزنــة اإلقليميــن الراميــة
إىل توعيــة وتعبئــة مصالــح اآلمريــن بالــرف واآلمريــن املســاعدين بالــرف لتحقيــق
أهــداف املرســوم املتمثلــة أساســا يف تخفيــض آجــال األداء؛
• تقييــم التطبيــق الفعــي للمرســوم مــن خــال تتبــع آجــال األداء املتعلقــة بالطلبيــات
العموميــة املســجلة مــن طــرف اآلمريــن بالــرف واملحاســبني العموميــن.

املصادقــة عــى املرســوم القــايض بتغيــر املرســوم رقــم  2-12-70الصــادر يف  12يوليــوز 2012
بتطبيــق البــاب الثالــث مــن القســم الرابــع مــن الكتــاب األول للقانــون  95-15مبثابــة مدونــة
التجــارة حــول آجــال األداء كــا تــم تغيــره وتتميمــه؛
نــر املرســوم رقــم  2-17-696املتعلــق بتحديــد كيفيــات ســر مرصــد آجــال األداء وتأليفــه يف
الجريــدة الرســمية بتاريــخ  18دجنــر  .2017وقــد تــم تنظيــم أول اجتــاع ملرصــد آجــال األداء
بتاريــخ  10يوليــوز .2018
إطــاق البوابــة اإللكرتونيــة املخصصــة الســتقبال ومعالجــة شــكايات ممــوين املؤسســات
واملقــاوالت العموميــة املتعلقــة باح ـرام آجــال األداء يف  4أكتوبــر  ،2018مــع إلزاميــة تقديــم
اإلجابــات عليهــا مــن طــرف املؤسســات واملقــاوالت العموميــة املعنيــة.
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إصالح سعر الرصف

شــهد االقتصــاد املغــريب خــال الســنوات األخــرة تغ ـرات هيكليــة عميقــة وخاصــة مــن حيــث
انفتــاح اقتصــاد بالدنــا عــى العــامل الخارجــي وتعزيــز اندماجــه يف السالســل العامليــة لخلــق القيمة.
ومــن أجــل دعــم هــذه التطــورات اإليجابيــة وتعزيزهــا ،تقــرر القيــام بانتقــال تدريجــي مــن نظــام
ســعر رصف ثابــت إىل نظــام أكــر مرونــة وذلــك مــن أجــل تعزيــز قــدرة االقتصــاد الوطنــي عــى
مواجهــة الصدمــات الخارجيــة والحفــاظ عــى تنافســيته وكــذا الرفــع مــن مســتوى النمــو.
وخــال املرحلــة األوىل لهــذا اإلصــاح ،اعتمــدت بالدنــا خــال شــهر ينايــر  2018نظامــا جديــدا
يقــوم عــى تحديــد ســعر رصف الدرهــم يف ســوق الــرف داخــل نطــاق تقلــب بنســبة ،2,5٪ ±
حــول ســعر الــرف املحــوري املحــدد مــن طــرف بنــك املغــرب عــى أســاس ســلة مــن العمــات
املكونــة مــن اليــورو والــدوالر األمريــي بنســب  ٪60و 40٪عــى التــوايل.
ومنــذ الــروع يف تطبيــق هــذا اإلصــاح وإىل غايــة شــهر نونــر  ،2018يتبــن مــن خــال التتبــع
املســتمر واليقــظ ملــؤرشات ســوق الــرف اســتقرار ســعر رصف الدرهــم داخــل نطــاق تذبــذب
الدرهــم املحــدد يف غيــاب أي تدخــل مــن طــرف بنــك املغــرب وذلــك منــذ  21مــارس .2018

إصالح شمويل ومستدام لنظام املعاشات

إطــاق دراســة إلحــداث منظومــة تقاعــد مــن قطبــن أحدهــا للقطــاع العمومــي واآلخــر للقطــاع
الخــاص ،كــا أقرتــه اللجنــة الوطنيــة املكلفــة بإصــاح أنظمــة التقاعــد باتفــاق كل مكوناتهــا مبــا
فيهــا الفرقــاء االجتامعيــون واملؤسســات املســرة ألنظمــة التقاعــد .وســيتم إجـراء هــذه الدراســة
وفــق املراحــل األربــع التاليــة:
تحيــن تشــخيص الوضعيــة الحاليــة ملختلــف أنظمــة التقاعــد املعنيــة بناء عــى الدراســات التي
قامــت بهــا مختلــف املؤسســات (الحكومــة ،املجلــس االعــى للحســابات ،املجلــس االقتصــادي
واالجتامعــي والبيئــي )...وكــذا الدراســات املتوفــرة لــذا الصناديــق املســرة،
التصميــم التقنــي للنظــام املســتهدف وفــق املبــادئ املؤطــرة لإلصــاح كــا تــم التوافــق عليهــا
يف إطــار اللجنــة الوطنيــة املكلفــة بإصــاح أنظمــة التقاعــد،
اقرتاح منظومة حكامة وتسيري النظام املستهدف،
تحديد خارطة طريق لالنتقال إىل النظام املستهدف.
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تحسني حكامة املقاوالت العمومية والخاصة

بعــد عــر ســنوات مــن اعتــاد أول ميثــاق وطنــي حــول املامرســات الجيــدة لحكامــة املقــاوالت
واملواثيــق املنبثقــة عنــه ،تعمــل الــوزارة برشاكــة مــع االتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب ،وبتنســيق
مــع هيئــات املراقبــة املعنيــة ،عــى تقييــم مــدى تفعيل هــذه املواثيــق عــى أرض الواقــع ،وتحيينها
لتتــاءم مــع التحــوالت الطارئــة عــى الصعيــد الــدويل والوطنــي ،خاصــة دســتور  ،2011مــع األخــذ
بعــن االعتبــار للصعوبــات والعراقيــل التــي واجهــت املقــاوالت يف هــذا الصــدد.

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
72

المحور الثاني

تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة

 .3إصالح اإلدارة وتحسين الخدمات العمومية

اســتنادا للتوجيهــات امللكيــة الســامية واملقتضيــات الدســتورية الراميــة إىل إرســاء قواعــد الحكامــة
الجيــدة ،وتعزيــز قيــم النزاهــة وتأهيــل املرافــق العموميــة وتعزيــز قدراتهــا وجعلهــا يف مســتوى
تطلعــات صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه وبغايــة االســتجابة لحاجيــات
املواطــن ،وتوفــر املنــاخ املالئــم لالســتثامر املنتــج للــروة وفــرص الشــغل ،ومواكبــة تنزيــل ورش
الجهويــة املتقدمــة ،باإلضافــة إىل تقويــة آليــات املنظومــة الوطنيــة للشــفافية ومكافحــة الفســاد،
وضــان الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات ،وتنظيــم املرافــق العموميــة عــى املســتويني املركــزي
والالممركــز ،جعلــت الحكومــة مــن ورش إصــاح اختــاالت اإلدارة العموميــة إحــدى أولويــات
برنامجهــا باعتبــاره املدخــل الرئيــي إلعــادة بنــاء اإلدارة املغربيــة وتعزيــز نجاعــة أدائهــا وتحقيــق
النمــوذج التنمــوي الجديــد .وضمــن هــذا املنظــور اإلصالحــي ،بلــورت وزارة إصــاح اإلدارة
والوظيفــة العموميــة خطــة وطنيــة إلصــاح اإلدارة ( ،)2021-2018تعتمــد منهجيــة جديــدة يف
تدبــر اإلصــاح مبنيــة عــى األهــداف والنتائــج ومــؤرشات نجاعــة األداء ،وضــان االلتقائيــة ،وتــروم
تحقيــق اإلصــاح الشــامل واالرتقــاء مبســتوى أداء اإلدارة العموميــة وتعزيــز قدراتهــا التدبرييــة
لتكــون «يف خدمــة املواطــن واملقاولــة ،وراعيــة للمرفــق العمومــي واملصلحــة العامــة».
وتشــمل هــذه الخطــة الوطنيــة أربعــة تحــوالت هيكليــة محوريــة ومندمجــة ومتفاعلــة فيــا بينهــا،
تتمثــل يف:
ج 1 .محــاور الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة ()2021-2018
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ميكــن أن نجمــل الحصيلــة املرحليــة لتنفيــذ املشــاريع املربمجــة يف إطــار هــذه الخطــة ،والتــي لهــا
وقــع إيجــايب ومبــارش عــى املواطــن واملقاولــة ،فيــا يــي:

أهم املنجزات املرحلية لقطاع إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية

أوال-التحــــول التنظيمي
مــن أهــم املشــاريع التــي تنــدرج يف إطــار هــذا التحول الــذي يهــدف إىل مراجعــة وتطويــر البنيات
اإلداريــة التنظيميــة مبــا ميكــن القطاعــات الوزاريــة واإلدارات العموميــة عــى الصعيديــن املركــزي
والالممركــز مــن تحقيــق النجاعــة والفعاليــة يف وضــع وتنفيــذ السياســات العموميــة وجــودة
الخدمــات العموميــة التــي تقدمهــا:

ميثاق الالمتركز اإلداري

إصــدار ميثــاق الالمتركــز اإلداري ،عــر املرســوم رقــم  2.17.618مبثابــة ميثــاق وطنــي لالمتركــز
اإلداري (ج.ر.ع  6738بتاريــخ  27ديســمرب  )2018؛
إعــداد خارطــة الطريــق لتنفيــذ ورش الالمتركــز اإلداري ،التــي تــروم مراجعــة القوانــن املنظمــة
للقطاعــات الوزاريــة واملؤسســات العموميــة ذات الطابــع الجهــوي ،ونظــام املحاســبة العمومية
والصفقــات العموميــة ،بغايــة مطابقتهــا مــع أحــكام امليثــاق الوطنــي الجديــد ؛
إصــدار مرســوم رقــم  2.19.40بتحديــد منــوذج التصميــم املديــري املرجعــي لالمتركــز اإلداري
بتاريــخ  24ينايــر  2019؛
إبـرام اتفاقيــات مــع بعــض الجامعــات الرتابيــة يف مجــال تحســن الخدمــات اإلداريــة وتقويــة
كفــاءات املــوارد البرشيــة يف مجــاالت التدبــر الحديــث وتثمــن املــوارد البرشيــة ،ودعــم اإلدارة
اإللكرتونيــة وتطويــر األنشــطة املعلوماتيــة ،وتفســر النصــوص القانونيــة واملنازعــات ،وتبســيط
اإلجـراءات واملســاطر اإلداريــة ،وتحســن جــودة الخدمــات واالســتقبال (إبـرام املجموعــة األوىل
مــن االتفاقيــات مــع الجامعــات التابعــة للمجــال ال ـرايب لجهــة طنجــة -تطــوان -الحســيمة،
وعددهــا  11بتاريــخ  15غشــت  ،2017وبتاريــخ  24أبريــل  2018تــم إبـرام اتفاقيــة الرشاكــة
مــع مجلــس جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،وتفعيــل اتفاقيــة الرشاكــة املربمــة بــن وزارة
إصــاح اإلدارة والوظيفــة العموميــة ومجموعــة الجامعــات الرتابيــة «األطلــس» للمحافظــة عــى
البيئــة والغابــة وتنميــة املــوارد الطبيعيــة وتجهيــز الجامعــات بإقليــم خنيفــرة ( 22جامعــة)
التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ  6يوليــوز  ،2018وإب ـرام اتفاقيــات تعــاون مــع املجالــس االقليميــة
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الخمــس بجهــة درعــة تافياللــت يف مجــال “تحســن الخدمــات االداريــة وتقويــة كفــاءات
املــوارد البرشيــة” ،بتاريــخ  31ينايــر .)2019

الربنامج الوطني لتحسني االستقبال

يف ســياق املجهــودات املبذولــة لتفعيــل مضامــن الربنامــج الوطنــي لتحســن االســتقبال باملرافــق
العموميــة ،تــم إعــداد منظومــة االســتقبال «إداريت» كرزنامــة تتضمــن «ميثــاق االســتقبال بــاإلدارة
العموميــة» بالتزاماتــه العــرة ( )10اتجــاه املرتفــق ،و «اإلطــار املرجعــي» لحســن االســتقبال،
باإلضافــة اىل «الدليــل املنهجــي» الــذي يحــدد املشــاريع والتدابــر العمليــة التــي يتعــن عــى كل
إدارة مراعاتهــا لضــان تحقيــق التزاماتهــا.
ويف هذا اإلطار ،تم:
إنجــاز خرائطيــة الوضعيــة الراهنــة للمكاتــب األماميــة لتقديــم الخدمــات بــاإلدارات العموميــة
خــال النصــف الثــاين مــن ســنة  ،2018والتــي تتيــح التوفــر عــى خرائطيــة الخدمــات اإلداريــة
عــى شــكل قاعــدة معطيــات ،وتحليــا مفصــا لواقــع تقديــم هــذه الخدمــات ،والتمكــن مــن
مــؤرشات وتوصيــات لتحســن الخدمــات انســجاما مــع نتائــج تحليــل الواقــع (جهــة فــاس –
مكنــاس كمرحلــة منوذجيــة أوىل)؛
إعــداد صيغــة أوليــة ملــروع ميثــاق املرافــق العموميــة ســيتم عرضــه عــى مســطرة املصادقــة
مبجــرد التوافــق عــى صيغتــه النهائيــة.
ثانيا-التحول التدبريي
يقتــي هــذا التحــول مراجعــة شــاملة ملنظومــة الوظيفــة العموميــة ،مبــا يضمــن جــودة الخدمــات
العموميــة والرفــع مــن أداء اإلدارة يف انســجام مــع ميثــاق املرافــق العموميــة املنصــوص عليــه يف
دســتور اململكــة:
إعداد مرشوع ميثاق املرافق العمومية

بالنظــر لألهميــة الخاصــة التــي أوالهــا الربنامــج الحكومــي إلصــاح الحكامــة العموميــة واالرتقــاء
مبنظومتهــا التدبرييــة ،فقــد رشعــت الحكومــة يف اتخــاذ تدابــر تفعيــل األحــكام الدســتورية،
والســيام الفصــل  ،157والتــي تنــص عــى الحكامــة الجيــدة التــي يتعــن ترتيبهــا وتجميعهــا يف
ميثــاق للمرافــق العموميــة ،الــذي يشــكل إطــارا مرجعيــا يضبــط التزامــات هــذه املرافــق ،ســواء
عــى مســتوى التنظيــم أو عــى مســتوى التســيري ،مــع تحديــد الضامنــات املؤطــرة لعالقــة املرفــق
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العمومــي باملرتفقــن مــن خــال تحديــد واجبــات املوظــف وحقــوق املرتفــق .ويتضمــن هــذا
املــروع املهيــكل إلصــاح اإلدارة املبــادئ املوجهــة للعمــل اإلداري مــن أجــل تكريــس ثقافــة
املرفــق العــام ودعــم النزاهــة واملصداقيــة والحيــاد وربــط املســؤولية باملحاســبة .ويف هــذا االتجاه،
تــم إعــداد صيغــة جديــدة ملــروع ميثــاق املرافــق العموميــة ليعــرض عــى مســطرة املصادقــة.
إصالح منظومة الوظيفة العمومية

ينطلــق هــذا اإلصــاح مــن التوصيــات الصــادرة عــن امللتقــى الوطنــي للوظيفــة العموميــة العليــا
الــذي نظمتــه وزارة إصــاح اإلدارة والوظيفــة العموميــة يــوم الثالثــاء  27فربايــر 2018والتوجيهــات
امللكيــة الســامية التــي تضمنتهــا الرســالة امللكيــة املوجهة للمشــاركات واملشــاركني يف ذلــك امللتقى،
يف اتجــاه تكريــس معايــر االســتحقاق والكفــاءة واملهنيــة واعتــاد التدبــر التعاقــدي املبنــي عــى
األهــداف والنتائــج والتقييــم وربــط املســؤولية باملحاســبة ،مــن خــال إعــداد صيغــة أوليــة ملرشوع
مرســوم جديــد خــاص باملناصــب العليــا .كــا عملــت الــوزارة عــى وضــع تصــور جديــد إلصــاح
منظومــة ولــوج الوظائــف العموميــة يهــدف إىل ترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة وتكريــس قيــم
الشــفافية واالســتحقاق ،مــن خــال تطويــر اآلليــات والوســائل املعتمــدة يف التوظيــف:
إصــدار املرســوم رقــم  2.17.635الصــادر يف  4يوليــو  2018املتعلــق بتنظيــم مباريــات موحــدة
للتوظيــف ضمــن الهيئــات املشــركة بــن اإلدارات (ج.ر.ع  6699بتاريــخ  13غشــت .)2018
تنظيم املباراة املوحدة الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة يوم األحد  23دجنرب .2018
ج 2.معطيــات حــول تنظيــم املباراة املوحدة الخاصة باألشــخاص يف وضعية إعاقة يوم األحد  23دجنرب 2018

904
مرشحا

 50منصبا

(مترصف من الدرجة الثالثة)

 17قطاعا
وزاريا

كــا تــم إعــداد رؤيــة اسـراتيجية ملراجعــة منظومــة الوظيفــة العموميــة تتمثــل يف إرســاء وظيفــة
عموميــة مهنيــة ومحفــزة وناجعــة وقــادرة عــى االســتجابة للمتطلبــات الراهنــة ،عــر االنتقــال مــن
التدبــر اإلداري للمســارات إىل تدبــر مهنــي مبنــي عــى الكفــاءات.
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وتتعلق هذه الرؤية بخمسة مداخل أساسية ،تتمثل يف:
 .1اعتــاد التدبــر بالكفــاءات ،مــن خــال إرســاء منظومــة تدبرييــة متكاملــة وشــاملة ،واعتــاد
اآلليــات الحديثــة لتدبــر املــوارد البرشيــة بــاإلدارة العموميــة القامئــة عــى أســاس التخطيــط
االسـراتيجي والتدبــر التوقعــي للوظائــف والكفــاءات.
 .2إعــادة هيكلــة الوظيفــة العموميــة العليــا ،وتكريــس مكانتهــا وتثمــن أدوارهــا املحوريــة يف
قيــادة اإلصــاح.
 .3مالءمــة بنيــات الوظيفــة العموميــة والتوجــه الجديــد للدولــة ،عــر الرتكيــز عــى املهــام
األساســية واالســراتيجية لــإدارة املركزيــة ،ودعــم التوطــن الــرايب للخدمــة العموميــة مــن
خــال الدفــع بتنفيــذ سياســة الالمتركــز اإلداري.
 .4مراجعــة بنيــة الوظيفــة العموميــة ،مــن خــال مالءمتهــا مــع املهــام املوكولــة لــإدارة
العموميــة عــى اختــاف مســتوياتها.
 .5التحفيــز وتحســن بيئــة العمــل ،بهــدف إحــداث بيئــة عمــل مالمئــة وآمنــة ،تحفــز عــى رفــع
املردوديــة وتحســن اإلنتاجيــة بــاإلدارة العمومية.
محددات هذه الرؤية اإلسرتاتيجية كالتايل:
 .1الخدمة العمومية
 .2الكفاءة واملردودية
 .3التقييم والتحفيز
تنبنــي املقاربــة املقرتحــة يف تنزيــل الرؤيــة االســراتيجية عــى عنــر املالءمــة والحفــاظ عــى
الحقــوق واملكتســبات مــن خــال إدمــاج التدبــر بالكفــاءات يف مســار الحيــاة املهنيــة ،بحيــث
يتــم االنتقــال مــن التدبــر اإلداري للموظفــن إىل تدبــر مهنــي للمســارات مبنــي عــى الكفــاءات،
دون التخــي بالــرورة كليــا عــن الدرجــات ،وإمنــا االكتفــاء بجعلهــا وســيلة لتحديــد األجــرة داخــل
ترتيــب الوظائــف ،يف حــن يبقــى التوظيــف واالرتقــاء والتكويــن املســتمر وتقييــم األداء الفــردي
للموظــف مرتك ـزا عــى مفهــوم الكفــاءة.
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تعزيز إدماج مقاربة النوع يف اإلدارة العمومية

يف إطار تعزيز الهياكل اإلدارية واآلليات التي تكرس مقاربة النوع يف الوظيفة العمومية ،تم:
إعداد دفرت التحمالت النموذجي لدور الحضانة املنشأة بالقرب من مكان العمل؛
إصــدار منشــور الوزيــر املكلــف بإصــاح اإلدارة والوظيفــة العموميــة حــول متديــد رخصــة
الرضاعــة ( 7غشــت.)2018

برنامج تحسني الخدمات العمومية

يهــدف هــذا املــروع إىل تيســر ولــوج املرتفقني إىل الخدمــات اإلداريــة املقدمة للمواطــن واملقاولة،
ويلــزم اإلدارات العموميــة بالتقيــد باإلجـراءات املعتمــدة يف إطــار تبســيط املســاطر اإلداريــة ،التــي
نذكــر منهــا عــى ســبيل املثال:
إصــدار املرســوم رقــم  2.17.410املتعلــق بتحديــد كيفيــات اإلشــهاد عــى مطابقــة نســخ
الوثائــق ألصولهــا؛
تدويــن ونــر  26خدمة إداريــة متعلقــة باملقاولــة يف موقــع ،www.business-procedures.ma
وتنظيــم لقــاءات جهويــة لتدويــن هــذه الخدمات؛
إعــداد مــروع قانــون يتعلــق بــاإلدارة الرقميــة يــروم إعطــاء الحجيــة القانونيــة
للخدمــات الرقميــة ويحــدد ضوابــط الولــوج املشــرك مــن طــرف اإلدارات العموميــة
لبنــوك املعلومــات اإلداريــة ،بتنســيق مــع وزارة الصناعــة واالســتثامر والتجــارة واالقتصــاد
الرقمــي؛
إعــداد مصفوفــة تتكــون مــن دالئــل عمليــة موجهــة لــإدارات العموميــة قصــد مواكبتهــا
يف تدويــن وتبســيط خدماتهــا اإلداريــة وفــق املقتضيــات الــواردة يف ميثــاق املرافــق
العموميــة.
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ثالثا ،التحول الرقمي
يتحــدد هــذا التحــول يف اعتــاد اآلليــات والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة واســتثامرها مــن طــرف
مختلــف اإلدارات العموميــة ،مــن أجــل تعميــم ودعــم الخدمــات الرقميــة املشــركة بينهــا وتيســر
ولــوج املواطــن واملقاولــة إليهــا .ومــن أهــم املشــاريع التــي تنــدرج يف إطــار هــذا التحــول ،نذكــر
مــا يــي:
املنصة الحكومية للتكامل ’’’’GATEWAYGouvernemental

تشــكل هــذه املنصــة أحــد الدعامــات األساســية التــي تتيــح تبــادل البيانــات بــن اإلدارات قصــد
تقليــص عــدد الوثائــق اإلداريــة املطلوبــة مــن املرتفقــن ،وتوفــر الجهــد والوقــت والتكلفــة ،مــن
أجــل اســتفادتهم مــن الخدمــات التــي يرغبــون فيهــا يف أحســن الظــروف:
إنجــاز الشــق التقنــي للمــروع النموذجــي لتبــادل معلومــات بطاقــة الوطنيــة للتعريــف
(التــي تطلــب يف أكــر مــن  170خدمــة عموميــة) عــر املنصــة الحكوميــة للتكامــل :
« : »Gateway Gouvernementaleربــط األنظمــة املعلوماتيــة لــكل مــن الصنــدوق
الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي ( )CNOPSواملديريــة العامــة لألمــن الوطنــي
( )DGSNلتقليــص آجــال املوافقــة عــى طلبــات تحمــل تكاليــف العالجــات يف انتظــار
تفعيلــه مــن طــرف املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي…
إعــداد مــروع قانــون يتعلــق بــاإلدارة الرقميــة يضــم املعايــر القانونيــة العتــاد وتعميــم
مبــدأ الولــوج املشــرك بتعــاون مــع وزارة الصناعــة واالســتثامر والتجــارة واالقتصــاد
الرقمــي.
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تطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع مالحظات املرتفقني واقرتاحاتهم وشكاياتهم

االنطالقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات  www.chikaya.maيوم الثالثاء  9يناير2018
ج 3 .اإلحصائيات املتعلقة بالشــكايات ابتداء من االنطالقة الرســمية للبوابة الوطنية للشــكايات
إىل غاية يوم 17يناير2019

الــرد عــى أســئلة واستفســارات املواطنــن املتعلقــة بالخدمــات اإلداريــة والشــكايات مــن خــال
مركــز االتصــال والتوجيــه اإلداري عــر قنــوات االتصــال املتاحــة لعمــوم املواطنــن ،واملتمثلــة يف:
الهاتــف (الرقــم االقتصــادي ( )0802003737والرقــم املختــر ( )37 37ومــن خــارج املغــرب
( ،)+212537679906الربيــد االلكــروين وشــبكة التواصــل االجتامعــي فايســبوك عــر صفحــة
«إداريت».
جاهزية الخدمات اإلدارية للتحول الرقمي

يهــدف هــذا الربنامــج إىل توحيــد الرؤيــة واملقاربــة عــى مســتوى القطاعــات العموميــة فيــا
يتعلــق برقمنــة الخدمــات اإلداريــة وتقييــم مســتوى جاهزيتهــا الرقميــة:
إنجــاز الدليــل املرجعــي لتعريــف وتصنيــف الخدمــات اإلداريــة وقيــاس مســتوى تحولهــا
الرقمــي؛
تكويــن  87إدارة عموميــة حــول هــذا الدليــل املرجعــي مــن أجــل متكينهــا مــن جــرد وتوثيــق
خدماتهــا اإللكرتونيــة وفــق مفاهيــم وضوابــط موحــدة؛
جــرد أكــر مــن  400خدمــة إداريــة إلكرتونيــة وقيــاس جاهزيتهــا مــع تحديــد مســار املرتفــق
للحصــول عــى هــذه الخدمــات؛
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تدويــن مســطرة نــزع امللكيــة ألجــل املنفعــة العامــة ونرشهــا عــر البوابــة الوطنيــة
 ،www.services-public.maووضــع دليــل عمــي ،واقــراح اإلجــراءات التبســيطية
ملســطرة نــزع امللكيــة يف جميــع مراحلهــا لتجــاوز مكامــن تعقيدهــا ،وإعــداد وثيقــة
تهــدف إىل تحســيس وتعريــف املواطــن بهــذه املســطرة ،وبيــان كيفيــة حصــول املرتفــق
عــى التعويــض يف إطــار املقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ،كــا تــم
اقـــراح اإلجـــراءات التبســيطية ملســطرة نــزع امللكيــة يف جميــع مراحلهــا لتجــاوز مكامــن
تعقيدهــا.
ج 4.مؤرشات تتبــع بوابة الخدمات العمومية ‘’Service-Public.ma

• عدد املساطر االدارية املنشورة 803:
• عدد الخدمات عىل الخط املدرجة 207 :
• عدد االستامرات املنشورة 419 :
• العدد االجاميل للزيارات1 805 507 :
• املعدل الشهري للزيارات150 459 :
• املعدل اليومي للزيارات5 015 :
مواصلــة ودعــم العمــل ببوابــة التشــغيل العمومــي « ،»Emploi-Public.maمــن خــال صيانة
التطبيــق الــذيك لبوابــة التشــغيل العمومــي ،وتطويــر فضــاء جديــد ميكــن املديريــة العامــة
للجامعــات املحليــة مــن املصادقــة عــى قـرارات مباريــات التوظيــف بالجامعــات الرتابيــة قبــل
نرشهــا ،باإلضافــة إىل تطويــر خدمــة الرتشــيح اإللكــروين عــى البوابــة ،وتقديــم الدعــم التقنــي
املســتمر لــإدارات املنخرطــة بنظــام البوابــة.
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ج 5.مؤرشات تتبع بوابة التشــغيل العمومي « » www.emploi-public.ma

• عــدد املناصــب املعلــن عنهــا باملوقــع:
38.376
• عدد مباريات التوظيف املنشورة 2.243 :
• العــدد االجــايل للزيــارات خــال ســنة
( 8.287.076 :2018مجمــوع الزيــارات عــن
طريــق الهواتــف املحمولــة )3.848.961
• املعدل اليومي للزيارات39.000 :
إغنــاء وتحيــن بوابــة البيانــات املكانيــة للمرافــق العموميــة ،بغايــة متكــن عامــة املواطنــن
مــن الحصــول عــى البيانــات املكانيــة ومعلومــات االتصــال الخاصــة بأكــر مــن  15797مرفــق
عمومــي ،موزعــة عــى مجمــوع الـراب الوطنــي ،مــا سيســهل عليهــم االتصــال بهــذه املرافــق
وتحديــد أماكنهــا أثنــاء قيامهــم بإجراءاتهــم اإلداريــة.
ج 6.مــؤرشات تتبــع بوابة البيانــات املكانية للمرافق العمومية ’’Maps.service-Public.ma

• عدد املرافق العمومية املنشورة15 797 :
• العدد اإلجاميل للزيارات103 587 :
• املعدل الشهري للزيارات8 632 :
• املعدل اليومي للزيارات288 :

اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة القادمة 2021 - 2019

متاشــيا مــع اإلرادة الراســخة التــي تجــد أجــى تعبرياتهــا يف التوجيهــات امللكيــة الســامية ،حيــث
أكــد جاللتــه باســتمرار ويف مختلــف املناســبات ،عــى رضورة وضــع الخدمــة العموميــة يف صلــب
النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي تطمــح إليــه بالدنــا ،تواصــل وزارة إصــاح اإلدارة والوظيفــة
العموميــة عمليــات تنفيــذ اإلصالحــات واألوراش التــي برمجتهــا يف الفــرة املمتــدة مــا بــن 2019
و ،2021هــي كالتــايل:
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تنزيل مقتضيات ميثاق الالمتركز اإلداري
تنزيــل خارطــة طريــق تنفيــذ ورش الالمتركــز اإلداري ،مــن خــال مراجعــة القوانــن
املنظمــة للقطاعــات الوزاريــة واملؤسســات العموميــة ذات الطابــع الجهــوي ،ونظــام
املحاســبة العموميــة والصفقــات العموميــة ،بغايــة مطابقتهــا مــع أحــكام امليثــاق
الوطنــي الجديــد؛
إحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية؛
املصادقة عىل التصاميم املديرية والرشوع يف تنفيذها.
إصدار ميثاق املرافق العمومية
استكامل مسطرة إصدار ميثاق املرافق العمومية؛
وضع برنامج عمل لتفعيل مضامني امليثاق؛
تنظيم حمالت تواصلية وتحسيسية عىل املستوى الوطني واملحيل حول امليثاق؛
وضع جهاز حكامة لتفعيل مضامني امليثاق؛
إعداد املخطط الوطني والربامج القطاعية لتفعيل امليثاق وتتبع تنفيذها.
إصالح منظومة الوظيفة العمومية
تنزيل املخطط التنفيذي للرؤية االسرتاتيجية ملراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
تطوير الحامية االجتامعية للموظف
إعداد إطار للحامية االجتامعية :
• مــروع قانــون بشــأن إحــداث وتنظيــم مؤسســة مشــركة للنهــوض باألعــال االجتامعيــة
ملوظفــي اإلدارات العموميــة؛
• مــروع القانــون املتعلــق بالحــوادث واألمــراض التــي يتعــرض لهــا املنخرطــون يف نظــام
املعاشــات املدنيــة؛
• مرشوع قانون يتعلق بالصحة والسالمة املهنيتني والوقاية من األخطار يف العمل.
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إعداد مشاريع املراسيم التطبيقية لقوانني الحامية االجتامعية:
• مــروع مرســوم تحــدد مبوجبــه كيفيــات تطبيــق املقتضيــات املتعلقــة بالحــوادث واألمـراض
التــي يتعــرض لهــا املنخرطــون يف نظــام املعاشــات املدنيــة.
مواصلة تنفيذ برنامج تحسني الخدمات العمومية
تدوين ونرش  26خدمة إدارية متعلقة باملقاولة يف موقع www.business-procedures.ma
نرش املواد التواصلية السمعية البرصية املعدة حول  20خدمة إدارية؛
إعداد دليل تدوين الخدمات اإلدارية؛
إعداد دليل محني لتبسيط الخدمات اإلدارية؛
اعــداد دليــل خــاص بنظــام املداومــات املعتمــد لــدى بعــض اإلدارات العموميــة ونــره عــى
موقــع الخدمــات العموميــة  service-public.maمــن أجــل توفــر املعلومــات ذات الصلــة
ومتكــن املواطنــن مــن قضــاء أغراضهــم اإلداريــة خــارج أوقــات العمــل.
وضع بارومرت لقياس جودة الخدمات اإلدارية؛
إصدار قانون اإلدارة الرقمية؛
إصدار قانون تبسيط املساطر اإلدارية؛
تنزيل املخطط التوجيهي للتحول الرقمي لإلدارة العمومية:
وضع الربنامج التنفيذي ملخطط التحول الرقمي.
تتبــع إنجــاز مشــاريع اإلدارة الرقميــة التــي تســهر عــى تنفيذهــا وكالــة التنميــة الرقميــة
واإلدارات املعنيــة.
مواصلة رقمنة الخدمات اإلدارية؛
املنصة الحكومية للتكامل ’’’’GATEWAYGouvernemental
إصــدار اإلطــار القانــوين الــذي يحــدد ضوابــط الولــوج املشــرك للســجالت اإللكرتونيــة للمعلومــات
اإلدارية؛
وضــع خارطــة الطريــق لتعميــم اعتــاد الولــوج املشــرك لبنــوك املعلومــات اإلداريــة عــر املنصــة
الحكوميــة للتكامل؛
تتبع تنفيذ خارطة الطريق للمخطط التوجيهي للتحول الرقمي.
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تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة

مواصلة تطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع مالحظات املرتفقني واقرتاحاتهم وشكاياتهم
تتبع معالجة الشكايات من خالل :
• مواصلة تعميم تطبيق معالجة الشكايات عىل املؤسسات واملقاوالت العمومية؛
• إعداد دليل لتدبري شكايات ومالحظات واقرتاحات املرتفقني؛
• تتبع إعداد التقارير القطاعية السنوية؛
• إعــداد التقريــر الرتكيبــي الســنوي وعرضــه عــى أنظــار الســيد رئيــس الحكومــة قصــد
املصادقــة؛
• نرش التقرير الرتكيبي والتقارير القطاعية؛
• إنتاج اإلحصائيات واملؤرشات الوطنية الخاصة بالشكايات برسم سنة .2019-2018
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تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

 .1دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثمار

 .1.1النهوض بالقطاع الصناعي

قطاع صناعة السيارات

متكــن املغــرب خــال عــر ســنوات االخــرة ،مــن جعل قطــاع صناعــة الســيارات واحدا مــن محركات
اقتصــاده بفضــل تطويــر صناعــة الســيارات واجزائها ،حيــث تم اســتقطاب أكرب املصنعــن العامليني:
التوقيــع مــع مجموعــة  RENAULTســنة  2012إلنجــاز مركــب صناعــي بجهــة طنجة-تطــوان-
الحســيمة بطاقــة إنتاجيــة تقــدر ب  340.000ســيارة ســنويا ؛
التوقيــع مــع مجموعــة  PSAســنة  2015إلنشــاء وحــدة صناعيــة مبدينــة القنيطــرة بطاقــة إنتــاج
تصــل إىل  200.000ســيارة يف الســنة و 200.000محــرك يف الســنة .وبهــذا يكــون املغــرب قــد انضم
اىل دائــرة  31دولــة مصنعــة ملحــركات الســيارات ،كــا قامــت PSAبإحــداث أكــر مــن 1800
منصــب شــغل مرتبطــة بأنشــطة البحــث والتطويــر (مهندســن وتقنيــن) ليصــل اىل  4000منصب
شــغل عــى املــدى البعيــد ؛
التوقيــع مــع املجموعــة الصينيــة  BYDبتاريــخ  9دجنــر 2017عــى بروتوكــول اتفــاق مــن أجــل
إنجــاز منظومــة صناعيــة للنقــل الكهربــايئ ؛
التوقيــع مــع رشكــة  SOMACAالتابعــة ملجموعــة  RENAULTبتاريــخ  25أكتوبــر  2018عــى
اتفاقيــة مــن اجــل مضاعفــة طاقتهــا اإلنتاجيــة لتصــل اىل  160.000ســيارة ســنويا.
وبهــذه املشــاريع متكــن املغــرب مــن وضــع طاقــة إنتاجيــة لصناعــة الســيارات تصــل اىل 700.000
ســيارة ســنويا علــا ان الهــدف هــو الوصــول اىل طاقــة إنتاجيــة تقــدر ب  1.000.000ســيارة ســنويا
يف افــق .2022
وعــى مســتوى صناعــة أجـزاء الســيارات متكــن املغــرب مــن فرض وجــوده كمنصــة لصناعــة وتصدير
أجـزاء الســيارات حيــث تــم تطويــر نســيج صناعــة أجـزاء الســيارات (املناولة) بحــوايل ما يقــارب 200
وحــدة ببالدنــا معظمهــا ميثــل كربيــات الــركات العامليــة ندكــر منهــا عىل ســبيل املثــال «»HANDS
و « »MAGNETI MARELLIو « »JTEKTو « »NEXTEERو « »CITIC DICASTALالخ.
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وبلغــة االرقــام ميكــن القــول إن النتائــج املحصــل علبهــا تبقــى جــد مشــجعة ســواءا عــى مســتوى
االنتــاج أو التصديــر أو خلــق الــروة ومناصــب الشــغل:
زيــادة يف حجــم الصــادرات بلغــت  65مليــار درهــم خــال  2018متجــاوزا بذلــك القطاعــات
التقليديــة للمملكــة كالفوســفاط .وبهــذا يكــون قطــاع الســيارات قــد أصبــح رافعــة حقيقيــة
للتقــدم ،ومســاهم قــوي يف ترسيــع التنميــة الصناعيــة للمملكــة؛
أول بلد افريقي يف انتاج السيارات؛
إحداث ما يناهز  85.000فرصة عمل ما بني ابريل  2014و2018؛
تحقيق نسبة إدماج محيل تقدر ب .50.5٪
ويبقــى الهــدف املنشــود هــو الرفــع مــن الطاقــة اإلنتاجيــة لصناعــة الســيارات اىل مليــون ســيارة
ســنويا حيــث تســهر هــذه الــوزارة مــن خــال مشــاوراتها املسرتســلة مــع مجموعــة مــن املصنعــن
العامليــن مــن اجــل االســتثامر يف بالدنــا.

قطاع صناعة الطريان
مجموعــة « : »BOEINGوقــع املغــرب ومجموعــة الطـران األمريكيــة بوينــغ املصنفــة أوىل عامليــا،
تحــت إرشاف الرئاســة الفعليــة لجاللــة امللــك نــره اللــه ،يف  27شــتنرب  ،2016عــى بروتوكــول اتفــاق
إلحــداث منظومــة صناعيــة ملجموعــة «بوينــغ» باملغــرب تتألــف مــن املمونــن وتهــدف اىل إعــداد
أرضيــة للتمويــن باملغــرب .ومــن املتوقــع أن تحقــق هــذه املنظومــة رقــم معامــات ســنوي إضــايف
عنــد التصديــر قيمتــه مليــار دوالر ،وتتيــح اســتقرار  120ممونــا لبوينــغ ،كــا متكــن مــن إحــداث
 8700منصــب شــغل متخصــص جديــد.
مجموعــة «( »STELIAالتابعــة  %100ل  :)AIRBUSقامــت مجموعــة  STELIAبإنشــاء وحــدة
جديــدة ( )ACAMيف املنطقــة الحــرة  MidParcبالــدار البيضــاء واملتخصصــة يف تجميــع املجموعات
الفرعيــة املعقــدة ،مبــا يف ذلــك أجـزاء خاصــة بالطائـرات مــن نــوع  A320و . A330و تهــدف وحــدة
التجميــع إىل دمــج اإلنتــاج املحــي وتطويــر «سلســلة إمــدادات الط ـران» حــول موقعهــا يف الــدار
البيضــاء .وخــال الفــرة  ،2019 - 2016قــد ميكــن اســتكامل هــذا املــروع ،الــذي يتطلــب اســتثامرا
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يقــدر ب  452.7مليــون درهــم ،مــن إحــداث  500منصــب شــغل مبــارش جديــد ،وتحقيــق رقــم
معامــات يبلــغ  221مليــون درهــم.
مجموعــة « : »DAHERعــزز ُمص ِّنــع الطائـرات واملعــدات األصليــة للصناعــة والخدمــات Daher
حضــوره باملغــرب مــن خــال افتتــاح ،مصنعــه املغــريب الثالــث بطنجــة ،يــوم الثالثــاء  6فربايــر
 .2018وبهــذا االســتثامر الجديــد ،البالــغ غالفــه املــايل أزيــد مــن  15مليــون أورو ،تواصــلDaher
منوهــا باملغــرب الــذي يصبــح بلدهــا الثــاين بعــد فرنســا .ويُرتقــب أن يُش ـغّل املصنــع الجديــد،
أزيــد مــن  250أجــر ،ينضمــون إىل الطاقــم العامــل باملوقعــن األُولَ َيـ ْـن ،واملتألــف مــن  550فــرد.
وتســاهم رشكــة  DAHERيف االرتقــاء بالقطــاع يف املغــرب مــن خــال توطــن أنشــطة تصنيــع
األج ـزاء املركبــة ألحــدث الربامــج.
مجموعــة « : »HEXCELافتتحــت مجموعــة  Hexcelيف  21مــارس  2018مصنعهــا يف املنطقــة الحرة
 MidParcيف الــدار البيضــاء ،باســتثامر تبلــغ قيمتــه  20مليــون دوالر .وقــد يســمح هــذا املصنــع
بتحويــل املــواد املركبــة الخفيفــة اىل معــدات موجهــة لتصنيــع أج ـزاء وتعزيــز هيــاكل الطائ ـرات
وذلــك اســتجابة لحاجيــات قطــاع صناعــة الطـران .ومــن املتوقــع أن يوظــف املصنــع أكــر مــن 200
شــخص بحلــول عــام  .2020ويــدل اســتقرار  Hexcelباملغــرب (مصنــع الــدار البيضــاء هــو األول يف
منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا) عــى نضــج قطــاع صناعــة الطـران ،حيــث أن مجموعــة
 Hexcelالتــي تعــد مــوردا للمــواد املركبــة فهــي ال تســتقر إال يف املناطــق التــي تعــرف تزايــد حجــم
طلــب العمــاء مــن القطــع.
متخصصــا
مجموعــة « : »THALESأنشــأت مجموعــة  THALESيف املغــرب مركــ ًزا صناع ًيــا
ً
يف تصنيــع اإلضافــات املعدنيــة يســمى أيضً ــا «الطباعــة ثالثيــة األبعــاد» يف املنطقــة الحــرة
 Midparcيف الــدار البيضــاء ،تــم افتتاحــه يف شــتنرب  .2017ومــن املتوقــع أن يوظــف املصنــع
مهندســا وتقن ًيــا مغرب ًيــا .وهــو مجهــز حتــى اآلن بــآالت تعمــل بتكنولوجيــا
نحــو عرشيــن
ً
تعتمــد عــى تقنيــة انصهــار انتقائيــة بالليــزر .يعــد مصنــع الطباعــة ثــايث األبعــاد هــذا األول
مــن نوعــه يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،وأول مصنــع طباعــة مــن التيتانيــوم
ملجموعــة  Thalesيف العــامل.
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رشكــة « Tubes and Ducts Maroc -TDM : «TDMهــي أول رشكــة مصنفــة مــن الدرجــة األوىل
ذات رأس مــال مغــريب مختصــة يف إنتــاج أنابيــب وخطــوط أنابيــب مــن التيتانيــوم للطائ ـرات ـ
 Dream Liner 787مــن رشكــة  .BOEINGتــم إنشــاء الرشكــة يف أوائــل عــام  ،2018وهــي رشكــة
تــم تأهيلهــا مــن طــرف BOEINGيف وقــت قيــايس بفضــل تعبئــة فريــق عمــل املنظومــة .كــا
تعــد رشكــة  TDMأول رشكــة يف تاريــخ اململكــة متتلــك ميــزة ممــون مــن الدرجــة األوىل ملصنــع
طائـرات.

قطاع الصناعات الغذائية

اإلنجازات واإلصالحات الكربى
التوقيع ،يف  17أبريل  ،2017عىل عقد برنامج لتطوير قطاع الصناعات الغذائية ؛
التوقيــع ،يف  27ينايــر ،2018عــى اتفاقيــة الرشاكــة بــن كل مــن هــذه الــوزارة ووزارة الفالحــة
و وزارة املاليــة ،املتعلقــة بتحديــد كيفيــة وضــع ومعالجــة امللفــات ،ورصف الدعــم املخصــص يف
إطــار صنــدوق التنميــة الصناعيــة واإلســتثامرات وصنــدوق التنميــة الفالحيــة ؛
التوقيــع ،يف  28ينايــر  ،2018عــى اتفاقيــة بخصــوص تنزيــل اســراتيجية تطويــر الصناعــات
الغذائيــة عــى مســتوى جهــة ســوس ماســة؛
التوقيع ،يف  15أكتوبر  ،2018عىل اتفاقية دعم قطاع الصناعات الغذائية.
مؤرشات تتعلق بوقع هذه اإلنجازات واإلصالحات عىل املواطن واملقاولة
متــت املصادقــة عــى دعــم  39مرشو ًعــا اســتثامريًا ،مــن خــال آليــات متويــل مخطــط التنميــة
الصناعيــة ،تهــم األنشــطة الصناعيــة املدرجــة يف عقــد الربنامــج  2021 - 2017املتعلــق بتطويــر
الصناعــات الغذائيــة.
ج 7.حصيلة املشــاريع الصناعية املدرجة يف عقد الربنامج 2021 - 2017

عدد املشاريع
املصادق عليها*
39

اإلستثامرات
املتوقعة
(مليون درهم)
1004

عدد مناصب
الشغل اإلضافية
املرتقبة (مبارشة)
2890

رقم املعامالت اإلضايف
املرتقب
(مليون درهم)
2100

رقم املعامالت اإلضايف املرتقب
املوجه للتصدير
(مليون درهم)
703

*مشــاريع موقعة أو يف طور التوقيع
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اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية
 .1وضع مخطط عمل لجلب االستثامرات االجنبية ؛
 .2اتبــاع مقاربــة خاصــة الســتقطاب املســتثمرين موجهــة إىل الجمعيــات املهنية املهمــة واملجموعات
الصناعيــة الكــرى والــركات متعــددة الجنســيات يف القطــاع ،وذلــك بهــدف العمــل عــى إحــداث
فــرص للشــغل جديــدة مــن خــال تشــجيع ودعــم مشــاريع اســتثامرية يف القطــاع.
 .3وضع برنامج تواصيل حول عقد الربنامج بالرشاكة مع وزارة الفالحة واملهنيني ؛
 .4العمــل عــى وضــع والــروع يف تنفيــذ مشــاريع و برامــج لفائــدة قطــاع الصناعــات الغذائيــة يف
إطــار التعــاون الــدويل
 .5تنزيــل اسـراتيجية تطويــر الصناعــات الغذائيــة عــى املســتوى الجهــوي مــن خــال التوقيــع عــى
اتفاقيــات جديــدة.

قطاعــات الصناعــات التعدينيــة وامليكانيكيــة ،ومــواد البنــاء ،والصناعــات الكهربائيــة
واإللكرتونيــة ،والصناعــات البالســتيكية ،والصناعــات الصيدليــة ،والصناعــات الكيامويــة
وشــبه الكيامويــة

تتبع املشاريع االستثامرية الكربى الخاصة باالتفاقيات املنجزة يف إطار ميثاق االستثامر
املشــاركة يف اللجنــة التقنيــة إلعــداد وتتبــع املشــاريع املصــادق عليهــا مــن طــرف لجنــة االســتثامر
قصــد اعــداد االتفاقيــات وفــق البنــد  17مــن ميثــاق االســتثامر والبنــد  7-Iمــن قانــون املاليــة رقــم
 .98 - 12وقــد بلغــت حصيلــة االســتثامرات الصناعيــة ،خــال الفرتة املمتــدة مــن  2014إىل 25 ،2018
مــروع بقيمــة ناهــزت  170مليــار درهــم ســتمكن مــن إحــداث  17630منصــب شــغل.
إجراءات الحامية التجارية
وضــع معايــر لتعليــق تطبيــق التدابــر الوقائيــة يف حالــة بعــض الصفائــح الحديديــة التــي ال يتــم
إنتاجهــا محليــا مــن خــال تأشــرة فواتــر اســترياد هــذا النــوع مــن الصفائــح الحديديــة .ويف هــذا
اإلطــار تــم تأشــر عــدة فواتــر بالنســبة لصفائــح الحديــد املدرفلــة عــى الســاخن مبــا مجموعــه
 7000طــن خــال ســنة  2015و 7500طــن يف ســنة  ،2016و 9200طــن يف ســنة  2017و7300
طــن خــال ســنة  .2018وبالنســبة لصفائــح الحديــد املدرفلــة عــى البــارد والصفائــح املطليــة أو
املغطــاة تــم تأشــر عــدة فواتــر مبــا قــدره  4500طــن منــذ شــهر فربايــر .2018
اتخاذ تدابري الحامية ضد واردات الورق إليقاف األرضار التي لحقت باإلنتاج املحيل.
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اتخــاذ تدابــر مكافحــة اإلغـراق عــى واردات الدفــر املــدريس ذات املنشــأ التونــي وذلــك للحــد
مــن الــرر الحاصــل للصناعــة املحليــة املتمثلــة يف  6رشكات مصنعــة للدفــر املــدريس (وليــس
ثالثــة كــا جــاء يف مــروع التقريــر) .بحيــث قــد لوحــظ تبعــا لتطبيــق هــذه التدابــر ،أن بعــض
الــركات اســتأنفت عملياتهــا التصنيعيــة للدفــر املــدريس بعــد أن كانــت قــد تحولــت ملــدة
طويلــة ملســتوردة للدفــر التونــي.
متديد العمل بتدابري مكافحة اإلغراق ضد واردات رقائق الخشب املستورة من الصني.
اتخاذ تدابري مكافحة اإلغراق عىل واردات الثالجات املستوردة من تركيا والصني والتايالند
اتخــاذ تدابــر مكافحــة اإلغــراق عــى واردات  PVCمــن االتحــاد األوريب واملكســيك (وليــس
الواليــات املتحــدة كــا جــاء يف مــروع التقريــر).
اتخــاذ تدابــر عــى واردات منتوجــات النســيج ذات املنشــأ الــريك وذلــك يف إطــار اتفاقيــة التبادل
الحــر مــع تركيا.
متديد العمل بالتدابري الوقائية املطبقة عىل واردات االسالك وحديد التسليح.
متديــد العمــل بالتدابــر الوقائيــة عــى واردات صفائــح الحديــد املدرفلــة عــى البــارد والصفائــح
املطليــة أو املغطــاة.
اعتــاد طلبــات ترخيــص قبــل تصديــر نفايــات أو متالشــيات الــورق والكرتــون لتنظيــم تزويــد
ســوق تثمــن النفايــات مــن هاتــه املــواد.
معايري الجودة
يف إطــار تعزيــز منظومــة معايــر الجــودة الخاصــة بالقطــاع الصناعــي ،عملــت الــوزارة ويف
إطــار لجــان التعيــر الخاصــة بقطــاع الصناعــات امليكانيكيــة والتعدينيــة والكهربائيــة ومــواد
البنــاء ،عــى املصادقــة عــى مجموعــة مــن معايــر الجــودة وذلــك وفــق حاجيــات املقــاوالت
ومســتعميل املنتجــات الصناعيــة والخدمــات املرتبطــة بهــا.
املوافقــة عــى  202معيــارا انطالقــا مــن املعايــر األجنبيــة ومبواصفــات محليــة يف قطــاع
البالســتيك وعــى وجــه الخصــوص يف قطاعــي التلفيــف والبنــاء واألشــغال العموميــة.
تطبيــــق الرقابــــة الصارمــة عــــى املواد الصناعية اعتــامدا عــــى  281مواصفة مغربيـة ذات
طابــــع إلزامــــي عنــد االســــترياد ويف السوق املحيل.
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فــرض وضــع عالمــة املطابقــة عــى املنتوجــات الخاضعــة ألنظمــة تقنيــة خاصــة .ويتعلــق االمــر
باملنتوجــات الكهربائيــة ولعــب األطفــال .وبالتــايل ،تعــد هــذه الوســيلة وســيلة فعالــة إلثبــات
ثقــة املســتهلك يف املنتجــات املتاحــة يف الســوق وأداة لضــان املنافســة العادلــة بــن مختلــف
الفاعلــن االقتصاديــن.
وضــع رخــص تصديــر عــى املتالشــيات البالســتيكية الغــر قابلــة لالســتعامل بهــدف تنظيــم
تزويــد ســوق تثمــن هــذه املتالشــيات.
اتفاقية التبادل الحر :معالجة عدة طلبات اإلعفاء الجمريك بالخاصة مبختلف املنتجات.
وتجــدر اإلشــارة أنــه وفيــا يخــص قطــاع الصناعــات الصيدليــة ،فقــد تــم اتخــاد عــدة تدابــر
أهمهــا:
• ترسيــع عمليــة تحيــن الرتســانة القانونيــة الخاصــة بقطــاع الصيدلــة الالزمــة لدعــم تطويــر
املنظومــة ،وال ســيام عــن طريــق نــر مــا يــي:
• مرسوم بشأن ترخيص تسويق األدوية املعدة لالستخدام البرشي.
• قرار بشأن رشوط وطرق تحديد سعر بيع األدوية املصنعة محلياً أو املستوردة.
• قـرارات متعلقــة بالتعريفــات املرجعيــة الوطنيــة لســداد أو تحمــل أمثنــة األجهــزة الطبيــة يف
إطــار التأمــن الصحــي اإلجبــاري.
• قرار بشأن تحديد قامئة األدوية التي ميكن التعويض عنها.
• قرار بشأن تخفيض أسعار بيع بعض األدوية املصنعة محلياً أو املستوردة.
• قـرار بشــأن وضــع قواعــد لتصنيــف األجهــزة الطبيــة واملتطلبــات األساســية للجــودة والســامة
وفعاليــة األجهــزة الطبيــة وقواعــد طــرق تصنيــع ونقل وتخزيــن وتوزيــع وتقييم فعاليــة األجهزة
الطبيــة ومنــاذج تقاريــر التفتيــش ومراقبــة االنتهاكات.
• مرسوم متعلق بالتكافؤ الحيوي لألدوية الجنيسة.
• ق ـرار يحــدد طــرق تفويــض مــن خــال اب ـرام عقــود املناولــة لبعــض عمليــات التصنيــع أو
التصديــر أو التوزيــع أو الصيانــة لألجهــزة الطبيــة.
• قـرار بشــأن التســجيل واإلشــهار لألجهــزة الطبيــة تحــدد الــروط واإلجـراءات ملنــح ترخيــص
خــاص لألجهــزة الطبيــة الغــر الخاضعــة للتســجيل.
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تكوين املوارد البرشية يف إطار مخطط الترسيع الصناعي

عــروض التكويــن ملواكبــة املنظومــات الصناعية:تــم تحديــد الحاجيــات مــن الكفــاءات حســب
املنظومــة الصناعيــة ومســتوى التكويــن والســنة والجهــة ،كــا عملــت هــذه الــوزارة برشاكــة مــع
مكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل والجمعيــات /الفدراليــات املهنيــة املعنيــة عــى اعــداد
عــروض تكويــن شــاملة ومندمجــة لالســتجابة لهــذه الحاجيــات.
وتتعلــق عــروض التكويــن هاتــه باملنظومــات الصناعيــة لقطاعــات صناعــة الســيارات ،صناعــة
أج ـزاء الطائ ـرات ،صناعــة الشــاحنات والهيــاكل الصناعيــة ،الصناعــات الجلديــة ،صناعــة النســيج
واأللبســة ،الصناعــات امليكانيكيــة والتعدينيــة ،قطــاع ترحيــل الخدمــات وقطــاع مــواد البنــاء .أمــا
عــروض التكويــن الخاصــة باملنظومــات الصناعيــة األخــرى فهــي يف طــور اإلعــداد .وترتكــز هــذه
العــروض أساســا عــى:
مقارنــة حاجيــات املنظومــات الصناعيــة مــن املــوارد البرشيــة وعــرض تكويــن مكتــب التكويــن
املهنــي وإنعــاش الشــغل؛
تطويــر التكويــن بالتنــاوب وذلــك بالعمــل املشــرك بــن مكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش
الشــغل والجمعيــات املهنيــة املعنيــة؛
التنشيط املشرتك يف التكوين عن طريق مساهمة املهنيني يف عمليات تكوين الشباب؛
التســيري املشــرك لبعــض مؤسســات التكويــن املهنــي القطاعيــة التابعــة ملكتــب التكويــن
املهنــي وإنعــاش الشــغل؛
Cap Compétences Accélération Industrielle
يهــدف هــذا الربنامــج إىل ضــان املالمئــة بــن التكويــن والشــغل وذلــك مــن خــال املتابعــة
الفرديــة للمرتشــحني واملقــاوالت مــن أجــل إدمــاج أفضــل مــن خــال تحديــد احتياجــات كل
رشكــة عــى حــدى ،االختيــار ،تقييــم املرشــحني عــن طريــق االختبــارات ،التوجيــه ،التكويــن،
االدمــاج والتتبــع .ويف هــذا الصــدد ،تجــدر اإلشــارة اىل انــه قــد تــم إطــاق طلــب عــروض
مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقــاوالت الصغــرى واملتوســطة ،مــن اجــل تنفيــذ هــذا
املــروع.
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مواكبة مرشوع (بوجو سيرتوين  )PSAيف شقه املتعلق بالتكوين
تــم التوقيــع عــى اتفاقيتــن بــن الدولــة ورشكــة بوجــو ســيرتوين ســيارات املغــرب ()PCAM
تتعلــق األوىل بوضــع جهــاز للمســاعدة عــى تكلفــة التكويــن لفائــدة العاملــن بالرشكــة والثانيــة
تتعلــق بتوســيع معهــد التكويــن يف مهــن صناعــة الســيارات بالقنيطــرة ()IFMIA-Kénitra
وذلــك مــن أجــل االســتجابة ملتطلبــات هــذا املــروع مــن املــوارد البرشية.كــا تــم التوقيــع عــى
اتفاقيــة بــن الدولــة ورشكــة بوجــو ســيرتوين « »DSاملغــرب ( )PCDMوالتــي تتعلــق بوضــع جهاز
للمســاعدة عــى تكلفــة التكويــن املســتمر بالنســبة للمــوارد البرشيــة للرشكــة .التكلفــة االجامليــة
املرتقبــة ملســاهمة الدولــة تقــدر ب  14.4مليــون درهــم .كــا تــم مبناســبة ملتقــى طنجــة لصناعــة
الســيارات التوقيــع عــى:
اتفاقيــة اطــار بــن مجموعــة  PSAاملغــرب  ،هــذه الــوزارة ومكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش
الشــغل ،والتــي تهــدف أساســا اىل تطويــر ومالمئــة عــرض تكويــن املكتــب يف مهــن الســيارات
لالســتجابة لحاجيــات مجموعــة  PSAاملغــرب وكــذا منظومتهــا مــن الكفــاءات ؛
اتفاقيــة رشاكــة خاصــة بــن مجموعــة  PSAاملغــرب ،هــذه الــوزارة ومكتــب التكويــن املهنــي
وإنعــاش الشــغل مــن اجــل احــداث مســار تكوينــي يف الصيانــة الصناعيــة لتلبيــة حاجيــات
مجموعــة  PSAاملغــرب و منظومتهــا مــن الكفــاءات يف هــذا املجــال ؛
اتفاقيــة الحكامــة املتقدمــة برشاكــة قطــاع عــام – قطــاع خــاص لتســيري مركــز التكويــن يف
مهــن الســيارات بالقنيطــرة التابــع ملكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل ،وتهــدف هــذه
االتفاقيــة اىل ارشاك مهنــي القطــاع و خاصــة مجموعــة  PSAاملغــرب يف تســيري هــذا املركــز
مــن خــال احــداث لجنــة حكامــة لهــذا املركــز ،ترتأســها الجمعيــة املغربيــة لصناعــة و تجــارة
الســيارات و كــذا مجموعــة  PSAاملغــرب.
مواكبة مجموعة رونو املغرب ومنظومتها من حيث املوارد البرشية املؤهلة
تــم توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن مجموعــة رونــو املغــرب ،هــذه الــوزارة ومكتــب التكويــن املهنــي
وإنعــاش الشــغل ،تهــدف اىل تطويــر عــرض تكويــن املكتــب يف مجــال الجــودة لقطــاع الســيارات،
وذلــك لالســتجابة لحاجيــات مجموعــة رونــو املغــرب وكــذا منظومتهــا مــن حيــث الكفــاءات يف
هــذا املجــال.
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جهاز املساعدة املبارشة يف تكلفة التكوين
الــذي وضعتــه الدولــة لفائــدة قطــاع الســيارات ،قطــاع صناعــة أجــزاء الطائــرات ،قطــاع
اإللكرتونيــك ،قطــاع ترحيــل الخدمــات وقطــاع الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة ،يهــدف إىل
تزويــد املســتخدمني الجــدد باملهــارات املطلوبــة عنــد التشــغيل وذلــك لجعلهــم عمليــن برسعــة
وأيضــا لتطويــر هــذه املهــارات خــال الســنتني الثانيــة والثالثــة بعد التشــغيل .يســاهم هــذا الجهاز
عــر إجـراء اســرداد ،عــن طريــق الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات ،لتكلفــة التكويــن
عنــد التشــغيل والتكويــن املســتمر للمســتخدمني خــال  3ســنوات األوىل ،كــا يختلــف التمويــل
حســب نــوع ومســتوى التكويــن .ولإلشــارة فقــد متــت مراجعــة دالئــل اإلجـراءات الخاصــة بهــده
القطاعــات وذلــك مــن اجــل تحســنيها وتبســيطها مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ملواكبــة مخطــط
الترسيــع الصناعــي.
التنزيل الجهوي ملخطط الترسيع الصناعي يف شقه املتعلق بعنرص التكوين
تــم التوقيــع بتاريــخ  28ينايــر  2018بأكاديــر أمــام صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس
نــره اللــه عــى اتفاقيــة مــن أجــل مواكبــة مكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل للحاجيات
املتعلقــة بتكويــن املــوارد البرشيــة الخاصــة باســراتيجية التنميــة الصناعيــة لجهــة ســوس ماســة
يف أفــق  .2020وتهــدف هــذه االتفاقيــة اىل تطويــر عــرض تكويــن خــاص بهــذه الجهــة وتحديــد
طــرق تفعيلــه وذلــك مــن أجــل مواكبــة املنظومــات الصناعيــة املرتقبــة بهــذه الجهــة والتــي
تخــص عــدة قطاعــات مــن بينهــا قطــاع صناعــة الســيارات وقطــاع ترحيــل الخدمــات .وقــد تــم
عقــد مجموعــة مــن االجتامعــات بــن مكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل ،الجمعيــات
املهنيــة املعنيــة وهــذه الــوزارة والتــي خلصــت اىل وضــع خارطــة طريــق لالســتجابة لحاجيــات
املهنيــن مــن الكفــاءات ،والتــي هــي يف طــور التنفيــذ مــن طــرف املكتــب التكويــن املهنــي
وإنعــاش الشــغل.
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معاهد ومدارس مخصصة ذات التسيري املفوض
وضعتهــا الدولــة يف إطــار الرشاكــة مــع مهنيــي القطاعــات املعنيــة .وهــي مدعــوة ملواكبــة أهــداف
مخطــط الترسيــع الصناعــي مــن حاجياتــه للكفــاءات ،ونذكــر منهــا:
( )4معاهــد للتكويــن يف مهــن صناعــة الســيارات ( )IFMIAبــكل مــن الــدار البيضــاء (،)1
القنيطــرة( )1وطنجــة ()2؛
معهــد مهــن الطــران ( )IMAلالســتجابة لحاجيــات القطــاع مــن الكفــاءات .والــذي متــت
توســعته للرفــع مــن طاقتــه االســتيعابية لتصــل اىل  1200متــدرب ســنويا؛
املدرســة العليــا لصناعــة النســيج واأللبســة ( )ESITHواملدرســة العليــا لالبتــكار واملوضــة
( )ESCMبالــدار البيضــاء مــن أجــل تكويــن املــوارد البرشيــة الالزمــة ملواكبــة وتطويــر قطــاع
النســيج واأللبســة.
معاهد ومدارس أخرى للتعليم العايل
تواكب مخطط الترسيع الصناعي من حاجياته للكفاءات ،نذكر منها:
املدرســة املركزيــة الــدار البيضــاء والتــي تنــدرج يف إطــار رشاكــة بــن الدولــة واملدرســة
املركزيــة باريــس والتــي تهــدف اىل تطويــر املجــاالت االقتصاديــة كاملنظومــات الصناعيــة
وذلــك عــر تكويــن مهندســن عامــن ،متعــددي الكفــاءات ويصــل حاليــا عــدد الطلبــة
املهندســن باملدرســة إىل  259طالــب كــا تخــرج الفــوج االول واملكــون مــن حــوايل 35
مهنــدس مركــزي نهايــة ســنة 2018؛
املعهد الوطني للربيد واملواصالت؛
املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت.

البنيات التحتية الصناعية

تتلخــص أهــم اإلنجــازات املرحليــة يف البنيــات التحتيــة الصناعيــة ،خــال الفــرة  2018 - 2017يف
الجــدول أســفله.
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ج 8.أهــم اإلنجــازات املرحلية يف البنيــات التحتية الصناعية خالل الفرتة 2018 - 2017
املرشوع

اإلنجازات

الربنامج املرتقب

املحطة الصناعية
املندمجة بالقنيطرة
»Atlantic
«Free Zone

• إنجــاز املركــب الصناعــي  PSAعــى مســاحة  143هكتــارا يضــم مصنــع  PSAومنطقــة
مخصصــة الحتضــان مــوردي املصنــع.
• تهيئــة الجــزء األول مــن الشــطر الثــاين للمحطــة الصناعيــة املندمجــة بالقنيطــرة عــى
مســاحة  108هكتــار.
• التوقيــع عــى اتفاقيــة رشاكــة لتعزيــز مركــز تحويــل الكهربــاء املخصــص للمحطــة
الصناعيــة املندمجــة ملواكبــة الطلــب املتزايــد عــى الكهربــاء بهــذه املحطــة الصناعيــة،
خاصــة مــن طــرف األنشــطة الصناعيــة املســتهلكة لكميــات كبــرة مــن الطاقــة الكهربائيــة.
• التوقيــع عــى عقــد لتفويــت إدارة وتوزيــع الكهربــاء داخــل املحطــة الصناعيــة املندمجــة
مــن الرشكــة  AFZIإىل املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب.

• توســعة املنطقــة املخصصــة الحتضــان مــوردي
مصنــع  PSAعــى مســاحة  96هكتــارا.
• تهيئــة الجــزء الثــاين مــن الشــطر الثــاين
للمحطــة الصناعيــة املندمجــة بالقنيطــرة عــى
مســاحة  43هكتــار.
• تسويق املساحات املجهزة ومواكبة تثمينها.

املحطة الصناعية
املندمجة للنوارص
« » Midparc

• تخليــص األرايض موضــوع التبــادل بــن صنــدوق اإليــداع والتدبــر ووكالــة املســاكن • توقيــع عقــود النقــل الخاصــة بــاألرايض
موضــوع التبــادل.
والتجهيــزات العســكرية مــن األحــال والرســوم.
• وضــع اللمســات األخــرة عــى عقــود النقــل مــن أجــل تحقيــق التبــادل والحصــول عــى • إنطــاق أشــغال تهيئــة الشــطر الثــاين مــن
املــروع.
البقعــة األرضيــة الالزمــة إلنجــاز الشــطر الثــاين مــن املــروع.
• توقيع مذكرة التفاهم من أجل إنشــاء املنطقة الحرة للتصدير ســوس ماســة.
• انجاز دراسات السوق والتموقع.
• انجاز الدراسات التقنية والطوبوغرافية والجيوتقنية.
• املصادقــة عــى املرســوم بإحــداث املنطقــة الحــرة للتصديــر ســوس ماســة ونــره
بالجريــدة الرســمية بتاريــخ  03دجنــر .2018
• التوقيــع عــى اتفاقيــة رشاكــة لتثمــن الشــطر األول مــن منطقــة التصديــر الحــرة ســوس
ماســة.
• املصادقــة عــى مــروع مرســوم باملوافقــة عــى منــح رشكــة هاليوبوليــس امتيــاز إعــداد
وإدارة منطقــة التصديــر الحــرة ســوس ماســة ودفــر التحمــات املتعلــق بــه مــن طــرف
الجنــة الوطنيــة للمناطــق الحــرة للتصديــر وتوقيــع املــروع مــن طــرف وزيــري املاليــة
والصناعــة.

• التوقيــع عــى مــروع مرســوم منــح رشكــة
هاليوبوليــس امتيــاز اعــدادا وإدارة املنطقــة
الحــرة ســوس ماســة مــن طــرف رئيــس الحكومــة
ونــره بالجريــدة الرســمية؛
• انطالق أشغال التهيئة؛
• مواكبــة توطــن أول وحــدة صناعيــة باملنطقــة
الحــرة ســوس ماســة؛
• تسويق املرشوع ومواكبة تثمينه.

• إنجــاز ﺪراﺳﺔ اﻠمتــوﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎعــي اﻟﺨﺎص ﻤﺑﺮﺸوع املنطــــقة الحــرة واملنطـــــقة الصــــناعية
ملــروع الناظــور غــرب املتوســط.
• نــر املرســوم املتعلــق بتجديــد املنفعــة العامــة التــي تقــي بتهيئــة املنطقــة الحــرة
واملنطقــة الصناعيــة ملــروع الناظــور غــرب املتوســط بإقليمــي الناظــور ودرويــش
الحظرية الصناعية
بالجريــدة الرســمية.
للناظور غرب املتوسط
• نــر مقــرر التخــي عــن القطــع األرضيــة الالزمــة لتهيئــة املنطــــقة الحــرة واملنطـــــقة
الصــــناعية ملــروع الناظــور غــرب املتوســط بالجريــدة الرســمية.
• اقتنــاء األرايض التابعــة للملــك الغابــوي ومتابعــة تعبئــة األرايض التابعــة للخــواص ،الالزمــة
إلنجــاز الشــطر األول للمرشوع.

• توقيــع املرســوم املتعلــق بتغيــر املرســوم
رقــم  2.09.684صــادر بتاريــخ  17مــارس 2010
إلحــداث املنطقــة الحــرة للتصديــر لبطويــة
ونــره بالجريــدة الرســمية.
• اقتنــاء األرايض التابعــة للخــواص الالزمــة إلنجــاز
الشــطر األول للمرشوع.
• تعبئــة التمويــل الــازم إلنجــاز الشــطر األول
للمــروع.
• انطالق أشغال تهيئة الشطر األول للمرشوع.

املنطقة الحرة
للتصدير لسوس ماسة
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املرشوع
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اإلنجازات

الحظرية الصناعية
 ECOPARCبسطات

• إنجاز أشــغال التهيئة.

• الرشوع يف التسويق.

الحظرية الصناعية
املخصصة لألحذية
الجلدية Casa City
Shoes

• إنجاز دراسة جدوى للمرشوع.
• اعداد مرشوع اتفاقية الرشاكة.

• التوقيع عىل اتفاقية الرشاكة.
• الرشوع يف أشغال تهيئة املرشوع.

• تعيــن رشكــة العمران فاس «صاحب املرشوع» الحظرية الصناعية لعني الشــكاك.
• االنتهــاء مــن الدراســات املعامريــة والتقنيــة ودراســة التأثــر عــى البيئــة وإطــاق
الدراســة التقنيــة املدققــة ملحطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي.
الحظرية الصناعية لعني • تحديــد التكلفــة املالية للمرشوع املعتمــدة من طرف رشكة العمران فاس.
• املصادقــة الرتكيبــة املاليــة للمــروع وتحديــد حصــة هــذه الــوزارة التــي تقــدر ب
الشكاك
 100مليــون درهــم.
• إعداد قامئة املســتثمرين يف قطاع الجلد والراغبني االســتقرار مبنطقة عني الشــكاك.
• اإلبــرام واملصادقــة عىل اتفاقية رشاكة إلنجاز املــروع واتفاقية متويل املرشوع.

• التوقيــع عــى االتفاقيــة املخصصــة لتمويــل
املــروع واتفاقيــة إنجــاز وتدبــر املــروع.
• الرشوع يف أشغال تهيئة املرشوع.
• الرشوع يف التسويق.

الحظرية الصناعية
لفاس سايس

• إعداد اتفاقية الرشاكة من أجل إنجاز حظرية صناعية خاصة للكراء.
• املصادقة عىل الرتكيبة املالية للمرشوع.

• التوقيــع عــى االتفاقيــة الرشاكــة إلنجــاز وتدبــر
املرشوع.
• الرشوع يف أشغال تهيئة.

املنطقة الصناعية
والتجارية املرىس
بالعيون

• التوقيــع عــى اتفاقيــة رشاكــة إلنجــاز املنطقــة الصناعيــة والتجاريــة املــرىس بالعيــون عــى
مســاحة  75هكتــارا.
• إنجاز الدراسات التقنية.

• انطالق أشغال التهيئة.
• تسويق املرشوع ومواكبة تثمينه.

مناطق األنشطة
االقتصادية بإقليم
جرادة :قنفودة،
جرادة ،تويست ،عني
بني مطهر

• التوقيــع عــى اتفاقيــة إطــار لتطويــر إقليــم جـرادة والتــي تنــص عــى إنشــاء  4مناطــق
األنشــطة االقتصاديــة (ج ـرادة ،قنفــودة ،تويســت ،عــن بنــي مطهــر) عــى مســاحة 32
هكتــار.
• االنتهــاء مــن أشــغال تهيئــة للمناطــق الصناعيــة
• تحويــل مبلــغ  20مليون درهم كجزء أول من املســاهمة املالية للوزارة.
• تعيــن رشكــة العمــران «صاحــب املــروع» وتكليفهــا بإنجــاز الدراســات وأشــغال قنفــودة وتويســت وعــن بنــي مطهــر.
• الرشوع يف التسويق.
التهيئــة.
• انطــاق األشــغال بالنســبة للمناطــق الصناعيــة قنفــودة وج ـرادة وتويســت وعــن بنــي
مطهــر.
• االنتهاء من األشــغال بالنســبة ملنطقة جرادة.

إعادة تأهيل الحضرية
الصناعية للنوارص:
إنجاز محطة معالجة
مياه الرصف الصحي

• التوقيــع عــى االتفاقيــة الخاصــة مبــروع إنجــاز محطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي • الــروع يف أشــغال بنــاء محطــة معالجــة ميــاه
بتكلفــة إجامليــة قدرهــا  73مليــون درهــم ،حيــث تقــدم وزارة الصناعــة دعــا ماليــا الــرف الصحي.
• متابعة هذه األشغال.
يقــدر ب  47مليــون درهــم.
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اإلنجازات

إعادة تأهيل املنطقة
الصناعية موالي رشيد

• إنجــاز أشــغال صيانــة األرصفــة واملــدارات
• إنجاز دراسة املرور ودراسة إعادة تهيئة املنطقة الصناعية موالي رشيد.
• توقيــع اتفاقيــة الرشاكــة بــن رشكــة إدمــاج ســكن ورشكــة ليديــك ،إلنجــاز أعــال دفــن املؤديــة للمنطقــة وإعــادة تأهيــل معــدات
اإلضــاءة الخاصــة باملنطقــة الصناعيــة مــوالي
خطــوط الكهربــاء يف املنطقــة الصناعيــة مــوالي رشــيد.
رشــيد.
• انطالق أشغال دفن خطوط الكهرباء يف املنطقة الصناعية موالي رشيد.

إعادة تأهيل املنطقة
الصناعية لتاوريرت

• ابرام اتفاقية الرشاكة الخاصة باملنطقة الصناعية.
• الرشوع يف أشغال إنجاز محطة معالجة مياه الرصف الصحي.

• االنتهــاء مــن األشــغال محطــة معالجــة ميــاه
الــرف الصحــي.

إعادة تأهيل املنطقة
الصناعية ملوغوغة

• التوقيع عىل اتفاقية الرشاكة الخاصة بإعادة تأهيل املنطقة الصناعية.
• الــروع يف أشــغال بإعــادة تأهيــل املنطقــة
• تقــدر التكلفــة املاليــة للمــروع ب  31.38مليــون درهــم حيــث ســاهمت هــذه الــوزارة
الصناعيــة.
مببلــغ  10مليــون درهــم.

املنطقة الصناعية عني
عائشة (تاونات)

• الرشوع يف أشغال تهيئة املرشوع.

• االنتهاء من أشغال التهيئة.
• الرشوع يف التسويق.

إعادة تأهيل املنطقة
الصناعية للتقدم
بالرباط

• إبرام اتفاقية الرشاكة الخاصة بإعادة تأهيل املنطقة الصناعية.
• تقدم هذه وزارة دعام ماليا يقدر ب  4مليون درهم.

• الــروع يف أشــغال بإعــادة تأهيــل املنطقــة
الصناعيــة.

 .2.1النهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة
ارتكــز عمــل الوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقــاوالت الصغــرى واملتوســطة –مغــرب املقــاوالت-
ارتكــز خــال الفــرة املمتــدة عــى تطويــر خدمــات املواكبــة املوجهــة للمقــاوالت الصغــرة جــدا
والصغــرى واملتوســطة واملقاولــن الذاتيــن مــن خــال ثــاث آليــات تحظــى باألولويــة يف خريطــة
الطريــق« :املبــادرة – النمــو – التنافســية».

مواكبة املقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة

واكبــت خــال الفــرة املمتــدة مــن  2014إىل نهايــة  1094 ،2018مقاولــة وهــو مــا يــوازي 1507
مرشوعــا اســتثامريا لإلنطــاق والنمــو أو التحويــل إضافــة إىل مشــاريع الدعــم التقنــي .ومتثــل هــذه
املشــاريع اســتثامرا إجامليــا يبلــغ  7,1مليــار درهــم والتزامــا بإحــداث  75.984منصــب شــغل.
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التوجهــات االسـراتيجية يف أفــق  :2025تهــدف التوجهــات اإلسـراتيجية للفــرة املمتــدة مــن 2018
إىل  2025واملتعلقــة مبواكبــة املبــادرة املقاوالتيــة والتواجــد باملجــاالت الرتابيــة إىل :أ) تطويــر وتحويــل
املقــاوالت الصغــرة جــدا والصغــرى واملتوســطة ،ب) النهــوض باملبــادرة املقاوالتيــة لــدى الشــباب
وإدمــاج القطــاع غــر املهيــكل ،ج) رضورة االنتشــار املجــايل لعمــل الوكالــة الوطنية للنهــوض باملقاولة
الصغــرى واملتوســطة يف إطــار أرضيــة لخدمــات القــرب ،د) مقاربــة مرنــة للتطبيــق امليــداين وتعتمــد
التعــاون لصالــح املجــاالت الرتابيــة.

النهوض بنظام املقاول الذايت

تــم إىل حــدود نهايــة شــهر أبريــل  2019تلقــي أكــر مــن  127 897طلــب تســجيل يف الســجل
الوطنــي للمقــاول الــذايت وقبــول تســجيل حــوايل  102 851مقــاول ذايت .وقــد تــم بلــوغ هــذه
النتائــج بفضــل املجهــودات املبذولــة مــن طــرف مختلــف املتدخلــن برشاكــة مــع الفاعلــن
املحليــن مــن خــال إنجــاز أكــر مــن  352لقــاءا تحسيســيا وتشــخيص أكــر مــن  100رشيــك/
مجمــع وتكويــن  180مستشــارا يف ميــدان املبــادرة املقاوالتيــة.
جديــر بالتذكــر أن نظــام املقــاول الــذايت هــو إطــار قانــوين جديــد ميكــن املنخرطــن فيــه مــن
إحــداث مقاولــة ذاتيــة ،وفقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  114.13الــذي متــت املصادقــة عليــه يف
الربملــان يف ينايــر  ،2015ونــر بالجريــدة الرســمية يف مــارس مــن نفــس الســنة .ويهــدف هــذا
النظــام باألســاس إىل دعــم روح املبــادرة واملقاولــة وتيســر ولــوج الشــباب إىل ســوق الشــغل،
باإلضافــة إىل تشــجيع القطــاع غــر املنظــم عــى االندمــاج يف النســيج االقتصــادي املهيــكل ،حتــى
يتمكــن مــن االســتفادة مــن املزايــا القانونيــة واالجتامعيــة والرضيبيــة.
وحســب مدلــول هــذا القانــون ،يقصــد باملقــاول الــذايت كل شــخص ميــارس ،بصفــة فرديــة،
نشــاطا صناعيــا أو تجاريــا أو حرفيــا أو يقــدم خدمــات ،وال يتجــاوز رقــم معامالتــه املحصــل
عليهــا ســنويا:
 500.000درهم بالنسبة لألنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية
 200.000درهم بالنسبة للخدمات
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ويرتكــز هــذا النظــام عــى مبــادئ تهــم إحــداث نظــام مبســط يعتمــد تســهيل إجـراءات الحصــول
عــى صفــة املقــاول الــذايت ،وإجـراءات إنهــاء النشــاط والتشــطيب وإعــادة التقييــد ،باإلضافــة إىل
توحيــد اإلج ـراءات مــن خــال توفــر اســتامرة التســجيل ونظــام الشــباك الوحيــد ،باإلضافــة إىل
وضــع إطــار اجتامعــي ورضيبــي محفــز .ويف هــذا اإلطــار ،متيــزت حصيلــة تنزيــل هــذا النظــام
بتوقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن الدولــة وبريــد املغــرب ،خــال انعقــاد الــدورة الرابعــة للمناظــرة
الوطنيــة للصناعــة ،مــن أجــل إنشــاء وتدبــر الســجل الوطنــي للمقاولــن الذاتيــن .كــا عرفــت
أيضــا مجموعــة مــن اإلنجــازات الهامــة ،نذكــر منهــا عــى وجــه الخصــوص:
نرش القانون املتعلق بنظام املقاول الذايت واملراسيم التطبيقية املتعلقة به:
• املرسوم املتعلق بتكوين وسري اللجنة الوطنية للمقاول الذايت.
• املرســوم املتعلــق بكيفيــة التســجيل يف الســجل الوطنــي للمقــاول الــذايت والتشــطيب
واملعلومــات التــي يحتــوي عليهــا.
• املرسوم املتعلق بالئحة األنشطة املقبول مزاولتها يف إطار نظام املقاول الذايت.
• املرسوم املتعلق باألنشطة املستثناة من نظام املقاول الذايت.
نــر القانونــن املتعلقــن بنظــام التأمــن اإلجبــاري عــن املــرض ونظــام للمعاشــات الخاصــن
بفئــات املهنيــن والعــال املســتقلني واألشــخاص غــر األجـراء الذيــن يزاولــن نشــاطا خاصــا مــن
بينهــم املقاولــن الذاتيــن باإلضافــة اىل أربعــة مراســيم تطبيقيــة متعلقــة بهــا.
إحــداث صنــدوق للنهــوض باملبــادرة املقاوالتيــة يعنــى بتمويــل برامــج دعــم ومواكبــة املقاولــن
الذاتيــن وحامــي املشــاريع.
توقيــع اتفاقيــات مــع الجهــات مــن أجــل وضــع منظومــات مقاوالتيــة حــول املقاولــن الذاتيــن:
مراكــش – آســفي وبنــي مــال – خنيفــرة.
ووعيــا منهــا أيضــا بالــدور املحــوري الــذي تلعبــه هــذه الرشيحــة الواســعة مــن املقــاوالت ،ســواء
عــى مســتوى الحفــاظ عــى االســتقرار االجتامعــي ودعــم وتعزيــز النســيج االقتصــادي أو محاربــة
الهشاشــة والفــوارق املجاليــة ،وضعــت الوكالــة برشاكــة مــع الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل
 ،-GIZعروضــا للمواكبــة الجامعيــة تــروم باألســاس تعزيــز القــدرات لــدى هــذه الفئــة مــناملقاولــن ،وتعزيــز اندماجهــا يف النســيج االقتصــادي مــن خــال دعــم منوهــا وانتقالهــا إىل مراتــب
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أســمى ،وتتمثــل هــذه املواكبــة يف شــقني:
املواكبــة املقاوالتيــة :تهــدف املواكبــة املقاوالتيــة إىل دعــم قــدرات املقاولــن عىل إنشــاء املقاولة
وتســيريها مــن خــال ورشــات يؤطرهــا خـراء يف مجــال ريــادة األعــال ،حيــث تعتمــد هــذه
الورشــات عــى مقاربــة «التعلــم عــن طريــق املامرســة» ،تشــمل هــذه املواكبــة عــدة محــاور.
املواكبــة يف صميــم املهنــة :تعتمــد مقاربــة نــواة عــى تكويــن مجموعــات متجانســة ملقاولــن
ميارســون نفــس املهنــة ويجتمعــون بانتظــام مبســاعدة مؤطــر مكــون لهــذه الغايــة ،مــن اجــل
القيــام بتشــخيص جامعــي للمشــاكل املشــركة وإيجــاد حلــول لهــا مــن خــال تشــجيع العمــل
الجامعــي ،وتعزيــز فــرص التعــاون والتكامــل بــن املقاولــن.
وقــد اســتفاد مــن هــذه العــروض التــي أطلقتهــا الوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقــاوالت الصغــرى
واملتوســطة ،منــذ نهايــة ســنة  2016إىل غايــة اليــوم ،مــا يفــوق  2786مقــاول ذايت.

القانون رقم  88.17المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها

صــادق الربملــان بغرفتيــه ســنة  2018عــى القانــون رقــم  .88.17ويهــدف هــذا القانــون إىل تبســيط
املســاطر وتقليــص اآلجــال املتعلقــة مبختلــف مراحــل إحــداث املقــاوالت بغيــة تنميــة االســتثامرات
الوطنيــة واألجنبيــة وتشــجيعها وإنعاشــها وإحــداث فــرص الشــغل وتحســن منــاخ األعــال ،وذلــك
مــن خــال مراجعــة مجموعــة مــن املقتضيــات املؤطــرة إلحــداث املقــاوالت الســيام الكتــاب األول
مــن مدونــة التجــارة ،وكــذا القانــون القــايض بإنشــاء املكتــب املغــريب للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة.
كــا يهــدف هــذا القانــون إىل اعتــاد الطريقــة االلكرتونيــة كوســيلة وحيــدة للقيــام باإلج ـراءات
واملســاطر املتعلقــة بإحــداث املقــاوالت وذلــك بوجــوب إيــداع جميــع العقــود والقـرارات والقوائــم
الرتكيبيــة ومحــارض املــداوالت والوثائــق وكــذا املقــررات القضائيــة ،املنصــوص عليهــا يف القانــون.

القانون  20.19المتعلق بالشركات المساهمة والقانون  21.19المتعلق بالشركات ذات
المسؤولية المحدودة

صــادق الربملــان بغرفتيــه يف شــهر أبريــل  2019عــى القانونــن رقــم  20.19و 21.19واللــذان يندرجــان
ضمــن مخطــط اللجنــة الوطنيــة ملنــاخ األعــال لســنة  .2019ويهــدف القانونــن إىل تعزيــز حاميــة
املســتثمرين األقليــة وترســيخ مبــدأ الشــفافية والحكامــة الجيــدة ومســايرة املعايــر الدوليــة وكــذا
تحســن ترتيــب املغــرب يف التقاريــر الدوليــة.
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 .3.1تحديث منظومة االستثامر وتقوية القدرات التدبريية للمراكز الجهوية لالستثامر
إن مــروع إصــاح املراكــز الجهويــة لالســتثامر يعــد مــن بــن األوراش الهامــة الكــرى الهادفــة
إىل تحديــث كيل ملنظومــة التدبــر الالمتمركــز لالســتثامر وتحســن منــاخ األعــال وإنعــاش
االســتثامر والنهــوض بــه وتســهيل حيــاة املقاولــة ومواكبــة ودعــم مشــاريعها ومواصلــة تبســيط
املســاطر اإلداريــة بغيــة توفــر منــاخ تنافــي مالئــم ومشــجع لالســتثامر واالبتــكار وللمبــادرة
الحــرة.
ولبلــورة مــروع هــذا اإلصــاح ،فقــد تــم إعــداد مــروع القانــون رقــم  47 - 18املتعلــق
بإصــاح املراكــز الجهويــة لالســتثامر وإحــداث اللجــن الجهويــة املوحــدة لالســتثامر الــذي صــدر
بالجريــدة الرســمية بتاريــخ  21فربايــر .2019
لقــد نــص القانــون رقــم  47 - 18عــى إعــادة هيكلــة املراكــز الجهويــة لالســتثامر ،وتوســيع
صالحياتهــا وتحديــد إطــار حاكمتهــا كــا نــص عــى إحــداث اللجنــة الجهويــة املوحــدة لالســتثامر
التــي ســتحل محــل كافــة اللجــان الجهويــة واملحليــة املتدخلــة يف تدبــر االســتثامر .ويكــون لهــذا
الــورش اإلصالحــي الكبــر األثــر املبــارش عــى املســتثمرين واملقــاوالت ،حيــث تــم العمــل عــى:

توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية لالستثمار لتمكينها من االضطالع بدور محوري

مبــا ينســجم مــع أهــداف الجهويــة املتقدمــة وتعزيــز الالمتركــز اإلداري والحــد مــن العراقيــل التــي
تواجــه املســتثمرين .ولهــذا الغــرض ،أنيــط بهــذه املراكــز املهــام التاليــة:
توفــر املعلومــات الرضوريــة املتعلقــة باالســتثامر للمســتثمرين واملقــاوالت ،مبــا يف ذلــك فــرص
االســتثامر عــى مســتوى الجهــة ،يف انســجام تــام مــع االســراتيجيات الوطنيــة والقطاعيــة
واملؤهــات الرتابيــة؛
تســهيل االســتثامر بتكريــس دورهــا كشــباك وحيــد للمعالجــة املندمجــة مللفــات املشــاريع
االســتثامرية وفــق مقاربــة شــمولية ويف كافــة مراحلهــا ،ابتــداء مــن إيداعهــا باملراكــز إىل غايــة
منــح الرتاخيــص املتعلقــة بهــا وتتبــع إنجازهــا؛
املواكبــة الشــاملة للمقــاوالت ،خصوصــا الصغــرى منهــا واملتوســطة ،وتلــك التــي تواجــه صعوبات
يف أنشــطتها ،مــع العمــل ،عنــد االقتضــاء ،عــى القيــام مبســاعي التوفيــق قصــد التســوية الوديــة
للخالفــات الناشــئة بــن اإلدارة واملســتثمرين؛
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املســاهمة مــع الفاعلــن الجهويــن املعنيــن يف التحفيــز االقتصــادي للجهــة ،وتقديــم وتســويق
عــرض تـرايب متكامــل لجلــب االســتثامر ،واقـراح التدابــر الكفيلــة بتطويــر جاذبية الجهــة وتثمني
مؤهالتها.

تجويد الخدمات املقدمة للمستثمرين واملقاوالت من طرف املراكز الجهوية لالستثامر

حيث عملت الوزارة عىل:
إعــداد عــرض جديــد للخدمــات املوجهــة للمســتثمرين واملقــاوالت ،يتــاىش مــع مقتضيــات
القانــون رقــم  ،47.18والــذي يــرز مجاالت تدخــل املراكز الجهوية لالســتثامر واآلجــال واإلجراءات
املتعلقــة بهــا ،وكــذا التدابــر العمليــة الالزمــة لتفعيلهــا ،أخــذا بعــن االعتبــار التوجيهــات امللكيــة
الســامية املتعلقــة بتبســيط املســاطر والتحكــم يف اآلجــال لفائــدة املســتثمرين واملقــاوالت؛
إعــداد النظــام الداخــي للجنــة الجهويــة املوحــدة لالســتثامر الــذي يحــدد كيفيــات اشــتغالها،
واآلجــال املرتبطــة مبعالجــة ملفــات االســتثامر املعروضــة عليهــا؛
إعطــاء انطالقــة ورش إعــداد نظــام معلومــايت جديــد لنــزع الصفــة املاديــة عــن املســاطر املتعلقة
باالســتثامر وتيســر ولــوج املســتثمرين واملقــاوالت إىل خدمــات املراكــز الجهويــة والتمكــن مــن
املعالجــة املندمجــة مللفــات االســتثامر مــن طــرف اإلدارات املعنيــة.

إحداث اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار

لتشــكل اإلطــار األوحــد للدراســة املندمجــة والتخــاذ القـرارات املتعلقــة مبلفــات االســتثامر وإبــداء
الــرأي بخصــوص طلبات االســتفادة مــن االمتيــازات املمنوحة يف إطــار املنظومة التحفيزية لالســتثامر.
إن الهــدف املتوخــى مــن هــذا اإلج ـراء هــو تبســيط املســاطر اإلداريــة املرتبطــة باالســتثامر ،وكــذا
الترسيــع يف اتخــاذ القـرارات الالزمــة ،بشــكل مشــرك وشــفاف ،مــا ســيمكن املســتثمرين مــن إنجاز
مشــاريعهم يف أفضــل اآلجــال.
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 .4.1مواصلــة وتعزيــز اإلسـراتيجيات القطاعيــة الخاصــة بالقطاعــات املنتجــة يف مجــاالت الفالحة
والصيــد البحري

مجال الفالحة

لعبـــت اسـراتيجية مخطــط املغــرب األخــر دورا كبيــرا يف الرفـــع مـــن قيمـــة القطـــاع الفالحــي
والقـــروي يف املغــرب منـــذ إعطـــاء انطالقتهــا تنفيـــذا للتعليامت امللكية الســـامية .تأكيـــدا لذلـــك
نشـــر إىل مـا يلـي:
مساهمة ملموسة يف ثروة البالد
لقد ســـجل الناتـــج الداخيل الخـــام للقطـــاع الفالحي منـــوا ســنويا بلـــغ  5.25إذ تجـــاوز بذلـــك
 107مليـــار درهـــم كمعـــدل ســـنوي  2018 - 2008وهــــو مــــا يعــادل زيــــادة قدرهــا  57يف
املائــة مقارنــــة باملعــدل الســــنوي املســجل بـيـــن  2000و.2008
دينامية االستثامر يف القطاع الفالحي
ارتفــع االستثامر يف القطــاع الفالحي بـيـن ســنة  2008و 2018مــن  5,4مليــار درهــم إىل 10.4
مليـــار درهـــم .تعـود هـذه الديناميـة إىل الرفـع مـن حجـم االستثامر العمومـي ،وكـذا التحفيـزات
املمنوحة لالستثامر الخـــاص مـــن خالل صنـــدوق التنميـــة الفالحية .حيـــث ارتفعـــت املساعدات
املالية املمنوحة خـــال نفـــس الفـــرة ،مـن  2,126مليـار درهـــم اىل  3,617مليـار درهـم .وهـو مـا
يؤكـــد دور وأهميـة هـذه التمويالت كرافعـة للقطـاع.
وقــد ســاهمت مشــاريع الدعامــة األوىل ملخطــط املغــرب األخــر يف ديناميــة االســتثامر التــي
عرفهــا القطــاع الفالحــي وذلــك مــن خــال مواصلــة و ترسيــع عمليــة الرشاكــة بــن الدولــة
والقطــاع الخــاص حــول األرايض الفالحيــة مــن جهــة ،و تبنــي التجميــع الفالحــي كوســيلة متميــزة
لتجــاوز االشــكاليات املرتبطــة بالعقــار مــن جهــة أخــرى ،حيــث مكنــت عمليــة الرشاكــة مــن
تعبئــة عقــار فالحــي يقــدر ب  135.000هكتــارا موزعــة عــى  1.632مرشوعــا (منهــا  720مــروع
أقــل مــن  10هكتــار)  ،باســتثامر اجــايل مرتقــب قــدره  25,7مليــار درهــم .أمــا فيــا يخــص
التجميــع الفالحــي ،فقــد تــم إرســاء  60مــروع تجميــع باســتثامر اجــايل مرتقــب قــدره 13,6
مليــار درهــم ،تهــم  155.000هكتــار لفائــدة  52.000مج َّمــع %80 ،منهــم مــن صغــار الفالحــن
(أقــل مــن  5هكتــارات).
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زيادة يف إنتاجية املنتجات الفالحية
لقــــد ســــاهمت عمليــــة تحديــــث وســائل اإلنتــــاج الفالحي وعمليــــات التأطـيـر يف تحســني
جــــودة املنتجات الفالحية ،وكـــذا الرفـــع مـــن قيمة الصـادرات الفالحية بنســـبة  % 117وتحسـن
حصـــة الصــــادرات الفالحية (دون احتســــاب الصيــــد البحــــري) لتبلــــغ  % 12مــــن صــــادرات
البــــاد خــال الفــرة .2017-2008
تطوير الفالحة التضامنية
تعــد الدعامــة الثانيــة ملخطــط املغــرب األخــر الركيــزة األساســية لتطويــر الفالحــة التضامنيــة
الخاصــة بالضيعــات الصغــرة يف املناطــق الهشــة ،حيــث تــم إطــا ق  984مرشوعــا ،خــال
الفــرة  ،2018-2008بتكلفــة إســتثامرية مرتقبــة تناهــز 18مليــار درهــم ،لفائــدة مــا يقــارب
 732ألــف مســتفيد ،ومــن أهــم اإلنجــازات:
غرس األشجار املثمرة عىل مساحة تقارب  300ألف هكتار؛
بناء  281وحدة للتثمني وتجهيز  368وحدة أخرى؛
إنجاز وتهيئة  439كيلومرت من املسالك القروية.
التهييىء الهيدروفالحي ل  83700هكتار.
لقــد كان لهــذه املجهــودات أثرهــا يف اســتقرار الســاكنة القرويــة 13,3 ،مليــون نســمة ،فضــا
عــن انخفــاض الفقــر يف الوســط القــروي بنقطتــن .كــا تــم خــال ســنة  ، 2018-2017إطــاق
 213مرشوعــا للدعامــة الثانيــة للفالحــة التضامنيــة ،لفائــدة أزيــد مــن  74ألــف فــاح صغــر
بتكلفــة إســتثامرية مرتقبــة تقــدر ب  3,13مليــار درهــم ،ومتــت برمجــة  159مرشوعــا جديــدا
باســتثامر قــدره  2,7مليــار درهــم خــال .2019
امــا فيــا يخــص تنميــة املنتوجــات املجاليــة ،فقــد تــم إنجــاز عــدة برامــج وتدخــات تتــوزع
كالتــايل:
ترميــز املنتوجــات املجاليــة :اإلع ـراف بـــ  66عالمــة مميــزة للمنشــإ و الجــودة ومنــح تراخيــص
إســتعامل الرمــز الجامعــي «  » TERROIR DU MAROCلفائــدة  350منتــوج مجــايل تابعــة
ل 106مجموعــة؛
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تأهيــل املجموعــات املنتجــة :مواكبــة  600تعاونيــة ( 20.688مســتفيد) لتقويــة قدراتهــا التقنيــة
والتســيريية والتســويقية وبنــاء و /أو إعــادة تأهيــل وتجهيــز  484وحــدة للتثمــن ودعــم لتحســن
التوضيــب و التلفيــف لفائــدة مــا يفــوق  590مجموعــة؛
ترويــج املنتوجــات املجاليــة عــى املســتوى الوطنــي :تســجيل  450تعاونيــة لــدى األســواق الكربى
واملتخصصــة مــا مكــن هــذه التعاونيــات مــن تحقيــق رقــم معامــات يناهــز  65.2مليــون درهم
وتنظيــم مشــاركة  200مجموعــة ســنويا باملعــارض الوطنيــة و 500مجموعــة ســنويا باملعــارض
الجهوية؛
ترويــج املنتوجــات املجاليــة عــى املســتوى الــدويل :تنظيــم مشــاركة  75مجموعــة ســنويا يف
التظاهــرات واملعــارض الدوليــة.
تدبري أمثل للمياه املخصصة للري
لقــد كان لربنامــج عقلنــة وتدبــر امليــاه أثــر كبــر عــى مقاومــة القطــاع الفالحــي للنقــص
يف التســاقطات املطريــة حيــث ســاعد ذلــك عــى توســيع املســاحات املســقية التــي بلغــت
1,6مليــون هكتــار .ولقــد تــم تجهيــز ،يف إطــار الربنامــج الوطنــي القتصــاد ميــاه الســقي ،أكــر
مــن  560ألــف هكتــار بأنظمــة الســقي املوضعــي املقتصــدة يف املــاء وهــو مــا ميثــل  102%مــن
أهــداف مخطــط املغــرب األخــر ،وقــد مكــن هــذا الربنامــج مــن اقتصــاد حــوايل  1.6مليــار
مــر مكعــب مــن ميــاه الســقي.
إعادة هيكلة وتقوية مرحلة ما بعد اإلنتاج
مــن أجــل تحقيــق قيمــة مضافــة للمنتوجــات الفالحيــة ،والرفــع مــن تنافســيتها تــم انجــاز
مجموعــة مــن العمليــات كبنــاء أقطــاب الجــودة عــى مســتوى األقطــاب الفالحيــة مبجموعــة
مــن األقاليــم ،منهــا بــركان ومكنــاس وتادلــة وســوس ماســة .كــا ســيتم:
مواصلــــة بنــــاء قطــــب جــــودة املواد الغذائيــة بالقطــــب الفالحي بســوس ماســــة وإنهــاء
الدراســــات املتعلقة ببنــــاء قطبــي الحــــوز والغــرب؛
مواصلة دعم بناء سوق الجملة بالرباط.
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تنميه سالسل االنتاج الحيواين والنبايت
تنمية الفالحة التضامنية

لقــد متــت مواصلــة تنفيــذ  532مرشوعــا وإعطــاء انطالقــة مشــاريع جديــدة يف جميــع جهــات
اململكــة يف إطــار اتفاقيــة رشاكــة مــع التنظيــات املهنيــة وتجمعــات الفالحــن ،وذلــك بهــدف
اســتبدال زراعــة الحبــوب يف املناطــق غ ر املالمئــة وغــرس األشــجار املثمــرة وإحــداث الظــروف
املالمئــة لتثمــن منتوجــات هــذه املناطــق ومنهــا تحســن دخــل صغــار الفالحــن.

تنمية قطاع الصناعات الغذائية

تــم العمــل عــى مواصلــة تنزيــل إجـراءات عقــد الربنامــج املتعلــق بتنميــة الصناعــات الغذائيــة
باملغــرب  ،2021-2017والــذي تــم توقيعــه بــن الحكومــة ومهنيــي القطــاع يف أبريــل  2017عــى
هامــش النســخة التاســعة للمناظــرة الوطنيــة للفالحــة .وتبلــغ كلفــة تنزيــل العقــد الربنامــج
املذكــور  12مليــار درهــم ،منهــا  8ماليــر درهــم كمســاهمة للقطــاع الخــاص و 4ماليــر درهــم
كمســاهمة للحكومــة (يتحمــل منهــا قطــاع الفالحــة  2.8مليــار درهــم وقطــاع الصناعــة 1.2
مليــار درهــم).
ويهــدف العقــد الربنامــج املذكــور اىل تشــجيع االســتثامر الخــاص يف مجــاالت تثمــن وتحويــل
املنتوجــات الفالحيــة ودعــم تنميــة الصــادرات وكــذا عرصنــة قنــوات التســويق ودعــم البحــث عــن
أســواق جديــدة ،وســيمكن هــذا العقــد الربنامــج مــن خلــق مــا يقــارب  39ألــف منصــب شــغل
قــار إضــايف ورقــم معامــات ســنوي إضــايف يعــادل  41مليــار درهــم ورقــم معامــات ســنوي عنــد
التصديــر إضــايف يعــادل  12.5مليــار درهــم وقيمــة مضافــة ســنوية إضافيــة تناهــز  13.1مليــار
درهــم.
وفيــا يخــص ســر انجــاز إجـراءات هــذا العقــد الربنامــج ،فقــد تــم اصــدار النصــوص القانونيــة
املتعلقــة بســن اعانــات الدولــة يف إطــار صنــدوق التنميــة الفالحيــة واملوجهــة لدعــم االســتثامر
يف وحــدات التثمــن وكــذا تشــجيع الصــادرات ،وقــد رشعــت ،منــذ ذلــك الحــن مصالــح وزارة
الفالحــة يف اســتقبال ومعالجــة ملفــات طلبــات االعانــات.
وقــد مكنــت هــذه اإلجــراءات مــن خلــق ديناميــة هامــة يف االســتثامر يف وحــدات تثمــن
املنتوجــات الفالحيــة ،حيــث اســتقبلت الشــبابيك الوحيــدة لصنــدوق التنميــة الفالحيــة ،إىل
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متــم ابريــل  ،2019حــوايل  97طلــب إعانــة تهــم مشــاريع باســتثامر مرتقــب يفــوق  2.1مليــار
درهــم ويرتقــب أن تخلــق مــا يفــوق  5780منصــب شــغل.
تنمية األقطاب الفالحية

قامــت وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة وامليــاه والغابــات باطــاق برنامــج
طمــوح لخلــق  7أقطــاب فالحيــة بــكل مــن مكنــاس وبــركان وتادلــة وســوس والحــوز
والغــرب واللوكــوس وذلــك بهــدف تثمــن أمثــل للمنتوجــات الفالحيــة بهــذه الجهــات.
وتتوفــر هــذه األقطــاب ،التــي متثــل جيــا جديــدا مــن املحطــات الصناعيــة املندمجــة
املتخصصــة يف الصناعــات الغذائيــة ،عــى فضــاءات لتحويــل وتلفيــف وتثمــن املنتوجــات
الفالحيــة وكــذا محطــات لوجيســتيكية وخدماتيــة وتجاريــة .كــا قامــت الــوزارة بإنشــاء
أقطــاب الجــودة للمنتجــات الغذائيــة  Qualipoles Alimentationداخــل هــذه األقطــاب
الفالحيــة قصــد مواكبــة الفاعلــن واملهنيــن تضــم مختــرات متخصصــة يف مراقبــة جــودة
املنتوجــات الفالحيــة.
وقــد تــم اىل غايــة  2019تهيئــة أربعــة أقطــاب فالحيــة بــكل مــن مكنــاس وبــركان وتادلــة
وســوس وهــم يف طــور التســويق ،حيــث تــم لحــد اآلن تســويق مــا يناهــز  106هكتــار
إلنجــاز حــوايل  184مــروع .يف حــن توجــد أقطــاب الحــوز والغــرب واللوكــوس يف طــور
الدراســة.
كــا رشعــت أقطــاب الجــودة للمنتوجــات الفالحيــة لــكل مــن مكنــاس وبــركان وتادلــة يف
مزاولــة أنشــطتها ،يف حــن يوجــد قطــب الجــودة للمنتوجــات الفالحيــة لســوس يف مرحلــة
البنــاء.
تطوير التجارة الفالحية بهدف تثمني وتسويق أمثل للمنتوجات الفالحية

يرتقــب يف إطــار تنزيــل املخطــط الوطنــي إلصــاح أســواق الجملــة للخــر والفواكــه ،إطــاق 3
أســواق منوذجيــة بــكل مــن الربــاط ومكنــاس وبــركان بتشــاور مــع الجامعــات الرتابيــة املعنيــة.
ويف هــذا الصــدد ،فــان اإلجـراءات جاريــة ألطــاق اشــغال بنــاء ســوق الجملــة للربــاط عــا قريــب
مبســاهمة الدولــة .فيــا توجــد أســواق مكنــاس وبــركان يف طــور الدراســة.
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تنمية السقي وتهيئة املجال الفالحي
أهم مكونات هذا الربنامج برســم ســنة : 2019
الربنامج الوطني القتصاد مياه الري

لقــد تــم إنهــاء أشــغال عرصنــة شــبكات الســقي مــن أجــل التحويــل الجامعــي بدوائــر الــري
الكبــر عــى مســاحة  23.830هكتــار ،ومواصلتهــا عــى مســاحة  21.370هكتــار .كــا تــم
إطــاق مــروع جديــد بهــدف عرصنــة الــري بدوائــر الــري الكبــر عــى مســاحة  22.700هكتــار.
كــا تــم تجهيــز الضيعــات عــى مســاحة  86.000بالــري املوضعــي.
برنامج توسيع الري

لقــــد تــــم االنتهاء مــــن أشــــغال التجهيــــز الهيدروفالحــــي الخارجــــي عـبـــر توســــيع الــري
عــــى مســـاحة  24.9ألف هكتـــار وانطالق األشغال علـــى مسـاحة  44ألـف هكتـــار .العمليـات
املرتقبــة يف إطـــار الربنامــج تتمثـــل يف مواصلـــة األشــغال مبــدارات كل مـــن دار خروفـــة و ســـبو
املتوسط و قدوســـة وســـايس.
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف مجال الري

بالنســبة للدراســات ،لقــد تــم االنتهــاء مــن دراســات الهيكلــة ملرشوعــي ســايس عــى مســاحة
 30000هكتــار ومــروع قدوســة عــى مســاحة  5442هكتــار .أمــا بالنســبة للمشــاريع يف طــور
اإلنجــاز فنســجل تقــدم االشــغال بنســبة  80%بالنســبة ملــروع إنقــاذ املنطقــة الســاحلية أزمــور-
بــر الجديــد و 25%بالنســبة ملــروع ري ســهل اشــتوكة بامليــاه املحــاة .كــا نســجل إطــاق طلــب
عــروض الختيــار الــركاء الخــواص ملــروع تحليــة ميــاه البحــر والــري مبنطقــة الداخلــة والــذي
وصــل اىل مرحلــة التفــاوض مــع الفائزيــن املؤقتتــن بعقــود املــروع.
تهيئه املجال الفالحي

برنامــــج العمــــل ينصــــب عــــى أشــغال إعــــادة تأهيــل املــــدارات الصغـيـــرة واملتوســطة،
بغايــــة تحســـن فعاليـــة شـبكة الـري عـىل مســـاحة حـوايل  10.000هكتـار موزعـة عـىل الـرتاب
الوطنـــي ،وكــــذا مواصلــــة التدخــالت املدرجــة ضمــــن الربنامــــج الوطني لتهيئــة
املراعــــي وتنظيـــم الرتحـال ،إضافـة إىل إنجــــاز التهيئــة العقاريــة.
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الربنامج الوطني لتنمية املراعي وتنظيم الرتحال
متــت مواصلــة إنجــاز الشــطر األول مــن الربنامــج الوطنــي لتنميــة املراعــي وتنظيــم الرتحــال علـــى
مســـتوى جهتـــي ســـوس ماســـة وكلميـم واد نـــون وإقليـــم السمـــارة بإعداد  330.000هكتار من
املحميــات الرعويــة و 14.550هكتــار لغــرس الشــجريات العلفيــة و 182نقطــة مــاء لتوريــد املاشــية
و 578كلــم مــن املســالك الرعويــة.
تــم اصــدار القانــون رقــم  113-13املتعلــق بالرتحــال الرعــوي وتهيئــة وتدبــر املجــاالت الرعويــة
واملراعــي ســنة  2016ويف ســنة  2018متــت املصادقــة ونــر  4مراســيم تطبيقيــة و 5قــرارات
وزاريــة ،إضافــة إىل دوريــة مشــركة بــن وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة وامليــاه
والغابــات ووزارة الداخليــة تهــم كيفيــة تنزيــل مضامــن هــذا القانــون ونصوصــه التطبيقيــة.
كــا تــم إحــداث وتفعيــل عمــل اللجنــة الوطنيــة للمراعــي واللجــن الجهويــة للمراعــي واللجــن
اإلقليميــة للمراعــي حيــث تشــكل هــذه اللجــن آليــة للحكامــة الجيــدة والتدبــر التشــاريك
للمجــاالت الرعويــة.

مجال الصيد البحري

يعتــر قطــاع الصيــد البحــري عنــرا مهــا يف النشــاط االقتصــادي للمملكــة ويســتفيد هــذا
القطــاع مــن اســراتيجية للتنميــة «هاليوتيــس» متتــد إىل أفــق ســنة  2020تهــدف إىل ارســاء
أســس حديثــة وتنافســية.
ج 9 .املــؤرشات الهامــة للقطاع خالل الفرتة ما بني  2010و2017

املؤرشات
الناتج الداخيل الخام
(الصيد وصناعات الصيد)
التشغيل املبارش عىل اليابسة
صادرات املنتجات البحرية
حصة املغرب من السوق الدويل
اإلنتاج الوطني
اإلنتاج املتأيت من تربية األسامك
الواردات من منتجات الصيد للصناعات التحويلية
ا ٌإلستهالك الفردي السنوي
نسبة األصناف املدبرة باستدامة

الحالة يف 2007

النتائج املحققة بنهاية 2017

 8,3مليار درهم

 17,1مليار درهم

 61.650منصب شغل
 1,2مليار دوالر
% 1,5
 1,035مليون طن
أقل من  500طن
 30ألف طن
 10إىل  12كلغ للفرد
%5

 96.983منصب شغل
 2,3مليار دوالر ()2018
% 1,8
 1,4مليون طن ()2018
 495طن ()2018
 46ألف طن
 13,6كلغ للفرد ()2014
% 96
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ارتفــاع الكميــات املصطــادة بنســبة ســنوية تعــادل 2,3٪مــن حيــت الحجــم و  7,2٪مــن حيــت
القيمــة ،فقــد انتقلــت مــن  1,1مليــون طــن إىل حــوايل  1,4مليــون طــن و مــن  6,7مليــار درهــم إىل
 11,6مليــار درهــم خــال الفــرة مــا بــن  2010و  ،2018محققـاً بذلــك أزيــد مــن  83٪مــن الهــدف
املســطر يف أفــق  1,66( 2020مليــون طــن)؛
االنتقــال مــن  5%إىل  96%مــن نســبة األصنــاف التــي يتــم تدبريهــا عــن طريــق مخططــات تهيئــة
املصايــد حيــث تــم تنزيــل  18مخططـاً يهــم تهيئــة وتدبــر املصايــد الوطنيــة؛
انتعــاش الصــادرات مــن الســمك بزيــادة ســنوية تقــدر ب  5٪يف الحجــم و 8,2٪يف القيمــة ،حيــت
انتقلــت مــن  512ألــف طــن إىل  717ألــف طــن وحققــت رقــم معامــات تاريخــي وصــل إىل 22
مليــار درهــم ســنة  2017مقابــل  13,2مليــار درهــم ســنة 2010؛
تطــور الكميــات املنتجــة مــن طــرف صناعــات الصيــد البحــري بزيــادة ســنوية تقــدر ب  5٪حيــت
وصلــت إىل حــوايل  800ألــف طــن ســنة  2017مقابــل  567ألــف طــن ســنة 2010؛
تحســن الناتــج الوطنــي الخــام للقطــاع بنســبة ســنوية بلغــت  10٪ليصــل إىل  17,1مليــار درهــم يف
 2017مقابــل  8,3مليــار درهــم ســنة 2007؛
تطــور حجــم التشــغيل املبــارش يف قطــاع صناعــات الصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائيــة حيــث
بلغــت مناصــب الشــغل حــوايل  97ألــف منصــب أي بنســبة  ٪ 84مــن الهــدف املتوخــى تحقيقــه
ســنة  115( 2020ألــف منصــب).
والجديــر بالذكــر أن هــذا التطــور شــمل جميــع أســطول الصيــد .فعــى ســبيل املثــال ســجل رقــم
معامــات قــارب للصيــد التقليــدي تحســنا بنســبة ســنوية ناهــزت  13٪مقابــل ارتفــاع الكميــات
املصطــادة ب  9٪حيــت انتقــل متوســط رقــم املعامــات للقــارب مــن  68ألــف درهــم ســنة 2010
إىل  160ألــف درهــم ســنة  2017و كــذا متوســط الكميــة مــن  3,5طــن إىل  5,2أطنــان للقــارب
خــال الفــرة.
أهم اإلنجازات املرحلية لقطاع الصيد البحري
منــذ االنطالقــة الفعليــة للعمــل مبخطــط «أليوتيــس» يف ســبتمرب  2009والــذي يهــدف إىل
تحقيــق تنميــة وتنافســية قطــاع الصيــد البحــري ،ســاهم هــذا املخطــط يف جمــع وتكثيــف
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جهــود العديــد مــن املتدخلــن ســواء مــن القطــاع العــام أو الخــاص حــول املشــاريع املرتبطــة
باملحــاور االســراتيجية لهــذا املخطــط والتــي تهــدف إىل اســتدامة الــروة الســمكية وضــان
الفعاليــة مــن خــال تنظيــم وتزويــد القطــاع بالوســائل الرضوريــة مــن أجــل جــودة مثاليــة مــن
التفريــغ إىل التســويق وكــذا ضــان تنافســية عاليــة مــن خــال توفــر منتجــات جــد مثمنــة
ومنافســة يف أهــم األســواق الواعــدة.
أ -محور االستدامة

فعــى مســتوى الربامــج والتدابــر املتخــذة مــن أجــل حاميــة وعقلنــة اســتغالل الــروات البحريــة
الحيــة وتثمينهــا والتــي تحتــل صــدارة أولويــات «آليوتيــس» فقــد متكنــت الــوزارة مــن نهــج
العديــد مــن اإلنجــازات نذكــر منهــا:
إخضــاع  96٪مــن الكميــات املفرغــة إلج ـراءات اســتدامة املصايــد ،كمخططــات التهيئــة ،إىل
نهايــة  2017مقابــل  5٪ســنة  2007حيــت فــاق هــذا املســتوى هــدف مخطــط آليوتيــس
املحــدد يف  95٪أفــق .2020
اعتــاد عــدة تدابــر ترمــي إىل تقنــن وتطويــر تربيــة األحيــاء البحريــة بإحــداث منظومــة
قانونيــة خاصــة ،دعــم ومواكبــة املســتثمرين مــن أجــل إنجــاز مشــاريعهم والرتويــج لهــذا
القطــاع داخــل املغــرب وخارجــه لجلــب مســتثمرين أجانــب ورشكات ذات خــرة كبــرة يف
امليــدان.
القيــام بدراســات تهــم انجــاز تصاميــم جهويــة للتهيئــة الخاصــة برتبيــة األحيــاء البحريــة عــى
مســتوى  8جهــات ســاحلية عــى طــول  1769كلــم مــن أجــل تقييــم املجــاالت القابلــة إليــواء
نشــاط تربيــة األحيــاء البحريــة وتحديــد املواقــع املالمئــة ملختلــف األنــواع البحريــة ومتكن هذه
املخططــات الجهويــة مــن توجيــه االســتثامر يف هــذه الجهــات .وقــد انتهــت هــذه الدراســات
بالنســبة لخمــس جهــات حيــث أظهــرت النتائــج األوليــة إمكانيــات إنتاجيــة تناهــز 380.000
طــن ســنويا.
تعزيــز البحــث العلمــي يف الصيــد البحــري مــن أجــل دعــم وتتبــع مخططــات تهيئــة املصايــد
ومواكبــة اإلســراتيجية الوطنيــة لتطويــر تربيــة األحيــاء البحريــة ،مراقبــة جــودة وســامة
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الوســط البحــري ومنتجــات الصيــد البحــري وإعــداد عــدة برامــج ومشــاريع تهــدف أساســا إىل
تطويــر تثمــن املنتجــات البحريــة.
القيــام مبجموعــة مــن الخرجــات البحريــة املتعــددة االختصاصــات للتتبــع العمــي للنظــم
البحريــة بهــدف وضــع تصــورات رقميــة كفيلــة برصــد وتتبــع التغـرات املناخيــة عــى مســتوى
الواجهتــن البحريتــن للمملكــة باإلضافــة إىل التتبــع العلمــي ملناطــق غمر الشــعاب االصطناعية
وللنظــام البيئــي للبحـرات والخلجــان الســاحلية.
تقويــة مراقبــة أنشــطة الصيــد البحــري مــن خــال اعتــاد نظــام معلومــايت للمصادقــة عــى
املصطــادات ووضــع نظــام رصــد وتتبــع الســفن عــر األقــار االصطناعيــة مــع اعتــاد املخطــط
الوطنــي للمراقبــة وإصــدار القانــون  15-12واملتعلــق بالوقايــة مــن الصيــد غــر القانــوين وغــر
مــرح بــه وغــر منظــم ومحاربتــه.
اعتــاد مخطــط وطنــي ملراقبــة أنشــطة الصيــد البحــري والــذي يتــم تنزيلــه عــر 18
مخطط ـاً جهوي ـاً يحــدد منهجيــات ومســاطر عمليــة تهــدف إىل توحيــد وبرمجــة وتطبيــق
املراقبــة.
تجهيــز قــوارب الصيــد التقليــدي العاملــة باملناطــق الجنوبيــة بصناديــق عازلــة للحـرارة (6970
قــارب) ويتــم حاليــا تجهيــز القــوارب العاملــة بالبحــر األبيــض املتوســط بهــذه الصناديــق
( 3100قــارب) وذلــك بهــدف ضــان جــودة املنتجــات البحريــة عــى أن يتــم تعميــم هــذا
اإلج ـراء عــى باقــي املناطــق الســاحلية؛
تجهيــز قــوارب الصيــد التقليــدي بواســطة نظــام تــرددات الراديــو بوضــع الرقاقــات لحــوايل
 16.243قــارب الصيــد التقليــدي (نســبة انجــاز املــروع تصــل اىل )٪ 99؛
دعــم املهنيــن مبنطقــة البحــر األبيــض املتوســط القتنــاء شــباك دائريــة (ســنورية) جديــدة
لصيــد الرسديــن يف إطــار الحــد مــن الصعوبــات التــي تواجــه هــذا النشــاط بســبب الدالفــن
الكبــرة (الغــاف املــايل لهــذا الربنامــج هــو  89مليــون درهــم ســنويا ( )2017-2016والدعــم
لفائــدة كل مهنــي مســتفيد فهــو  800ألــف درهــم ســنويا).
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ب -محور الفعالية

يف إطــار هــذا املحــور ،عملــت الــوزارة عــى تقويــة البنيــات التحتيــة للموانــئ وتجهيزاتهــا
حيــث تــم تفعيــل برنامــج اســتثامري هــام يهــدف إىل إعــادة تأهيــل موانــئ الصيــد ونقــط
التفريــغ .وقــد ســاهمت هــذه اإلجــراءات يف الرفــع مــن اإلنتــاج الوطنــي  2018ليصــل إىل
1,4حــوايل مليــون طــن .وقــد تــم يف هــذا اإلطــار:
إنجــاز  42نقطــة تفريــغ مجهــزة وقــرى للصياديــن عــى طــول الســاحل الوطنــي باإلضافــة إىل
وجــود مشــاريع أخــرى( )7يف طــور اإلنجــاز كــا تــم تجهيــز بعــض مراكــز الصيــد التقليــدي
ببنيــات التســويق الرضوريــة ،وقــد حققــت هــذه النقــط حــوايل  70%مــن رقــم معامــات
قطــاع الصيــد التقليــدي ســنة 2017؛
تعزيــز جاذبيــة أســواق بيــع الســمك باملوانــئ عــر إطــاق برنامــج إنشــاء  12ســوقاً للســمك
مــن الجيــل الجديــد وكــذا تهيئــة األســواق الحاليــة لضــان مطابقتهــا ملعايــر الســامة والجودة
مــع إنجــاز برنامــج حوســبة املـزادات العلنيــة لبيــع الســمك؛
إنشــاء  10أســواق لبيع الســمك بالجملة وذلك من أجل هيكلة ودعم السوق الداخيل؛
إنجــاز منشــآت يف مينــايئ الصيــد الجديديــن بــكل مــن طنجــة والــدار البيضــاء يف إطــار
الرشاكــة ،وتجهيــز  11مينــاءا ً ببنيــات الصيــد التقليــدي وتنفيــذ برنامــج تنظيــم باعــة الســمك
املتجولــن؛
تعميــم اســتعامل الصناديــق املوحــدة بجميــع موانــئ الصيــد عــوض الصناديــق الخشــبية التــي
مل تكــن تتوفــر عــى معايــر الســامة الصحيــة وتشــييد وحــدات لتدبريهــا مبــا ســاهم يف تحســن
مناولــة األســاك عــى مســتوى ســفن الصيــد الســاحيل وسلســلة التوزيــع.
تنظيــم وتطويــر نشــاط بيــع الســمك بالجملــة الــذي يدخــل يف إطــار مــروع ‘’تعزيــز جاذبيــة
أســواق بيــع الســمك بالجملــة ومراكــز فــرز الســمك الصناعــي’’ مــن خــال وضــع اإلطــار
القانــوين لبائــع الســمك بالجملــة.
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ت -محور التنافسية

يف إطــار تنزيــل الربامــج املتعلقــة بهــذا املحــور ،فقــد عملــت الــوزارة عــى تفعيــل املخططــات
الوطنيــة الشــاملة التــي تــم إعدادهــا مــن أجــل تطويــر صناعــات الصيــد البحــري .وقــد
ســاهمت هــذه املخططــات يف الرفــع مــن تنافســية رشكات تثمــن املنتجــات البحريــة ومواكبــة
املنتجــات البحريــة املغربيــة كــا يتجــى ذلــك يف مســتوى صــادرات الســمك.
مــن جهــة أخــرى ،فقــد بلــغ حجــم االســتثامرات يف مجــال صناعــات الصيــد البحــري خــال
الفــرة  2017-2010مــا مجموعــه  2,6مليــار درهــم منهــا  2,2همــت مشــاريع جديــدة .ويف
هــذا اإلطــار تــم منــح  20رخصــة جديــدة لفائــدة وحــدات صناعيــة لتثمــن املــوارد البحريــة
خــال ســنة  2017مقابــل  10فقــط خــال ســنة .2010
كــا يجــب التذكــر بــأن املغــرب يحتــل مكانــة رائــدة عامليــا يف تصديــر الرسديــن املعلــب
واألخطبــوط املجمــد.
فيــا يخــص أقطــاب التنافســية مــن أجــل تحســن تثمــن املنتجــات البحريــة ،فقــد تــم إنجــاز
قطــب التنافســية «هاليوبوليــس» بأكاديــر حيــث تــم بيــع جميــع القطــع األرضيــة املخصصــة
للمنتجــات البحريــة .كــا رشع العديــد مــن املهنيــن يف انطــاق تشــييد املشــاريع الصناعيــة
عــى القطــع املســلمة والتــي يبلــغ عددهــا  21مرشوعــاً منهــا  16مرشوعــاً يهــم تثمــن
املنتجــات البحريــة و 5مشــاريع لصناعــة مــواد التلفيــف.
ويف إطــار تنظيــم وتطويــر نشــاط بيــع الســمك بالجملــة ،تــم إصــدار  6454رخصــة مبــا فيهــا 1662
لفائــدة الــركات و 249للتعاونيــات وكذلــك إصــدار مــا يفــوق  8000بطاقــة ومســتخرج بطاقــة.
ث -محور عريض

باملــوازاة مــع هــذه الربامــج ،يجــب اإلشــارة إىل مشــاريع تتوخــى تأهيــل القطــاع وتعزيــز
مســاهمته للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .وقــد تــم يف هــذا اإلطــار:
تعميــم التغطيــة االجتامعيــة والصحيــة عــى جميــع البحــارة التقليديــن بكافــة املوانــئ وقــرى
الصياديــن ونقــاط التفريــغ املجهــزة باململكــة بتعــاون مــع الصنــدوق الوطنــي للضــان
اإلجتامعــي .بخصــوص التأمــن الصحــي عــى حــوادث الشــغل فــإن القانــون رقــم  12-18قــد
عمــم إجباريــة هــذا التأمــن عــى جميــع البحــارة مبــن فيهــم العاملــن بالصيــد التقليــدي وتــم
تعميــم هــذه العمليــة ابتــداء مــن فاتــح ينايــر .2018
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تقويــة الكفــاءات البرشيــة مــن خــال اعتــاد «املقاربــة باعتبــار الكفــاءات» وتنويــع عــرض
التكويــن ليشــمل عــى الخصــوص تربيــة األحيــاء املائيــة والصناعــات الســمكية وتنظيــم مهــن
تســويق الســمك.
إنشــاء ودعــم الوحــدات الصحيــة باملوانــئ وعددهــا 20بهــدف تتبــع األوضــاع الصحيــة للبحــارة
وذلــك بتعــاون مــع وزارة الصحــة.
مواكبــة تعاونيــات الصيــد البحــري عــر برامــج مختلفــة تخــص باألســاس تقويــة قــدرات أعضــاء
املجالــس اإلداريــة وتشــجيع تبــادل الخـرات فيــا بــن التعاونيــات.
إعــداد مرســوم بتحديــد الشــواهد واإلجــازات املطلوبــة إلزاميــا ملامرســة مهــام القيــادة عــى
مــن ســفن الصيــد البحــري ،ينــص ألول مــرة عــى رضورة حصــول كل رئيــس ســفينة صيــد
تقليــدي عــى إجــازة تأهلــه ملامرســة مهــام القيــادة بعــد تكويــن بحــري مهنــي مالئــم تفاديــا
للحــوادث البحريــة وحفاظــا عــى ســامة البحــارة العاملــن عــى مــن هــذه القــوارب وســامة
مالحــة ســفن الصيــد البحــري؛
يف إطــار املهمــة التــي يضطلــع بهــا املغــرب وطنيــا ودوليــــا يف مجــال ســامة املالحــة متــت
تقويــة شــبكة اإلنقــاذ حيــث يتــم اقتنـــاء خافـــرة جديــدة و 10زوارق موزعــة عــى قــرى الصيد
التقليــدي حيــث أصبــح األســطول الوطنــي املخصــص لهــذه املهمــة يشــمل  19خافــرة و19
زورق مطاطــي رسيــع.

حماية الموارد الغابوية ومحاربة التصحر

اهم اإلنجازات املرحلية ذات األثر املبارش عىل املواطنني واملقاوالت

أ -التدبري املستدام للمراعي الغابوية

مــن أجــل دعــم املجهــودات املبذولــة يف مجــال تجديــد الغابــات وتخفيــف العــبء عــن
الســاكنة املحليــة املجــاورة للغابــة ،تــم إحــداث منــذ ســنة  2002منحــة تحفيزيــة لفائــدة ذوي
الحقــوق املنظمــن يف جمعيــات أو تعاونيــات لحثهــم عــى احــرام منــع الرعــي باملســاحات
املشــجرة أو التــي تــم تجديدهــا ،عــر إعطــاء تعويــض عــن حــق االنتفــاع قــدره  250درهــم
للهكتــار باملحيطــات الغابويــة املمنوعــة مــن الرعــي (او  350درهــم داخــل غابــات اركان).
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وبهــدف ضــان نجــاح عمليــة التشــجري مــن خــال تنظيــم مامرســة حــق الرعــي بالغابــات،
تــم تخصيــص ميزانيــة وصلــت يف غضــون هــذه الســنة اىل  25مليــون درهــم تــوزع كتعويــض
عــن حــق االنتفــاع عــى شــكل منــح للمقاصــة عــن الفضــاءات الغابــوي املمنوعــة مــن الرعــي
وذلــك لفائــدة  166جمعيــة رعويــة ( 15.000منخــرط) تــم مواكبتهــا وتأطريهــا يف 100
جامعــة قرويــة.
ج 10.توزيــع منــح املقاصة لفائدة ذوي الحقوق املنظمــن يف جمعيات أو تعاونيات رعوية
الجھات

االعتامدات (درھم)

املساحة (ھكتار)

بني مالل خنيفرة

13.485

3.371.250,00

الدار البيضاء الكربى-السطات

530

132.500,00

درعا-تافياللت

3.725

940.563,00

فاس-مكناس

34.347

8.655.344,00

مراكش-اسفي

8.300

2.229.400,00

الرشق

17.740

4.477.575,00

الرباط -سال-القنيطرة

14.940

3.735.860,00

سوس-ماسة

4.878

1.393.927,00

طنجة-تطوان-الحسيمة

300

75.750,00

املجموع

98.245

25.012.169,00

ب  -تلبية حاجيات الساكنة ملادة حطب التدفئة

يف إطــار تزويــد ســاكنة املناطــق القرويــة والجبليــة املحيطــة بالغابــات مبــادة حطــب التدفئــة،
يخــول للســكان ذوي حقــوق االنتفــاع امكانيــة جمــع الحطــب اليابــس بالغابــات بصفــة مجانيــة
لتلبيــة حاجياتهــم املنزليــة وذلــك يف حــدود اإلمكانيــات املتاحــة منــه داخــل الغابــات .وبالنظــر
اىل ارتفــاع الطلــب وخاصــة خــال فصــل الشــتاء ،تجــدر اإلشــارة أن الكميــات املســتخرجة مــن
الغابــات لتلبيــة الحاجيــات (والتــي تفــوق إىل حــد كبــر قدرتهــا اإلنتاجيــة) متثــل عامــا مــن عوامل
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تدهــور الــروات الطبيعيــة .ومــن هــذا املنطلــق ،فــإن االسـراتيجية املتبعــة تتمحــور حــول عــدة
تدخــات متكاملــة ترمــي باألســاس اىل تكثيــف اإلنتــاج والعــرض مــن املــوارد الغابويــة عــر تفعيــل
مخططــات تهيئــة الغابــات يف الشــق املتعلــق باســتغالل املــوارد الكفيلــة بتوفــر حطــب التدفئــة
والقيــام باألشــغال الحراجيــة.
ت  -دعم األنشطة املدرة للدخل

لعــل مــن أبــرز معــامل الحكامــة الجيــدة وتدبــر القطــاع الغابــوي ،دعــم األنشــطة املــدرة للدخــل
مــن خــال مختلــف الربامــج األفقيــة وذلــك مــن اجــل إحــداث نــوع مــن التجانــس بــن الربامــج
القطاعيــة وبرامــج التنميــة القرويــة:
دعــم وتأطــر التعاونيــات الغابويــة والتــي وصــل عددهــا حاليــا اىل  196تعاونيــة (تضــم أكــر
مــن  12600منخــرط) برقــم معامــات يفــوق اىل  900مليــون درهــم مــن خــال تفويــت
عمليــات االســتغالل الغابــوي يف إطــار كنــاش تحمــات.
تشــجيع املشــاريع املحليــة املتعلقــة بتثمــن املنتجــات العطريــة والطبيــة وكــذا تنميــة
الســياحة القرويــة والصناعــة التقليديــة والتــي وصــل عددهــا حاليــا إىل  60وحــدة للصناعــة
التقليديــة.
املســاهمة يف دعــم التنميــة املحليــة عــر تفعيــل حزمــة مــن األنشــطة املــدرة للدخــل .فخــال
الفــرة املمتــدة مــن  2015اىل  ،2018فــاق معــدل التكلفــة املاليــة لهــذه التدخــات ذات
الطابــع االجتامعــي  20مليــون درهــم ســنويا .وتتجــى اهــم اإلنجــازات فيــا يــي:
• تشــجيع الســكان عــى غــرس األشــجار رسيعــة النمــو مبحــاذاة مســاكنهم وأراضيهــم
الفالحيــة ،وذلــك مبدهــم باألغ ـراس مجانــا عــى شــكل إعانــات عينيــة تعــادل 1.544.350
مــن األشــجار املثمــرة واملتمثلــة أساســا يف أشــجار الزيتــون ،اللــوز؛
• العمــل عــى تعميــم أفرنــة متطــورة عــى صعيــد مختلــف الجهــات متكــن مــن
االقتصــاد بنســبة  60%يف اســتعامل حطــب التدفئــة وذلــك عــر توزيــع  19.398فُــرن
حســن؛
ُم َ
• تشــجيع الســاكنة املحلية عىل تربية النحل عرب توزيع  28.440خلية نحل.
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ث  -توسيع وصيانة شبكة املسالك الغابوية

باإلضافــة اىل دورهــا يف تدبــر امللــك الغابــوي ،تســاهم هــذه املســالك الغابويــة ( 20.500كلم) بصفة
مبــارشة يف فــك العزلــة عــن ســاكنة املناطــق الجبليــة والنائيــة .ويتجــى تشــجيع الســكان عــى غرس
األشــجار رسيعــة النمــو مبحــاذاة مســاكنهم وأراضيهــم الفالحيــة ،وذلــك مبدهــم باألغ ـراس مجانــا
عــى شــكل إعانــات عينيــة .ولقــد عرفــت الســنوات الثــاث األخــرة عــى التــوايل توزيــع مــا يعــادل
 370.000شــجرة مثمــرة يف الســنة واملتمثلــة أساســا يف أشــجار الزيتــون واللــوز.
برامج االستثامر املتعلقة باملرحلة الثانية من الوالية
تهــدف باألســاس برنامــج االســتثامر املتعلقــة بقطــاع امليــاه والغابــات إىل تحقيــق ضــان التنميــة
املســتدامة للنظــم اإليكولوجيــة واملســاهمة يف التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة للبــاد .وتجــدر
اإلشــارة إىل ان ميزانيــة االســتثامر تقــدر ســنويا بحــوايل  1.200مليــون درهــم .ويف هــذا الصــدد،
ودون اغفــال للعوامــل االجتامعيــة واالقتصاديــة وحاجيــات الســاكنة املجــاورة للغابات ،تهــدف برامج
االســتثامر املتعلقــة باملرحلــة الثانيــة مــن الواليــة الحكوميــة اىل التدبــر املســتدام للــروات الغابويــة
ورفــع االكراهــات التــي يعرفهــا املجــال ،خاصــة منهــا التصحــر وانجـراف الرتبــة والتغـرات املناخيــة.
 .5.1مواصلة النموذج الطاقي املغريب وتحديث القطاع املعدين

مجال الكهرباء

انتقلــت القــدرة الكهربائيــة املنشــأة مــن  8261ميغــاواط ســنة  2016إىل  8820ميغــاواط ســنة
 2017ثــم إىل  10932ميغــاواط ســنة  .2018وملشــاريع إنتــاج ونقــل الكهربــاء وقــع اقتصــادي
واجتامعــي ملحــوظ ،يتجــى أساســا يف إنعــاش اقتصــاد مختلــف أقاليــم وجهــات اململكــة مــن
خــال إحــداث مناصــب شــغل مبــارشة وغــر مبــارشة وإحــداث بنيــات أساســية مكملة للمشــاريع.
وكــذا الرفــع مــن مســتوى البنيــات التحتيــة لألقاليــم.
أهم اإلنجازات املتعلقة باألنشطة االقتصادية واالستثامر واللوجستيك
إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة :تــم إنجــاز قــدرة إضافيــة تناهــز  2670ميغــاواط ،منــذ أبريــل  2017إىل
غايــة نهايــة  ،2018مــن خــال:
الــروع يف اســتغالل الوحــدة الرابعــة ملحطــة جــرادة بقــدرة  350ميغــاواط واملحطتــن
الحراريتــن لديــزل بالعيــون بقــدرة  72ميغــاواط والداخلــة بقــدرة  16.5ميغــاواط ،وكــذا
الشــطرين األول بقــدرة  693ميغــاواط والثــاين بنفــس القــدرة للمحطــة الحراريــة آلســفي.
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إنجــاز الحقــل الريحــي جبــل خــادي بقــدرة  120ميغــاواط ،والحقــل الريحــي ألفتيســات
بقــدرة  200ميغــاواط.
الــروع يف اســتغالل املــروع الشــميس نــور ورزازات 2و 3بقــدرة إجامليــة تصــل إىل 350
ميغــاواط خــال ســنة  ،2018وإنجــاز املشــاريع الشمســية الفوتــو ضوئيــة نــور ورزازات 4
بقــدرة 71.5ميغــاواط ،نــور العيــون  1بقــدرة  84.5ميغــاواط ونــور بوجــدور  1بقــدرة تصــل
إىل  19.5ميغــاواط.
متابعــة تطويــر مشــاريع أخــرى إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة يتــم الــروع يف اســتغاللها خــال
املرحلــة  ،2023 - 2018مــن بينهــا مــروع الحقــل الريحــي لتــازة بقــدرة  150ميغــاواط
واملــروع املندمــج الريحــي بقــدرة إجامليــة تصــل إىل  850ميغــاواط.

النقل الكهربايئ

تــم إنجــاز أزيــد مــن  1000كيلومــر مــن خطــوط الجهــد العــايل والجــد عــايل ،ليصــل إجــايل طــول
خطــوط النقــل إىل  26600,253كيلومـ ًرا مــع نهايــة مارس  ،2018ويشــمل:
ترصيــف الطاقــة املنتجــة للمحطــات الحراريــة لجـرادة وآســفي ،للمركب الشــميس لــورززات من
 1إىل  ،4وكــذا محطــات إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر متجــددة (نــور العيــون ونور بوجــدور).
مــروع ربــط مدينــة الداخلــة بشــبكة النقــل الوطنيــة ،حيــث تــم إنجــاز خــط  400ك.ف
يربــط العيــون ببوجــدور وتشــغيله يف  26فربايــر .2018

الكهربة القروية

تــم خــال الفــرة املمتــدة مــن شــهر أبريــل  2017إىل شــهر نونــر ،2018كهربــة  856دوارا يضــم
 21 336ســكن بغــاف مــايل بلــغ  820مليــون درهــم ،وبذلــك انتقلــت نســبة الكهربــة القرويــة
خــال هــذه الفــرة مــن  99,45%إىل .99,63%
التكامل اإلقليمي

يعمــل املغــرب عــى تحقيــق التكامــل اإلقليمــي مــن خــال تطويــر وتقويــة الروابــط الكهربائيــة
مــع البلــدان املجــاورة ،وال ســيام عــن طريــق:
متابعــة إنجــاز الدراســة املتعلقــة مبــروع الربــط الكهربــايئ بــن املغــرب والربتغــال بقــدرة
 1000ميغــاواط؛
اقــراح مــروع بروتوكــول حــول إنجــاز الخــط الثالــث للربــط الكهربــايئ املغــريب اإلســباين
بقــدرة  700ميغــاواط عــى الجانــب االســباين.
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ويوفــر اندمــاج املغــرب يف املنظومــة الطاقيــة الجهويــة ،إطــارا مالمئــا ليــس فقــط لتطويــر التبــادل
الطاقــي ،بــل يشــكل أيضــا وســيلة مــن أجــل مواجهــة تذبــذب وتأرجــح اإلنتــاج مــن أصــل متجــدد.
تعبئة األوعية العقارية الالزمة إلنجاز املشاريع.
متــت متابعــة تعبئــة األوعيــة العقاريــة الالزمــة إلنجــاز املشــاريع الطاقيــة املتعلقــة باإلنتــاج والنقل
الكهربائيــن موضــوع مخطــط التجهيــز مــن أجــل االســتجابة للطلــب عــى الكهرباء.
أهم اإلصالحات
إنتاج الكهرباء

تــم إعطــاء انطالقــة دراســة حــول اإلنتــاج الــذايت للكهربــاء ،بالتعــاون مــع األط ـراف املعنيــة،
بهــدف صياغــة نــص تطبيقــي يحــدد الــروط واألحــكام املتعلقــة بالرتاخيــص مــن طــرف هــذه
الــوزارة.
تــم عقــد أوراش عمــل يف إطــار مــروع التوأمــة مــع االتحــاد األورويب إلعــداد نــص
تطبيقــي للقانــون  38.16املتعلــق بتتبــع املشــاريع التــي تــم تطويرهــا يف إطــار القانــون
.13.09
ومتــت دراســة  5مشــاريع مراســيم مــن طــرف لجنــة القوانــن النوويــة التابعــة للمجلــس
الوطنــي للطاقــة النوويــة وإرســال تقريــر اللجنــة إىل األمانــة العامــة للحكومــة يف نونــر
 ،2018وكــذا إرســال مــروع مرســومني ألعضــاء اللجنــة الســالفة الذكــر قصــد الدراســة
وإبــداء الــرأي.
ضبط قطاع الكهرباء

تــم تعيــن رئيــس الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الكهربــاء ،خــال املجلــس الــوزاري املنعقــد
بالربــاط ،تحــت رئاســة صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،بتاريخ  20غشــت
.2018
تــم إعــداد الــروط املرجعيــة إلنجــاز الدراســة املتعلقــة مبدونــة الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة
ومــروع املرســوم املحــدد للمواصفــات التقنيــة املتعلقة بــروط الربــط بالشــبكات الكهربائية
للتوزيــع ذات الجهــد املتوســط والولــوج إليهــا وقواعــد اســتعاملها .كــا تــم اختيــار مكتــب
الدراســات الــذي ســيقوم بإنجــاز الدراســة.
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تــم إعــداد الــروط املرجعيــة إلنجــاز الدراســة املتعلقــة بتحديــد قــدرات الشــبكات
الكهربائيــة ذات الجهــد الجــد العــايل والعــايل واملتوســط الســتقبال مشــاريع إنتــاج
الكهربــاء مــن مصــادر متجــددة .وســيتم الــروع يف إنجــاز الدراســة ابتــداء مــن فاتــح
مــارس .2019

التعاون الدويل يف مجال الكهرباء

املشــاركة يف أشــغال التعــاون مــع الــدول العربيــة إلنشــاء ســوق عربيــة مشــركة للكهربــاء يف إطــار
املجلــس الــوزاري العــريب للكهربــاء.
التوقيــع عــى إعــان مشــرك لتحريــر ســوق الطاقــات املتجــددة يف دجنــر  2018يف إطــار اإلعــان
املشــرك املتعلــق بخارطــة الطريــق لتجــارة الكهربــاء املســتدامة بــن املغــرب والســوق الداخليــة
األوروبيــة (أملانيــا ،فرنســا ،الربتغــال واســبانيا) الــذي تــم توقيعــه خــال مؤمتــر األطـراف ()COP22
املنعقــد مبراكــش يف  17نوفمــر .2016
اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية
مواكبــة تنفيــذ مخطــط التجهيــز الكهربــايئ وخاصــة عــر تعبئــة األوعيــة العقاريــة الرضوريــة
إلنجــاز قــدرات إنتاجيــة جديــدة تناهــز  3903ميغــاواط .ومتثــل الطاقــات املتجــددة مــا يفــوق
 % 99,4مــن هــذه القــدرة ،أي مــا يعــادل  3881,5ميغــاواط.
مــوازاة مــع ذلــك ،يتــم العمــل عــى تعزيــز وتطويــر الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة ،لترصيــف
الكهربــاء املنتجــة.
وفيــا يخــص االندمــاج الجهــوي لألســواق والشــبكات الكهربائيــة ،تتــم متابعــة تطويــر الروابط
الكهربائيــة مــع الــدول املجــاورة ،خاصــة اســبانيا والربتغــال وموريتانيا.
كــا يتــم االنتهــاء مــن الدراســات املتعلقــة باإلنتــاج الــذايت للكهربــاء وبلــورة النــص التنظيمــي
املتعلــق بالرتخيــص ،وصياغــة وتنزيــل النــص التطبيقــي للقانــون  38 - 16املتعلــق بتتبــع
املشــاريع التــي تــم تطويرهــا يف إطــار القانــون .13 - 09
باإلضافــة إىل تحيــن القانــون رقــم  02 - 12املتعلــق بالحاميــة املدنيــة يف حالــة وقــوع أرضار
نوويــة احرتامــا لاللتزامــات الدوليــة للمغــرب ،خاصــة اتفاقيــة التعويــض التكميــي عــن األرضار
النوويــة التــي متــت املصادقــة عليهــا يف  2015مــن طــرف املغــرب.

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
126

المحور الثالث

تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

كــا تتــم دراســة مشــاريع املراســيم التــي قرتحهــا الوكالــة املغربيــة لألمــن والســامة يف املجالــن
النــووي واإلشــعاعي مــن طــرف لجنــة القوانــن النوويــة التابعــة للمجلس الوطنــي للطاقــة النووية.

مجال البرتول

أهم اإلنجازات
ملواكبة اإلصالحات والتدابري املتخذة لتشجيع االستثامر يف قطاع املحروقات تم:
تبســيط مســاطر الحصــول عــى رخــص إحــداث محطــات بيــع الوقــود ،حيــث انتقــل املعــدل
الســنوي لعــدد املحطــات املرخــص إلحداثهــا مــن  70محطــة إىل  120محطــة؛
تشــجيع االســتثامر يف مجــال توزيــع املــواد البرتوليــة الســائلة مــن خــال منــح املوافقــة
املبدئيــة للــركات املتوفــرة عــى الــروط القانونيــة والتــي تعتــزم االســتثامر جديــا يف هــذا
املجــال .وقــد تــم منــح املوافقــة املبدئيــة ل  12رشكــة جديــدة.
إنجــاز منظومــة معلوماتيــة لتدبــر امللفــات الخاصــة بطلبــات اإلذن والرتاخيــص املتعلقــة
باملــواد البرتوليــة الســائلة والغازيــة.
اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية
وضــع مــروع مرســوم يتعلــق بقطــاع البــرول يف مســطرة املصادقــة والــذي يتضمــن خاصــة
تبســيط املســاطر اإلداريــة للرتاخيــص املتعلقــة بإنجــاز املنشــآت البرتوليــة.
إعــداد مــروع قانــون بتغيــر وتتميــم الظهــر الرشيــف مبثابــة قانــون رقــم 1-72-255
بتاريــخ  22فربايــر  1973املتعلــق باســترياد مــواد الهيدروكاربــور وتصديرهــا وتكريرهــا
والتكفــل بتكريرهــا وتعبئتهــا وادخارهــا وتوزيعهــا.
وضــع مــروع القانــون رقــم  94 - 17املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي مــا بعــد اإلنتــاج ،ال
ســيام تنظيمــه ،يف مســطرة املصادقــة.
تغيــر القانــون رقــم  48 - 15إلخضــاع األنشــطة املرتبطــة بالغــاز الطبيعــي واملــواد البرتوليــة
ملراقبــة الهيــأة الوطنيــة لضبــط قطــاع الكهربــاء والتــي قــد تصبــح فيــا بعــد الهيــأة الوطنيــة
لضبــط قطــاع الطاقــة.
الســهر عــى تفعيــل برمجــة إحــداث أرضيــات لوجســتيكية متعلقــة بالتخزيــن والتوزيــع
والنقــل يف مجــال الطاقــة بتنســيق مــع الوكالــة املغربيــة لتنميــة األنشــطة اللوجيســتيكية
والفاعلــن يف القطــاع عــر إعــداد اتفــاق برنامــج بــن املصالــح العموميــة املعنيــة والخــواص.
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مجال املعادن والهيدروكاربورات

أهم اإلنجازات
تحديث اإلطار املنظم للنشاط املنجمي ،من خالل:
تعديــل القانــون رقــم  33.13املتعلــق باملناجــم وإصــدار نصوصــه التطبيقيــة ،الســيام مرســوم
لتحديــد قامئــة الوثائــق الــازم مســكها مــن طــرف أصحــاب الرخــص املعدنيــة.
إعــداد صيغــة أوليــة ملــروع تعديــل القانــون رقــم  21.90املتعلــق بالبحــث عــن حقــول
الهيدركاربــورات واســتغالله قصــد إدمــاج الهيدروكاربــورات الغــر التقليديــة.
إعــداد الصيغــة األوليــة ملــروع تعديــل النظــام العــام الســتغالل املناجــم عــدا مناجــم
املحروقــات.
إصــدار القــرار رقــم  1851.17بتحديد شـــروط إعادة مـــنح رخــص البحث ورخص االســتغالل
املنــرم أجلهــا أو املتخــى عنهــا أو املســحوبة .إذ تــم نــر الئحــة هــذه الرخــص املســحوبة
وعددهــا  1404رخصــة منهــا  1381رخصــة بحــث و 23رخصــة اســتغالل بالجريــدة الرســمية
قصــد إعــادة منحهــا للمســتثمرين املهتمــن .وبعــد دراســة الطلبــات املقدمــة والــذي بلــغ
 1239طلــب رخصــة بحــث و 13طلــب رخصــة اســتغالل ،متــت اعــادة منــح  610رخصــة
بحــث و 1رخصــة اســتغالل.
إعــداد مــروع املرســوم التطبيقــي للقانــون  74 - 15املتعلــق باملنطقــة املنجميــة لتافياللــت
وفكيــك ومناقشــته مــع املصالــح املختصــة .وقــد تقــرر إرســاله اىل وزارة الداخليــة ووزارة
االقتصــاد واملاليــة للتأشــر عليــه ونــره مــن طــرف االمانــة العامــة للحكومــة.
اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية
تعديــل القانــون رقــم  33.13املتعلــق باملناجــم خاصــة إلدراج مقتضيــات إحــداث املركــز الوطنــي
للجيولوجيــا والحســم يف رضورة تقديــم دراســة التأثــر عــى البيئــة واملوافقــة البيئيــة مــن قبــل
صاحــب الســند املنجمــي.
تنزيــل القانــون رقــم  ،74 - 15املتعلــق باملنطقــة املنجميــة لتافياللــت وفجيــج بإصــدار
املرســوم لتطبيــق مقتضيــات القانــون وقراريــن متعلقــن عــى التــوايل بتقســيم املنطقــة
املنجميــة لتافياللــت وفجيــج إىل مناطــق وتعيــن ممثــي الصنــاع املنجميــن التقليديــن يف
املجلــس اإلداري ملركزيــة الــراء والتنميــة للمنطقــة املنجميــة لتافياللــت وفجيــج.
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تعديــل الظهــر رقــم  1-60-007بتاريــخ  24دجنــر  1960املتعلــق بالنظــام األســايس
ملســتخدمي املقــاوالت املنجميــة ،واملرســوم بتاريــخ  18فربايــر  1938املتعلــق بالنظــام العــام
الســتغالل املناجــم مــا عــدا مناجــم املحروقــات.
تعديــل القانــون رقم  21.90املتعلق بالبحث عن حقول الهيدركاربورات واســتغاللها.
مراجعــة مهــام املكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن متاشــيا مــع االســراتيجية
املتخــذة والتغــرات التــي عرفهــا قطــاع املعــادن والهيدروكاربــورات.
إعــداد وتنفيــذ مخطــط املغــرب املعــدين لجعــل القطــاع املعــدين «قطاعــا منوذجيــا» يف أفــق
ســنة  ،2030يعمــل عــى تحقيــق منــو مســتدام.
تعزيــز التكويــن يف مجــال املعــادن ،مــن خــال مــروع دعــم وتوســيع البنيــة التحتيــة
ملعهــد املعــادن بتويســيت ،ومــروع توســيع شــبكة املعاهــد الجهويــة لتكويــن تقنيــن
متخصصــن يف مجــال املعــادن ،وكــذا مــروع إحــداث مركــز التميــز للتكويــن والبحــث
العلمــي وتبــادل الخــرات والتجــارب يف مجــال املعــادن لدعــم الرشاكــة املغربيــة اإلفريقيــة
والعمــل عــى إخ ـراج نــص إحــداث املركــز وتفعيــل إحداثــه.

مجال الجيولوجيا

أهم اإلنجازات
بلــغ معــدل التخريــط الجيولوجــي ســنة  2018نســبة  :% 43,79متــت متابعــة أشــغال التخريــط
الجيولوجــي باســتهداف املناطــق الواعــدة ،مبيزانيــة اجامليــة تقــدر ب  44.672.418درهــم.
حيــث تــم إنجــاز  12خريطــة جيولوجيــة بحــوض العيــون -الداخلــة ،واســتالم مــروع  4خرائــط
جيولوجيــة مبنطقــة األطلــس الكبــر ،وكــذا مــروع  6خرائــط جيولوجيــة باألطلــس الكبــر
الرشقــي.
وبلــغ معــدل التخريــط الجيوكيميــايئ يف ســنة  2018نســبة  :% 10,39حيــث تــم إطــاق
طلــب عــروض واســناد مــروع انجــاز  4خرائــط جيوكيميائيــة باملســيتا الرشقيــة.
أما معدل التخريط الجيوفيزيايئ  ،2018فقد بلغ  % 47,67ســنة :2018
كــا متــت رقمنــة  13خريطــة جيولوجيــة وكــذا انجــاز نظــام معلومــايت جغ ـرايف وطفنــي
لتدبــر املعلومــة الجيوعلميــة.
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إن الرشاكــة بــن وزارة الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة واملجالــس الجهويــة للمملكــة
تفتــح آفاقًــا كبــرة يف مجــال تطويــر البنيــة التحتيــة الجيوعلميــة الجهويــة .وقــد تــم يف هــذا
اإلطــار ،توقيــع  05اتفاقيــات إطــار و 05اتفاقيــات خاصــة مــع كل مــن جهــة طنجة-تطــوان-
الحســيمة والجهــة الرشقيــة وجهــة فاس-مكنــاس وجهــة سوس-ماســة وجهــة العيون-الســاقية
الحمـراء تتعلــق بـــإنجاز خرائــط جيولوجيــة وجيوكيميائيــة وجيوتقنيــة ،وكــذا توقيــع اتفاقيــة
إطــار مــع جهــة درعة-تافياللــت.
يف إطــار سياســة الجهويــة املتقدمــة ،تعمــل الــوزارة جاهــدة عــى تطويــر نظــام املعلومــات
الجيوعلميــة الــذي ســيمثل أداة للتخطيــط ودعــم القــرار عــى املســتويات الوطنيــة
والجهويــة واإلقليميــة وتحفيــز االســتثامر .وســيخزن هــذا النظــام معلومــات حــول البنيــة
التحتيــة الجيوعلميــة ،وحالــة الســجل الوطنــي للتعديــن.
اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية
تتــم مواصلــة مشــاريع التخريــط الجيوعلمــي يف أفــق  ،2021بإنجــاز  17خريطــة جيولوجيــة ليصــل
معــدل التخريــط الجيولوجــي نســبة  ،% 47,96وانجــاز  11خريطــة جيوكيميائيــة ليصــل معــدل
التخريــط الجيــوك.
 .6.1مواصلــة تأهيــل التجهيــز وتعزيــز االســتثامر يف البنيــات التحتيــة واللوجيســتيكية وتطويــر
منظومــة النقــل
تتدخــل وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك واملــاء يف القطاعــات الحيويــة التــي تلعــب دورا ً هامــا
يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للبــاد مــن خــال ارتباطهــا الوثيــق بعنــارص التنميــة.
وتســاهم الــوزارة بصفــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف إعــداد ال ـراب الوطنــي وتقليــص الفــوارق
الجهويــة ،وإحــداث منــاخ االســتثامر والرفــع مــن تنافســية النســيج االقتصــادي .كــا تســاهم أيضــا
يف تقليــص الفــوارق االجتامعيــة واملجاليــة وتكثيــف التكافــل االجتامعــي وتوزيــع الــروة الناتجــة
عــن النمــو عــى ســائر الـراب الوطنــي.
وتتمثــل مهمتهــا يف تطويــر وتنفيــذ وتنســيق سياســة الحكومــة يف قطــاع البنيــة التحتيــة للنقــل
(الطــرق والطــرق الســيارة واملنشــآت الفنيــة واملوانــئ والســكك الحديديــة) وجميــع أمنــاط النقــل
(الطرقــي والســكيك والبحــري) وكــذا تطويــر التنافســية اللوجســتيكية وتطويــر خــرة عاليــة يف
مجــال إدارة وتدبــر املــوارد املائيــة.
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وفيــا يــي نجــرد بعــض املشــاريع الكــرى التــي توجــد قيــد اإلنجــاز أو املربمجــة والتــي تــرف
عليهــا الــوزارة ومــن بينهــا:

مجال الطرق والطرق السيارة والنقل الطرقي

املحور الطرقي تزنيت – العيون – الداخلة:
ينــدرج مــروع إنجــاز الطريــق الرسيــع بــن تزنيــت والداخلــة يف إطــار النمــوذج الجديــد لتنميــة
األقاليــم الجنوبيــة ،والــذي أعلــن عنــه صاحــب الجاللــة يف خطابــه مبدينــة العيــون بتاريــخ 06
نونــر  2015مبناســبة الذكــرى األربعــن للمســرة الخــراء .يشــكل محــور الطريــق تزنيــت -
العيــون  -الداخلــة مــرع للتنميــة املســتدامة لألقاليــم الجنوبيــة للمملكــة املغربيــة يف العقــود
القادمــة .كــا ســيمكن هــذا املحــور املناطــق الجنوبيــة مــن لعــب دورهــا كجــر بــن الجهــات
وكمركــز اقتصــادي إفريقــي وخــط ربــط مــع أوروبــا.
يتضمــن هــذا املحــور طريــق رسيــع عــى طــول  555كلــم يربــط تزنيــت بالعيــون .وكذلــك مرشوع
تقويــة وتوســعة الطريــق الوطنيــة رقــم  1إىل  9أمتــار بــن العيــون والداخلــة عــى طــول 500
كلــم .ويدخــل هــذا املــروع يف إطــار اتفاقيــة إطــار تــم توقيعهــا مــع عــدد مــن الــركاء شــهر
نونــر  2015وتقــدر الكلفــة اإلجامليــة للمــروع بثامنيــة ماليــر وخمســائة مليــون درهــم (8500
مليــون درهــم) وتــم تحديــد إنجــاز األشــغال متــم ســنة  .2021وقــد بلغــت نســبة تقــدم األشــغال
بالنســبة للطريــق الرسيــع بــن تزنيــت بالعيــون  % 5يف حــن وصلــت  % 75بالنســبة ملــروع
تقويــة وتوســعة الطريــق الوطنيــة رقــم .1
إنجاز الطريق الرسيع الرابط بني تازة والحسيمة
ينــدرج مــروع الطريــق الرسيــع تــازة – الحســيمة عــى طــول  148كلــم ضمــن برنامــج الطــرق
الرسيعــة بكلفــة  3300مليــون درهــم برشاكــة بــن وزارة التجهيــز والنقل واللوجســتيك واملــاء ووزارة
الداخليــة ووزارة املاليــة ويهــدف إىل النهــوض باملــؤرشات االقتصاديــة للمنطقــة مــن خــال تطويــر
وتحســن ظــروف نقــل الســلع والبضائــع وتقليــص مــدة الربــط بــن تــازة والحســيمة املقــدرة حاليــا
بثــاث ســاعات وكــذا إىل تخفيــف نســبة حــوادث الســر حيــث يعتــر الطريــق الحــايل مــن بــن
أخطــر الطــرق باملغــرب لكونهــا تتواجــد داخــل تضاريــس جبليــة ملتويــة ووعــرة .ويهــم املــروع
إنجــاز األشــغال باملقاطــع التاليــة:
تثنية الطريق الجهوية رقم  505عىل طول  96كلم؛
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تثنية الطريق الوطنية رقم  2عىل طول  54كلم؛
إنجاز  48منشأة فنية بكلفة  820مليون درهم.
وقد بلغت نسبة تقدم األشغال مبرشوع الطريق الرسيع تازة – الحسيمة  90%يف يناير .2019
إنجــاز الطريــق الســيار گرســيف الناظــور لربــط املركــب املينــايئ الناظــور الغــريب املتوســط بشــبكة
الطرق الســيارة.
مواصلة الدراسة املتعلقة بربط املركب املينايئ املعدين الجديد بآسفي بشبكة الطريق السيار.
برنامج محاربة التفاوتات الرتابية والفوارق االجتامعية بالعامل القروي
تنخــرط الــوزارة يف إنجــاز برنامــج تقليــص الفــوارق املجاليــة واالجتامعيــة بحيــث تســاهم الــوزارة يف
متويلــه مببلــغ إجــايل قــدره  8ماليــر درهــم ،خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن  2017و ،2023تدفــع
لحســاب صنــدوق التنميــة القرويــة.
يخصــص هــذا املبلــغ إلعــادة تأهيــل حــوايل  8000كلــم مــن طــرق القــرب املصنفــة ذات حركة الســر
الضعيفــة و 180منشــأة فنيــة .وقــد ميكــن إنجــاز هــذه األشــغال مــن ربــط شــبكة الطــرق القرويــة
الغــر مصنفــة التــي يتــم إنجازهــا يف هــذا الربنامــج (حــوايل  22000كلــم بتكلفــة  28مليــار درهــم)،
بشــبكة الطــرق املصنفــة واملهيكلــة لبالدنا.
ويف هــذا اإلطــار دفعــت الــوزارة برســم ســنتي  2017و 2018حصتهــا مــن التمويــل والبالغــة 2.5
مليــار درهــم إىل صنــدوق التنميــة القرويــة حيــث برمجــت منهــا  1673كلــم ب  1,7مليــار درهــم.
وبلغــت نســبة إنجــاز األشــغال  32%إىل متــم ســنة .2018
انطــاق أشــغال الطريــق الســيار الرابــط بــن الــدار البيضــاء وبرشــيد والطريــق الســيار تيــط
مليــل – برشــيد
إن املجهــودات املبذولــة لتطويــر وتقويــة البنيــات التحتيــة املتعلقــة بالطــرق الســيارة كانت حاســمة
ومــا زالــت متواصلــة .وقــد عــرف بنــاء الطــرق الســيارة خــال الســنوات األخــرة وثــرة مرتفعــة مــا
عــزز شــبكة الطــرق الســيارة الوطنيــة لتصــل إىل  1800كلــم .وبهــذا اإلنجــاز أصبحــت  70٪مــن
الســاكنة مرتبطــة مبــارشة بالشــبكة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب.
ومــن أجــل مواكبــة احتياجــات الســاكنة املتعلقــة بالتنقــل ،خاصــة عــى مســتوى املحاور التــي تعرف
ضغطــا كبـرا ،مــن املرتقــب أن يتــم خــال الفــرة  2021 - 2017القيام بأشــغال:
توسعة الطريق السيار الرابط بني الدار البيضاء وبرشيد
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إنجــاز أشــغال الطريــق الســيار تيــط مليــل – برشــيد الــذي قــد يكــون حلقــة أساســية وصلــة
وصــل بــن منطقتــن ذات إمكانيــات اقتصاديــة هائلــة.
وقــد تــم حاليــا إعــادة عمليــة فتــح طلبــات العــروض ألخذ بعــن االعتبــار تفضيــل املقــاوالت الوطنية
بالنســبة ملــروع توســعة الطريــق الســيار الــدار البيضــاء – برشــيد بينــا يوجــد مــروع الطريــق
الســيار تيــط مليــل  -برشــيد يف طــور الدراســة نظـرا إلشــكالية نــزع امللكيــة املخصصــة للمــروع تــم
تصفيــة أغلبيــة العقــارات الالزمــة عــدى تلــك املتعلقــة بتســع كلــم التــي التـزال يف طــور التفــاوض.
مؤرشات قطاع النقل
وضامنـاً لخدمــات نقــل آمنــة ونظيفــة وشــاملة وفعالــة ،تبــذل الحكومــة مجهــودات مضاعفــة للرفــع
مــن كفــاءة وجــودة خدمــات قطــاع النقــل ،باملــوازاة مــع التقليــص مــن كلفتــه ،والرفــع مــن مســتوى
الســامة الطرقيــة ،وتنميــة القطــاع ،والحــرص عــى مواكبتــه للتطــور االجتامعــي والسوســيو-اقتصادي
والســيايس والتكنولوجــي الوطنــي والــدويل.
ج 11.مــؤرشات قطــاع النقل الطرقــي للفرتة املمتدة بني أبريل  2017ودجنرب 2018
النقل املزدوج
عدد الرخص املمنوحة
عدد الرخص املستغلة
النقل السياحي
عدد الرخصة املمنوحة
عدد الرخص املستغلة
مؤسسات تعليم السياقة
عدد املؤسسات
عدد املمتحنني
مراكز الفحص التقني
عدد املراكز
نقل املستخدمني لحساب الغري
عدد املؤسسات
عدد العربات
نقل املستخدمني للحساب الخاص
عدد املؤسسات
عدد العربات
النقل العمومي للمسافرين
عدد الرخص
عدد املقاوالت
عدد الرخص املستغلة
النقل الدويل للمسافرين
الرخص املسلمة (الرخص الجديدة )2018
عدد مقاوالت النقل املغربية

5240
1260
27972
5415
3444
644.823
419
2357
7807
1721
1640
3495
1480
2725
)29( 215
59

النقل الطرقي للبضائع
نقل البضائع لحساب الغري
58248
عدد الناقلني
61834
عدد العربات
نقل البضائع لحساب الخاص
25859
عدد الناقلني
26376
عدد العربات
النقل الطرقي الدويل للبضائع
 نقل حوايل  10%من مجموع املبادالت الخارجية للمغرب ( 16%منها معبلدان االتحاد األورويب)
النقل املدريس
النقل املدريس لحساب الغري
601
عدد املؤسسات
798
عدد العربات
النقل املدريس للحساب الخاص
3702
عدد املؤسسات
9396
عدد العربات
نشاط اإلغاثة
1691
عدد املؤسسات
1989
عدد العربات
مؤسسات كراء السيارات بدون سائق
7523
عدد املؤسسات
106777
عدد العربات
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مجال السكك الحديدية والنقل السكيك

األوراش الكربى
تنخــرط املشــاريع االســتثامرية الســككية التــي تــم تدشــينها مــن طــرف صاحــب الجاللــة امللــك
محمــد الســادس نــره اللــه خــال شــهر نونــر  ،2018يف إطــار سياســة األوراش الكــرى التــي تصبــو
إىل تطويــر البنيــات التحتيــة لقطــاع النقــل بجميــع مكوناتــه .ويتعلــق األمــر مبــا يــي:
خــط القطــار الفائــق الرسعــة «ال ـراق» الرابــط بــن القطبــن االقتصاديــن الكبرييــن الــدار
البيضــاء وطنجــة ( 23مليــار درهــم) والــذي يهــدف لالســتجابة للطلــب املتزايــد بشــكل مالئــم
مــع تقليــص مــدة الســفر بــن هاتــن املدينتــن وكــذا تحريــر الطاقــة االســتيعابية لنقــل البضائع
املتعلقــة بأنشــطة مينــاء طنجــة املتوســطي.
تثليــث املحــور الســكيك املركــزي الــدار البيضاء-القنيطــرة ( 4.5مليــار درهــم) ،والــذي مكــن
بفضلــه مضاعفــة القــدرة االســتيعابية لهــذا الخــط مبــا قــدره  2,5م ـرات مــا وفــر إمكانيــة
برمجــة انطــاق قطــار جديــد عــى هــذا الخــط عــى رأس كل  3دقائــق.
التثنيــة الكاملــة للخــط الرابــط بــن ســطات ومراكــش ( 2.4مليــار درهــم) مــع تحســن املســار
عــى بعــض املقاطــع للرفــع مــن ســعته وخفــض مــدة الســفر وتحســن تنافســيته ومواكبــة
الطلــب املتزايــد عــى هــذا املحــور وقــد بلغــت نســبة تقــدم األشــغال  % 100يف ينايــر .2019
إعــادة تأهيــل الخــط الرابــط بــن فــاس ووجــدة ( 900مليــون درهــم) والــذي هــم تجديــد
الســكة الحديديــة مــع تصحيــح املســار وتعزيــز البنيــة التحتيــة (أنفــاق ،جســور ،مبــاين،
تقنيــة )...وعرصنــة املنشــآت الســككية وكــذا تهيئــة محطــة بنــي وكيــل الخاصــة باســتقبال
أنشــطة الشــحن.
مواصلــة أشــغال إعــادة تأهيــل الخــط الســكيك الرابــط بــن ســيدي قاســم وطنجــة (600
مليــون درهــم) مــن خــال تحديــث منشــآت التشــوير وفتــح ســت محطــات جديــدة بــكل
مــن دار الكــداري وإثنــن ســيدي اليــاين ووادي املخــازن وقريــة بــودا وأوالد خطيــب والداليــة.
برنامــج تحديــث وتشــييد أزيــد مــن  40محطــة ســككية كبــرة ومتوســطة وصغــرة حســب
مفهــوم جديــد يهــدف إىل توفــر عــروض مبتكــرة ،وإنشــاء بنايــات تندمــج بانســجام مــع
الســياق املعــاري الحــري للمــدن وتتموقــع كفضــاءات متعــددة الوظائــف توفــر خدمــات

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
134

المحور الثالث

تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

متنوعــة ترقــى لتطلعــات املســافرين والــزوار .ويف إطــار مواصلــة تنزيــل هــذا الربنامــج ،تــم
خــال هاتــه الفــرة:
• انتهــاء أشــغال بنــاء محطــات طنجــة والقنيطــرة والربــاط أكــدال والدارالبيضــاء املدينــة
باإلضافــة لــكل مــن محطــات القــر الكبــر وطنجة-املينــاء والدارالبيضاء-املينــاء ومــرع
بالقصــري وســوق األربعــاء وبوســكورة وبــن جريــر ووجــدة وتاوريــرت وكــذا توســيع كل
مــن محطتــي املحمديــة وســا-املدينة.
• مواصلــة أشــغال بنــاء كل مــن محطــة متــارة (مبــا فيهــا املمــر التحــت أريض) ومحطــة
الربــاط – املدينــة.
• إطالق/متابعــة دراســات الهندســة املعامريــة والتقنيــة املتعلقــة مبشــاريع محطــات كل مــن
جرســيف وســطات والنــوارص والصخـرات وبوزنيقــة ومكنــاس وتــازة وحــي الريــاض بالربــاط.
تأمــن معابــر الســكة بواســطة برنامــج اســتثامري طمــو ِح عبــأ املكتــب ألجلــه غالفــا ماليــا
قيمتــه  1.5مليــار درهــم برشاكــة مــع مختلــف املتدخلــن املعنيــن) وزارة التجهيــز والنقــل
واللوجســتيك واملــاء ،اإلدارة العامــة للجامعــات املحليــة ،)...حيــث ســجل هــذا الربنامــج نســبة
هامــة عــى مســتوى إنجــازه.
تشــبيب حضــرة املعــدات املتحركــة مــن أجــل مواكبــة تطــور األنشــطة التجاريــة وتوفــر ،ســواء
مــن حيــث الك ـ ِّم أو الك ْيــف ،قطــارات تســتجيب واملتطلبــات التــي تفرضهــا حركيــة النقــل
املتزايــدة باســتمرار.
منجزات ومؤرشات أخرى للنقل السكيك
خطوط السكة الحديدية 2.109 :كلم منها  1.284كلم مكهربة و  825كلم غري مكهربة
خط فائق الرسعة 200 :كلم
املنشآت الفنية السككية933 :
تجــاوز عــدد املســافرين الذيــن تــم نقلهــم بواســطة النقــل الســكيك خــال ســنة ،2018
 38مليــون مســافر
تــم خــال ســنة  2018نقــل  30مليــون طــن مــن البضائــع مبــا فيهــا  21مليــون طــن مــن
الفوســفاط.
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وملواكبــة الحركــة الدؤوبــة للمســافرين مبناســبة األعيــاد ،يضــع املكتــب الوطنــي للســكك
الحديديــة برنامجـاً خاصـاً لســر القطــارات يهــدف إىل تأمــن أحســن ظــروف الســفر يف أحســن
رشوط الراحــة والســامة ،حيــث يشــمل تعزيــز العــرض عــى املحــاور الرئيســية للشــبكة
الحديديــة (الــدار البيضــاء – الربــاط – فــاس – مراكــش – طنجــة – وجــدة – الناظــور)،
وتكثيــف الفــرق التأطرييــة التــي تهتــم باســتقبال وإرشــاد املســافرين ســواء داخــل املحطــات أو
عــى مــن القطــارات ،وتســهيل عمليــة اقتنــاء وبيــع التذاكــر.
وشــهدت حركــة املســافرين منــوا ً ملحوظ ـاً خــال الفــرة مــا بــن  2010و 2017بارتفــاع عــدد
املســافرين عــر القطــارات مــن  31مليــون مســافر يف  2010إىل  38مليــون مســافر يف .2017
باإلضافــة إىل تطــور نســبة نقــل الســيارات عــر الســكك الحديديــة مــن  265000ســيارة ســنة
 2016إىل  320000ســيارة ســنة .2017
مؤرشات السالمة وتحسن مستوى الخدمات
تراجع عدد الوفيات باملمرات املستوية من  17حالة وفاة يف  2011إىل  0حالة يف .2017
ترسيــع وتــرة حــذف املمـرات املســتوية ســنوياً مــن  20ممـرا ً يف  2012إىل  30يف  ،2016حيــث
تــم حــذف  180ممـرا ً مســتوياً يف املجمــل.
تجهيز  205ممرا ً بنظام أوتوماتييك.
بناء  20جرسا ً للراجلني ،مع تواجد  30جرسا ً يف طور اإلنجاز.
بناء  1000كلم من األسوار الوقائية منها  210كلم بالخرسانة املسلحة.
ويجــب اإلشــارة إىل أنــه منــذ انطالقــة اســتغالل املشــاريع الكــرى املنجــزة يف نهايــة نونــر
 ،2018بــدأ يظهــر جليــا انعكاســاتها اإليجابيــة عــى جميــع مكونــات النشــاط الســكيك الوطنــي،
ســواء منهــا العــرض التجــاري أو مســتوى األمــن والســامة أو جــودة الخدمــات املقدمــة للزبنــاء
واختـزال املســافات عــر تقليــص مــدد الســفر دون أن ننــى بالطبــع أثــر هــذه املشــاريع عــى
تطويــر النســيج االقتصــادي الوطنــي وإعطــاء ديناميــة قويــة لنشــاط املقــاوالت الوطنيــة املعنيــة.
وعــى ســبيل املثــال ال الحــر ،مكنــت هــذه املشــاريع مــن تقليــص مــدة الســفر بــن الــدار
البيضــاء ومراكــش بأكــر مــن ســاعة مــع مضاعفــة الســعة مبــا يفــوق  %100حيــث ال تتعــدى
حاليــا الرحلــة بــن طنجــة والــدار البيضــاء 2س و10د وبــن الــدار البيضــاء ومراكــش 2س و30د.
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وعــى اإلجــال فــإن الربــح يف الوقــت قــد شــمل مجمــوع خطــوط الشــبكة الســككية التــي
تهــم مختلــف االتجاهــات ،بفضــل اعتــاد مراســات معقلنــة بــن القطــار الفائــق الرسعــة
وقطــارات الخــط نحــو شــال وجنــوب اململكــة.
أمــا بالنســبة للمســافرين ذوي االحتياجــات الخاصــة ،فقــد قــام املكتــب الوطنــي للســكك
الحديديــة بتبنــي سياســة ولوجيــة جديــدة تقــدم لهــذه الفئــة مــن املســافرين خدمــات تالئــم
احتياجاتهــم الخاصــة ،مــن خــال تهيئــة وتجهيــز مختلــف الفضــاءات لتســهيل ولــوج هــذه
الرشيحــة مــن املســافرين ،إضافــة إىل تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة املســتخدمني املكلفــن
باالســتقبال مــن أجــل االســتجابة األفضــل الحتياجــات هــذه الفئــة.

مجال املوانئ والنقل البحري

تقــوم الــوزارة بإنجــاز املشــاريع التنمويــة املرتبطــة بقطــاع املينــايئ والبحــري .حيــث تبــدل
مجهــودات هامــة للنهــوض بالقطــاع ،مــن خــال تطبيــق برنامــج اســراتيجي مكتمــل تتمحــور
أهــم نقطــه حــول:
إنجــاز مشــاريع مينائيــة هامــة تتعلــق ببنــاء موانــئ جديــدة وتطويــر وتدعيــم منشــآت مينائية
قامئــة بهــدف تطويرهــا وجعلهــا يف مســتوى النمــو املرتقــب للــرواج املينــايئ الوطنــي والعاملي؛
إنجاز مشاريع مينائية وبحرية متعلقة بحامية الساحل؛
تأمني وتحسني ظروف السالمة البحرية باملوانئ املغربية؛
عقلنــة اســتغالل وتدبــر امللــك العمومــي البحــري ووضــع مخططــات لتهييــئ واســتغالل
وتثمــن الســواحل؛
إنجاز دراسات وخربات تقنية بحرية تهم السواحل؛
ومــن بــن املشــاريع الكــرى التــي تتواجــد يف طــور اإلنجــاز أو التــي يتــم الــروع يف إنجازهــا
فهــي كالتــايل:
مشاريع املوانئ
مرشوع امليناء الجديد بآسفي

ينــدرج مــروع بنــاء املينــاء الجديــد بآســفي يف إطــار االســراتيجية الوطنيــة للموانــئ يف أفــق
 2030ويهــدف هــذا املــروع إىل تزويــد املحطــة الحراريــة الجديــدة للمكتــب الوطنــي للكهربــاء
بحاجيــات الفحــم الحجــري الطبيعــي ( 3.5مليــون طــن يف بدايــة اســتغالل املحطــة و 7مليــون
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طــن الحقــا) ،كــا ميكــن خــال فــرة انجــازه واســتغالله مــن إحــداث يــد عاملــة مبــارشة وغــر
مبــارشة ،وتبــغ تكلفتــه  4مليــار درهــم .ويرتقــب إنهــاء األشــغال خــال ســنة  2019وقــد بلغــت
نســبة التقــدم اإلجــايل لألشــغال إىل غايــة متــم شــهر ينايــر  2019حــوايل .98%

مرشوع ميناء الداخلة األطليس

لقــد رشع منــذ ســنة  2016يف إنجــاز الدراســات واالستكشــافات التقنيــة املتعلقــة بإنجــاز
مــروع مينــاء الداخلــة األطلــي .و يهــدف هــذا املينــاء إىل التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
للجهــة يف جميــع املجــاالت املنتجــة (الصيــد البحــري ،الفالحــة ،املعــادن ،الســياحة ،التجــارة،
الصناعــة )...وتثمــن املــوارد الســمكية مــن خــال توفــر البنيــات التحتيــة املينائيــة املناســبة
وكــذا املســاهمة يف تشــجيع إحــداث أســطول للصيــد البحــري عــري .كــا قــد ميكــن املــروع
خــال فــرة انجــازه واســتغالله مــن إحــداث يــد عاملــة مبــارشة وغــر مبــارشة .ويرتقــب االعــان
عــن طلــب العــروض املتعلــق باألشــغال ،التــي تقــدر تكلفتهــا ب  10مليــار درهــا ،يف متــم
ســنة  2019ليتــم إنهــاء األشــغال يف ســنة .2024
مرشوع امليناء الطاقي بالجرف األصفر

تقــوم الــوزارة بإنجــاز الدراســات التقنيــة املتعلقــة ببنــاء املينــاء الطاقــي بالجــرف األصفــر،
ويهــدف هــذا املــروع لالســتجابة للطلــب مــن الطاقــة خاصــة رواج الغــاز الطبيعــي كــا
ميكــن املــروع خــال فــرة انجــازه واســتغالله مــن إحــداث يــد عاملــة مبــارشة وغــر مبــارشة،
ويرتقــب االعــان عــن طلــب العــروض املتعلــق باألشــغال ،التــي تقــدر تكلفتهــا ب  5,4مليــار
درهــا ،مــع بدايــة ســنة  2020ليتــم إنهــاء األشــغال يف ســنة .2025
امليناء الجديد الناظور غرب املتوسط

يدخــل املينــاء الجديــد الناظــور غــرب املتوســط الــذي يكــون جــزءا مــن املــروع املندمــج
املركــب املينــايئ الصناعــي الناظــور غــرب املتوســط واملتكــون مــن البنيــة التحتيــة املينائيــة
وإعــداد وتهيئــة منطقــة حــرة صناعيــة ولوجســتيكية وخدماتيــة يف إطــار املبــادرة امللكيــة
لتنميــة الجهــة الرشقيــة وقــد تــم اعطــاء األمــر ببــدء األشــغال يف مــاي  2016وتصــل نســبة
تقــدم اإلنجــاز إىل متــم ســنة .32.7% :2018
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ميناء القنيطرة األطليس

ينــدرج املينــاء الجديــد القنيطــرة األطلــي يف إطــار االســراتيجية الوطنيــة للموانــئ يف أفــق
 2030ويهــدف أساســا إىل إحــداث عــرض مينــايئ جديــد ومتطــور لتأمــن الخدمــات املينائيــة
ملجمــل القطــب بالنســبة لألروجــة الغــر الوحداتيــة (الســوائب الصلبــة والســائلة والبضائــع
املختلفــة) .يتواجــد املــروع يف طــور اســتكامل الدراســات الالزمــة.
النقل البحري
اتجهــت جهــود كتابــة الدولــة يف مجــال النقــل البحــري نحــو تدعيــم تواجــد الــركات البحريــة
املغربيــة وتعزيــز حضــور األســطول البحــري املغــريب ،خاصــة يف القســم املتعلــق بنقــل املســافرين
والنقــل املختلــط والنقــل الســاحيل .ومــن أهــم اإلنجــازات يف هــذا املجــال:
تشــكيل األســطول البحــري الوطنــي للنقــل الســاحيل يف الوقــت الراهــن مــن ثــاث رشكات بحرية
مختصــة يف نقــل الصناديــق الحديديــة تشــغل خمــس ســفن ،ورشكتــن بحريتــن لنقــل املنتوجات
النفطيــة تشــغل ثــاث ســفن ،ورشكــة واحــدة مختصــة يف نقــل اإلســفلت تشــغل ســفينة واحــدة.
وتعقــد كتابــة الدولــة لقــاءات خاصــة مــع العديــد مــن املســتثمرين املهتمــن بهــذا املجال.
تصنيــف املغــرب يف املركــز األول إفريقي ـاً والثــاين عربي ـاً يف «مــؤرش الربــط البحــري املنتظــم»
لســنة  ،2018والــذي أعلنــت عنــه منظمــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،حيــث حصــل
يف هــذا املــؤرش ،الــذي يقيــس مســتوى اندمــاج البلــد يف شــبكة الخطــوط الدوليــة املنتظمــة
للنقــل البحــري ،عــى  71.5نقطــة.
إنشــاء رشكــة وطنيــة ( )AMLلتشــغيل خطــوط بحريــة لنقــل املســافرين والنقــل املختلــط بــن
املغــرب وأوروبــا .لكــن تبــدو أن مثــل هــذه االســتثامرات تحتــاج ملتابعــة خاصــة مــن طــرف
املســتثمرين أنفســهم ،ألن االســتثامر البحــري مكلــف ،وعائداتــه تكــون ذات مردوديــة عــى
ســنوات (املــدى املتوســط أو املــدى البعيــد).
قيــام مركــز مراقبــة املالحــة البحريــة بطنجــة مبراقبــة حركــة الســفن والســهر عــى ســامة
املالحــة البحريــة مبنطقــة جبــل طــارق بصفــة مسرتســلة وبــدون توقــف ،وذلــك طبقــا
ملقتضيــات ق ـرار املنظمــة البحريــة الدوليــة حيــث قــام املركــز إىل غايــة  31غشــت  2018ب:
• استقبال ومعالجة  29397إبالغاً إجبارياً؛
• املســاهمة الفعالــة يف تنســيق  151عمليــة بحــث وإنقــاذ بحــري ،تــم عــى إثرهــا إنقــاذ مــا
يقــارب  15657مرشــح للهجــرة الرسيــة عــر مضيــق جبــل طــارق؛
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• التبليــغ عــن  4مخالفــات لقواعــد حركــة الســفن التجاريــة مبضيــق جبل طــارق بعــدم التزامهم
مبقتضيــات قـرار املنظمــة البحريــة الدولية املذكــور أعاله؛
• بــث املئــات مــن النـرات املتعلقــة بظــروف حركــة املالحــة البحريــة مبنطقــة جبــل طــارق
والن ـرات الخاصــة بظــروف وأحــوال الطقــس باملنطقــة بثــاث لغــات (العربيــة ،الفرنســية
واإلنجليزيــة) وذلــك إلشــعار الســفن ومراكــب الصيــد املــارة عــر املضيــق وتزويدهــا باملعلومات
الكافيــة لضــان ســامة حركتهــا داخــل هــذه املنطقــة.
مراقبة وتتبع سفن املسافات الطويلة LRIT؛
مواصلة إنجاز نظام «  » MARISملتابعة ومراقبة السفن املتوجهة إىل املوانئ؛
إنجاز حمالت تفتيشية للسفن التجارية التي ترسو باملوانئ الوطنية.
ويف إطــار اإلجــراءات املســتعجلة الواجــب اتخاذهــا إلعــادة تأهيــل القطــاع وإداث منــاخ
عــام تنافــي ومســتدام ،فقــد تــم تقليــص العــبء الرضيبــي للــركات البحريــة املغربيــة مــن
خــال اعتــاد «رضيبــة الحمولــة» وإلغــاء االقتطــاع مــن املنبــع لنســبة  %10مبوجــب الرســوم
املدفوعــة مــن أجــل اســتئجار الســفن األجنبيــة.
تأمني عملية عبور الجالية املغربية املقيمة بالخارج

تــم وضــع مخطــط أســطول بطاقــة اســتيعابية جــد مهمــة لتأمــن الســيولة املرتقبــة عــى
مســتوى كل الخطــوط البحريــة املعنيــة بعمليــة العبــور ســواء صيــف  2017أو صيــف ،2018
وعــى رأســها املحــور الرئيــي طنجــة املتوســط/الجزيرة الخ ـراء ،وقــد تــم يف هــذا الصــدد:
تعبئــة مــا مجموعــه  26ســفينة خــال عمليــة العبــور مرحبــا  ،2018بزيــادة  ٪ 13مقارنــة
مــع ســنة 2017؛
 6سفن إضافية (% 23من أسطول السفن لعملية العبور مرحبا )2018؛
سفينتني إضافيتني عىل مستوى الخط البحري الناظور-أملرييا؛
 3سفن للدعم عىل مستوى الخط البحري طنجة املتوسط-الجزيرة الخرضاء؛
ســفينة واحــدة عــى مســتوى الخــط الجديــد طنجــة املتوســط – ملقــا :بغــرض تعزيــز العــرض
والتخفيــف عــى املحــور الرئيــي طنجــة املتوســط – الجزيــرة الخ ـراء وتلبيــة احتياجــات
الجاليــة املغربيــة.
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وقد سجلت عملية العبور خالل سنتي  2017و 2018األرقام التالية:

ج 12.مؤرشات عملية العبور خالل ســنتي  2017و2018
املسافرون

امليناء

2017

العربات
2018

2018

2017

طنجة املتوسط

1.625.801

1.741.212

397.822

469.367

طنجة املدينة

637.934

741.070

101.783

101.897

الناظور

477.938

434.215

109.239

99.837

الحسيمة

33.355

40.024

7.492

9.318

املجموع

2.775.028

2.956.521

616.336

680.419

املعهد العايل للدراسات البحرية

يهــدف املعهــد العــايل للدراســات البحريــة إىل تكويــن األطــر الرضوريــة يف جميــع التخصصــات
املرتبطــة باألنشــطة البحريــة .ويعهــد للمعهــد تكويــن أطــر عليــا ،ال ســيام يف مياديــن املالحــة
البحريــة التجاريــة واملوانــئ واللوجيســتيك واملياديــن املرتبطــة بهــا ،حيــث تشــمل هــذه املهمــة
التكويــن األســايس والتكويــن بواســطة البحــث العلمــي والتقنــي والتكويــن املســتمر .هــذا
ويســاهم املعهــد يف تكويــن النخبــة ســواء عــى الصعيــد الوطنــي أو اإلفريقــي ،حيــث انتقــل
عــدد الطلبــة الذيــن قدمــوا ملفاتهــم لالنتقــاء باملعهــد مــن نحــو  3500طالبـاً يف ســنة  2017اىل
أزيــد مــن  13ألــف يف ســنة  .2018ويقــوم املعهــد العــايل للدراســات البحريــة بإبـرام اتفاقيــات
مــع مجموعــة مــن البلــدان خاصــة اإلفريقيــة منهــا وبعــض املؤسســات الدوليــة ،بهــدف إنشــاء
مجــال لتبــادل الخــرات والتجــارب والقيــام بزيــارات لبعثــات طالبيــة ملواكبــة آخــر املســتجدات
يف القطاعــن البحــري واملينــايئ .هــذا وقــد تخــرج  46طالبــاً وطالبــة ســنة  2017و 83طالبــاً
وطالبـــة ســنة  2018بشــعبتي الســلك العــادي والعــايل مــن املعهــد العــايل للدراســات البحريــة.

متثيلية املغرب

حافظــت اململكــة املغربيــة عــى مكانتهــا البحريــة الدوليــة ،وذلــك بانتخابهــا مــرة أخــرى يف
املكتــب املســر للمنظمــة البحريــة الدوليــة ،بعــد تقديــم ملــف متكامــل أواخــر ســنة 2017
والــذي حصــد  134صوت ـاً مــن أصــل .159
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مجال االسرتاتيجية الوطنية للتنمية التنافسية اللوجستيكية

من بني اإلجراءات واإلصالحات التي بارشها القطاع نذكر ما ييل:
تنمية املناطق اللوجستيكية
إنهاء أشغال املنصات اللوجستيكية ومحطات البضائع بكل من فاس ومراكش؛
العمــل عــى تعبئــة الوعــاء العقــاري لتطويــر مــروع املنطقــة اللوجســتيكية بأكاديــر والتوافق
مــع الــركاء بشــأن مخططــه املؤسســايت وتركيبتــه املالية؛
إطــاق دراســات الســوق والجــدوى املتعلقــة بتنميــة املناطــق اللوجســتيكية بجهــات كلميــم
واد نــون والعيــون الســاقية الحم ـراء؛
إطالق دراسة لتحديد إطار مرجعي تقني وتنظيمي متعلق بتنمية العقار اللوجستييك.
تحسني السالسل اللوجستيكية
مواصلــة إنجــاز املســاعدة التقنيــة لتطويــر الطــرق الســيارة للتصديــر وترشــيد بعــض السالســل
اللوجســتيكية للتصديــر واالســترياد.
تطوير وبروز فاعلني لوجستيكيني مندمجني
مواصلــة تفعيــل اتفاقيــة رشاكــة مــن اجــل تفعيــل برنامــج تأهيــل لوجســتيك املقــاوالت
الصغــرى واملتوســطة
اتخاذ التدابري الالزمة لتفعيل نظام عالمات لفائدة الفاعلني اللوجستيكيني
التقنني والحكامة
تعبئة مساعدة تقنية لبلورة دليل املامرسات الجيدة الستغالل املستودعات اللوجستيكية.
تنمية الكفاءات يف مهن اللوجيستيك
انطالق تصميم نظام العالمات لشعب التكوين يف النقل واللوجستيك.
أمــا فيــا يخــص األوراش املربمجــة ،فتقــوم الــوزارة املعنيــة يف الــروع يف تطويــر األشــطر األوىل
للمناطــق اللوجســتيكية بالقنيطــرة وإنجــاز الدراســات التقنيــة األوليــة لتطويــر األشــطر األوىل
للمناطــق اللوجســتيكية بــكل مــن رأس املــاء بفــاس وأيــت ملــول بأكاديــر وأكربــول مبكنــاس
ودراســة جــدوى والدراســات التقنيــة األوليــة لتطويــر مناطــق لوجســتيكية بــأوالد صالــح
بالدارالبيضــاء وبجهتــي العيــون الســاقية الحمـراء ومراكــش آســفي .ويف إطــار تحســن السالســل
اللوجســتيكية ألهــم األروجــة تقــوم الــوزارة بتنميــة مراكــز للناقلــن يف إطــار تفعيــل برنامــج
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تأهيــل اللوجســتيك الحــري واملســاهمة يف متويــل تهيئــة مواقــف لتســليم البضائــع داخــل
املناطــق الحرضيــة باإلضافــة إىل اقتنــاء معــدات وتجهيـزات ملراقبــة ســر وتوقــف عربــات نقــل
البضائــع داخــل املدينــة وذلــك يف إطــار تفعيــل برنامــج تأهيــل اللوجســتيك الحــري ،كــا
تواصــل الــوزارة تفعيــل اتفاقيــة رشاكــة مــن أجــل تفعيــل برنامــج تأهيــل لوجســتيك املقــاوالت
الصغــرى واملتوســطة.

مجال اإلصالحات الكربى

إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
مــن أجــل القيــام مبهامهــا يف أحســن الظــروف أصبــح مــن الــازم مالءمــة اإلطــار املؤسســايت
ملديريــة التجهيــزات العامــة مــع محيطهــا الخارجــي حتــى تتمكــن مــن إنجــاز املشــاريع
بالجــودة الالزمــة وبأقــل تكلفــة ويف اآلجــال املحــددة .وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه تــم إحالــة
مــروع إحــداث وكالــة التجهيــزات العامــة عــى مجلــس املستشــارين بتاريــخ 03/01/2019
قصــد املصادقــة مــع العلــم أن مجلــس النــواب صــادق عليــه بتاريــخ .11/12/2018
ويهــدف مــروع إحــداث وكالــة التجهيــزات العامــة إىل ترســيخ مبــدأ الحكامــة الجيــدة يف
التدبــر العمومــي مــن خــال عقلنــة وترشــيد الهيــاكل اإلداريــة يف مجــال إنجــاز املشــاريع
العموميــة الكــرى ،الــيء الــذي مــن شــأنه تخفيــف العــبء عــى القطاعــات الوزاريــة
واملؤسســات العموميــة لرتكيــز اهتاممهــا وعملهــا عــى املهــام األساســية املنوطــة بهــا .وتتدخــل
مديريــة التجهي ـزات العامــة التابعــة للــوزارة بصفتهــا صاحبــة مــروع منتدبــة لفائــدة حــوايل
 60قطاعــا مــن بينهــا عــدة وزارات ومؤسســات عموميــة وكــذا جمعيــات ذات املنفعــة العامــة.
كــا تقــدم املديريــة املســاعدة التقنيــة لبعــض الجامعــات املحليــة .أغلــب ال ـراكات املربمــة
مــع أصحــاب املشــاريع تتــم مــن خــال اتفاقيــات إطــار عــى املــدى البعيــد .وتتألــف حقيبــة
املشــاريع املربمجــة خــال املــدة املمتــدة بــن  2018 - 2014مــن :
تســليم  579مرشوعــا خــال املــدة املمتــدة بــن  2018 – 2014وتبلــغ قيمتهــم املاليــة حــوايل
 7،23مليــار درهــم؛
 236مرشوع يف طور اإلنجاز؛
 424مرشوع يف طور الدراسات.
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إحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية
يهــدف هــذا االجـراء اىل توفــر مؤسســة عموميــة تضطلــع مبهــام قويــة ومؤثــرة يف مجــال الســامة
الطرقيــة ،مــن خــال تجميــع كل املهــام املرتبطــة بهــذا املجــال يف هــذه الوكالــة ،خاصــة تلك املســندة
حاليــا إىل مديريــة النقــل والســامة الطرقيــة واللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث الســر ،كــا تــم
دخــول القانــون رقــم  103-14املحــدث للوكالــة حيــز التنفيــذ.
وتــم إعــداد مــروع مرســوم قصــد تنزيــل تطبيــق قانــون إحــداث الوكالــة وتــم إرســاله إىل املصالــح
املختصــة يف وزارة االقتصــاد واملاليــة قصــد املصادقــة عليــه وتــم عقــد اجتامعــات مــع املصالــح
املختصــة يف وزارة االقتصــاد واملاليــة قصــد اســتصدار املراســيم التطبيقيــة األخــرى املنفــذة للقانــون
املحــدث للوكالــة بهــدف اســتكامل املســطرة الترشيعيــة الرضوريــة.

إصالح وتأهيل منظومة النقل واعتامد مقاربة تشاركية لتطوير القطاع

حصيلة الحوار االجتامعي
يف إطــار جــوالت الحــوار االجتامعــي والتواصــل مــع مهنيــي قطــاع النقــل ،تــم عقــد سلســلة
مــن اللقــاءات التواصليــة والتشــاورية مــع ممثــي الهيئــات والنقابــات املهنيــة لالســتامع
إىل اهتامماتهــم ومقرتحاتهــم ،تــرأس الســيد كاتــب الدولــة املكلــف بالنقــل  19لقــا ًء منهــا.
وعــى إثــره ،تقــوم اللجنــة التقنيــة الخاصــة بالحــوار االجتامعــي مبناقشــة كافــة املقرتحــات
والتوصيــات .باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم عقــد املئــات مــن اللقــاءات األخــرى مــع ديــوان كتابــة
الدولــة املكلفــة بالنقــل ومــع املديريــات يف إطــار لجــن تقنيــة ،تناولــت ملفــات مرتبطــة
مبختلــف القطاعــات (تعليــم الســياقة ،النقــل الــدويل للمســافرين ،النقــل الــدويل للبضائــع،
نقــل املســافرين ،النقــل املــزدوج ،النقــل املــدريس ،النقــل الســياحي ،اإلغاثــة والقطــر ،املراقبــة
التقنيــة ،نقــل املســتخدمني ،)...أو ملفــات عامــة تخــص جميــع القطاعــات (البطاقــة املهنيــة،
تجديــد الحظــرة.)...
التغطية االجتامعية
تــم بتاريــخ  13يوليــوز  2017إصــدار الظهــر الرشيــف رقــم  1.17.15بتنفيــذ القانــون رقــم
 98.15املتعلــق بنظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بفئــات املهنيــن والعــال
املســتقلني واألشــخاص غــر األجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا .كــا تــم إصــدار ظهــر
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رشيــف رقــم  1.17.109بتاريــخ  21دجنــر  2017بتنفيــذ القانــون رقــم  99.15بإحــداث نظــام
للمعاشــات لفائــدة فئــات املهنيــن والعــال املســتقلني واألشــخاص غــر األجـراء الذيــن يزاولــون
نشــاطاً خاص ـاً.
وبهــذا الصــدد ،نذكــر بــأن كتابــة الدولــة قــد كانــت ســ ّباقة للقيــام بدراســة شــاملة حــول
التغطيــة االجتامعيــة ،وهــي اآلن تقــوم بإعــداد النــص التنظيمــي ،بالتشــاور مــع املهنيــن ،لضبــط
املبلــغ الواجــب الترصيــح بــه للحصــول عــى الخدمــات االجتامعيــة؛ وذلــك بعــد التدقيــق يف
بعــض التفاصيــل مــع وزارة الداخليــة املرشفــة عــى قطــاع الطاكســيات.
السالمة الطرقية
يســتمر العمــل الجامعــي مــن أجــل تقليــص عــدد الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الســر
بنســبة  20%يف أفــق  .2020ولتحقيــق ذلــك ،تســعى االســراتيجية الوطنيــة يف مجــال الســامة
الطرقيــة  2025-2016إىل معالجــة إشــكالية الســامة الطرقيــة ،وتنــدرج ضمــن الخطــة العامليــة
لألمــم املتحــدة مــن أجــل الســامة عــى الطــرق  2020-2011التــي تهــدف إىل تقليــص عــدد
ضحايــا حــوادث الســر مــن خــال مختلــف التدابــر واألنشــطة املربمجــة عــى الصعيــد الجهــوي
والوطنــي والعاملــي .هــذا وقــد تــم تســجيل انخفــاض 1.56%يف نســبة عــدد القتــى ســنة ،2017
الــيء الــذي يــدل عــى نجاعــة االســراتيجية الوطنيــة يف مجــال الســامة الطرقيــة وتطورهــا.
لكــن عــدم التوفــق يف إمتــام صفقــة رشاء الــرادارات الثابتــة (ملــرات عديــدة) قــد ســاهم يف
بعــض التأخــر يف اإلنجــاز وتحقيــق األهــداف.
متثيلية املغرب الخارجية يف الهيئات الدولية لقطاع النقل
يف املجــال البحــري :حافظــت اململكــة املغربيــة عــى مكانتهــا البحريــة الدوليــة ،وذلــك بانتخابهــا
مــرة أخــرى يف املكتــب املســر للمنظمــة البحريــة الدوليــة ،بعــد تقديــم ملــف متكامــل أواخــر
ســنة  2017والــذي حصــد  134صوتـاً مــن أصــل .159
يف مجــال النقــل الــري ،تقــرر أن يــرأس املغــرب املنتــدى الــدويل للنقــل ســنة  ،2021-2020وهــو
اليــوم نائــب للرئيس.
يف مجــال الســامة الطرقيــة :يــرأس املغــرب املرصــد األفريقــي للســامة الطرقيــة الــذي أحــدث
مبراكــش نونــر .2018
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مواصلــة الربنامــج املتعلــق بإحــداث منحــة تجديــد وتكســر املركبــات :الرفــع مــن قيمــة املنــح
وتوســيعها لفئــات جديــدة مل تكــن مســتفيدة مــن قبــل.
تكوين الســائقني املهنيني :دعم وتوفري التكوين لفائدة الســائقني املهنيني بصفة مجانية.
نقــل البضائــع الخطــرة :توقيــع عقــد التوأمــة بــن كتابــة الدولــة يف النقــل والــوزارة املكلفــة
بالنقــل اإلســبانية ووزارة االقتصــاد واملاليــة ،والــذي يهــدف لتحســن ســامة النقــل الطرقــي
وتقويــة الهيــاكل واألنشــطة املتعلقــة بنقــل البضائــع الخطــرة.
النقــل املــزدوج :إمتــام الدراســات الهادفــة إىل تحســن ظــروف النقــل بالعــامل القــروي  58دراســة.
وهــي اآلليــة الرضوريــة لتطويــر أداء النقــل املــزدوج ،وســيتم تســليمها الحقــا للجهــات يف إطــار
اختصاصاتهــا الجديــدة.
تأهيــل قطــاع تعليــم الســياقة :القيــام بالعديــد مــن اإلجـراءات لضبــط تعليــم الســياقة و تنميــة
القطــاع وتحســن رشوط الســامة الطرقيــة ،تتلخــص يف تأهيــل التكويــن مبؤسســات تعليــم
الســياقة ،وتأهيــل امتحــان الحصــول عــى رخصــة الســياقة ،وإرســاء أســس املنافســة الرشيفــة
ملامرســة املهنــة ،وذلــك قصــد الرفــع مــن جــودة التكويــن ومصداقيــة رخصــة الســياقة.
قطــاع الجــر واإلغاثــة :اعتــاد دفــر تحمــات لتنظيــم قطــاع قطــر املركبــات واإلغاثــة ،بــدأ
العمــل بــه يف فربايــر  ،2019وذلــك بعــد حــوار وتشــاور مــع كافــة املهنيــن.
التدبري الالمادي ألنشــطة النقل الطرقيDématerialisation :
قامــت كتابــة الدولــة املكلفــة بالنقــل بعــدة إجــراءات بهــدف تجريــد الصفــة املاديــة عــن
املســاطر اإلداريــة عــر اعتــاد نظــام معلومــايت مندمــج ميكــن مــن التبــادل اإللكــروين
للمعطيــات ،ومــن أهــم هــذه اإلجــراءات:
تكريــس التبــادل االلكــروين بــن كتابــة الدولــة و إدارة الجــارك ،ومديريــة الرضائــب،
ومســتوردي الســيارات؛
متكني املواطنني من االطالع مسبقا عىل التعرضات املسجلة عىل املركبات قبل اقتنائها؛
إبـرام ملحــق التفاقيــة التدبــر املفــوض إلنجــاز واســتغالل ومتويــل وصيانــة املنظومــة الجديــدة
لتدبــر رخــص الســياقة والبطاقــة الرماديــة االلكرتونيــة مــع رشكــة ”ســياقة كارد»؛
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توقيع اتفاقية مع بنك املغرب تتعلق بطبع رخص السياقة والبطائق الرمادية؛
مواصلــة تحويــل تدبــر النظــام املعلومــايت الخــاص بتدبــر البطائــق الرماديــة ورخــص الســياقة
مــن رشكــة الســياقة كارد إىل اإلدارة؛
تأهيــل النظــام املعلومــايت لتدبــر أنشــطة النقــل الطرقــي :عــر اقــراح مخطــط عمــل يهــدف
إىل تحســن الجانــب الوظيفــي والتقنــي لهــذا النظــام.
مــروع النقــل املســتدام :يهــدف هــذا املــروع ،الــذي متولــه وتنفــذه الــوزارة بالرشاكــة مــع
برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ وصنــدوق البيئــة العاملــي ( )GEFومشــاركة مختلــف الهيئــات
العموميــة والخاصــة املعنيــة واملهنيــن والجهــات الفاعلــة املختلفــة ،إىل إب ـراز أهميــة العمــل
لزيــادة الوعــي مــن أجــل إدمــاج التغــرات املناخيــة يف قطاعــات نقــل البضائــع واللوجســتيك.
كــا يهــدف املــروع إىل دمــج تغــر املنــاخ يف االســراتيجية اللوجســتيكية الوطنيــة ويف إنجــاز
محطــات الخدمــات اللوجســتيكية مــن أجــل تفعيــل الهــدف الوطنــي لتخفيــض معــدالت
الغــازات الدفيئــة .ويتــم تنفيــذ هــذا املــروع عــى مــدى  4ســنوات مــن  2016إىل .2019
كــا طــورت كتابــة الدولــة «ورقــة الطريــق» للنقــل املســتدام إىل «أرضيــة» وطنيــة للحركيــة
املســتدامة ،وذلــك مــع مختلــف الفرقــاء املعنيــن.
اتفاقيــات الســامة الطرقيــة مــع املــدن  :متــت املصادقــة عــى برامــج العمــل يف مجــال الســامة
الطرقيــة لــكل مــن مــدن :الناضــور ،مكنــاس ،بنــي مــال ،الجديــدة ،آســفي ،الســطات ومراكــش،
ويف انتظــار املصادقــة عــى برنامــج العمــل الخــاص مبدينــة القنيطــرة .كــا تــم تحويــل
االعتــادات الالزمــة لتفعيــل برامــج العمــل ســالفة الذكــر وتوقيــع اتفاقيــة الرشاكــة يف مجــال
الســامة الطرقيــة مــع مدينــة الــدار البيضــاء يــوم  06يونيــو .2018
دليــل املراقبــة الطرقيــة تــم إخـراج صيغــة نهائيــة للدليــل الخــاص باملراقبــة الطرقيــة ،ويهــدف
هــذا الدليــل ،الــذي تــم إعــداده يف إطــار عمــل تشــاريك بــن كتابــة الدولــة يف النقــل ووزارة
الداخليــة ووزارة إعــداد الــراب الوطنــي والتعمــر واإلســكان وسياســة املدينــة واللجنــة الوطنيــة
للوقايــة مــن حــوادث الســر واملعهــد الوطنــي للتعمــر ،إىل توفــر مرجعيــة مشــركة لــدى
مختلــف الفاعلــن حــول تهيئــات الســامة الطرقيــة بالوســط الحــري وجعــل ســامة مســتعميل
الطريــق كأولويــة.
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املراقبــة التقنيــة للمركبــات  :خــال الفــرة املمتــدة بــن أبريــل  2017وغشــت  2018تــم افتحاص
 300مرك ـزا ً للمراقبــة التقنيــة للمركبــات عــن طريــق متعهــد خارجــي .وقــد تــم ضبــط عديــد
مــن االختــاالت يف بعــض املراكــز والتــي أدت إىل فــرض عقوبــات نذكــر منهــا الغرامــات املاليــة،
وغلــق املؤسســات ،والســحب املؤقــت أو النهــايئ للرخــص .كــا أن هنــاك اتفاقــا مبدئيــا عــى
مــروع عقــد برنامــج مــع شــبكات املراقبــة التقنيــة للمركبــات يهــدف إىل تجويــد الخدمــات
املقدمــة للمواطــن وكذلــك تحســن آليــات عمــل املراكــز ومراقبتهــا.

دعم خدمات النقل الحرضي الجامعي واملساهمة يف الحفاظ عىل البيئة

مــن أجــل مواكبــة التحــوالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والعمرانيــة التــي تعرفهــا املــدن املغربيــة،
تعمــل الســلطات العموميــة عــى بنــاء منظومــة تنقــل جديــدة وعرصيــة تســتجيب لحاجيــات
املواطنــن واملعايــر البيئيــة وذلــك مــن خــال اتخــاذ عــدة تدابــر وإج ـراءات عــى املســتوى
املؤسســايت والتنظيمــي وكذلــك عــر وضــع اآلليــات الخاصــة بالتخطيــط والتمويــل.ويف هــذا
اإلطــار ،تــم إعــداد اســراتيجية وطنيــة للتنقــات الحرضيــة هــي اآلن يف طــور التنفيــذ مــن
طــرف مختلــف الفاعلــن املعنيــن وترتكــز عــى املحــاور التاليــة :إطــار مؤسســايت وتنظيمــي
مالئــم؛ متويــل مســتدام؛ نقــل عمومــي فعــال وتنظيــم محكــم للســر والطرقــات.
التدابري املتخذة للنهوض بقطاع النقل الحرضي
بلغــت التكلفــة املاليــة اإلجامليــة إلنجــاز مخططــات التنقــات الحرضيــة حــوايل  112مليــون
درهــم ،ســاهمت فيهــا الــوزارة مببلــغ  68مليــون درهــم .وبفضــل هــذه املجهــودات ،أصبحــت
عــدة مــدن تتوفــر عــى مخطــط للتنقــات الحرضيــة كالــدار البيضــاء ،مراكــش ،وجــدة ،أكاديــر،
الجديــدة ،طنجــة ،تطــوان ،بنــي مــال ،الداخلــة والخميســات ،فيــا تعمــل مــدن فــاس ،ســطات،
القنيطــرة ،الربــاط وخريبكــة عــى إنجــاز أو تحيــن دراســة هــذه املخططــات.
برامج صندوق مواكبة إصالح النقل العمومي الحرضي
يعبــئ صنــدوق مواكبــة إصــاح النقــل ،الــذي تــم تعديــل املقتضيــات املنظمــة لــه ســنة 2014
لتمكينــه مــن توفــر الدعــم الــازم لالســتثامر يف هــذا القطــاع وتشــجيع إنجــاز مشــاريع مهيكلــة
للنقــل العمومــي ،ميزانيــة تناهــز  20مليــار درهــم يف الفــرة املمتــدة مــا بــن  2015و 2027مــن
حصــة الجامعــات الرتابيــة مــن مــوارد الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة ( )% 50وميزانيــة الدولــة
ّ
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( .)50%وقــد بلغــت مــوارد الصنــدوق إىل حــدود متــم ســنة  2018مبلــغ  4٫6مليــار درهــم ،تــم
اإلف ـراج عــن  2٫98مليــار درهــم منهــا لتمويــل مشــاريع النقــل املكثــف مبــدن الــدار البيضــاء،
الربــاط ومراكــش .وقــد شــمل هــذا الدعــم املشــاريع اآلتيــة:
خاصة بالدار البيضاء
مرشوع إنجاز شبكة للنقل الجامعي يف مسارات ّ
باإلضافــة إىل إنجــاز الخــط  1مــن الرتامــواي عــى طــول  31كلــم بكلفــة  5٫9مليــار درهــم ،تــم
إنجــاز الخــط  2عــى طــول  17كلــم بكلفــة  4٫28مليــار درهــم يف الفــرة املمتــدة مــا بــن 2015
و ،2019كــا انطلقــت ســنة  2018أشــغال الخــط  3و 4عــى طــول  28كلــم بكلفــة  7٫037مليــار
درهــم وســتنطلق قريبــا أشــغال الخــط  5والخــط  6للحافــات ذات الجــودة العاليــة مبســارات
خاصــة عــى طــول  22كلــم والتــي تبلــغ تكلفتهــا  1875مليــون درهــم.
وقــد بلــغ الدعــم املقــدم مــن طــرف صنــدوق مواكبــة إصــاح النقــل العمومــي الحــري لهــذا
املــروع  2,4مليــار درهــم ،يف الفــرة املمتــدة مــا بــن  2015و ،2018موزعــة عــى الشــكل التــايل:
إنجاز الخط الثاين لرتامواي الدار البيضاء 1٫6 :مليار درهم؛
تسديد ديون اقتناء عربات ترامواي الدار البيضاء 539٫47 :مليون درهم؛
تغطية عجز االستغالل للخط  1للرتامواي 216٫3 :مليون درهم.
مرشوع إنجاز شبكة الرتامواي الرباط-سال عىل طول  40كلم بكلفة  8٫8مليار درهم
باإلضافــة إىل إنجــاز الخــط  1والخــط  2عــى طــول  19,5كلــم بكلفــة  3٫8مليــار درهــم،
انطلقــت ســنة  2017أشــغال متديــد الخــط الثــاين لرتامــواي الربــاط  -ســا عــى طــول  7كلــم
والــذي تبلــغ كلفتــه  1٫715مليــار درهــم .وقــد بلــغ الدعــم املقــدم مــن طــرف صنــدوق مواكبــة
إصــاح النقــل العمومــي الحــري لهــذا املــروع  561٫32مليــون درهــم ،يف الفــرة املمتــدة بــن
 2015و ،2018موزعــة عــى الشــكل التــايل:
تسديد ديون اقتناء عربات ترامواي الرباط  -سال 443٫32 :مليون درهم؛
متديد الخط الثاين لرتامواي الرباط  -سال 118 :مليون درهم.
مرشوع الحافالت الكهربائية مبراكش
تــم إعطــاء االنطالقــة الرســمية لخدمــة الحافــات الكهربائيــة ســنة  2016مبدينــة مراكــش
والتــي بلغــت كلفتهــا  60مليــون درهــم ،ســاهم فيهــا صنــدوق مواكبــة إصــاح النقــل العمومــي
الحــري ب  25مليــون درهــم.
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الدعم املايل لتعويض الخدمة لفائدة الطلبة والتالميذ
يدعــم صنــدوق مواكبــة إصــاح النقــل الفاعلــن يف القطــاع عــر إعانــات ماليــة بنــاء عــى عــدد
االنخراطــات الشّ ــهرية عــن كل ســنة دراســية .وهكــذا ،تــم خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن 2016
و 2018منــح إعانــات قــدرت مببلــغ  557مليــون درهــم (النقــل املــدريس وبروتوكــوالت تأهيــل
ـركات وللتعويــض عــن الزيــادة يف املحروقــات).
بعــض الـ ّ
 .7.1إعطاء انطالقة جديدة لقطاع السياحة
تنفيــذا ً ملقتضيــات الربنامــج الحكومــي وانســجاما مــع اســراتيجية القطــاع ،تــم العمــل عــى
تحقيــق عــدة أهــداف عــر اإلنجــازات التاليــة:

اإلنجازات واملؤرشات املتعلقة بالقطاع

إســتطاع هــذا القطــاع مــن تحقيــق عــدة إنجــازات خــال الفــرة املوافقــة ملنتصــف الواليــة
الحكوميــة ،نســتعرض حصيلتهــا املرحليــة فيــا يــي:
وضع برنامج عمل إلنعاش قطاع السياحة
بهــدف إرســاء ديناميــة جديــدة ومواكبــة قطــاع الســياحة وتعزيــز تنافســيته ،إلتــزم هــذا األخــر
ببلــورة خطــة متكــن مــن توجيــه وتظافــر الجهــود لتحديــد أولويــات القطــاع وإطــاق عــدة
مشــاريع هيكلــة وأوراش إســراتيجية .حيــث تــم صياغــة هــذه الخطــة عــر وضــع برنامــج عمــل
تنــدرج ضمنــه األوراش واملشــاريع الهيكلــة املذكــورة وكــذا اإلج ـراءات والتدابــر التــي يجــب
اتخاذهــا إلنعــاش قطــاع الســياحة وتحســن جــودة العــرض الســياحي ،مــع تحديــد للمســؤوليات
واملــوارد الالزمــة والجــدول الزمنــي إلنجازهــا.
هيكلة الفاعلني السياحيني
مــن أجــل متكــن التمثيليــات املهنيــة مبهامهــا يف تأطــر وتطويــر النســيج الســياحي ،إرتــأت هــذه
الــوزارة وضــع عقــود التطويــر والتأهيــل مــع الكونفدراليــة الوطنيــة للســياحة والفيدراليــة
الوطنيــة للصناعــة الفندقيــة .وتهــدف هــذه العقــود إىل:
هيكلة متثيليات املهن السياحية؛
دعم تنافسية املقاوالت واألنشطة السياحية من خالل تقديم خدمات لفائدة أعضائها.
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وقــد تــم متويــل هــذه األهــداف عــى مــدى  4ســنوات مــن ســنة  2017إىل غايــة  2020حســب
الصيغــة التاليــة:
 4مليون درهم سنويا بالنسبة للفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية؛
 3مليون درهم سنويا بالنسبة للكونفدرالية الوطنية للسياحة.
وتقــوم الــوزارة كذلــك مبواكبــة الجمعيــات املهنيــة للمرشــدين الســياحيني مــن أجــل تفعيــل
آليــات الحكامــة الداخليــة وذلــك عــر تحيــن النظــام األســايس لــكل جمعيــة واحــرام مقتضيــات
القانــون رقــم  5-12املتعلــق باإلرشــاد الســياحي.
ترسيع اإلصالحات التنظيمية املتعلقة مبهن السياحة

اإليواء السياحي

تــم إجـراء افتحاصــات رسيــة خــال ســنتي  2017و 2018لفائــدة  500مؤسســة إيــواء ســياحي
يف إطــار مواكبتهــا لتحســن جــودة الخدمــات وتحضريهــا لالمتثــال ملقتضيــات النصــوص
التنظيميــة الجديــدة.
تحضــر النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم  80-14املتعلــق باملؤسســات الســياحية وأشــكال
اإليــواء الســياحي األخــرى مبعيــة الــركاء املؤسســاتيني (وزارة الداخليــة ،وزارة إعــداد ال ـراب
الوطنــي والتعمــر واإلســكان و سياســة املدينــة )...،و الجامعــة الوطنيــة للصناعــة الفندقيــة.

اإلرشاد السياحي

تطبيــق مقتضيــات املــادة  31مــن القانــون رقــم  05.12املتعلــق بتنظيــم مهنة املرشــد الســياحي
مــن خــال تنظيــم امتحــان مهنــي لولــوج مهنــة مرشــد ســياحي لفائــدة أشــخاص ال يســتوفون
رشط التكويــن املنصــوص عليــه يف القانــون ،لكــن يتوفــرون عــى كفــاءات ميدانيــة ،مــا نتــج عنه
تســوية وضعيــة  905مرشــد املــدن واملــدارات الســياحية و 203مرشــد الفضــاءات الطبيعيــة.
التوقيــع عــى اتفاقيــة إطــار للرشاكــة مــن أجــل تأهيــل وفتــح مركــز التكويــن يف املهــن الجبليــة
بتبانــت بــن هــذه الــوزارة وجهــة بنــي مــال – خنيفــرة وعاملــة إقليــم أزيــال وجامعــة
تبانــت.

توزيع األسفار

تم نرش القانون رقم  11 - 16املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار يف الجريدة الرسمية.
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إرساء مقاربة جديدة للعمل مع منظمي الرحالت السياحيني
تم تكثيف أنشــطة التوزيع وتعزيز العالقات مع منظمي الرحالت الســياحيني ؛
يحتكــر منظمــو الرحــات الســياحيني  Thomas Cookو  TUIو  DER Touristikو FTI
 Groupعــى أزيــد مــن  80يف املائــة مــن حجــم املعامــات الســياحية يف أوروبــا .ويف هــذا
الصــدد ،قامــت الــوزارة باعتــاد منهجيــة جديــدة لتعزيــز الـراكات مع كبــار منظمــي الرحالت
الســياحيني الدوليــن تعتمــد عــى الثقــة املتبادلــة ورشاكــة رابح-رابــح؛
خــال األشــهر  18األخــرة ،تــم تعزيــز اللقــاءات حيــث تــم عقــد اتفاقيــة بني-أوروبيــة تســمح
بتوجيــه التدفقــات مــن أهــم األســواق الرئيســية ،ال ســميا مــن اململكــة املتحــدة وأملانيــا والدول
االســكندنافية نحــو املغــرب؛
تم إجراء محادثات لتفويت عدد من الفنادق التي تعرف أشغالها تقدما ملحوظا؛
تعــرف املشــاورات مــع مجموعــة  TUIحــول الرتكيــب املــايل إلنجــاز واســتغالل عــدة وحــدات
فندقيــة برشاكــة مــع فاعلــن وطنيــن تطــورا متقدمــا؛
وقــع املكتــب املغــريب الوطنــي للســياحة وفاعــل ســياحي وطنــي معــروف عــى رشاكــة
اسـراتيجية مــع منظــم الرحــات  FTI Groupمــا سيســمح بارتفــاع هــام يف تدفقــات الســياح
األملــان نحــو املغــرب؛
أبــدت مجموعــة  DER Touristikمــن جهتهــا اهتاممــا خاصــا لعقــد رشاكــة إلحــداث وحــدات
فندقيــة بأكادير.
ويف ضــوء مــا ســبق ،يعتــر كبــار منظمــي الرحــات الســياحيني الدوليــن كمســتثمرين مــن
شــأنهم أن يســاهموا يف جــذب الســياح للوجهــة.
تطوير جودة التكوين
إطــاق مــروع شــارة التميــز ملؤسســات التكويــن التــي تســتجيب للمعايــر املحــددة يف مرجــع
عالمــة التميز؛
منــح عالمــة التميــز لخمــس مؤسســات تكوينيــة ( 1تابعــة لقطــاع الســياحة 2 ،تابعتــن ملكتــب
التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل و 2تابعتــن للقطــاع الخــاص)؛
مواكبة املؤسسات األخرى التابعة لقطاع السياحة للحصول عىل عالمة التميز.
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اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية

مواصلة اإلصالحات التنظيمية املتعلقة مبهن السياحة
خاصــة يف إطــار تنزيــل أوراش الجهويــة املتقدمــة ال ســيام الــورش الخــاص بالالمتركــز اإلداري وذلــك
مــن أجــل نقــل بعــض صالحيــات اإلدارة املركزيــة إىل املســؤولني الجهويــن مــن أجــل متكينهــم مــن
القيــام بدورهــم عــى أكمــل وجــه.
وضع آليات دعم املقاوالت السياحية ،عرب إعداد منصة إلكرتونية
مــن أجــل دعــم املقــاوالت الســياحية يعتــزم قطــاع الســياحة إعــداد منصــة إلكرتونيــة تهــدف إىل
دعــم مهنيــي القطــاع مــن خــال متكينهــم مــن تتبــع دورات تدريبيــة إلكرتونيــة مجانيــة يف مجــاالت
متعــددة .كــا أنــه مــن املرتقــب أن تشــتمل هــذه املنصــة عــى عــدة محــاور منهــا:
محور للتحسيس والتكوين الرقمي؛
محور لتشخيص املقاوالت السياحية وجرد حاجياتها من مواكبة ودعم تقني؛
محور ميكن مهنيي القطاع من تبادل اآلراء والخربات يف مواضيع مختلفة؛
محــور يشــتمل عــى النصــوص القانونيــة وجميــع الوثائــق اإلداريــة التــي ميكــن أن تهــم
املقــاوالت الســياحية.
وضع جهاز ملواكبة وترسيع دينامية االستثامر السياحي
بغــرض تحفيــز االســتثامر وتطويــر املنتــوج الســياحي نفــس جديــد ،تــم إنجــاز دراســة إلحــداث
صنــدوق ملواكبــة وتنميــة املشــاريع ،خصــص لــه غــاف مــايل أويل قــدره  200مليــون درهــم
برســم ســنة  ،2019تتمحــور هيكلــة هــذا الصنــدوق حــول الركائــز األساســية التاليــة:
تحفيز املشاريع الهيكلية الجديدة ذات أهمية وطنية أو إقليمية؛
تطوير السياحة املحلية من خالل حوافز لحاميل املشاريع الصغرية؛
مساعدة تقنية لرفع تنافسية املؤسسات السياحية املتوسطة ،الصغرية والصغرية جدا؛
دعم الرشاكات مع القطاع الخاص.
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 .8.1مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها االقتصادية

اإلطار التنظيمي واملؤسسايت

مصادقــة مجلــس الحكومــة يــوم الخميــس  7مــارس  ،2019عــى مــروع القانــون رقــم 50.17
يتعلــق مبزاولــة أنشــطة الصناعــة التقليديــة.
صــدور املرســوم رقــم  2.17.411بتطبيــق القانــون رقــم  133.12املتعلــق بالعالمــات املميــزة
ملنتوجــات الصناعــة التقليديــة بتاريــخ  26فربايــر .2018
صــدور القــرارات املتعلقــة بتنفيــذ مقتضيــات املرســوم رقــم  2.17.411بتطبيــق القانــون
رقــم  133.12املتعلــق بالعالمــات املميــزة ملنتوجــات الصناعــة التقليديــة بتاريــخ  11يونيــو
.2018

الدعم التقني

اقتناء معدات تقنية ألكرث من  200تجمعا حرفيا.
إحداث  6دارا للصانعة حيث وصل عددها اآلن منذ الرشوع يف الربنامج إىل  90دارا.
املصادقــة عــى  27مواصفــة جديــدة لجــودة املنتــوج ،حيــث بلــغ العــدد اإلجــايل للمواصفــات
 290مواصفــة منهــا  13مواصفــة إجباريــة التطبيــق.
اقتنــاء وتوزيــع معــدات الحاميــة الفرديــة والجامعيــة لفائــدة الصنــاع التقليديــن يف العديــد من
الحــرف كالحــدادة والدباغــة والصياغــة والنجــارة وغريها.
املصادقــة عــى  6مواصفــات جديــدة لجــودة املنتــوج ،ليصــل العــدد اإلجــايل للمواصفــات إىل
 269مواصفــة منهــا  13مواصفــة إجباريــة التطبيــق.
إنجــاز  5عالمــات جامعيــة للتصديــق خاصــة باملنتــوج التقليــدي الحــري والقــروي ،ليصــل
العــدد اإلجــايل إىل  56عالمــة.
تنظيم الدورة السابعة والثامنة لجائزة أمهر صانع خالل سنتي  2017و.2018
مواصلة برامج الدعم التقني واملواكبة ملختلف فروع الصناعة التقليدية.
مواصلة برنامج شارات الجودة وإحداث العالمات الجامعية.
إطــاق برنامــج تطويــر سالســل االنتــاج ،ملعالجــة اإلشــكاالت املتعلقــة بتوفــر املــواد األوليــة
لبعــض فــروع الصناعــة التقليديــة ،وتهــم عــى الخصــوص مــواد العرعــار ،والفضــة ،والطــن،
والجلــد ،والصــوف.
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مواصلــة دعــم التجمعــات الحرفيــة باملــادة األوليــة ،وأدوات ووســائل الحاميــة مــن املخاطــر
املهنيــة ،وكــذا معــدات اإلنتــاج حيــث اســتفاد أزيــد مــن  4000صانعــة وصانــع تقليــدي.
إعداد أدوات ووسائل التحسيس من املخاطر املهنية ،حيث استفادت  5حرف.

البنيات التحتية لإلنتاج والتسويق

تشغيل  8بنيات تحتية لإلنتاج والتسويق.
االنتهاء من أشغال بناء أو تأهيل  17بنية تحتية لإلنتاج والتسويق.
 34بنية تحتية يف طور األشغال.
 56بنية تحتية يف طور الدراسات التقنية.
باإلضافــة إىل مشــاريع الصناعــة التقليديــة املربمجــة ضمــن برنامــج تأهيــل وتثمني املــدن العتيقة
لفــاس ومراكــش والصويــرة وتطــوان وســا ومكنــاس التــي تــم التوقيــع عــى االتفاقيــات اإلطــار
املتعلقــة بهــا ،أمــام صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،بتاريــخ  14مــاي 2018
بالنســبة للمدينتــن األوليــن وبتاريــخ  22اكتوبــر  2018بالنســبة للمــدن األخــرى.
الرفــع مــن عــدد دور الصانعــة مــن قرابــة  71دارا قبــل ســنة  2016إىل  90دارا بدايــة  ،2019أي
بتســجيل منــو بنســبة تزيــد عــن .26%

الدراسات العامة والبحوث امليدانية واإلصدارات حول قطاع الصناعة التقليدية

إنجاز دراسة تشخيصية ملنظومة الصادرات بقطاع الصناعة التقليدية.
الــروع يف الدراســة الخاصــة ببلــورة اس ـراتيجية جديــدة لتنميــة قطــاع الصناعــة التقليديــة
.2030 - 2020
إنجــاز الدراســة حــول تقديــر املــؤرشات االس ـراتيجية للصناعــة التقليديــة الفنيــة واالنتاجيــة
برســم ســنة .2017
تحيني ومراجعة قاعدة املعطيات الخاصة مبقاوالت الصناعة التقليدية.
إصــدار وتوزيــع «دفاتــر اســتهالك الصناعــة التقليديــة املغربيــة» ،الــذي يســلط الضــوء عــى
نفقــات وعــادات اســتهالك منتوجــات الصناعــة التقليديــة.
إصــدار وتوزيــع التقريــر الســنوي حــول صــادرات الصناعــة التقليديــة لســنة  ،2016وإنجــاز
التقريــر املتعلــق بســنة .2017
إنجــاز دليــل مصــدري منتوجــات الصناعــة التقليديــة وتوزيعــه عــى الصنــاع التقليديــن خــال
األســبوع الوطنــي للصناعــة التقليديــة شــهر فربايــر .2019
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مجال التكوين املهني والتكوين املستمر

أهم اإلنجازات
تكويــن  38.697يف إطــار التكويــن األويل وهــو مــا ميثــل  38.6مــن الهــدف املحــدد لفــرة
 2021 - 2016يف إطــار االســراتيجية الوطنيــة للتكويــن املهنــي.
إنجاز  52.969شخص يوم تكوين لفائدة  15.573من الصناع التقليديني.
يف طور تكوين  11.170صانعة وصانعا تقليديا يف مجال محو األمية الوظيفي.
انتهاء أشغال بناء مراكز اشتوكة آيت باها ،وعني النقبي بفاس ،وتارودانت.
توثيــق وتوصيــف  11حرفــة مــن حــرف الصناعــة التقليديــة املهــددة باالنقـراض ،ليصــل عــدد
الحــرف التــي تــم توثيقهــا إىل  29حرفــة مــن بــن  42حرفــة تــم تحديدهــا كحــرف مهــددة
باالنق ـراض.
إبــرام اتفاقيــات رشاكــة مــع منظمــة اليونســكو ،تــروم إنجــاز مشــاريع مشــركة وضــان
املحافظــة عــى الحــرف املهــددة باالنقـراض وكــذا وضــع اسـراتيجية وطنيــة مــن أجــل تثمــن
املعــارف واملهــارات املرتبطــة بحــرف الصناعــة التقليديــة ،ووضــع نظــام وطنــي للكنــوز
اإلنســانية الحيــة؛
إعــداد مرجعيــات املهــن والكفــاءات ودالئــل الحــرف واملهــن ( )REC/REMتهــم  100حرفــة يف
صنــف الصناعــة التقليديــة اإلنتاجيــة و 50حرفة.
قـرارا بإحــداث  12معهــدا جديــدا متخصصــا يف فنــون الصناعــة التقليدية لدى الســلطة الحكومية
املكلفــة بالصناعــة التقليديــة صدر بالجريدة الرســمية عــدد  6751بتاريــخ  11فرباير .2019
إطــاق برنامــج للتكويــن عــن بعــد يف مجــال محــو األميــة الوظيفــي (تطبيــق ألفــا نــور) ،يــوم
 16أكتوبــر  2017خــال املناظــرة الوطنيــة ملحــو األميــة.
إطــاق برنامــج تكويــن مؤطـرات دور الصانعــة بالعــامل القــروي برشاكــة مــع الوكالــة الوطنيــة
إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات .وذلــك بهــدف إكســابهن الكفــاءة الالزمــة يف مجــاالت التدبــر
اإلداري والرتويــج والتســويق.
اتخــاد قـرار تأمــن املتدربــن واملتدرجــن واملكونــن و املســتضافني والصنــاع التقليديــن داخــل
مؤسســات التكويــن املهنــي ضــد الحــوادث التــي ميكــن أن يتعرضــوا لهــا خــال فــرة وجودهــم
داخــل املؤسســات أو التدريــب داخــل املقاولــة.
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األوراش املربمجة يف مجال التكوين املهني
إحداث ثالث مؤسسات بكل من تاونات ،وقلعة الرساغنة ،وشفشاون.
بناء ثالث معاهد يف فنون الصناعة التقليدية وتأهيل  5مراكز للتكوين بالتدرج املهني.
تكويــن  4800صانعــة وصانعــا تقليديــا يف صنــف الصناعــة التقليديــة اإلنتاجيــة والخدماتيــة،
ومحــو األميــة الوظيفــي لفائــدة  3000مــن الصنــاع التقليديــن ،يف إطــار التنميــة املندمجــة
لألقاليــم الجنوبيــة .2021 - 2016
تكويــن  19.000صانعــة وصانعــا تقليديــا يف مجــال محــو األميــة الوظيفــي باللغــة العربيــة
والفرنســية؛
مواصلــة إنجــاز  20.000شــخص يــوم تكويــن لفائــدة الصنــاع التقليديــن وتوســيع مجــال
الرشاكــة مــع الجامعــات بهــدف ربــط التكويــن مبجــال البحــث العلمــي ،ومــع مكتــب
التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل يف مجــال التكويــن يف حــرف الصناعــة التقليديــة
الخدماتيــة.

ترويج املنتوج

خــال الفــرة أبريــل - 2017أبريــل  2019تــم تنظيــم عــدة تظاهـرات اقتصاديــة لرتويــج منتجــات
قطــاع الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتامعــي والتعريــف بهــا .وهكــذا تــم تنظيــم:
التظاهرات الوطنية
دورتــن مــن «األســبوع الوطنــي للصناعــة التقليديــة» :الــدورة الرابعــة دجنــر  ،2017والــدورة
الخامســة يف فربايــر .2019
دورتــن مــن «املعــرض الوطنــي لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي» :الــدورة السادســة يف نونــر
 ،2017والــدورة الســابعة يف نونــر .2018
دورتــن مــن املعــرض املهنــي للصناعــة التقليديــة «من يدنــا» :الــدورة الثانيــة يف أكتوبــر ،2017
والــدورة الثالثــة يف أكتوبر-نونرب .2018
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املعارض الوطنية املوضوعاتية
دورتــن مــن «املعــرض الوطنــي للخشــب» :الــدورة الثانيــة يف أكتوبــر  ،2017والــدورة الثالثــة
يف نونــر .2018
دورتــن مــن «معــرض الزربيــة» :الــدورة الثانيــة يف ينايــر  ،2017والــدورة الثالثــة يف ينايــر
.2019
هذا باإلضافة إىل عدد من املعارض الجهوية واالقليمية.
األنشطة الرتويجية لدار الصانع
نظمــت دار الصانــع خــال ســنتي  2017و 2018عــدة تظاهــرات مســاهمة يف إنعــاش قطــاع
الصناعــة التقليديــة داخــل وخــارج املغــرب شــملت جميــع فــروع الصناعــة التقليديــة .وبلغــت
 103تظاهــرة ســنة  2017و 88تظاهــرة ســنة  ،2018وشــارك فيهــا عــدد مهــم مــن العارضــات
والعارضــن ينتمــون إىل مختلــف جهــات اململكــة ،بلــغ عددهــم  4795عارضــا ســنة  ،2017و4696
عارضــا ســنة  ،2018ويتشــكلون مــن مقــاوالت وصانعــات وصنــاع تقليديــن.
وباملــوازاة مــع هــذه التظاه ـرات اعتمــدت دار الصانــع برامــج تكوينيــة اســتفاد منهــا أزيــد مــن
 5414شــخصا خــال ســنة .2017

التشجيع عىل التسويق االلكرتوين

فتــح ورش «التســويق االلكــروين» باعتــاد مقاربتــن ،تتعلــق األوىل بالتكويــن والتحســيس
وتشــجيع املبــادرات .وتتعلــق الثانيــة بتفعيلــه عــر الــراكات مــع الجهــات.

إيجاد وتفعيل بدائل متويلية جديدة

يعتــر التمويــل إحــدى االشــكاليات املركزيــة لقطاعــي الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتامعــي،
ويتــم العمــل عــى إيجــاد بدائــل متويليــة جديــدة ،وذلــك بتعزيــز التمويــل الــريف مــن خــال
تثمــن تجــارب مغربيــة قامئــة وتشــجيع إنشــاء صناديــق جهويــة تعمــل عــى تقديــم قــروض
مجانيــة.
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 .2تحفيز التشغيل

اإلنجازات واإلصالحات الكربى

متيــزت الفــرة  2018 - 2017فيــا يخــص املياديــن املتعلقــة بالتشــغيل والشــغل والحاميــة
االجتامعيــة باإلنجــازات وإطــاق األوراش التاليــة:
مجال التشغيل
بلــورة وإطــاق املخطــط الوطنــي للنهــوض بالتشــغيل إىل حــدود  2021والــذي يتميــز بكونــه
أول مخطــط للتشــغيل تــم إعــداده يف إطــار مقاربــة شــاملة ومندمجــة مــن خــال التطــرق
لــكل رافعــات النهــوض بالتشــغيل ومشــاركة كل الجهــات املعنيــة؛
إعــداد مقاربــة تــروم تعزيــز جهويــة التشــغيل متاشــيا مــع تفعيــل االختصاصــات الذاتيــة
واملشــركة للجهــات فيــا يخــص التشــغيل .وترتكــز هــذه املقاربــة عــى إنشــاء منظومــات
جهويــة للنهــوض بالتشــغيل بهــدف تنســيق جهــود وعمــل املتدخلــن وتطويــر االلتقائيــة
واالنســجام بــن الربامــج واملخططــات عــى الصعيــد الجهــوي؛
الرفــع مــن وتــرة إنجــاز برامــج إنعــاش التشــغيل ،حيــث تجــاوز ســقف  100.000إدمــاج خــال
ســنة  2018مــن بينهــا حــوايل  20ألــف عقــد تشــغيل بالخــارج ،كــا تــم تســجيل مواكبــة
تشــغيل أزيــد مــن  200ألــف باحــث عــن شــغل عــر برنامجــي إدمــاج وتحفيــز مــع تســجيل
أكــر مــن  100ألــف مقــاول ذايت إىل حــدود أبريــل  ،2018وتحســن قابليــة التشــغيل ألزيــد
مــن  45ألــف باحــث عــن شــغل مــن خــال برنامــج تأهيــل ومواكبــة أزيــد مــن  5آالف حامــل
مــروع وإحــداث أكــر مــن  2600مقاولــة صغــرة عــر برنامــج دعــم التشــغيل الــذايت؛
إطــاق ورش إعــداد منظومــة وطنيــة لرصــد ســوق الشــغل والبــدء يف بلــورة مقاربــة لرصــد
ســوق الشــغل عــى الصعيــد الجهــوي؛
إغنــاء اإلطــار التحليــي لســوق الشــغل عــر مجموعــة مــن الدراســات واملــؤرشات واملذكـرات
املنهجيــة؛
مجال الشغل ومعايري العمل
مواصلة استكامل القوانني والنصوص التطبيقية املتعلقة بتفعيل مدونة الشغل؛
إطــاق ورش تحســن فاعليــة تدخــل مفتشــية الشــغل يف مجــال املراقبــة عــر بلــورة برامــج
وطنيــة وجهويــة ومحليــة لتفتيــش الشــغل تركــز عــى مقاربــة االســتهداف القطاعــي؛
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الرشوع يف إعداد االسرتاتيجية الوطنية للصحة والسالمة بالعمل؛
تفعيــل املعهــد الوطنــي لظــروف الحيــاة املهنيــة وعقــد أول اجتــاع ملجلســه اإلداري بتاريــخ
 23مــاي  2018مــع تعيــن طاقمــه اإلداري ونقــل مقــره اىل مدينــة الربــاط؛
قــام أعــوان تفتيــش الشــغل يف قطاعــات الصناعــة والتجــارة والخدمــات والفالحــة ،خــال
ســنتي  2017و ،2018يف إطــار الصلــح التمهيــدي يف مجــال معالجــة نزاعــات الشــغل الفرديــة،
مبا ييل :معالجــة  111.078نزاعــا فرديــا؛ إيجــاد تســوية ل  152.586شــكاية مــن
أصــل 277.872؛ إعــادة إدمــاج 7.573 :أجــرا.
يف مجــال تدبــر نزاعــات الشــغل الجامعيــة مكــن تدخــل مفتشــية الشــغل مــن تفــادي انــدالع
 3428إرضابــا يف  2231مؤسســة التــي يشــتغل بهــا مــا مجموعــه  230.765أجريا.كــا تــم تســجيل
خــال ســنتي  2017و ،2018انــدالع  288إرضابــا ب  240مؤسســة ،شــارك يف هــذه اإلرضابــات
 35.173أج ـرا مــن أصــل  61.805أج ـرا ،كــا تــم خــال ســنتي 2017و 2018دراســة  41نزاعــا
جامعيــا للشــغل خصــص لهــا  50اجتامعــا عــى مســتوى اللجنــة الوطنيــة للبحــث واملصالحــة.
ج 13.حصيلة مراقبة الشــغل برســم سنتي  2017و2018
القطاعات
عدد زيارات التفتيش
عدد املالحظات
عدد محارض املخالفات
عدد الجنح
عدد املخالفات

قطاعات الصناعة والتجارة
والخدمات
66.954
1.621.311
482
737
9443

القطاع الفالحي
3018
54.789
24
48
763

املجموع
69.972
1.676.100
506
785
10.206

مجال الحامية االجتامعية
الــروع يف تفعيــل التغطيــة لغــر األجـراء بعــد صــدور القانونــن املتعلقــن بالتغطيــة الصحيــة
والتقاعــد وإعــداد املراســيم التطبيقيــة األساســية بإطــاق مسلســل التشــاور مــع فئــات املهنيــن
واملســتقلني وأصحــاب املهــن الحــرة لتنزيــل التغطيــة الصحيــة لهــذه الفئــات؛
إعداد سيناريوهات تحسني وتبسيط رشوط االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل؛
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إطــاق دراســة حــول إصــاح نظــام املعاشــات املســر مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضــان
االجتامعــي؛
الــروع يف تفعيــل رشوط الشــغل والتشــغيل املتعلقــة بالعــال املنزليــن بعــد اســتكامل
إصــدار املراســيم التطبيقيــة للقانــون املتعلــق بهــذه الفئــة.
إحــداث الصنــدوق املغــريب للتأمــن الصحــي كمؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة
واالســتقالل املــايل لتحــل محــل الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي يف تدبــر
نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض بالقطــاع العــام.
مجال حكامة تدبري مصالح الوزارة واملؤسسات التابعة لها وتحسني سري مرافقها
إطــاق برنامــج لعرصنــة عمــل الــوزارة ومصالحهــا عــى الصعيــد الوطنــي والــرايب مــن
خــال إعــداد دفاتــر تحمــات تعزيــز وتطويــر الرقمنــة (األنظمــة املعلوماتيــة ،منظومــة
البوابــات الشــبكات االجتامعيــة )....وإعــداد تصــور للتهيئــة املجاليــة للمديريــات
اإلقليميــة والجهويــة؛
تعزيــز إشــعاع القطــاع عــى الصعيــد الــدويل مــن خــال تنظيــم املؤمتــر الــدويل للجمعيــة
الدوليــة للمصالــح العموميــة للتشــغيل واملؤمتــر الــدويل للضــان االجتامعــي وترشــحه
الحتضــان املؤمتــر الــدويل للصحــة والســامة ســنة  2024املقــدم مــن قبــل اللجنــة الدوليــة
للصحــة والســامة والفــوز بتنظيمــه وإنشــاء الشــبكة اإلفريقيــة لسياســات ومصالــح
التشــغيل مــع إنجــاز الــدورات التكوينيــة األوىل؛
تعزيــز قــرب الخدمــات مــن املواطنــن :فتــح عــدة وكاالت محليــة إلنعــاش التشــغيل
ووكاالت الضــان االجتامعــي واقتنــاء وكاالت متنقلــة لتحســن قابليــة تشــغيل الباحثــن
عــن شــغل.
معالجــة  422شــكاية معالجــة نهائيــة و  117شــكاية يف طــور التتبــع مــن مجمــوع
الشــكايات الــواردة عــى الــوزارة بنســبة معالجــة بلغــت .78,29%
بتكليــف مــن الســيد الوزيــر قامــت املفتشــية العامــة للــوزارة بإنجــاز  14مهمــة للتفتيــش
واملراقبــة ( )9والتدقيــق واالفتحــاص ( ،)3والتقييــم ( )1والتتبــع (.)1
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تعزيز حكامة وتتبع أنشطة املؤسسات املوجودة تحت وصاية الوزارة

صــدور مقــرر رئيــس الحكومــة رقــم  3.01.19يقــي بتعيــن ممثــي اإلدارة واملركزيــات
النقابيــة يف مجلــس إدارة الصنــدوق بتاريــخ  17ينايــر  2018بعــد صــدور املرســوم رقــم
 2.18.937املتعلــق بأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق بتاريــخ  28دجنــر  2018والــذي نــص
عــى «تعيــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي
بصفــة انتقاليــة خــال الفــرة الفاصلــة مــا بــن  31دجنــر  2018و 31مــارس .»2019
صــدور املرســوم رقــم  2.18.937املتعلــق بتعيــن ممثــي اإلدارة واملركزيــات النقابيــة يف
مجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي بتاريــخ  28دجنــر .2018
صــدور مقــرر لرئيــس الحكومــة رقــم  3.01.19صــادر يف  17ينايــر  2019بتعيــن ممثــي
اإلدارات واملركزيــات النقابيــة يف املجلــس اإلداري للصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط
االجتامعــي ؛
عقــد اجتــاع املجلــس اإلداري للصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي (النظــام العــام) :
 6اجتامعــات
عقــد اجتــاع املجلــس اإلداري للصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي التأمــن اإلجبــاري
األســايس عــن املــرض  4 :اجتامعــات.
تنظيــم اجتامعــات أجهــزة حكامــة الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي (لجنــة التســيري
والدراســات 9 :اجتامعــات ،ولجنــة االفتحــاص واملخاطــر ولجنــة االســراتيجية والتطويــر).
عقــد أربــع مجالــس اإلداريــة للوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات وذلــك عــى
التــوايل ب 30يونيــو  2017و 22دجنــر  2017و 18يوليــو  2018تــم  28دجنــر .2018
الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي :عقــد دورتــن للمجلــس اإلداري
املتعلــق بنظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بالطلبــة عــى التــوايل
بتاريــخ  13شــتنرب و 26دجنــر .2018
املشــاركة يف اجتامعــات مجلــس إدارة نظــام التأمــن اإلجبــاري عــن املــرض ومجلــس إدارة
نظــام املســاعدة الطبــي بالوكالــة الوطنيــة للتأمــن الصحــي:
املشاركة يف أشغال مجلس إدارة الصندوق املغريب للتقاعد واللجنة الدامئة املنبثقة عنه؛
املشــاركة يف أشــغال املجلس اإلداري للمركز االستشــفايئ ابن سينا.
التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
162

المحور الثالث

تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

مؤرشات اإلنجاز

برامــج دعــم التشــغيل املأجــور :تــم إدمــاج  201.241باحــث عــن شــغل خــال ســنتي
 2017و:2018
• برنامج «إدماج» :استفادة  191.850باحث عن شغل برسم سنتي 2017و.2018
• برنامــج «تحفيــز» :اســتفادة  9.391باحــث عــن شــغل و 3.674مقاولــة أو تعاونيــة برســم
ســنتي  2017و.2018
برامــج تحســن قابليــة التشــغيل :اســتفاد  45.737باحثــا عــن شــغل مــن فــرص التكوينــات
املتاحــة خــال ســنتي  2017و.2018
برنامــج دعــم التشــغيل الــذايت :متــت مواكبــة 5.210حامــل مــروع وإحــداث 2.647
مقاولــة صغــرة أو نشــاط مــدر للدخــل و7.235منصــب شــغل.
تفعيــل نظــام التغطيــة الصحيــة ونظــام معاشــات املســتقلني والعــال غــر األجــراء عــر
توفــر اإلطــار القانــوين:
• عــرض ومناقشــة مــروع القانــون  99.15املتعلــق بإحــداث نظــام للمعاشــات لفئــات
املهنيــن والعــال املســتقلني واألشــخاص غــر األجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا
مبجلــي الربملــان (صــادق عليــه مجلــس النــواب باإلجــاع خــال الجلســة العموميــة
املنعقــدة بتاريــخ  13نوفمــر  ،2017وتــم نــره بالجريــدة الرســمية عــدد  6632بتاريــخ
 21دجنــر .)2017
• االســهام يف إعــداد الصيغــة النهائيــة ملشــاريع النصــوص التنظيميــة ذات الطابــع
العــام للقانونــن رقــم  98.15و ،99.15مــن طــرف فــرق العمــل املنبثقــة عــن اللجنــة
البــن وزاريــة للتغطيــة الصحيــة املكلفــة بإصــاح منظومــة التغطيــة الصحيــة
األساســية؛
• االســهام يف إعــداد النصــوص التطبيقيــة للقانونيــن  98.15و  99.15واملنشــورة بالجريــدة
الرســمية عــدد  6745بتاريــخ  21ينايــر :2019
• مرســوم رقــم  2.18.622صــادر يف  10جــادى األوىل  17( 1440ينايــر  )2019بتطبيــق
القانــون رقــم  98.15املتعلــق بنظــام التأمــن االجبــاري األســايس عــن املــرض والقانــون
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رقــم  99.15بإحــداث نظــام للمعاشــات الخاصــن بفئــات املهنيــن والعــال املســتقلني
واألشــخاص غــر األجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا؛
• املرســوم رقــم  2.18.623صــادر يف  10جــادى األوىل  17( 1440ينايــر  )2019بتحديــد
نســب االشــراكات الواجــب أداؤهــا للصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي؛
• املرســوم رقــم  2.18.624صــادر يف  10جــادى األوىل  17( 1440ينايــر )2019
بتطبيــق أحــكام املــادة  17مــن القانــون رقــم  98.15املتعلــق بنظــام التأمــن اإلجبــاري
األســايس عــن املــرض الخــاص بفئــات املهنيــن والعــال املســتقلني واألشــخاص غــر
األجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خــاص بشــأن مجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي
للضــان االجتامعــي؛
• املرســوم  2.18.625صــادر يف  10جــادى األوىل  17( 1440ينايــر  )2019بتطبيــق القانــون
رقــم  99.15بإحــداث نظــام للمعاشــات لفائــدة فئــات املهنيــن والعــال املســتقلني
واألشــخاص غــر األج ـراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا.
إنجــاز الدراســة املتعلقــة بتحديــد الفئــات السوســيو-اقتصادية الخاصــة مبختلــف املهنيــن
والعــال املســتقلني بتعــاون مــع االتحــاد األوريب بتاريــخ  21فربايــر  2018و تفعيــل دور اللجنة
املكلفــة بتحديــد الفئــات مــن طــرف وزارة الشــغل واإلدمــاج املهنــي ،تبعــا لقـرار اللجنــة البــن
الوزاريــة بإعطــاء انطالقــة الدراســة بتاريــخ فاتــح مــارس  2018والراميــة إىل تحديــد فئــات
األجــراء الخاضعــن للقانونــن  98.15و  ،99.15خــال اجتــاع رســمي دعيــت إليــه جميــع
القطاعــات الوزاريــة والهيئــات املتدخلــة يف مجــال التأمــن اإلجبــاري عــن املــرض والتغطيــة
االجتامعيــة للمســتقلني وعقــد مجموعــة مــن اللقــاءات بــن اللجنــة املكونــة مــن خـراء االتحاد
األورويب وممثــي الــوزارة مــع مجموعــة مــن القطاعــات الوزاريــة املعنيــة لجمــع املعطيــات
واملعلومــات املتوفــرة حــول املوضــوع وتقديــم تقريــر املرحلــة األوىل لهــذه الدراســة مــن
طــرف خبــر االتحــاد األورويب و اجتــاع اخــر بتاريــخ  2يوليــوز  2018ومبشــاركة ممثــل عــن
وزارة الصحــة وممثــل عــن الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي ،والــذي خصــص لتقديــم
خالصــات التقريــر النهــايئ للدراســة ؛
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تحويــل الصنــدوق الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي اىل مؤسســة عموميــة  :مصادقــة
الربملــان عــى قانــون رقــم  94.18القــايض باملصادقــة عــى املرســوم بقانــون رقــم 2.18.781
الصــادر بتاريــخ  10أكتوبــر  2018بإحــداث الصنــدوق املغــريب للتأمــن الصحــي كمؤسســة
عموميــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املــايل ومــن أجــل أن يحــل محــل الصنــدوق
الوطنــي ملنظــات االحتيــاط االجتامعــي يف تدبــر نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض
بالقطــاع العــام.
تحســن نظــام التعويــض عــن فقــدان الشــغل ،قــام الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي
بإنجــاز دراســة لتقييــم النظــام وتحســن االســتفادة منــه ،أفــرزت ثــاث ســيناريوهات تهــم
تحســن وتبســيط رشوط االســتفادة مــن النظــام خــال الفــرة املمتــدة مــن  2018إىل ،2027
وقــد تــم عــرض نتائجهــا عــى لجنــة التســيري والدراســات ،التــي خصصــت لهــا ثالثــة اجتامعــات
لدراســتها ومناقشــة توصياتهــا بتاريــخ  11أبريــل و 8و 21مــاي  .2018كــا تــم عــرض نتائــج
هــذه الدارســة التقييميــة عــى املجلــس اإلداري للصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي
والــذي قــرر رفــع الســيناريوهات املقرتحــة إىل الســيد رئيــس الحكومــة مــع التوصيــة بالعمــل
عــى تحســن االســتفادة مــن نظــام التعويــض عــن فقــدان الشــغل؛
القيــام بالتدابــر القانونيــة الالزمــة مــن أجــل وقــف االختــاالت التــي تعرفهــا التعاضديــة
العامــة ملوظفــي اإلدارات العموميــة مبراســلة وزارة املاليــة مــن أجــل تفعيــل الفصــل  26مــن
مدونــة التعاضــد.
تطويــر وتنويــع التعــاون الــدويل لتوفــر الدعــم التقنــي واملــايل بخصــوص برامــج التشــغيل
والشــغل والحاميــة االجتامعيــة ورصــد ســوق الشــغل وتعزيــز القــدرات عــر مجموعــة مــن
الربامــج مــع العديــد مــن الــركاء كمنظمــة العمــل الدوليــة واالتحــاد االورويب وهيئــة تحــدي
االلفيــة و التعــاون البلجيــي والهيئــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب آســيا (اإلســكوا).
تعزيز االشعاع الدويل والقيام برصد استباقي لتطورات ومستجدات املحيط الدويل:
• تحضــر وتنســيق مشــاركة الــوزارة يف مختلــف امللتقيــات الدوليــة واإلقليميــة وتتبــع تنفيــذ
التوصيــات الصــادرة عنهــا؛
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• انتخــاب املغــرب رئيســا للجمعيــة العامليــة للمصالــح العموميــة للتشــغيل حيــت تــم
انتخــاب الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات املغربيــة ،رئيســا للجمعيــة
العامليــة للمصالــح العموميــة للتشــغيل خــال شــهر ابريــل مبراكــش باإلجــاع للفــرة
.2021 - 2018
• الحصــول عــى رشف اســتضافة املؤمتــر الــدويل للجنــة الدوليــة للصحــة والســامةحيث
ينتظــر أن تحتضــن مدينــة مراكــش فعاليــات هــذه التظاهــرة الدوليــة بحلــول ســنة .2024
• احتضــان النــدوة الدوليــة الخامســة عــرة للضــان االجتامعيــة بشــهر ابريــل 2018
بالــدار البيضــاء حــول تقنيــات التواصــل و املعلومــات يف مجــال الضــان االجتامعــي.
إعداد وتتبع النصوص القانونية واملالءمة مع معايري العمل الدولية والعربية:
• نــر الصيغــة الفرنســية للقانــون رقــم  19.12بتحديــد رشوط الشــغل والتشــغيل املتعلقــة
بالعامــات والعــال املنزليــن) الجريــدة الرســمية عــدد  6610بتاريــخ  05أكتوبر )2017؛
• نــر مثانيــة عــر ( )18مرســوما و قــرارا) مبــا فيهــا الصيــغ الفرنســية ملرســومني
وثالثــة قــرارات (مختلفــة تهــم تشــغيل العــال املنزليــن و الصحــة والســامة يف العمــل
بالجريــدة الرســمية؛
• إرســال خمســة عــر ( )15تقري ـرا حــول اتفاقيــات العمــل الدوليــة التــي صــادق عليهــا
املغــرب اىل مكتــب العمــل الــدويل ،وذلــك بعــد استشــارة الــركاء االجتامعيــن ،تبعــا
للمالحظــات والطلبــات املبــارشة لخـراء منظمــة العمــل الدوليــة ،وذلــك تطبيقــا للــادة 22
مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة.
• إرســال تقريريــن حــول املامرســات الوطنيــة بشــأن اتفاقيــات العمــل الدوليــة ذات الصلــة
عــى التــوايل مبــدة الشــغل والحاميــة االجتامعيــة اىل مكتــب العمــل الــدويل طبقــا للــادة 19
مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة ،وذلــك بعــد استشــارة الــركاء االجتامعيــن.
• إرســال تقريريــن حــول تفتيــش الشــغل برســم ســنتي  2016و 2017اىل مكتــب العمــل
الــدويل ،طبقــا ألحــكام اتفاقيتــي العمــل الدوليتــن رقــم  81حــول تفتيــش الشــغل يف
الصناعــة والتجــارة ،ورقــم  129حــول تفتيــش الشــغل يف الفالحــة ،وذلــك بعــد استشــارة
الــركاء االجتامعيــن؛
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• موافــاة مكتــب العمــل الــدويل بعنــارص الجــواب عــن اســتبيان منظمــة العمــل الدوليــة حــول
النقطــة الثالثــة مــن جــدول أعــال الــدورة  107ملؤمتــر العمــل الــدويل بشــأن إلغــاء ســت
اتفاقيــات وســحب ثــاث توصيــات عمــل دوليــة ،وذلــك بعــد استشــارة الــركاء االجتامعيــن.
• إرســال ســبعة تقاريــر حــول اتفاقيــات العمــل العربيــة اىل منظمــة العمــل العربيــة ،ويتعلق
األمــر بتقريريــن حــول اتفاقيتــن مصــادق عليهــا مــن طــرف بالدنــا ،وتقاريــر حــول خمــس
اتفاقيــات غــر مصــادق عليهــا.
تطويــر التعــاون جنوب-جنــوب احتضــان اململكــة املغربيــة يف الفرتة مــن  6إىل  8دجنــر ،2017
نــدوة قوميــة حــول الهجــرة والتنميــة ،بتعــاون مــع منظمــة العمــل العربيــة واملشــاركة يف
النــدوة املنظمــة مــن طــرف املنظمــة الدوليــة للهجــرة بتعــاون مــع مفوضيــة االتحــاد االفريقــي
حــول موضــوع «تعزيــز تنقــل اليــد العاملــة يف إفريقيــا ومــن إفريقيــا» ،وذلــك بنــرويب ،يف
الفــرة مــا بــن  10و 12يوليــوز .2018

اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية الحكومية

 .1مواصلة دعم وتطوير البعد الجهوي للتشغيل من خالل األوراش التالية:
دعم الجهات يف بلورة اإلجراءات الجهوية للنهوض بالتشغيل.
دعم الجهات يف إعداد الربامج الجهوية للتشغيل بناء عىل إنجاز تشخيصات ترابية للتشغيل.
تعزيز قدرات الفاعلني الجهويني يف مجال التشغيل.
 .2تنســيق تنزيــل مشــاريع دعــم اإلدمــاج االقتصــادي للشــباب بالجهــات مــن خــال وضــع وإرســاء
منظومتــن جهويتني:
منظومة تحسني قابلية التشغيل ودعم اإلدماج املهني.
منظومة تطوير الحس املقاواليت ودعم إنشاء املقاوالت الصغرى.
 .3دعــم القطــاع الجمعــوي الفاعــل يف تحســن قابليــة التشــغيل ودعــم اإلدمــاج املهنــي مــن
خــال إطــاق عمليــات تجريبيــة تهــدف إىل إرشاك القطــاع الخــاص والجمعــوي يف اإلدمــاج املهنــي
للباحثــن عــن شــغل عــر مقاربــة التمويــل القائــم عــى النتائــج.
 .4إعداد مرشوع عقد الربنامج بني الدولة والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات؛
 .5تجــاوز الســقف املتوقــع للربامــج النشــيطة للتشــغيل املحــدد يف  300.000يف املرحلــة الثانيــة
مــن الواليــة الحكوميــة.
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 .6تطويــر منظومــة للتشــغيل عــى الصعيــد الــدويل مبنيــة عــى التنقيــب عن فرص شــغل بأســواق
عمــل بالخــارج وتحديــد رشكاء جــدد ووضــع برامــج جديــدة لإلدمــاج املهنــي عــى املســتوى الدويل
ووضــع اآلليــات القانونيــة والتنظيميــة الالزمة.
 .7تطوير النظام االحصايئ لسوق الشغل ومواصلة إغناء اإلطار التحلييل لسوق الشغل؛
 .8إعداد السياسة والربنامج الوطنني املتعلقني بالصحة والسالمة يف العمل؛
 .9إطــاق ورش االختصــاص الخــاص بهيئــة تفتيــش الشــغل املرتكــز عــى مهمتــن أساســيتني:
املراقبــة واملصالحــة؛
 .10مواصلــة العمــل عــى تنزيــل نظــام التغطيــة الصحيــة ونظــام معاشــات املســتقلني والعــال
غــر األج ـراء.
 .11مواصلة تعزيز الرتسانة بالعمل عىل املصادقة عىل مشاريع القوانني التالية:
مرشوع القانون التنظيمي لإلرضاب.
مرشوع قانون حول املنظامت النقابية.
مرشوع قانون مبثابة مدونة التعاضد.
 .12السعي مع الفرقاء االجتامعيني لوضع ميثاق اجتامعي مؤطر للعالقات املهنية.
 .13تعزيــز املامرســة التعاقديــة مــن خــال توقيــع أكــر عــدد مــن االتفاقيــات الجامعيــة مبــا فيهــا
االتفاقيــات الجامعيــة القطاعيــة.
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 .3تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي

 .1.3التقدم يف تنزيل االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

يف إطــار تنزيــل االسـراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة املعتمــدة مــن طــرف املجلــس الــوزاري
تحــت الرئاســة الفعليــة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه وأيــده بتاريــخ
 25يونيــو  ،2017تــم إرســاء أســس حكامــة تشــاركية تنفيــذا ملضامــن االس ـراتيجية ،مــن خــال
املصادقــة عــى املرســوم رقــم  2.17.655املتعلــق بإحــداث اللجنــة االسـراتيجية للتنميــة املســتدامة
مــن طــرف مجلــس الحكومــة املنعقــد يــوم  22فربايــر  ،2018والــذي نــر بالجريــدة الرســمية رقــم
 6660بتاريــخ  29مــارس  .2018وتنــص املــادة األوىل مــن هــذا املرســوم عــى إحــداث لجنــة تســمى
«اللجنــة االسـراتيجية للتنميــة املســتدامة» برئاســة رئيــس الحكومــة ،وتتألــف مــن جميــع أعضــاء
الحكومــة الذيــن يرشفــون عــى القطاعــات التــي تكتــي طابعــا أولويــا مــن حيــث متطلبــات
التنميــة املســتدامة.
ويلخص الرسم البياين التايل إطار الحكامة الخاص باالسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة:
ج 14.إطار الحكامة الخاص باالســراتيجية الوطنية للتنمية املســتدامة

اللجنة اإلسرتاتيجية
الرئاسة :
السيد رئيس الحكومة
مستوى وزاري

املرسوم رقم 655.17.2
املتعلق بإحداث اللجنة
اإلسرتاتيجية
(املنشور بالجريدة الرسمية رقم 6660
بتاريخ  29مارس )2018

• تحديد التدابري الرامية إىل تفعيل
اإلسرتاتيجية يف السياسات العمومية
القطاعية و الرتابية.
• السهر عىل تتبع تنفيد مضامني تنزيل
اإلسرتاتيجية من قبل جميع األطراف.
• اقرتاح التدابري الكفيلة بضامن انسجام
السياسات العمومية مع أولويات
اإلسرتاتيجية.

• التنسيق و التتبع و املواكبة.
لجنة القيادة
• ضامن التتبع الفعيل لقرارات اللجنة
الرئاسة  :كتابة الدولة املكلفة اإلسرتاتيجية و التقدم املحرز يف تنزيل
بالتنمية املستدامة
اإلسرتاتيجية.
• إعداد التقرير السنوي حول حصيلة
مستوى الكتاب العامني
األنشطة املتعلقة بتنفيد اإلسرتاتيجية.
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اعتامد اللجنة االسرتاتيجية ملخطط مثالية اإلدارة بتاريخ  22فرباير 2019
يف هــذا اإلطــار ،تــم عقــد ثالثــة اجتامعــات للجنــة القيــادة بتاريــخ  22نونــر  2017و 15مــاي
 2018وكــذا  9نونــر  ،2018عــى التــوايل ،والتــي مكنــت مــن اعــداد مجموعــة مــن الوثائــق،
اعتمــدت خــال االجتــاع األول للجنــة االسـراتيجية للتنميــة املســتدامة بتاريــخ  22فربايــر 2019
برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة نخــص بالذكــر منهــا :ميثــاق مثاليــة اإلدارة يف مجــال التنميــة
املســتدامة و الدليــل التوجيهــي لتنزيلــه عــى أرض الواقــع.
وللــروع يف تنزيــل هــذا امليثــاق ،تــم تحديــد التدابــر الواجــب اتخاذها من خــال إنجــاز االفتحاص
البيئــي للمبــاين اإلداريــة خــال  2020-2019وكــذا إعــداد مخطــط خــاص بــكل وزارة لتنزيــل هــذا
امليثــاق للفــرة املمتــدة مــا بــن  2019و ،2021وذلــك يف أفــق تجميعهــا يف مخطــط وطنــي ملثاليــة
اإلدارة .كــا تقــرر االعتــاد التدريجــي للنقــل املســتدام مــن خــال تخصيــص نســبة ال تقــل عــن
 10٪مــن مشــرياتها مــن الســيارات الجديــدة للســيارات الخـراء ،ابتــداء مــن ســنة .2019
اعتامد مخططات العمل القطاعية لالسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة
متــت املصادقــة عــى تســعة عــر ( )19مخططــا قطاعيــا للتنميــة املســتدامة مــن طــرف اللجنــة
االســراتيجية برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة والتــي تــم اعدادهــا بكيفيــة تشــاركية خــال
اجتامعــات لجنــة القيــادة والتــي مكنــت مــن تحديــد اإلج ـراءات األولويــة التــي ســينم تفعيلهــا
عــى مســتوى كل قطــاع ،والغايــات املـراد تحقيقهــا وكــذا املــؤرشات التــي يجــب اعتامدهــا للتتبــع
تنزيلهــا ،وذلــك مــن أجــل تقييــم التقــدم املحــرز يف هــذا اإلطــار.
ويف ســياق متصــل ،ولتعبئــة جميــع الفاعلــن لالنخــراط الجامعــي قصــد تفعيــل مقتضيــات
االس ـراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة ،تــم عقــد اجتــاع يــوم  24دجنــر  2018مــع لجنــة
البنيــات األساســية والطاقــة واملعــادن والبيئــة بالربملــان لتقديــم التقــدم املحــرز يف إطــار تنزيــل
االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة.
التنزيل الرتايب لالسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة
لترسيــع تنزيــل هــذه االســراتيجية عــى املســتوى الــرايب ،تــم التوقيــع عــى ســتة اتفاقيــات
إطــار ،همــت الجهــات التاليــة :الــدار البيضــاء ســطات ،مراكــش آســفي ،ســوس ماســة ،بنــي مــال
خنيفــرة ،العيــون الســاقية الحم ـراء ،درعــة تافياللــت ،والعمــل جــاري الســتكامل التوقيــع مــع
الجهــات املتبقيــة.
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الربنامج الوطني لتدبري النفايــات املنزليــة واملامثلــة لها

يهــدف الربنامــج الوطنــي لتدبــر النفايــات املنزليــة واملامثلــة لهــا الــذي تــم إطالقــه مــن طــرف
كتابــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة برشاكــة مــع وزارة الداخليــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة
يف ســنة  2008والــذي تقــدر كلفتــه ب  40مليــار درهــم.
املشاريع املنجزة
لترسيــع وثــرة إنجــاز الربنامــج الوطنــي للنفايــات املنزليــة تــم التوقيــع عــى مخطــط عمــل برســم
ســنة  2018لتنفيــذ املخطــط الخــايس ( )2022-2018برشاكــة مــع وزارة الداخليــة ووزارة االقتصاد
واملاليــة .ولتحســن نتائــج هــذا الربنامــج تــم أيضــا إعطــاء االنطالقــة للدعــم التقنــي الخــاص لهــذا
الربنامــج يف إطــار املســاعدة التقنيــة الالزمــة ملصاحبــة الجامعــات الرتابيــة عــى تنزيــل مشــاريعها
املربمجــة يف اآلجــال املحــددة.
فيــا يتعلــق بحصيلــة تنفيــذ هــذا الربنامــج لقــد تــم إىل حــدود نهايــة شــهر أبريــل  2019تحقيــق
النتائــج التاليــة:
الرفــع مــن عمليــة جمــع النفايــات باملراكــز الحرضيــة بطريقــة مهنيــة إىل مســتوى 85,2%
عــوض % 44؛
الرفــع مــن نســبة معالجــة النفايــات داخــل مراكــز طمــر وتثمــن النفايــات لتصــل إىل % 62,63
مــن النفايــات املنتجــة ،مقابــل  % 10قبــل ســنة 2008؛
إنجــاز  26مطرحــا مراقبــا بــكل مــن فــاس ووجــدة والجديــدة والصويــرة وبــركان وفكيــك
والربــاط والحســيمة وكلميــم وأكاديــر والناظــور والداخلــة واملحمدية-بنســليامن والعيــون
وخريبكــة وإفـران والســارة واملضيق-الفنيــدق وآســفي ومكنــاس وورززات ومراكــش وخنيفرة
وطنجــة وبنــي مــال وبوجــدور .وقــد تــم تحويــل  4منهــا إىل مراكــز للطمــر والتثمــن ومــن
ضمنهــا مراكــش خــال  2018وذلــك بإضافــة مركــز للفــرز والتدويــر مبســاهمة قدرهــا 30
مليــون درهــم.
إعــادة تأهيــل  49مطرحــا عشــوائيا ،بحيــث تــم تأهيــل و إغــاق  30مطرحــا عشــوائيا منهــا
وتهيئــة 19مطــرح .وقــد همــت اإلنجــازات األخــرة ،املطــارح التاليــة  :ســيدي مومــن وطاطــا
وفــم الحصــن وأقــا وفــوم زكيــد وطانطــان وقلعــة الرساغنــة والجبهــة وســوق األربعــاء الغــرب
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واملهديــة وجــرادة وكرســيف وواد الناشــف بوجــدة والعيــون مــا ســاهم بشــكل كبــر يف
الحفــاظ عــى املــوارد الطبيعيــة القريبــة مــن هــذه املطــارح وتحســن جودتهــا ،وخاصــة املوارد
املائيــة منهــا ،وكــذا تحســن إطــار عيــش الســاكنة املجــاورة.
املشاريع يف طور اإلنجاز
وبالنســبة للمشــاريع املوجــودة يف طــور اإلنجــاز فلقــد تــم تخصيــص وتحويــل  519.67مليــون
درهــم برســم هــذه الســنة لدعــم مشــاريع تأهيــل املطــارح العشــوائية ،وإنجــاز مراكــز الطمــر
وتثمــن النفايــات و مراكــز الفــرز والتــي تتمثــل فيــا يــي :
متابعة أشغال التأهيل واإلغالق ملطرح طنجة ( 46مليون درهم) ؛
متابعة األشغال مبركزين لطمر وتثمني النفايات لتطوان وتاركيست ( 37مليون درهم) ؛
متابعــة أشــغال تأهيــل  5مطــارح مبســاهمة قدرهــا  52مليــون درهــم وهــي :الحســيمة،
وتاركيســت ،وابــن حذيفــة ،وإســاكن ،وتطــوان؛
متابعــة أشــغال وضــع منظومــة معالجــة العصــارة مبراكــز الطمــر والتثمــن بــكل مــن فــاس وأم
عــزة بالربــاط ( 26.6مليــون درهــم )؛
تحويــل االعتــادات املاليــة التــي تقــدر ب  139.29مليــون درهــم إلنجــاز أشــغال تأهيــل
 10مطــارح عشــوائية وهــي :خريبكــة ،وواد زم ،وأيب جعــد ،وأزيــال ،وبنــي عيــاط ،وســيدي
ســليامن ،وســيدي يحيــى ،وبــاب تــازة بشفشــاون ،وتاوريــرت ،وواد الناشــف بوجــدة وكذلــك
إنجــاز  4مراكــز التحويــل بالحــوز والتــي توجــد يف املراحــل األخــرة لإلعــان عــن طلــب
العــروض للصفقــات مــع املقــاوالت؛
تحويــل االعتــادات املاليــة التــي تقــدر ب  32.58مليــون درهــم إلنجــاز مراكــز لطمــر وتثمــن
النفايــات بــكل مــن آســفي ،واشــتوكة أيــت باهــا ،والتــي توجــد حاليــا يف مرحلــة اإلعــان عــن
طلبــات العــروض مــن طــرف الجامعــات املعنيــة.
تحويــل االعتــادات املاليــة التــي تقــدر ب  186.2مليــون درهــم لتفعيــل اتفاقيــة متويــل
إلنجــاز  9مراكــز فــرز وتدويــر النفايــات عــى مســتوى املطــارح املراقبــة لتحويلهــا إىل مراكــز
للطمــر والتثمــن كمســاهمة مــن الرضيبــة االيكولوجيــة عــى البالســتيك (طنجــة ،مكنــاس،
خنيفــرة ،الداخلــة ،تزنيــت ،بوجــدور ،إف ـران ،العيــون ،بنــي مــال).
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املشاريع املربمجة
ولتحســن وترسيــع وثــرة هــذا الربنامــج فقــد متــت برمجــة مشــاريع جديــدة مبســاهمة تقــدر ب
 2.83مليــار درهــم لدعــم مشــاريع تأهيــل املطــارح العشــوائية ،وإنجــاز مراكــز الطمــر وتثمــن
النفايــات ومراكــز الفــرز والتدويــر والتــي تتمثــل فيــا يــي :
إنجــاز أشــغال تأهيــل  11مطرحــا عشــوائيا مبســاهمة تقــدر ب  80مليــون درهــم وتخــص
أغبــاال والقنيطــرة وســيدي بنــور وأزمــور وســطات وبوجــدور وواد ســوس وبــركان واملضيــق
الفنيــدق وايغــود باليوســفية ؛
إنجــاز  15مراكــز لطمــر وتثمــن النفايــات مبســاهمة تقــدر ب  2.53مليــار درهــم بــكل مــن
القنيطــرة وســوق األربعــاء الغــرب والــدار البيضــاء والربــاط والراشــيدية وتينغــر والرحامنــة
والصويــرة ووزان وســطات وطانطــان والحاجــب وخنيفــرة وزاكــورة وجـرادة وقلعــة الرصاغنــة
وميدلــت وتارودانــت.
إنجــاز  12مراكــز جديــدة لفــرز وتدويــر النفايــات باملطــارح املراقبــة لتحويلهــا إىل مراكــز
للطمــر والتثمــن كمســاهمة مــن الرضيبــة االيكولوجيــة عــى البالســتيك تقــدر ب 223.6
مليــون درهــم (املحمديــة ،املضيــق ،بــركان ،فكيــك ،خريبكــة ،الجديــدة ،آســفي ،الســارة،
ورززات ،الناظــور ،أكاديــر ،الصويــرة).

الربنامج الوطني لتثمني النفايات

يعتــر تطويــر منظومــات جمــع وتثمــن النفايــات مــن ركائــز التدبــر املســتدام للنفايــات
الصلبــة باملغــرب ،والــذي يهــدف إىل تطويــر عمليــة فــرز وتدويــر وتثمــن النفايــات بإنجــاز
مشــاريع منوذجيــة لرفــع مســتوى تدويــر النفايــات املنزليــة إىل  % 20والتثمــن اإلضــايف يف
أشــكال أخــرى بنســبة  % 30مــن النفايــات يف أفــق ســنة  .2022ومــن أجــل ذلــك ،عملــت كتابــة
الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة برشاكــة مــع وزارة الداخليــة عــى إدراج هــذا املحــور مــن
بــن رشوط االســتفادة مــن دعــم الربنامــج الوطنــي لتدبــر النفايــات املنزليــة ،وكــذا إدراجــه يف
دفاتــر التحمــات الخاصــة بالتدبــر املفــوض .ويف هــذا اإلطــار ،تــم رصف دعــم لعــرة جامعــات
ترابيــة مــن أجــل إحــداث مراكــز فــرز وتثمــن النفايــات باملطــارح املراقبــة.
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باملــوازاة مــع األنشــطة املتعلقــة بالنفايــات املنزليــة ،قامــت كذلــك كتابــة الدولــة يف إطــار هــذا
الربنامــج بإنجــاز أنشــطة متعلقــة بهيكلــة منظومــات النفايــات الصناعيــة ونفايــات األنشــطة
االقتصاديــة ،ونذكــر مــن أهمهــا:
تنظيــم منظومــــة إعــــادة التدويــــر اإليكولوجــــي للبطاريــــات املســــتعملة مــــع إدمــــاج
القطــــاع الغــــر منظــم؛
انجاز مخطط مديري لهيكلة منظومة تدبري وتثمني السيارات املنتهية الصالحية؛
تهييــئ دفتــر التحمــالت والشــروط إلطــالق منظومــة جمــع وتثمــن نفايــات التجهيــزات
الكهربائيــة واإللكرتونيــة بــاإلدارات العموميــة ،يف إطــار مثاليــة الدولــة؛
توفيـــر الدعـــم التقنـي للجامعـات الرتابية مبراكـش والربـــاط مـن أجـل إحـداث منصـة لجمـع
وتثمـن نفايـات البنـاء والهـدم؛
متابعـة التحضيـر لتفعيـل اتفاقيـة الرشاكـة املوقعـة مـع كل األطـراف املعنيـة مـن أجـل تفعيل
منظومـة التثمـني الحـراري للعجـاالت املسـتعملة ،وذلـك بالشـروع يف مناقشـة إمكانيـة إنجـاز
مشـــروع منوذجـي لجمـع وتثمـن العجـالت املسـتعملة بجهـــة الرباط-سال-القنيطرة بالتعـاون
مـع الجمعيـة املهنيـة لشـركات اإلسـمنت؛
متابعــــة تفعيــــل اتفاقيــــات الرشاكــــة إلحــــداث منظومــــة إيكولوجيــة لتثميــــن وإعــادة
تدويــر الزيـوت الغذائيـة املسـتعملة والدهـون الحيوانيـة؛ ومنظومـة جمـع وإعـادة اسـتعامل
الـورق والكارتـون؛
إطــاق املرحلــة الثانيــة مــن منظومــة معالجــة وتثمــن املحــوالت املحتويــة عــى ثنــايئ الفنيــل
املتعــدد الكلــور ()PCB
إعـداد خطـة عمـل لتثميـن النفايـات املعدنيـة ترمـي إىل تحقيـق اإلسـتدامة يف قطـاع التعديـن
باملغـرب .وقـد أعطيـت اإلنطالقـة الرسـمية لهـذه الخطـة يـوم  4ابريـل ، 2018ترأسـها السـيد
وزيـــر الطاقـــة واملعـــادن والتنميـة املسـتدامة وبحضـور جميـع ممثلـــي القطاعـات العموميـة
والقطـاع الخـاص املعنيـني بقطـاع التعديـن؛
إعـــداد ملـــف طلـب ترشـيح املشـــاريع ،مقدمـة مـن طـرف التعاونيـــات واملقـاوالت الصغـرى
واملتوســـطة ،واملتعلقـة بالفـرز وتعبئـــة وتثمـن النفايـات.
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الربنامــج الوطنــي للتطهيـــر الســائل املندمــج بالوســطني الحــري والقــروي وإعــادة
اســتعامل امليــاه العادمــة

يهــدف الربنامــج الوطنــي للتطهــر الســائل ومعالجــة امليــاه العادمــة الــذي انطلــق ســنة 2006
والــذي تبلــغ كلفتــه اإلجامليــة  43مليــار درهــم ،إىل تحســن مــؤرشات قطــاع التطهــر الســائل ،يف
أفــق ســنة .2020
بلغــت مســاهامت كتابــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة منــذ انطالقــة الربنامــج الوطنــي
للتطهــر الســائل ومعالجــة امليــاه العادمــة إىل نهايــة أبريــل  2019إىل  4.76مليــار درهــم.
تجــدر اإلشــارة اىل أن هــذه املــؤرشات ســتعرف ارتفاعــا مهــا خــال الســنوات القادمــة وذلــك
عنــد انتهــاء أشــغال  80محطــة املوجــودة يف طــور اإلنجــاز والتــي تهــم  114مركــز ومدينــة .تبلــغ
الكلفــة اإلجامليــة لهــذه املشــاريع  8.33مليــار درهــم حيــث ســاهمت فيهــا كتابــة الدولــة املكلفــة
بالتنميــة املســتدامة ب  1.19مليــار درهــم وخصصــت منهــا  600مليــون درهــم برســم ســنة 2018
لدعــم املشــاريع التاليــة :
مواصلــة دعــم مشــاريع التطهــر الســائل قيــد اإلنجــاز بكلفــة قدرهــا  428.62مليــون
درهــم ب  75مدينــة ومركز.ويتعلــق األمــر ب :واوزغــت ،والقصيبــة ،وزاويــة الشــيخ،
وبولنــوار ،وحطــان ،وأرفــود ،وورزازات ،والداخلــة ،وبوملــان ،وميســور ،والحاجــب،
وقريــة بامحمــد ،وواد أمليــل ،والــروج ،وإفــران األطلــس الصغــر ،وتيمــوالي ،ولخصــاص،
والعيــون ،وأحفــر ،والعتامنــة ،ومــداغ ،والدريــوش ،وميضــار ،وتالســينت ،والناضــور،
وتيزتوتــن ،ودبــدو ،والعيــون ســيدي ملــوك ،وتاوريــرت ،وإمنتانــوت ،وقلعــة الرساغنــة،
ومتنــار ،وصخــور الرحامنــة ،والشــاعية ،واليوســفية ،والزحليجــة ،وســيدي ســليامن ،وعــن
عــودة ،والدراركــة ،وبيوكــرة ،والقليعــة ،وأولــوز ،وكــردان ،والحســيمة ،وبنــي بوعيــاش،
وإمــزورن ،وأجديــر ،وآيــت يوســف أوعــي ،والنكــور ،وإزمــورن ،وآيــت قامــرة ،وترجيســت،
والجبهــة ،ووزان ،وفــم أودي ،وأوالد مبــارك ،وفــاس ،والدخيســة ،والغنــادرة ،والبــر
الجديــد ،وســيدي اســاعيل ،وســيدي بنــور ،وزمامــرة ،ووجــدة ،ومراكــش ،وقنيطــرة-
مهديــة ،وأورير-تامراخــت ،وأكاديــر ،وإنــزكان ،وآيــت ملــول ،والدشــرة الجهاديــة ،والقــر
الكبــر ،والعرائــش،
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دعــم مشــاريع جديــدة للتطهــر الســائل بكلفــة قدرهــا  73.38مليــون درهــم ب  17مدينــة
ومركــز :الراشــدية ،وجرســيف ،وســيدي عــال البحـراوي ،وأحــد كــورت ،وفاســك ،وأبينــو ،وأحــد
والد جلــول ،ومكــرن ،وســوق الثالثــاء ،ووالد الســامة ،وســيدي محمــد األحمــر ،وداللحــة،
ومتــوح ،ومــوالي عبداللــه ،وســيدي عــي بــن حمــدوش ،والجديــدة ،وبنــي مــال.
تخصيــص  98مليــون درهــم لدعــم مشــاريع التطهــر الســائل ببعــض املراكــز الصاعــدة مــن
ضمــن  1207مركــز مربمــج يف إطــار الربنامــج الوطنــي املندمــج للتطهــر الســائل والتــي تســتويف
رشوط االســتفادة.
لقــد متــت تخصيــص برســم ســنة  2019مبلــغ مــايل قــدره  600مليــون درهــم لدعــم مواصلــة
مشــاريع التطهــر الســائل قيــد اإلنجــاز ودعــم مشــاريع جديــدة للتطهــر الســائل وتخصيــص 100
مليــون درهــم لدعــم مشــاريع التطهــر الســائل لبعــض املراكــز الصاعــدة (أكــر مــن  150مدينــة
ومركــز).
يف إطــار تعميــم خدمــات التطهــر الســائل بالعــامل القــروي ،وألجــل أجــرأة االلت ـزام الحكومــي يف
هــذا املجــال ،بــادرت كتابــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة برشاكــة مــع وزارة الداخليــة
ووزارة االقتصــاد واملاليــة ووزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك واملــاء بإعــداد برنامــج إدمــاج
الربنامجــن الوطنيــن للتطهــر الســائل ومعالجــة امليــاه العادمــة بالوســطني الحــري والقــروي
وكــذا برنامــج إعــادة اســتعامل امليــاه العادمــة املعالجــة.
وقــد متــت املصادقــة عــل هــذا الربنامــج املندمــج خــال ســنة  ،2018ويهــدف باألســاس إىل تحســن
نســبة ربــط الســاكنة بقنــوات الــرف الصحــي وتخفيــض نســبة التلــوث عــن طريــق إنشــاء
محطــات ملعالجــة امليــاه العادمــة وإعــادة اســتعامل امليــاه املعالجــة ســواء يف امليــدان الفالحــي أو
ســقي مالعــب الغولــف واملســاحات الخـراء.
ويتكــون هــذا الربنامــج الــذي تقــدر تكلفتــه ب  42,76مليــار درهــم يف أفــق  2040مــن ثالثــة
أشــطر:
الشطر األول بكلفة مالية تقدر ب  19 291مليون درهم ()2025-2018؛
الشطر الثاين بكلفة مالية تقدر ب  9 412مليون درهم ()2030-2026؛
الشطر الثالث بكلفة مالية تقدر ب  14 053مليون درهم (.)2040-2031

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
176

المحور الثالث

تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

وميكن من:
تجهيز  154مدينة يف إطار مواصلة تنفيذ الربنامج الوطني للتطهري السائل؛
تجهيز  1207مراكز الجامعات بالوسط القروي؛
إعــادة اســتعامل  321مليــون مــر مكعــب ســنويا مــن امليــاه العادمــة املعالجــة يف أفــق 2040
بالنســبة للمــدن واملراكــز املعنيــة ،و 573مليــون مــر مكعــب ســنويا أخــدا بعــن االعتبــار
املــدن الســاحلية ومراكــز الجامعــات بالوســط القــروي.
وقــد عرفــت كل مــؤرشات هــذا الربنامــج بعــد  12ســنة عــى انطالقتــه تطــورا ملحوظــا ومهــا
وهــذا يتجــى مــن خــال املعطيــات التاليــة:
ارتفاع نسبة الربط بشبكة مياه الرصف الصحي إىل .76%
ارتفاع نسبة معالجة املياه العادمة إىل .% 45,4
بلوغ نسبة املعالجة الثالثية إىل .% 22,5
إنجاز 140محطة ملعالجة املياه العادمة ضمنها  55تتم فيها املعالجة بالنظام الثاليث.
وهكــذا وفيــا يتعلــق بحصيلــة تنفيــذ هــذا الربنامــج ،فقــد تــم إىل حــدود نهايــة ســنة 2018
تحقيــق نتائــج هامــة كــا هــو مبــن يف الجــدول التــايل:
ج 15.مؤرشات حصيلة تنفيذ الربنامج الوطني للتطهيـــر الســائل
قبل 2008

2018

الغايات املراد تحقيقها سنة 2022

املؤرش
نسبة الربط بشبكة التطهري السائل

% 70

% 76

% 80

نسبة معالجة املياه العادمة

%8

% 45.4

% 60

نسبة املعالجة الثالثية

%0

% 22.5

% 50

عدد محطات معالجة املياه العادمة املنجزة

21

140
مبا فيها  8قنوات بحرية

عدد محطات املعالجة بالنظام الثاليث املنجزة

-

55
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الربنامج الوطني للهواء

كلفــة تدهــور جــودة الهــواء قــد بلغــت  9,7مليــار درهــم يف ســنة  ،2014أي بنســبته  % 1.05مــن
الناتــج الداخــي الخــام ســنويا .وملكافحــة تدهــور جــودة الهــواء ،قامــت كتابــة الدولــة املكلفــة
بالتنميــة املســتدامة ،برشاكــة مــع كل األطــراف املعنيــة مبــا فيهــم مؤسســة محمــد الســادس
لحاميــة البيئــة ووزارة الداخليــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة ووزارة صحــة ومؤسســات أخــرى ،بإعــداد
برنامــج وطنــي للهــواء والــذي تــم اعتــاده مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة لتتبــع ورصــد جــودة
الهــواء بتاريــخ  21يوليــوز  .2017يشــمل هــذا الربنامــج الــذي ميتــد مــن  2018اىل  2030عــى عــدة
توصيــات تقنيــة وتحفيزيــة وقانونيــة وكذلــك يف مجــال التحســيس واالتصــال التــي بــدء العمــل
عــى تنفيذهــا انطالقــا مــن ســنة .2018
أهداف الربنامج:
تقليص التلوث وتحسني جودة الهواء ومكافحة مصادر التلوث الثابتة واملتنقلة.
تقوية الرتسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء.
تعزيز رصد جودة الهواء.
اإلجراءات املربمجة يف إطار هذا الربنامج:
تزويــد جميــع املــدن التــي تفــوق ســاكنتها  200ألــف نســمة مبحطــات ثابتــة لقيــاس جــودة
الهــواء ،وزيــادة عــدد هــذه املحطــات مــن  29إىل  101محطــة بحلــول عــام .2030
اســتكامل إحــداث اللجــان الجهويــة ملراقبــة جــودة الهــواء والرصــد يف جميــع مناطــق اململكــة
وتعزيــز قدراتها.
تعميــم وضــع نظــام الرصــد البيئي-الوبــايئ ( )éco-épidémiologiqueلتأثـرات تلــوث الهــواء
عــى مســتوى جميــع جهــات اململكــة.
يف إطار تفعيل هذا الربنامج ،قامت كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة مبا ييل:
تخصيــص  11مليــون درهــم لتعزيــز الشــبكة الوطنيــة ملراقبــة ورصــد جــودة الهــواء يف كل مــن
جهــة سوس-ماســة وجهــة مراكش-آســفي؛
تخصيــص  10,32مليــون درهــم لتمويــل أربــع مشــاريع بســا ،وزاكــورة ،والجديــدة ،ومراكش خاصة
باســتبدال االفرنــة التقليديــة بافرنــة عرصيــة ملحاربــة تلوث الهــواء الناجــم عن قطــاع الفخار.
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وضــع مســاطر تقنيــة وتوجيهــات لدعــم الوحــدات الصناعيــة الحـرام جــودة الهــواء يف إطــار
أشــغال اللجنــة الوطنيــة للتتبــع ورصــد جــودة الهــواء؛
إحــداث  7لجــن جهويــة دامئــة لتتبــع ورصــد جــودة الهــواء وتعزيــز القــدرات لصالــح أعضاءها،
(جهــات الــدار البيضاء-ســطات والرباط-ســا-القنيطرة وسوس-ماســة وبنــي مالل-خنيفــرة
ومراكش-آســفي والعيــون الســاقية الحمـراء والــرق) مــع مواصلــة إحــداث لجــن أخــرى عــى
مســتوى الجهــات املتبقيــة خــال ســنة 2019؛
تفعيــل اإلطــار املؤسســايت مــع مؤسســة محمــد الســادس لحاميــة البيئــة والــركاء املعنيــن من
أجــل تدبــر وتقويــة وتنميــة الشــبكة الوطنيــة لرصــد جــودة الهــواء ،وذلــك باقتنــاء محطــات
ثابتــة جديــدة لقيــاس جــودة الهــواء مبختلــف جهــات اململكــة وقــد يتــم رفــع عــدد هــذه
املحطــات مــن  29إىل  101محطــة بحلــول عــام 2030؛
إنجــاز دراســة خاصــة بوضــع نظــم لنمذجــة تشــتت ملوثــات الهــواء وتحيــن املســح الخرائطــي
النبعاثــات ملوثــات الهــواء يف كل مــن مــدن مراكــش وأســفي.

برنامج التدبري املندمج للمناطق الساحلية

يف إطــار تنفيــذ أحــكام القانــون رقــم  81.12املتعلــق بالســاحل أعطيــت االنطالقــة إلنجــاز املخطــط
الوطنــي للســاحل بتشــاور مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة ،والــذي هو اليــوم يف مراحــل متقدمة
قبــل عرضــه عــى أنظــار اللجنــة الوطنيــة لتدبــر املندمــج للســاحل واعتــاده مبرســوم .كــا تــم
إعطــاء االنطالقــة إلعــداد التصميــم الجهــوي للســاحل لجهــة الربــاط ســا القنيطــرة.
أمــا يف إطــار تعزيــز الربنامــج الوطنــي لرصــد جــودة ميــاه االســتحامم لشــواطئ اململكــة تــم إعــداد
التقريــر الوطنــي والــذي سيشــمل خــال ســنة  2019رصــد جــودة الرمــال ب  45شــاطئ .كــا
تــم إحــداث املوقــع اإللكــروين للمختــر الوطنــي للدراســات ورصــد التلــوث كأداة لنــر املعلومــة
( )labo.environnement.gov.maاملتعلقــة بجــودة ميــاه االســتحامم بصفــة منتظمــة ،ووضعــه
رهــن إشــارة الفاعلــن الرتابيــن عــر البوابــة لتحميــل نـرات جــودة ميــاه اإلســتحامم.
ويف هــذا الســياق تــم اســتكامل األنشــطة املتعلقــة مبــروع التدبــر املندمــج للمناطــق الســاحلية
بالجهــة الرشقيــة والــذي يرتكــز عــى مقاربــات تجريبيــة لتحســن ظــروف معيشــة الســكان
وذلــك بالرفــع مــن دخــل املزارعــن والصياديــن وتطويــر أنشــطة الســياحة اإليكولوجيــة املــدرة
للدخــل.
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تفعيل وتعزيز آليات الرصد والتتبع واملراقبة البيئية

املراقبة البيئية ومنح الرتاخيص
خــال ســنة  ،2018تــم القيــام مبئــة ( )100عمليــة مراقبــة مــن طــرف الرشطــة البيئيــة و 846زيــارة
ميدانيــة يف إطــار دراســة التأثــر عــى البيئــة والبحــث العمومــي ومعاينــة املقالــع.
تــم إنجــاز املخطــط الوطنــي الســنوي للمراقبــة البيئيــة والــذي مــن خاللــه ،حــددت املنشــآت
ذات األولويــة يف املراقبــة البيئيــة وذلــك تطبيقــا ألحــكام مرســوم الرشطــة البيئيــة .تــم كذلــك منــح
36رخصــة لــركات جمــع ونقــل النفايــات الخطــرة وإصــدار  11قـرار يتعلــق برتخيــص الــركات
املتخصصــة يف معالجــة النفايــات الخطــرة .كــا تــم احــداث نظــام الرتاخيــص لتدبــر النفايــات
الخطــرة.
أما عىل مستوى دراسة التأثري عىل البيئة ،تم العمل عىل:
فحــص دراســات التأثــر عــى البيئــة ل  1000مــروع عــى املســتوى الجهــوي ،حصــل معظمهــا
عــى ق ـرار املوافقــة البيئيــة ،و 53مــروع عــى الصعيــد املركــزي ،حصــل منهــا  30مــروع
عــى قـرار املوافقــة البيئيــة ،والباقــي قيــد الدراســة.
مواصلــة برنامــج تعزيــز القــدرات ،مــن خــال اعــداد وثائــق توجيهيــة وتنظيــم ورشــات
تكوينيــة.
املســاهمة يف منــح االعتــاد ملكاتــب الدراســات العاملــة يف مجــال ( )D 19املتعلــق بدراســات
التأثــر عــى البيئــة ،وذلــك بتنســيق مــع وزارة التجهيــز والنقــل.
التغريات املناخية
املخطط الوطني واملخططات الحهوية للمناخ

قامــت كتابــة الدولــة املكلفــة بالبيئــة ببلــورة مخطــط وطنــي للتغــر املناخــي والــذي يــروم إرســاء
حكامــة معــززة بشــأن قضايــا املنــاخ ،وتقويــة القــدرة عــى الصمــود تجــاه املخاطــر املناخيــة،
وترسيــع االنتقــال نحــو اقتصــاد مخفــض للكربــون ،وإدمــاج املجــال الـرايب يف الديناميــة املناخيــة،
وكــذا تقويــة القــدرات البرشيــة والتكنولوجيــة واملاليــة.
كــا تــم الــروع يف إعــداد املخططــات الرتابيــة للمنــاخ مبختلــف جهــات اململكــة التــي تشــكل
إطــا ًرا النخ ـراط والت ـزام جميــع الفاعلــن عــى املســتوى ال ـرايب ملواجهــة تحــدي تغــر املنــاخ.
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مركز كفاءات تغري املناخ باملغرب
تــم إنشــاء مركــز كفــاءات تغــر املنــاخ باملغــرب ( )4CMarocقصــد تثمــن وتقويــة املعلومــات
واملعــارف والخــرات يف مجــال تغــر املنــاخ يف املغــرب مــن أجــل اســتعاملها واســتغاللها يف
السياســات واالس ـراتيجيات واألنشــطة الوطنيــة وكــذا كآليــة لتعزيــز التعــاون التقنــي مــع دول
الجنــوب ،خاصــة مــع الــدول االفريقيــة الصديقــة الســيام يف مجــال مواكبــة لجــن املنــاخ (لجنــة
حــوض الكونغــو ولجنــة منطقــة الســاحل و لجنــة الــدول الجزريــة).
التنوع البيولوجي
يف إطار تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ،تم:
متابعة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية وبرنامج العمل حول التنوع البيولوجي .2020-2016
إعــداد التقريــر الوطنــي الســادس حــول مــدى تنفيــذ االس ـراتيجية الوطنيــة حــول التنــوع
البيولوجــي وكــذا أهــداف آيتــي للتنــوع البيولوجــي.
مشــاركة املغــرب الفعالــة يف املؤمتــر الرابــع عــر ( )COP14التفاقيــة التنــوع البيولوجــي
املنعقــد يف رشم الشــيخ مبــر مــن  13إىل  29نونــر .2018
تدبــر آليــة تبــادل املعلومــات حــول التنــوع البيولوجــي ( )CHMوالــذي حــاز عــى الجائــزة
الربونزيــة خــال .COP14
املشــاركة يف الــدورة الســابعة للمنــر الحكومــي الــدويل للسياســات والعلــوم حــول التنــوع
البيولوجــي والنظــم األيكولوجيــة بباريــس مــن  29أبريــل إىل  4مــاي  2019والتــي اســفرت عــن
اختيــار املغــرب لتنظيــم الــدورة الثامنــة ســنة .2021

الربنامج الوطني للوقاية ومحاربة التلوث السائل

الــروع يف انجــاز  12مــروع يف إطــار امليكانيــزم التطوعــي ملكافحــة التلــوث الصناعــي
للمقذوفــات الســائلة بهبــة تقــدر ب  54،7مليــون درهــم .كــا تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة مــن
أجــل متويــل محطــة معالجــة امليــاه العادمــة لرشكــة تصبــر الســمك بطانطــان ،بهبــة تقــدر
 3.2مليــون درهــم.
التوقيــع عــى اتفاقيــة الرشاكــة إلنجــاز أحــواض التبخــر ملــادة املــرج الناتجــة عــن معــارص زيــت
الزيتــون بإقليمــي صفــرو وتاونــات بهبــة تقــدر ب  1.5مليــون درهــم ،وعــى اتفاقية أخــرى إلنجاز
مــروع ملحطــة معالجــة املــرج بجامعــة زاويــة الشــيخ وذلــك بتكلفــة اجامليــة تقــدر ب 6.2
مليــون درهــم ستســاهم كتابــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة منهــا ب  1.15مليــون درهــم.
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تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسايت املتعلق بالبيئة والتنمية املستدامة

يف املجال القانوين والتنظيمي تم نرش النصوص القانونية التالية بالجريدة الرسمية:
مرســوم رقــم  2.18.74يتعلــق بالنظــام الوطنــي لجــرد انبعاثــات الغــازات الدفيئــة ،املصــادق
عليــه مــن طــرف مجلــس الحكومــة املنعقــد بتاريــخ  16نونــر  2018وينــدرج مــروع هــذا
املرســوم يف إطــار وفــاء بالدنــا بااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم
املتحــدة لتغــر املنــاخ والتفــاق باريــس؛
املرســوم رقــم  2.17.587املتعلــق بتحديــد رشوط وكيفيــات اســترياد النفايــات وتصديرهــا
وعبورهــا؛
القــرار املشــرك لوزيــر الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة ووزيــر الصناعــة واالســتثامر
والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي رقــم  1504.18تحــدد مبوجبــه الحــدود القصــوى القطاعيــة للفــظ
أو إطــاق أو رمــي امللوثــات يف الهــواء املتأتيــة مــن منشــآت إنتــاج اإلســمنت واملنشــآت املنتجة
لإلســمنت املثمنــة للنفايــات باإلحـراق؛
الق ـرار املشــرك للســيدة كاتبــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة ووزيــر الصحــة املتعلــق
بالنفايــات الطبيــة والصيدليــة.
كام تم إعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية التالية:
مــروع القانــون رقــم  49.17املتعلــق بالتقييــم البيئــي املصــادق عليــه يف مجلــس الحكومــة
املنعقــد ؛ بتاريــخ  21يونيــو  2018الــذي أحيــل عــى الربملــان؛
مــروع القانــون رقــم  56.17املتعلــق بالحصــول عــى املــوارد الجينيــة والتقاســم العــادل
واملنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها ؛
مــروع قانــون يغــر ويتمــم القانــون رقــم  28.00املتعلــق بتدبــر النفايــات والتخلــص منهــا
ألجــل تعزيــز الجوانــب املرتبطــة بتقليــص النفايــات يف املنبــع وبوضــع نظــام الفــرز االنتقــايئ
للنفايــات وبتطويــر تقنيــات تثمــن النفايــات وإدراج مبــدأ املســؤولية املوســعة وبالتدبــر
اإليكولوجــي للنفايــات الخطــرة وذلــك تفعيــا للقانــون اإلطــار رقــم  99.12مبثابــة ميثــاق
وطنــي للبيئــة والتنميــة املســتدامة؛
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مــروع القانــون املتعلــق بتدبــر املــواد الكيامويــة ومراقبتهــا الــذي جــاء تطبيقــا التفاقيــات
ســتوكهومل وروتــردام وبــازل؛
مرشوع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية لتغري املناخ واللجنة الوطنية لتنوع البيولوجي؛
مرشوع مرسوم يتعلق باملجلس األعىل للبيئة والتنمية املستدامة؛
مــروع مرســوم يحــدد مســاطر تدبــر النفايــات الهامــدة والنفايــات الفالحيــة والنفايــات
النهائيــة والنفايــات الصناعيــة غــر الخطــرة؛
مرشوع مرسوم تحدد مبوجبه الضامنة املالية ملنشآت تدبري النفايات الخطرة.

مواصلــة تحديــث مرفــق الوقايــة املدنيــة وتعزيــز مؤهالتــه وتطويــر تدبــر مخاطــر
الكــوارث الطبيعيــة

تعزيــز البنيــات التحتيــة للوقايــة املدنيــة :هــم هــذا الربنامــج خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن 2016
و 2019إنجــاز  3مقـرات للقيــادات الجهويــة للوقايــة املدنيــة ومقريــن للوحــدات الجهويــة املتنقلة
للتدخــل .بلغــت الكلفــة املاليــة لهــذه املشــاريع مــا يناهــز  41مليــون درهــم.
كــا تــم أيضــا إنجــاز مســتودعني جهويــن لتخزيــن معــدات اإلغاثــة وإيــواء املنكوبــن (أفرشــة،
أغطيــة ،خيــام )... ،بكلفــة  10ماليــن درهــم مــن ميزانيــة الوقايــة املدنيــة .كــا تــم تفويــض
مــا يناهــز  23مليــون درهــم إىل العــاالت واألقاليــم قصــد إحــداث  10مراكــز إغاثــة .ويف إطــار
الرشاكــة مــع الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب ،تــم بنــاء  4مراكــز إغاثــة عــى مســتوى
الطريــق الســيار بــكل مــن فــاس الرشقيــة ومكنــاس الرشقيــة وســيدي عــال التــازي والبــر الجديــد
بغــاف مــايل قــدره  3ماليــن درهــم .وقــد بــدأ العمــل بهــذه املراكــز منــذ أبريــل .2018
وتــأيت هــذه املشــاريع يف إطــار الجهــود التــي تقــوم بهــا الوقايــة املدنيــة عــى الصعيــد العمليــايت
قصــد تعزيــز تواجدهــا عــى املســتوى الــرايب وتطويــر قــدرات مصالحهــا وتحديثهــا ومدهــا
بالوســائل اللوجســتيكية الكفيلــة بالرفــع مــن مســتوى أدائهــا يف مجــال الوقايــة واإلنقــاذ مــن
الحــوادث والكــوارث وتقليــص مــدة تدخــل فــرق اإلنقــاذ والتكفــل باملنكوبــن .وعــاوة عــى ذلــك،
فــإن هــذه املشــاريع ال تقــل أهميــة عــى الصعيــد السوســيو-اقتصادي بالجهــات املعنيــة مــن
خــال مســاهمتها يف إحــداث فــرص اســتثامرية للمقــاوالت وتشــغيل اليــد العاملــة املحليــة (حــوايل
 30000يــوم عمــل).
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تعزيــز الوســائل اللوجســتيكية :خــال الثــاث ســنوات األخــرة ،تــم اقتنــاء  60دراجــة بحريــة
( )jet-skiلتجهيــز الشــواطئ الوطنيــة بالوســائل الرضوريــة إلنقــاذ وإســعاف املصطافــن4 ،
دراجــات ثلجيــة ( )motoneigeللتدخــل يف املناطــق الجبليــة الوعــرة واملعزولــة خــال فــرات
الثلــوج و 46ســيارة لإلســعاف لتزويــد مراكــز اإلغاثــة الجديــدة .وقــد بلغــت التكلفــة اإلجامليــة
لهــذه التجهي ـزات التــي تــم اقتناؤهــا لــدى رشكات مغربيــة حــوايل  45مليــون درهــم .خــال
ســنة  ،2018تــم تجهيــز  239مركـزا للوقايــة املدنيــة عــى الصعيــد الوطنــي باللوحــات الشمســية
وذلــك لتحســن ظــروف عمــل فــرق املداومــة داخــل الثكنــات وتخفيــض فاتــورة اســتهالك
الكهربــاء واملســاهمة يف حاميــة البيئــة عــن طريــق اســتعامل الطاقــات املتجــددة.
وتنفيــذا للتعليــات امللكيــة الســامية الــواردة يف خطــاب  20غشــت  2018وكذلــك دوريــة
الســيد وزيــر االقتصــاد واملاليــة بخصــوص ترسيــع وتــرة أداء مســتحقات املقــاوالت ،تــم العمــل
خــال ســنة  2018عــى أداء حــوايل  74مليــون درهــم كمســتحقات لفائــدة الــركات عــن
الصفقــات املنجــزة.
 .2.3تنمية العرض املايئ
يتوفر املغرب عىل رصيد حيوي من السدود ومحطات معالجة مياه الرشب مكنت من:
تعميم التزويد باملاء الصالح للرشب باملجال الحرضي ؛
رفع نسبة الولوج إىل املاء الصالح للرشب بالوسط القروي إىل  % 97؛
سقي أكرث من  1,5مليون هكتار ؛
حامية السهول واملدن من الفيضانات.
وفيــا يخــص إنجــاز الســدود الكــرى ،فقــد تــم إنهــاء إنجــاز أشــغال  3ســدود كــرى بأقاليــم
ميدلــت والعرائــش وتطــوان بكلفــة إجامليــة بلغــت  3مليــار و 567مليــون درهــم وتقــوم الــوزارة
بإنهــاء إنجــاز أشــغال ســد ولجــة الســلطان بإقليــم الخميســات وســد تيمقيــت بإقليــم الرشــيدية
كــا تواصــل إنجــاز أشــغال  13ســدا كبــرا بأقاليــم تارودانــت والعرائــش وتطــوان والرشــيدية
وصفــرو وزاكــورة وتنغــر والخميســات وجرســيف والحســيمة وكلميــم والعيــون وشيشــاوة والحــوز
وكــذا الــروع يف إنجــاز أشــغال تعليــة ســد محمــد الخامــس بإقليــم وجــدة وأشــغال ســد ســيدي
عبــو بإقليــم تاونــات.
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أمــا بالنســبة للســدود الصغــرى ،فقــد تــم إنهــاء إنجــاز أشــغال 4ســدود صغــرى ومتوســطة بأقاليــم
بنســليامن والحســيمة والرحامنــة والحــوز بكلفــة ماليــة إجامليــة بلغــت  166مليــون درهــم
والــوزارة منكبــة عــى مواصلــة إنجــاز أشــغال بنــاء  23ســدود صغــرى ومتوســطة مبختلــف أقاليــم
اململكــة وتقــدر الكلفــة املاليــة اإلجامليــة إلنجــاز هــذه الســدود ب  570مليــون درهــم .ومــن
املتوقــع أن يتــم كذلــك إنجــاز أشــغال عــدة ســدود صغــرى وتليــة خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن
 2019و 2026بغــاف مــايل يقــدر ب  600مليــون درهــا ســنويا يف إطــار تفعيــل مضامــن مــروع
اتفاقية-إطــار برشاكــة مــع وزارة الداخليــة ،وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة
وامليــاه والغابــات ووزارة التجهيــز والنقــل واللوجيســتيك واملــاء.
 .3.3تكريس النموذج املغريب يف مجال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية

اإلنجازات املرحلية

الطاقات املتجددة
متيــزت هــذه الفــرة بتعزيــز وســائل إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر متجــددة بإنجــاز قــدرة
إضافيــة تناهــز  845ميغــاواط موزعــة عــى النحــو التــايل:
انتهــاء أشــغال إنجــاز الحقــل الريحــي جبــل خــادي بقــدرة  120ميغــاواط واســتثامر يعــادل
 1.7مليــار درهــم ،والــذي تــم إنجــازه مــن طــرف الخــواص يف إطــار القانــون  .13-09باإلضافــة
إىل ذلــك ،تــم الرتخيــص مــن أجــل إنجــاز مــروع الحقــل الريحــي ألفتيســات بقــدرة 200
ميغــاواط الــذي دخــل مرحلــة التجــارب عــى أن يتــم تشــغيله متــم ســنة  ،2018ويبلــغ
االســتثامر اإلجــايل لهــذا املــروع مــا يعــادل  4مليــار درهــم.
الــروع يف اســتغالل املحطتــن الشمســيتني نــور ورزازات 2و 3بقــدرة إجامليــة تصــل إىل 350
ميغــاواط خــال ســنة  2018باســتثامر ناهــز  17000مليــون درهــم .وقــد تــم إنجــاز هاتــن
املحطتــن يف إطــار اإلنتــاج التعاقــدي للكهربــاء.
املشــاريع الشمســية الفوتــو ضوئيــة نــور ورزازات  4بقــدرة  71.5ميغــاواط ،ونــور العيــون
 1بقــدرة  84.5ميغــاواط ونــور بوجــدور  1بقــدرة  19.5ميغــاواط ،وذلــك يف إطــار اإلنتــاج
التعاقــدي للكهربــاء.
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كــا عرفــت هــذه املرحلــة متابعــة تطويــر الربنامــج املغــريب للطاقــة الريحيــة بقــدرة 1000
ميغــاواط والــذي يتضمــن الحقــل الريحــي لتــازة بقــدرة  150ميغــاواط واملــروع املندمــج
الريحــي بقــدرة إجامليــة تصــل إىل  850ميغــاواط .وكــذا الــروع يف تطويــر مــروع “نــور 2
للطاقــة الكهروضوئيــة « الــذي تفــوق قدرتــه  800ميغــاواط عــى أن يتــم تشــغيله خــال الفرتة
 .2030-2020ويشــمل هــذا املــروع عــددا مــن األقاليــم (العيــون ،وبوجــدور ،وتارودانــت
وقلعــة الرساغنــة ،وخريبكــة ،والحاجــب وكرســيف ،وســيدي بنــور ،وج ـرادة)،
كــا شــهدت هــذه املرحلــة الرتخيــص ،مــن طــرف وزارة الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة،
إلنجــاز مــروع الحقــل الريحــي آســفي بقــدرة  200ميغــاواط يف إطــار القانــون  13.09املتعلق
بالطاقــات املتجــددة وباســتثامر يعــادل  3,2مليــار درهــم .كــا تــم الرتخيــص إلنجــاز  12محطة
كهرومائيــة صغــرى بقــدرة اجامليــة تبلــغ  193ميغــاواط وباســتثامر يفــوق  5مليــار درهم.

النجاعة الطاقية

مثالية الدولة يف مجال النجاعة الطاقية
تعمــل هــذه الــوزارة عــى إعــداد برنامــج يهــدف إىل تعزيــز النجاعــة الطاقيــة يف اإلدارات واملبــاين
العموميــة .لتســجيل اقتصــاد نوعــي ،وتفعيــا ملبــدأ مثاليــة الدولــة يف اقتصــاد الطاقــة تــم
إطــاق برنامــج لتحســن األداء الطاقــي يف بنايــات الــوزارة .وتواكــب الــوزارة كذلــك مجموعــة مــن
القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات العموميــة وكــذا األحيــاء الجامعيــة قصــد اعتــاد نفــس النظــام.
ويف هــذا الصــدد تــم تنظيــم ورشــة عمــل حــول « مثاليــة اإلدارة واملؤسســات العموميــة يف مجــال
النجاعــة الطاقيــة» يف  15أبريــل  2019مــن طــرف وزارة الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة،
بتعــاون مــع رشكــة االســتثامرات الطاقيــة ،التــي عرفــت مشــاركة كل القطاعــات الوزاريــة والفاعلني
العموميــن والخــواص عــى املســتوى الوطنــي والجهــوي ،ومكنــت مــن التطــرق لــكل الجوانــب
والقضايــا املتعلقــة ببلــورة الربامــج واآلليــات العمليــة إلدمــاج تقنيات النجاعــة الطاقيــة يف اإلدارات
واملؤسســات العموميــة والجامعــات الرتابيــة.
تقوية النجاعة الطاقية يف القطاعات األكرث استهالكا للطاقة
العمــل عــى تفعيــل مقتضيــات املرســوم املتعلــق باملوافقــة عــى ضابــط البنــاء العــام املحــدد
لقواعــد األداء الطاقــي للمبــاين وبإحــداث اللجنــة الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة للمبــاين ،باإلضافــة
إىل الــروع يف تنفيــذ برنامــج لتكويــن  4000مهنــدس معــاري.
التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
186

المحور الثالث

تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

تــم إىل حــد اآلن التأهيــل الطاقــي لحــوايل  100مســجد وتنظيــم مجموعــة مــن الــدورات
التكوينيــة وإعــداد دليــل تقنــي مرجعــي حــول معيــار املســاجد الخـراء بهــدف تحســن األداء
الطاقــي للمســاجد وكــذا تطويــر برنامــج معلومــايت «بنايــات» املخصــص للمســاجد الجديــدة.
واصلــت الوكالــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة تتبــع املــروع املتعلــق بتزويــد عــدد مــن
املؤسســات التعليميــة واالجتامعيــة واملراكــز الصحيــة يف العــامل القــروي باألنظمــة الشمســية
كــا يــي:
•  36مــن املــدارس واملراكــز الصحيــة القرويــة يف الجهــة الرشقيــة وجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة ،وذلــك بواســطة األنظمــة الشمســية الكهروضوئيــة،
•  40مــن املدارس واملراكــز الصحية القروية يف تادلة أزيالل،
•  4آبــار تــم تزويدها بأنظمة الضخ الشــميس يف إقليم أزيالل.
• تكويــن  30إطــار وتقنيــا تابعــا ملختلــف املصالــح التقنيــة الجهويــة حــول األنظمــة
الشمســية للكهربــاء والضــخ وتســخني املــاء.
كــا قامــت الوكالــة يف  ،2017مــوازاة مــع إنهــاء الشــطر األول بإعــداد جــزء ثــان مــن هــذا
الربنامــج يف إطــار االتفاقيــة املوقعــة بــن الوكالــة والحكومــة الجهويــة لألندلــس مــن أجــل
تزويــد حــوايل  50مؤسســة عموميــة مــن فئــة مــدارس قرويــة ومراكــز صحيــة بســخانات
ومضخــات شمســية باإلضافــة إىل اعتــاد أنظمــة إنــارة اقتصاديــة للطاقــة.
يتــم حاليــا إنجــاز دراســة ،بدعــم مــن برنامــج األمــم املتحــدة األملــاين والصنــدوق العاملــي
للبيئــة ،مــن أجــل بلــورة برنامــج وطنــي لتطويــر الســوق الوطنيــة لضــخ الطاقــة الشمســية يف
مجــال الــري.
رصد ونرش التجارب الناجحة يف مجال النجاعة الطاقية
قامــت الــوزارة بالــروع يف تنفيــذ برنامج يشــمل مجموعة من الورشــات واللقــاءات املوضوعاتية
لتعزيــز النجاعــة الطاقيــة يف القطاعــات الرئيســية لالقتصــاد الوطنــي عــى املســتويني الوطنــي
واملحــي ،مكنــت مــن تعزيــز الروابــط بــن مختلــف الفاعلــن والرفــع مــن مســتوى الوعــي
والتحســيس مبزايــا النجاعــة الطاقيــة وعرفــت مشــاركة الفاعلــن واملهنيــن والباحثــن واملنتخبــن
واملجتمــع املــدين وكــذا املانحــن الدوليــن يف مجــال النجاعــة الطاقيــة.
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كــا تــم تنظيــم ورشــة ،يف ينايــر  ،2019حــول إنعــاش الســخانات املحســنة (chaudières
 )amélioréesواســتخدام بقايــا الكتلــة الحيويــة يف انظمــة تســخني الحاممــات العموميــة
للتحســيس بأهميــة ترشــيد اســتعامل حطــب الوقــود.
تعزيز البنيات التحتية للبحث والتطوير
انطــاق إنجــاز مركــب البنايــات الخـراء « »Green Building Parkالــذي يشــكل منصــة للبحــث
والتطويــر يف مجــال املبــاين الخـراء والنجاعــة الطاقيــة والشــبكات الذكيــة ،للمســاهمة يف تطويــر
مدينــة مغربيــة مســتدامة مــن خــال إدمــاج الطاقــات املتجــددة والتكنولوجيــا الرقميــة يف مجــال
البنايات.

مؤرشات أخرى لقياس وقع هذه االنجازات عىل املواطن واملقاولة

انتقلــت القــدرة املنشــأة مــن مصــادر متجــددة مــن  2855ميغــاواط ســنة  2016إىل 3700
ميغــاواط ســنة  ،2018أي مــا يعــادل  % 34مــن القــدرة الكهربائيــة املنشــأة .وقــد ســاهمت
الطاقــات املتجــددة بحصــة  % 17يف إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــا شــكل حافـزا كبـرا للرفــع
مــن مســتوى البنيــات التحتيــة وإحــداث ديناميكيــة اقتصاديــة جديــدة باألقاليــم املحتضنــة
لهــذه املشــاريع.
وهكــذا كان إلنجــاز الربنامجــن املغربيــن للطاقــة الشمســية والريحيــة ،أثــر اقتصــادي
واجتامعــي يتجــى يف فــك العزلــة ومحاربــة الهشاشــة وإحــداث قيمــة اقتصاديــة محليــة ،مــا
ســاهم يف إحــداث مئــات مناصــب شــغل مبــارشة وآالف غــر مبــارشة .كــا مكــن مصنــع
«ســيمنس» لصناعــة شــفرات توربينــات الطاقــة الريحيــة مبدينــة طنجــة ،مــن إحــداث حــوايل
 1200منصــب شــغل ،بينهــا  700منصــب مبــارش.
ولتشــجيع إنشــاء منظومــة صناعيــة وطنيــة ،بلغــت نســبة االندمــاج الصناعــي % 35
بالنســبة لنــور ورزازات  1و 2وأكــر مــن  % 55بالنســبة للمــروع الريحــي املندمــج بقــدرة
 850ميغــاواط.
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أهم اإلصالحات التنظيمية واإلجراءات املواكبة

الطاقات املتجددة
لترسيــع تحقيــق أهــداف اســراتيجية الطاقــات املتجــددة ،تــم اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجـراءات
املتعلقــة ب:
إعــداد مــروع تعديــل القانــون رقــم  13.09بتشــاور مــع الفاعلــن املعنيــن ،بهــدف تحســن
منــاخ األعــال ،آخــذا بعــن االعتبــار التغــرات التــي عرفهــا هــذا القطــاع عــى املســتويني
العاملــي والوطنــي .والــذي يفتــح اآلفــاق أمــام الصناعيــن وذلــك بفتــح الجهــد املتوســط،
ولكافــة املواطنــن بفتــح الجهــد املنخفــض.
العمــل عــى توطــن نســيج اقتصــادي صناعــي يف مجــال الطاقــات املتجــددة ،مــن خــال
إدراج معايــر يف طلبــات العــروض املتعلقــة مبشــاريع الطاقــات املتجــددة مــن أجــل حــث
املســتثمرين عــى منــح نســب مهمــة مــن االندمــاج الصناعــي الوطنــي.
وباعتبــار العنــر البــري يف صلــب السياســة الطاقيــة الوطنيــة ،يتــم متابعــة إنجــاز
معهديــن للتكويــن يف مهــن الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة بــكل مــن مدينتــي
طنجــة وورزازات.
عقــد عــدة أوراش عمــل يف إطــار مــروع التوأمــة مــع االتحــاد األورويب مــن أجــل إعــداد
نــص تطبيقــي للقانــون  13-09املتعلــق بتحديــد رشوط وكيفيــات بيــع فائــض إنتــاج الطاقــة
الكهربائيــة مــن مصــادر متجــددة.
النجاعة الطاقية
تطبيقــا للقانــون رقــم  47-09املتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة ،متــت املصادقــة يف املجلــس الحكومــي
املنعقــد يف  28مــارس  2019عــى مــروع مرســوم رقــم  2.17.746املتعلــق باالفتحــاص
الطاقــي اإللزامــي وهيئــات االفتحــاص الطاقــي الــذي يهــدف إىل وضــع نظــام لالفتحــاص الطاقــي
اإللزامــي الــدوري بهــدف ترشــيد اســتعامل الطاقــة يف املقــاوالت واملؤسســات األكــر اســتهالكا
للطاقــة.
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كام تم اعداد الصيغة النهائية ملشــاريع مراســيم أخرى ،ويتعلق األمر ب:
مــروع مرســوم رقــم  2.18.165املتعلــق بتحديــد دفــر تحمــات مقــاوالت الخدمــات الطاقيــة
الــذي يهــدف إىل تحديــد املقتضيــات التــي يجــب اتباعهــا إلحــداث ومزاولــة أنشــطة مقــاوالت
الخدمــات الطاقيــة وكذلــك إىل تحديــد مقتضيــات متعلقــة بعقــد األداء الطاقــي.
مــروع مرســوم يتعلــق بــاألداء الطاقــي األدىن وبالعنونــة الطاقيــة لألجهــزة والتجهيــزات
الطاقيــة لفــرض االمتثــال للحــد األدىن لــأداء الطاقــي والعنونــة الطاقيــة لألجهــزة والتجهيـزات
الطاقيــة املســتعملة بالكهربــاء أو بالغــاز الطبيعــي أو باملنتجــات البرتوليــة الســائلة أو الغازيــة
أو بالفحــم أو بالطاقــات املتجــددة واملعروضــة للبيــع فــوق ال ـراب الوطنــي.

اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية

الطاقات املتجددة
مواكبــة لتنفيــذ مخطــط التجهيــز الكهربــايئ مــن مصــادر متجــددة الــذي يهــدف إلنجــاز
قــدرات إنتاجيــة جديــدة تناهــز  3881,5ميغــاواط أي مــا يفــوق  % 99,4مــن القــدرة
املزمــع إنجازهــا خــال الفــرة  ،2023-2019تقــوم الــوزارة بإعــداد النصــوص التنظيميــة
املتعلقــة ب:
تعديــل القانــون رقــم  13-09املتعلــق بالطاقــات املتجــددة كــا تــم تتميمــه وتغيــره بالقانــون
رقــم .58-15
املرســوم القــايض بتطبيــق القانــون املغــر واملتمــم للقانــون رقــم  13-09املتعلــق بالطاقــات
املتجــددة كــا تــم تتميمــه وتغيــره بالقانــون رقــم .58-15
القــرار يــن املحدديــن ملناطــق اســتقبال مواقــع تنميــة مشــاريع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة
مــن مصــادر شمســية ،وكــذا للرســم الســنوي للدولــة عــن اســتغالل منشــآت إنتــاج الطاقــة
الكهربائيــة مــن مصــادر متجــددة املوجهــة للتصديــر.
املراســيم املحــددة لكيفيــات ورشوط فتــح الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة ذات الجهــد املنخفــض،
وللكيفيــات والــروط التجاريــة لبيــع ورشاء فائــض الطاقــة املنتجــة مــن مصــادر الطاقــات
املتجــددة ،وملحتــوى ملــف الرتخيــص بتغيــر يــؤدي إىل تحويــل املنشــأة أو التقنيــة األوليــة
املســتعملة يف اإلنتــاج أو موضعــه.
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النجاعة الطاقية
تطبيقــا للقانــون رقــم  47-09املتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة ،يتــم وضــع إطــار تنظيمــي متعلــق
بــركات متخصصــة يف الخدمــات الطاقيــة ،وكــذا األداء الطاقــي األدىن والعنونــة الطاقيــة.
ومتــت إعــادة متوقــع رشكــة االســتثامرات الطاقيــة كمقاولــة الخدمــات الطاقيــة (،)Super Esco
تفعيــا لقـرار مجلســها اإلداري املنعقــد يف أكتوبــر .2018
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 .1تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 .1.1تفعيــل إصــاح منظومــة التعليــم وتحقيــق اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص وتطويــر النمــوذج
البيداغوجــي وتحســن جــودة الرتبيــة والتكويــن

اإلنجازات واإلصالحات الكربى التي بارشها القطاع

عالقــة مبوضــوع اإلنجــازات واإلصالحــات الكــرى التــي بارشهــا قطــاع الرتبيــة الوطنيــة ،نشــر
أن جلهــا ينــدرج ضمــن اإلجــراءات املتخــذة لتفعيــل مضامــن الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح
 ،2030-2015حســب املحــاور الثــاث التاليــة:
املحور األول :تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف ولوج الرتبية والتكوين
يف هــذا املجــال عملــت الــوزارة عــى توســيع العــرض املــدريس ،حيــث وصــل عــدد املؤسســات
التعليميــة برســم املوســم  2019-2018إىل  11032منهــا  7789مؤسســة بالســلك االبتــدايئ منهــا 134
مدرســة جامعاتيــة ،و 2007مؤسســة بالســلك الثانــوي اإلعــدادي ،و 1236مؤسســة بالســلك الثانــوي
التأهيــي باإلضافــة إىل  882داخليــة؛ كــا فــاق عــدد األســاتذة  246ألف أســتاذة وأســتاذ ،حــوايل 135
ألــف أســتاذة وأســتاذ بالتعليــم االبتــدايئ وأزيــد مــن  111ألــف أســتاذة وأســتاذ بالتعليــم الثانــوي
بســلكيه ،مــن بــن مجمــوع أطــر التدريــس  55ألــف تــم توظيفهــم جهويــا منــذ ســنة  ،2016األمــر
الــذي ســاهم يف الحــد مــن ظاهــرة االكتظــاظ وتحســن ظــروف الجــودة.
كــا تــم تأهيــل  11291مؤسســة تعليميــة و 11260فرعيــة وتعويــض  933حجــرة مــن البنــاء املفكك
برسم املوســمني الدراســيني  2018/2017و.2019/2018
أمــا بخصــوص تحســن خدمــات الدعــم االجتامعــي ،فقــد اســتفاد  111321تلميــذ(ة) مــن الداخليات
و 1294947تلميــذ(ة) مــن املطاعــم املدرســية باإلضافــة إىل الرفــع مــن القيمــة اليوميــة للمنــح
املخصصــة للداخليــات واملطاعــم املدرســية حيــث ارتفعــت مــن  14إىل  20درهــم بالنســبة للمنحــة
الكاملــة ومــن  7إىل  10دراهــم بالنســبة لنصــف املنحــة كــا ارتفعــت مــن  1.40إىل درهمني بالنســبة
للمطاعــم املدرســية بالســلك االبتــدايئ ،أمــا بالنســبة لخدمــات النقــل املــدريس ،فقــد بلــغ عــدد
املســتفيدين(ات)  193000تلميــذ(ة) خــال املوســم الجــاري.
ويف إطــار التوســيع الجغ ـرايف لربنامــج «تيســر» فقــد تقــرر اســتفادة جميــع الجامعــات القرويــة
بالنســبة للســلك االبتــدايئ وجميــع الجامعــات الحرضيــة والقرويــة بالنســبة للســلك اإلعــدادي مــع
اعتــاد معيــار بطاقــة «راميــد» بالنســبة للجامعــات اإلضافيــة مــا ســرفع عــدد املســتفيدين إىل
حــوايل  2087000تلميــذ(ة).
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أمــا بالنســبة الســتدراك متــدرس األطفــال واليافعــن والشــباب املوجوديــن خــارج املدرســة ،فقــد
بلــغ عــدد املســتفيدين مــن برامــج الرتبيــة غــر النظاميــة حــوايل  67000تلميــذ(ة) خــال موســم
 ،2018-2017كــا تــم تأمــن الحــق يف ولــوج الرتبيــة والتكويــن لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة أويف
وضعيــات خاصــة ،حيــث بلــغ عــدد األقســام املدمجــة حــوايل  700قســم تحتضــن  8000طفــا وفــاق
عــدد التالميــذ يف وضعيــة إعاقــة باألقســام العاديــة  80000متعلــم ومتعلمــة .كــا ميكــن التطــرق
لبعــض عنــارص الحصيلــة النوعيــة كإصــدار اإلطــار املرجعــي للهندســة املنهاجيــة لفائــدة الطفــال
يف وضعيــة إعاقــة ،تكييــف االمتحانــات لهــذه الفئــة مــن األطفــال بجميــع األســاك التعليميــة مبــا
فيهــا التدابــر التيســرية لتصحيــح واجتيــاز امتحــان الباكالوريــا ،تشــجيع وتحفيــز مؤسســات التعليم
املــدريس الخصــويص عــى اعتــاد ترتيبــات تيســرية لتمــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
املحور الثاين :تطوير النموذج البيداغوجي وتحسني جودة الرتبية والتكوين
يف إطــار تفعيــل اإلج ـراءات املرتبطــة بهــذا املحــور ،عملــت الــوزارة عــى إعــداد منهــاج مندمــج
للتعليــم االبتــدايئ يعتمد بالنســبة للمســتويني األول والثــاين انطالقا من املوســم الــدرايس 2019/2018
واملســتويني الثالــث والرابــع يف الدخــول املــدريس  2020/2019واملســتويني الخامــس والســادس يف
الدخــول املــدريس 2021 / 2020؛ كــا متــت مراجعــة الكتــب املدرســية املعنيــة باملنهــاج املنقــح
والتجديــدات الرتبويــة بالتعليــم االبتــدايئ ( 23كتابــا جديــدا و 23دليــا بيداغوجيــا للمســتويني 1
و 2ســنة  )2019/2018وتطويــر التعلــات بالرياضيــات والعلــوم ،باســتعامل مقاربــات نوعيــة
كبيداغوجيــا الخطــأ ،زيــادة عــى تطويــر املهــارات الحياتيــة  soft skillsداخــل املنهــاج الــدرايس
وتقويــة الجســور بــن التكويــن العــام والتكويــن املهنــي مــن خــال إرســاء املســارات املهنيــة بالثانوي
اإلعــدادي والتأهيــي اســتفاد منهــا عــى التــوايل  19366و 26233تلميــذ(ة) باإلضافــة إىل اعتــاد
مقاربــة مندمجــة للتوجيــه املــدريس واملهنــي تنبنــي عــى تنظيم عمــل أطــر التوجيه ورقمنة مســطرة
التوجيــه املــدريس واملهنــي عــر منظومــة «مســار» .كــا اعتمــدت مجموعــة مــن التدابري تــروم تنزيل
الهندســة اللغويــة حيــث عملــت عــى تعزيــز املهــارات القرائيــة باللغــة العربيــة وإدمــاج املقاربــة
الجديــدة لتدريــس وتعلــم اللغــات األجنبيــة يف الطبعــات الجديــدة للكتــاب املــدريس للمســتويني
الخامــس والســادس ابتــدايئ ،كــا تــم إدراج اللغــة الفرنســية بالســنة األوىل ابتــدايئ واعتــاد مبــدأ
التنــاوب اللغــوي يف تدريــس الرياضيــات والعلــوم ،زيــادة عــى إرســاء املســالك الدوليــة بالثانــوي
اإلعــدادي والتأهيــي حيــث اســتفاد منهــا عــى التــوايل  218276و 131730تلميــذ(ة).
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اشــتغلت الــوزارة أيضــا عــى ترسيــع وتــرة تعميــم التعليــم األويل مــن خــال إطــاق ورش تعميمــه
حيــث تــم فتــح  5610قســم جديــد مبؤسســات التعليــم العمومــي والخصــويص وتســجيل 50668
طفــل(ة) إضــايف إىل غايــة نونــر  ،2018كــا تــم إقـرار التكوين األســاس واملســتمر للمربيــات واملربني
واعتــاد اإلطــار املنهاجــي للتعليــم األويل كمدخــات لتحســن الجــودة.
أمــا بخصــوص التكويــن األســاس للمدرســن فقــد تــم إرســاء هندســة جديــدة ترتكــز عــى اإلجــازة
يف الرتبيــة ،والتأهيــل املهنــي ملــدة ســنة ،واملهننــة ملــدة ســنة أخــرى كــا تــم فتــح  80مســلكا عــى
مســتوى جميــع الجامعــات املغربيــة ،باإلضافــة إىل إطــاق مخطــط للتكويــن املســتمر للمدرســن
بالســلك االبتــدايئ والتكويــن عــن بعــد عــر منصــة  e-takwineومنصــة .Collab
كــا واصلــت الــوزارة ،يف إطــار إدمــاج تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف العمليــة الرتبويــة،
التكوينــات اإلشــهادية لفائــدة األطــر الرتبويــة حضوريــا وعن بعد؛ باإلضافــة اىل ربط  1424مؤسســات
تعليميــة بشــبكة اإلنرتنــت (جينــي  )3مــع خدمــة التصفيــة .وبذلــك يصــل عــدد املؤسســات املرتبطة
باالنرتنيــت إىل  6765مؤسســة تعليميــة أي مايعــادل (.)87%
وبخصــوص االرتقــاء بالعمــل الرتبوي داخل املؤسســات التعليمية عرب تفعيــل دور األندية املدرســية حيث
تــم إحــداث مــا يفــوق  25ألــف نــاد تربــوي موضوعــايت وتنظيــم الحمــات التحسيســة وتقويــة قــدرات
الفاعلــن داخــل املؤسســات التعليميــة ،كام تــم إحــداث  71مركزا رياضيــا و 7مراكــز يف طور اإلنجــاز زيادة
عــى توســيع شــبكة مؤسســات التفتــح الفنــي واألديب حيث تــم تخصيص  60فضــاء جديــدا للمرشوع.
املحور الثالث :تحسني حكامة منظومة الرتبية والتكوين وتحقيق التعبئة املجتمعية حول اإلصالح
ويف هــذا املجــال عملــت الــوزارة عــى اســتكامل الالمركزيــة والالمتركــز عــر تعزيــز تفويــض
االختصاصــات وخاصــة يف مجــال املــوارد البرشيــة مــع إق ـرار النظــام األســايس ألطــر األكادمييــات
الجهويــة للرتبيــة والتكويــن واعتــاد التوظيــف الجهــوي باإلضافــة إىل مراجعــة وتعزيــز هيكلــة
وتنظيــم األكادمييــات الجهويــة ومصالحهــا اإلقليميــة .كــا عملــت عــى تقويــة حكامــة املؤسســة
التعليميــة يف أفــق تعزيــز اســتقالليتها مــن خــال إق ـرار التكويــن األســاس ألطــر اإلدارة الرتبويــة
وأجــرأة االس ـراتيجية الوطنيــة ملــروع املؤسســة.
باإلضافــة إىل قيــام الــوزارة أيضــا بالعمــل عــى تطويــر املنظومــة املعلوماتيــة يف مختلــف مجــاالت
التدبــر والقيــادة وتعزيــز اإلدارة اإللكرتونيــة مــع إرســاء منظومــة للتدبــر الرتبــوي ولتتبــع
املتمدرســن واملتكونــن والطلبــة والخريجــن طيلــة مســارهم التعليمــي وبعــد تخرجهــم باإلضافــة
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إىل هــذا تــم إعــداد اســراتيجية ومخطــط تواصــي عــام ملواكبــة تنزيــل الرؤيــة االســراتيجية
لإلصــاح  2030 - 2015وضــان التغطيــة اإلعالميــة ملختلــف األنشــطة املتعلقــة بتفعيلهــا.
ويف مجــال املــوارد البرشيــة ،ميكــن اإلشــارة إىل العنــارص التاليــة ذات الصلــة بالجانــب االجتامعــي
للمــوارد البرشيــة:
التطــور امللمــوس لنســب االســتفادة مــن الحــركات االنتقاليــة مقارنــة بالســنوات الســابقة،
حيــث ان التوظيــف الجهــوي للمــوارد البرشيــة أتــاح إمكانــات جــد هامــة وغــر مســبوقة
عــى مســتوى عــدد املســتفيدين مــن هــذه الحــركات االنتقاليــة؛
تســوية مجموعــة مــن الوضعيــات يف إطــار الحــوار االجتامعــي القطاعــي (تســوية وضعيــة
خريجــي املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،تعيــن خريجــي ســلك اإلدارة الرتبويــة
يف إطــار متــرف تربــوي.)... ،

أهم املؤرشات الرتبوية املعتمدة يف تقييم أداء املنظومة الرتبوية

نسب التمدرس بالتعليم االبتدايئ
لقــد شــهدت نســب التمــدرس بالتعليــم االبتــدايئ تقدمــا ملموســا خــال الســنوات األخــرة ،حيــث
انتقلــت عــى الصعيــد الوطنــي مــن  93.6%خــال املوســم الــدرايس  2015-2014إىل  99.7%إبــان
املوســم الــدرايس  .2019-2018كــا تطــورت نســبة متــدرس اإلنــاث بنفــس الســلك مــن 92.8%
إىل  99.3%خــال نفــس الفــرة ،وبالتــايل فــإن التعميــم الــكيل للتمــدرس باملســتوى االبتــدايئ قــد
أصبــح مــن املكتســبات األساســية للمنظومــة.
كــا يالحــظ تســجيل تطــور مهــم لنســب التمــدرس بالتعليــم الثانــوي اإلعــدادي حيــث انتقلــت
هــذه النســبة عــى الصعيــد الوطنــي مــن  85.3%خــال املوســم الــدرايس  2015 - 2014إىل91.1%
إبــان املوســم الــدرايس  ،2019 - 2018مــا أدى إىل تقليــص كبــر لهامــش األطفــال غــر املمدرســن،
حيــث تقلصــت نســبة هــؤالء األطفــال مــن الفئــة العمريــة  14 - 12إىل حــدود .9%
يف حــن عرفــت نســب التمــدرس بالســلك الثانــوي التأهيــي ،عمومــا ،اســتقرارا مــا بــن املوســمني
الدراســيني  2015 - 2014و ،2019 - 2018نظ ـرا لرتكيــز مجهــودات الــوزارة عــى تعميــم التعليــم
األســاس ،مــع العلــم أن نســبة مهمــة مــن أطفــال هــذه الفئــة العمريــة يوجهــون نحــو مســالك
التكويــن املهنــي .كــا تــم تســجيل تحســن نســبي لتمــدرس اإلنــاث بحيــث انتقلــت هــذه النســبة
مــن  %61.8إىل .%64.8
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نسب التمدرس بالتعليم األويل
بالرغــم مــن املجهــودات التــي بذلــت مــن طــرف الــوزارة خــال الســنوات األخــرة مــن أجــل
النهــوض بهــذا النــوع مــن التعليــم ،تبقــى النتائــج عكــس األهــداف املســطرة .وبهــذا نســجل
تراجــع نســب التمــدرس بالتعليــم األويل حيــث انتقلــت مــن  56.5%عــى الصعيــد الوطنــي خــال
الســنة الدراســية  2015 - 2014إىل  49%خــال الســنة الدراســية  ،2018 - 2017وبالنســبة لإلنــاث
فقــد انتقلــت نســبة التمــدرس بهــذا املســتوى مــن  %50.1إىل  %45خــال نفــس الفــرة.
أمــا بالوســط القــروي فقــد انتقلــت نســبة التمــدرس بالتعليــم األويل ،مــا بــن املوســمني الدراســيني
 2015-2014و ،2018-2017مــن  %40.1إىل  35.3 %بالنســبة للمجمــوع ذكــورا وإنــاث ،ومــن
 %27.4إىل  %26.9بالنســبة لإلنــاث.
النسب املتوسطة لالنقطاع عن الدراسة
عرفــت نســب االنقطــاع عــن الدراســة مــا بــن املوســمني الدراســيني  2015-2014و2019 - 2018
انخفاضــا ملحوظــا بالتعليــم االبتــدايئ نظ ـرا للمجهــودات املبذولــة مــن طــرف القطــاع الســيام يف
مجــال الدعــم االجتامعــي ،حيــث انخفضــت عــى الصعيــد الوطنــي مــن  %2.9إىل  ،%0.6ومــن
 %4إىل  %0.9بالنســبة لإلنــاث.
إال أن التحكــم يف ظاهــرة االنقطــاع بالســلك الثانــوي اإلعــدادي الزالــت تشــوبه بعــض الصعوبــات
ال ســيام بالنســبة للفتيــان بالوســط القــروي .حيــث أن هــذه النســبة بقيــت يف حــدود %12,9
بالنســبة للموســم الــدرايس  ،2019 - 2018وانخفضــت بالنســبة لإلنــاث حيــث تراجعــت بــن
الفرتتــن الدراســيتني  2015 - 2014و 2019 - 2018مــن  10.4%إىل .8%
أمــا بالتعليــم الثانــوي التأهيــي فقــد شــهدت نســبة االنقطــاع تحســنا ملحوظــا حيــث انتقلــت مــن
 %13.9ســنة  2015-2014إىل  %9.1ســنة  .2019-2018كــا حققــت نســبة انقطــاع الفتيــات تراجعــا
ملحوظــا حيــث انتقلــت مــن  %13.6إىل  %7.5خــال نفــس الفــرة  2015-2014و.2019-2018
النسب املتوسطة للتكرار
بالنســبة للســلك االبتــدايئ نســجل املســتوى املرتفع لنســب التكـرار ،والســيام باملســتويات األوىل لهذا
الســلك ،وبذلــك فــإن النســبة املتوســطة للتك ـرار قــد انتقلــت مــن  %12.6ســنة  2017 - 2016إىل
 %9.8ســنة  ،2019 - 2018وقــد عرفــت بالنســبة لإلنــاث نفــس التطــور حيــث انتقلــت مــن %9.4
إىل  %7.3خــال نفــس الفــرة.
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شــهدت النســب املتوســطة للتكـرار بالتعليم الثانــوي اإلعــدادي تفاقام كبـرا يف الســنوات األخرية حيث
انتقلــت مــن  %17.4ســنة  2015 - 2014إىل  %23.1ســنة  ،2019 - 2018وقــد اتجهــت يف نفــس املنحى
التصاعــدي كذلــك بالنســبة لإلنــاث حيــث انتقلــت مــن  %12.2إىل  %17.5خالل نفــس الفرتة.
خالفــا للتعليــم الثانــوي اإلعــدادي ،شــهدت النســب املتوســطة للتكـرار بالتعليــم الثانــوي التأهيــي
تراجعــا ملحوظــا ،حيــث انخفضــت عــى الصعيــد الوطنــي مــن  %17إىل  %12.8كــا انخفضــت
بالنســبة لإلنــاث مــن  %12.9إىل .%9.6
نسب استكامل الدراسة
بالنســبة لهــذا املــؤرش نســجل أن  %95,8مــن التالميــذ الذيــن ولجــوا الســنة األوىل مــن االبتــدايئ
ســابقا ،متكنــوا مــن اســتكامل دراســتهم بهــذا الســلك التعليمــي خــال الســنة الدراســية 2018-
 ،2019بينــا وصلــت هــذه النســبة  %86.7خــال الســنة الدراســية  ،2015-2014مــا يــدل عــى
تحســن نســبي ملســتوى احتفــاظ التعليــم االبتــدايئ بالتالميــذ.
كــا يتضــح أن مــا يعــادل  %64.6مــن التالميــذ الذيــن ولجــوا ســابقا األوىل ابتــدايئ قــد متكنــوا مــن
الوصــول إىل نهايــة الســلك اإلعــدادي ،وبذلــك فــإن االحتفــاظ بالتالميــذ إىل نهايــة هــذا الســلك مــازال
دون طمــوح الــوزارة ،نظـرا لعــدم الســيطرة عــى ظاهــرة االنقطــاع الــدرايس الســيام بالوســط القــروي.
أمــا بخصــوص احتفــاظ املنظومــة بالتالميــذ إىل نهايــة الســلك التأهيــي ،فرغــم التحســن الطفيــف
لنســبة اســتكامل الدراســة مــا بــن املوســمني  2015-2014و ،2019-2018حيــث انتقلــت هــذه
النســبة مــن  %27.9إىل  ،%38.6تبقــى هــذه الوضعيــة مقلقــة ودون تطلعــات الــوزارة.
نسب النجاح املدريس
عرفــت نســبة نجــاح مجمــوع املتمدرســن ذكــورا وإناثــا بالســنة السادســة مــن الســلك االبتــدايئ
تطــورا طفيفــا بــن املوســمني  2015-2014و ،2018-2017بحيــث انتقلــت مــن  %80.1إىل ،%89.8
مــع تســجيل تفــوق ملحــوظ لــدى اإلنــاث مقارنــة مــع الذكــور بنســبة نجــاح تقــدر ب،%92.4
علــا أن نســبة عــدد اإلنــاث تقــدر بـــ  %47مــن مجمــوع تالميــذ الســلك االبتــدايئ برســم الســنة
الدراســية .2019-2018
انتقلــت نســبة نجــاح مجمــوع املتمدرســن ذكــورا وإناثــا بالســنة الثالثــة مــن الســلك اإلعــدادي
مــا بــن املوســمني الدراســيني  2015-2014و ،2019-2018مــن  %51.5إىل %67.9مســجلة بذلــك
ارتفاعــا قــدره  16.4نقطــة ،مــع تســجيل تفــوق ملحــوظ لــدى اإلنــاث مقارنــة مــع الذكــور بنســبة
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نجــاح تقــدر ب ،%76.1علــا أن نســبة عــدد اإلنــاث تقــدر بـــ  %46مــن مجمــوع تالميــذ الســلك
اإلعــدادي برســم الســنة الدراســية .2019-2018
يتضــح أن نســب النجــاح يف البكالوريــا ســجلت تطــورا إيجابيــا خــال الســنوات األخــرة ،وخاصــة
مــا بــن املوســم الــدرايس  2015-2014واملوســم الــدرايس  ،2018 - 2017بحيــث انتقلــت مــن
 %60.8إىل .%71.9
تكوين املدرسني
خــال الفــرة الثانيــة مــن هــذه الواليــة يتــم إقـرار التكويــن عــر مراكــز مهــن الرتبيــة والتكويــن،
مــع االنطــاق يف مخطــط للتكويــن املســتمر للمدرســات واملدرســن يشــمل خــال األســدس األول
مــن الســنة الحاليــة كل أســاتذة املســتويات املعنيــة باإلصــاح عــى أن يســتمر بالتــدرج ليشــمل
مجمــوع العاملــن بالســلك االبتــدايئ ،كــا يتــم تطويــر برنامــج للتكويــن املســتمر مالئــم لحاجيــات
األســاتذة بجميــع األســاك.
الحكامة الناجعة
ارتباطــا بالحكامــة يتــم تعزيــز الالمركزيــة والالمتركــز وتحســن حكامــة املؤسســات التعليميــة ،مــع
الرفــع مــن الكفــاءة املؤسســاتية والقــدرات التدبرييــة لألكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن
واالرتقــاء بتدبــر مواردهــا البرشيــة ،باإلضافــة إىل إرســاء آليــات التتبــع والتقويــم والعمــل عــى
ضــان التعبئــة الجامعيــة ملختلــف الفاعلــن واملتدخلــن إلنجــاح األوراش.
نسب االكتظاظ
بينــا شــهدت نســب االكتظــاظ مســتويات مقلقــة يف الســنوات األخــرة ،ويتعلــق األمــر بنســبة
األقســام ذات  45تلميــذ أو أكــر) ،حيــث قفــزت بالوســط الحــري إىل  %20بالتعليــم االبتــدايئ
وإىل أكــر مــن  %15باإلعــدادي ســنة  ،2017-2016فــإن الــوزارة عملــت جاهــدة مــن أجــل الحــد
مــن تفاقــم هــذه الظاهــرة ،وذلــك بتوفــر املــوارد الرضوريــة مــن حجـرات دراســية وأطــر تربويــة
مــع حســن توزيعهــا واســتعاملها وتدبريهــا .مــا أدى إىل انخفــاض كبــر يف نســب االكتظــاظ برســم
موســم  2019 - 2018مقارنــة مــع املوســم الفــارط بالنســبة لألســاك الثــاث.
وبهــذا فقــد انتقلــت نســبة االكتظــاظ بالتعليــم االبتــدايئ عــى الصعيــد الوطنــي مــن  %10.9ســنة
 ،2017-2016إىل  %0.9ســنة  ،2019 - 2018يف حــن ســجلت هــذه النســبة تراجعــا كبـرا بالوســط
الحــري ،حيــث انتقلــت مــن  %20إىل  %0.9خــال نفــس الفــرة.
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نفــس األمــر ميكــن تســجيله بالنســبة للتعليــم الثانــوي اإلعــدادي ،فبالرغــم مــن االرتفــاع
امللحــوظ لنســب االكتظــاظ ســنة  2017-2016حيــث بلغــت  %15عــى الصعيــد الوطنــي ،منهــا
 %15.7بالوســط الحــري و %13.8بالوســط القــروي ،فــإن هــذه النســب انخفضــت إىل مــا
دون  ،%1.2مــا يــدل عــى نجــاح اإلجـراءات التــي عمــدت إليهــا الــوزارة مــن أجــل الحــد مــن
االكتظــاظ .بخصــوص الثانــوي التأهيــي فقــد شــهد بــدوره تحســنا يف نســب االكتظــاظ التــي
تراجعــت مــن  7.2 %إىل  0.6%خلــل القــرة املذكــورة.
التمييز اإليجايب لألوساط القروية وشبه الحرضية ولفائدة الفتيات
تحســن نســبة متثيليــة الفتيــات والوســط القــروي ضمــن املســتفيدين مــن برامــج الدعــم
االجتامعــي كــا يــي (تطــور هــذه النســبة مــا بــن  2015-2014و:)2019-2018
• املبادرة امللكية «مليون محفظة» :من  47%إىل 48%؛ نســبة الوســط القروي63% :؛
• برنامــج «تيســر» :تطــورت نســبة الفتيــات مــن  45%إىل 47%؛ وتشــكل نســبة الوســط
القــروي ســنة 80% :2019/2018؛
• الداخليــات :تطــورت نســبة الفتيــات مــن  43%إىل 49%؛ وتشــكل نســبة الوســط
القــروي57% :؛
• املطاعــم املدرســية :تطــورت نســبة الفتيــات مــن  42%إىل 48%؛ وتشــكل ســبة الوســط
القــروي88% :؛
• النقــل املــدريس :تطــورت نســبة الفتيــات مــن  42%إىل 43%؛ وتشــكل نســبة الوســط
القــروي.77% :
 916داخليــة حاليــة برســم املوســم الــدرايس  60% ،2019-2018منهــا تتواجــد بالوســط
القــروي.
 35داخليــة محدثــة برســم املوســم الــدرايس  25 ،2019-2018داخليــة منهــا تتواجــد بالوســط
القــروي (أي بنســبة .)92%
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نتائج برامج الدعم االجتامعي وخاصة برنامج "تيسري"
النتائــج اإليجابيــة واملشــجعة التــي أفرزتهــا برامــج الدعــم االجتامعــي وخاصــة برنامــج
«تيســر»  ،وذلــك باالســتناد إىل النتائــج األوليــة للدراســة التقييميــة املنجــزة تحــت إرشاف
املرصــد الوطنــي للتنميــة البرشيــة التــي تــم إجراؤهــا خــال ســنة  ،2018والتــي خلصــت،
مــن بــن أهــم نتائجهــا ،إىل أن برامــج الدعــم االجتامعــي مكنــت مــن تقليــص نســبة الهــدر
املــدريس بحــوايل  63%وتحســن نســبة التمــدرس للفئــة العمريــة  15-6ســنة ب 66.9%
وتحســن نســبة االلتحــاق بالثانــوي اإلعــدادي للفئــة العمريــة مــا بــن  12و 14ســنة بحــوايل
 36.5%وبالثانــوي التأهيــي بالنســبة للفئــة  17-15ســنة بنســبة  .16.3%كــا ســاهم برنامــج
«تيســر» يف تقليــص نســبة الهــدر لــدى الفئــات املعنيــة بالدراســة بحــوايل .92.5%

اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية

تنبنــي اإلصالحــات واألوراش ذات األولويــة املربمجــة خــال املرحلــة الثانيــة مــن الواليــة
الحكوميــة عــى مجموعــة مــن التدابــر واإلجــراءات الــواردة باملخطــط التنفيــذي للربنامــج
الحكومــي  ،2021 - 2017مــع الرتكيــز عــى املجــاالت التاليــة:
التعليم األويل
تعتــزم الــوزارة الرتكيــز عــى التعليــم األويل انطالقــا مــن الدخــول الرتبــوي الحــايل ،2019 - 2018
حيــث يتــم إحــداث مــا يفــوق  4000قســم جديــد بالتعليــم العمومــي وتكويــن مــا يقــارب 3900
مــريب(ة) ،مــا ســيمكن مــن إضافــة حــوايل  100ألــف طفلــة وطفــل جديــد بهــذا املســتوى،
وبالتــايل تحقيــق نســبة ولــوج تصــل إىل مــا يقــارب  55%بزيــادة حــوايل  5,2نقطــة مئويــة عــن
املوســم الــدرايس الفــارط ،ومــن املتوقــع أن تصــل نســبة التمــدرس بالتعليــم األويل إىل  67%يف
أفــق  ،2022 - 2021مــع إحــداث أقســام بــكل املــدارس االبتدائيــة مــع إعطــاء األولويــة للمجالــن
القــروي والشــبه حــري واملناطــق ذات الخصــاص ،عــى أن يتــم التعميــم أي  100%يف أفــق
 2028 - 2027بإحــداث  50ألــف حجــرة إضافيــة وتوفــر  56ألــف مــرب(ة) مكــون(ة) و 950
منشــط(ة) تربــوي(ة) .هــذا التعميــم ســتواكبه إجـراءات لتحســن جــودة التعليــم األويل ،خصوصــا
فيــا يتعلــق بتفعيــل اإلطــار املنهاجــي والتكويــن (تفعيــل اإلجــازة املهنيــة لتكويــن املربيــات
واملربــن) ،وتأهيــل التعليــم األويل القائــم .كــا يتــم العمــل عــى إدمــاج التعليــم األويل بســلك
التعليــم االبتــدايئ.
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العرض املدريس
تتجــه الــوزارة نحــو تعزيــز العــرض املــدريس مــن املــدارس الجامعاتيــة حيــث يتــم إحــداث 150
وحــدة جديــدة يف أفــق  2022 - 2021باإلضافــة إىل إحــداث ،خــال الســنوات الثــاث املقبلــة182 ،
مدرســة ابتدائيــة و 185ثانويــة إعداديــة و 160ثانويــة إعداديــة وتعزيــز العــرض مــن الداخليــات
ب  84داخليــة ،كــا متــت برمجــة  80مدرســة للفرصــة الثانيــة زيــادة عــى توســيع املؤسســات
وتأهيلهــا وتعويــض البنــاء املفــكك.
الدعم االجتامعي
يف مجــال الدعــم االجتامعــي يتــم توســيع قاعــدة املســتفيدين مــن برنامــج تيســر ليصــل العــدد
اإلجــايل هــذا املوســم إىل  2087200مســتفيد(ة) بزيــادة  1380841مســتفيد(ة) عــن املوســم
الفــارط ،حيــث يســتفيد املســتهدفون الجــدد مــن نظــام املســاعدة الطبيــة «راميــد» يف جميــع
الجامعــات القرويــة بالتعليــم االبتــدايئ وجميــع الجامعــات القرويــة والحرضيــة بالتعليــم
اإلعــدادي ،يف انتظــار العمــل ب»الســجل االجتامعــي املوحــد» ،كــا يســتفيد مــا يفــوق  4ماليــن
و 365ألــف تلميــذ(ة) مــن املبــادرة امللكيــة مليــون محفظــة و مليــون  433ألــف تلميــذ(ة)
مــن خدمــات املطاعــم املدرســية والداخليــات مــع الرفــع مــن القيمــة اليوميــة املخصصــة لهــذه
العمليــة ،والعمــل عــى تغطيــة جــل الجامعــات التــي تســتلزم املطاعــم املدرســية والداخليــات
خاصــة باملناطــق القرويــة والنائيــة يف أفــق ســنة  ،2024إىل جانــب إعــادة تأهيــل املطاعــم
املدرســية والداخليــات الحاليــة ،أمــا بخصــوص خدمــة النقــل املــدريس فيســتفيد مــن هــذه
العمليــة برســم املوســم الحــايل  193ألــف تلميــذ(ة) ،عــى أن يتــم اســتهداف بلــوغ  325ألــف
تلميــذ(ة) يف أفــق .2021 - 2020
الورش البيداغوجي
يف إطــار هــذا الــورش تعمــل الــوزارة عــى تنويــع العــرض الرتبــوي مــن خــال إقـرار التكوينــات
األكــر جاذبيــة وتنميــة املهــارات والكفايــات الحياتيــة باإلضافــة إىل إرشاك الفاعلــن االقتصاديــن
يف كل مراحــل بلــورة مســالك التكويــن ،كــا تعمــل عــى إق ـرار نظــام ناجــع ونشــيط للتوجيــه
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ميكــن كل متعلــم مــن بنــاء وتحقيــق مرشوعــه الشــخيص ،وذلــك مــن خــال تفعيــل اإلجـراءات
التاليــة:
إعــداد وتفعيــل نظــام جديــد للتوجيــه منــذ نهايــة التعليــم االبتــداﻲﺋ ،مــع الرتكيــز عــى
التوجيــه مــا بعــد اإلعــدادي؛
تعزيز التكوين األســاس واملســتمر للفاعلني يف مجال التوجيه املدريس واملهني؛
وضــع نظــام وطنــي موحــد ومندمــج للتوجيــه مــا بعــد البكالوريــا وتعزيــز نظــام الجســور
واملم ـرات.
ويف مجــال تعزيــز التحكــم يف اللغــات األجنبيــة يتــم اعتــاد اللغــات األجنبيــة لتدريــس
بعــض املــواد ال ســيام العلميــة والتقنيــة منهــا ،مــع الرفــع مــن القــدرات اللغويــة للمدرســن
يف اللغتــن الفرنســية واإلنجليزيــة ،كــا يتــم تعميــم مراكــز اللغــات األجنبيــة عــى مســتوى
الجامعــات ومؤسســات التكويــن املهنــي ،مــع إقــرار إجباريــة تدريســها ملــدة ســتة أشــهر
وإرســاء نظــام اإلشــهاد للكفــاءة اللغويــة لفائــدة الطلبــة واملتدربــن يف اللغتــن الفرنســية
واإلنجليزيــة.
هــذا ،وتشــتغل الــوزارة كذلــك عــى إصــاح نظــام الباكالوريــا مــن خــال إعــادة النظــر
يف كيفيــة اعتــاد نتائــج املراقبــة املســتمرة لالمتحانــات اإلشــهادية وخاصــة الباكالوريــا،
باإلضافــة إىل مراجعــة عــدد شــعب البكالوريــا وتنويــع وتوســيع العــرض الرتبــوي للباكالوريــا
املهنيــة.
كــا تجــدر اإلشــارة إىل املــروع املتعلــق إحــداث مســارات وتخصصــات «رياضــة ودراســة»
بالســلكني اإلعــدادي والتأهيــي ،الــذي يتــم تنفيــذه حاليــا بتنســيق مــع وزارة الشــباب
والرياضــة ،حيــث يرتقــب ،برســم املوســم الــدرايس  ،2020-2019فتــح مســلك «رياضــة
ودراســة « بــكل مــن طنجــة والــدار البيضــاء ،عــى أســاس أن يتــم تعميــم هــذه التجربــة
عــى كل جهــات اململكــة يف أفــق الثــاث الســنوات املواليــة .كــا أن الــوزارة بصــدد التهييــئ
إلعطــاء االنطالقــة الرســمية للربنامــج الوطنــي للرتبيــة الدامجــة .ومــن جهــة أخــرى يتــم
إحــداث مهمــة أســتاذ رئيــي لــكل قســم ملواكبــة املتعلمــن يف مجــال التوجيــه املــدريس
واملهنــي.
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 .2.1تعزيز التعليم العتيق وبربنامج محو األمية باملساجد

تأهيل التعليم العتيق

تعزيــزا لســرورة اإلصالحــات التــي يشــهدها قطــاع التعليــم العتيــق ،واصلــت وزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســامية جهودهــا الراميــة إىل تجويــد هــذه اإلصالحــات ،وذلــك مــن خــال االســتمرار
يف تطويــر مناهجــه وبرامجــه ،تحديــث أســاليب وآليــات تســيريه ودعــم بنياتــه التحتيــة وتجهيزهــا
باملعــدات والوســائل الرتبويــة والثقافيــة واالجتامعيــة وذلــك مــن خــال:
تســوية الوضعيــة القانونيــة ل  54مدرســة للتعليــم العتيــق ( 16رخصــة فتــح و 38رخصــة
اســتمرار يف املزاولــة) و 846كتابــا قرآنيــا ( 120رخصــة فتــح 7 ،رخــص االســتمرار يف املزاولــة
و 717رخصــة للتدريــر) مبختلــف ربــوع اململكــة؛
مواصلــة عمليــة املراقبــة اإلداريــة ملؤسســات التعليــم العتيــق تطبيقــا للــادة  16مــن
قانــون التعليــم العتيــق ،وذلــك بتكليــف هيئــة مــن املفتشــن االداريــن ومراقبــي الكتاتيــب
القرآنيــة ،للقيــام بزيــارات ميدانيــة لهــذه املؤسســات؛
إنجــاز دراســات تقنيــة ملشــاريع بنــاء وإصــاح وتهيئــة مجموعــة مــن مؤسســات التعليــم
العتيــق مببلــغ مــايل إجــايل قــدره  6,74مليــون درهــا؛
مرشوعــي بنــاء مؤسســتني للتعليــم العتيــق بــكل مــن إقليمــي الصويــرة والحســيمة
بغــاف مــايل إجــايل قــدر ب  64,84مليــون درهــم ،بلغــت نســب تقــدم األشــغال بهــا
 15%و  50%عــى التــوايل بطاقــة اســتعابية إجامليــة تبلــغ  480مقعــدا بيداغوجيــا و
 488رسيــرا؛
االنتهــاء مــن بنــاء  4مؤسســات للتعليــم العتيــق بــكل مــن جرســيف ومتــارة وصفــرو
ومكنــاس بغــاف مــايل ناهــز  77,43مليــون درهــم بطاقــة اســتعابية إجامليــة تبلــغ 870
مقعــدا بيداغوجيــا و  1012رسيــرا؛
إصــاح وتهيئــة  9مدارس للتعليم العتيــق مببلغ مايل إجاميل ناهز  11,01مليون درهم؛
إصــاح وتهيئــة  20كتابا قرآنيــا مببلغ مايل إجاميل ناهز  2,5مليون درهم؛
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الــروع يف إعــادة بناء  13كتابا قرآنيــا مببلغ مايل إجاميل قدر ب  3,62مليون درهم؛
تجهيــز مجموعــة مــن مــدارس التعليــم العتيــق باألثــاث املــدريس وأثــاث الداخليــات
واملكتــب والعتــاد املعلومــايت والســمعي البــري بغــاف مــايل إجــايل ناهــز  7,3مليــون
درهــم؛
انطــاق الدراســة ب  8مــدارس جديــدة للتعليــم العتيــق تــم بناؤهــا مــن طــرف الــوزارة
بطاقــة اســتيعابية تبلــغ  1740مقعــدا بيداغوجيــا و 1728أرسة باإلضافــة إىل  6مــدارس تــم
بناؤهــا مــن طــرف الخــواص؛
تخصيــص مكافآت جزافية للعاملني مبؤسســات التعليــم العتق بالتفصيل التايل :
• ســنة  6610 :2016مكافأة باعتامد إجاميل ســنوي بلغ  174942000,00درهام؛
• ســنة  6672 :2017مكافأة باعتامد إجاميل ســنوي بلغ 176016000,00درهام؛
• ســنة  6675 :2018مكافأة باعتامد إجاميل ســنوي بلغ  175388000,00درهام؛
مواصلــة تعميــم املنــح عــى املتمدرســن باملــدارس العتيقــة باململكــة ،وذلــك وفــق التفصيــل
التــايل :
• ســنة  31705 : 2016منحة باعتامد إجاميل ســنوي بلغ  54978500,00درهام؛
• ســنة  34204 : 2017منحة باعتامد إجاميل ســنوي بلغ  59000000,00درهام؛
• ســنة  35061 : 2018منحة باعتامد إجاميل ســنوي بلغ  55000000,00درهام؛
نظ ـرا الســتقرار االعتــادات املرصــودة يف ميزانيــة تســيري التعليــم العتيــق بخصــوص املنــح
الدراســية برســم الســنة املاليــة  2018يف مقابــل االرتفــاع املتزايــد يف عــدد املســجلني يف
التعليــم العتيــق ،تــم االقتصــار عــى رصف املنــح الدراســية لــــ  9أشــهر بــدل  10أشــهر يف
ســنة  2018؛
التنســيق مــع مصالــح وزارة الصحــة يف شــأن إدراج مؤسســات التعليــم العتيــق ضمــن
الربنامــج الوطنــي للصحــة املدرســية لتمكــن تالمذتهــا وطلبتهــا مــن الحمــات الطبيــة
املنظمــة يف هــذا الشــأن؛

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
207

المحور الرابع

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي

توفــر الظــروف املالمئــة للدراســة واإلقامــة لفائــدة التالميــذ والطلبــة األجانــب الذيــن
التحقــوا مبؤسســات التعليــم العتيــق باململكــة ،مــع تخصيــص منــح دراســية شــهرية
لفائدتهــم ،وتوفــر اإليــواء واإلطعــام بتنســيق مــع مؤسســات التعليــم العتيــق املســتق ِبلَة؛
إعــادة الهندســة البيداغوجيــة للمنهــاج الــدرايس بالتعليــم العتيــق بتعديــل قــرار وزيــر
األوقــاف والشــؤون اإلســامية رقــم  2022.10الصــادر يف  05ذي القعــدة 14( 1431أكتوبــر
 )2010يف شــأن نظــام الدراســات واالمتحانــات مبؤسســات التعليــم العتيــق؛ ومراجعــة
الربامــج الدراســة بجميــع األطــوار (أويل -ابتــدايئ -إعــدادي -ثانــوي -نهــايئ) مــن خــال
تدقيــق مفرداتهــا ودعــم أنشــطة التفتــح الفنــي وأنشــطة التطبيــق وتعزيــز تدريــس اللغــات
والفكــر اإلســامي ،وتقويــة البعــد القيمــي والحقوقــي ،وينســجم مــع الثوابــت الدينيــة
والوطنيــة للمملكــة؛
توفــر العــدة البيداغوجيــة للمربيــات واملربــن بالتعليــم األويل العتيــق مــن خــال إصــدار
منهــاج تربــوي لهــذا التعليــم ،يؤســس لنمــوذج تربــوي موحــد يجمــع بــن خصوصيــة
الكتــاب القــرآين ،وبــن مواصفــات مؤسســة التعليــم األويل الحديثــة بإدمــاج أنشــطة تربويــة
قيميــة متنوعــة تلبــي حاجــات الطفــل خــال مرحلــة مــا قبــل التمــدرس ،ومتكنــه مــن ولــوج
الطــور االبتــدايئ يف كال التعليمــن (التعليــم العام/التعليــم العتيــق)؛
متكــن التالميــذ مــن وســائط ومعينــات تربويــة مــن خــال تأليــف وإصــدار اثنــن وعرشيــن
كتابــا مدرســيا ( )22يف مــواد العلــوم الرشعيــة بالتعليــم العتيــق برســم املوســمني الدراســيني
 2017/2016و ،2018/2017وإعــداد مشــاريع ثالثــة عــر ( )13كتابــا مدرســيا ،وذلــك
وفــق رؤيــة تجمــع بــن التحويــل البيداغوجــي للمعرفــة الرشعيــة مــن مــادة علميــة إىل
مــادة تعليميــة تعلميــة ،واالســتجابة للمقاصــد الكــرى للمنهــاج الــدرايس يف بعدهــا الكــوين
والوجــودي والحقوقــي والجــودي؛
إعــداد وثيقــة تربويــة مؤطــرة للرتبيــة عــى القيــم والثوابــت الدينيــة يف بنــاء منهــاج العلــوم
الرشعيــة بالتعليــم املــدريس العتيــق ،وذلــك بشــكل يراعــي االمتــدادات القيميــة ومكونــات
الثوابــت الدينيــة يف بنــاء املعــارف املدرســية بالتعليــم العتيــق وفــق منهــج تكامــي يراعــي
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الدقــة والتــدرج ،ويســتحرض بطريقــة وظيفيــة مث ـرات املداخــل القيميــة الخمســة املتمثلــة
يف  :التزكيــة واالقتــداء واالســتجابة والقســط والحكمــة؛
إعــداد األطــر املرجعيــة لالمتحانــات اإلشــهادية بأطــوار التعليــم املــدريس العتيــق يف مــواد
العلــوم الرشعيــة واللغــة العربيــة؛
تعزيــز الكفــاءات املهنيــة لألطر الرتبوية العاملــة بالتعليم العتيق من خالل ما يأيت :
• تنظيــم  26دورة تكوينيــة وطنيــة وجهويــة ،اســتفاد منهــا  1060إطــار تربويــا
مبؤسســات التعليــم املــدريس العتيــق (مكلفــون بالتدريــس -مربيــات ومربــون بالتعليــم
األويل العتيــق) ،وقــد اســتهدفت برامــج التكويــن وحــدات :علــوم الرتبيــة -علــم النفــس
الرتبــوي -التنشــيط الرتبــوي  -املنهــاج الرتبــوي -تعميــق التخصــص يف العلــوم الرشعيــة
واللغويــة -طــرق ومناهــج التدريــس -الرتبيــة عــى القيــم؛
• تنظيــم دورة تكوينيــة وطنيــة لفائــدة هيئــة اإلرشاف الرتبــوي بالتعليــم العتيــق يف
موضــوع« :الرتبيــة عــى القيــم ومراعــاة الثوابــت الدينيــة يف تنزيــل الربامــج الدراســية
بالتعليــم العتيــق»؛
• تنظيــم ثالثــة دورات تكوينيــة وطنيــة لفائــدة هيئــة التنشــيط الرتبــوي مبؤسســات
التعليــم العتيــق يف موضــوع «الرتبيــة القرائيــة وتنميــة املكتبــة املدرســية بالتعليــم
العتيــق»
اســتكامل تأهيل الشــأن الرتبوي يف الجوانب اآلتية :
• تنظيــم زيــارات صفيــة لفائــدة مدرســات ومــدريس التعليــم العتيــق ملراقبــة وتتبــع
عملهــم ،والتأكــد مــن مــدى التزامهــم بتطبيــق الربامــج الدراســية املقــررة ،وتقيدهــم
بالثوابــت الدينيــة وقــد بلــغ برســم الســنوات  2016و 2017و 2018مجمــوع عــدد
الزيــارات الصفيــة للمدرســن 8197 ،زيــارة تربويــة ،فيــا بلــغ مجمــوع عــدد النــدوات
الرتبويــة والــدروس التطبيقيــة 805 ،نــدوة ،و 696درســا تطبيقيــا ،وقــد أرشف عــى
تنظيــم هــذه الزيــارات  83مفتشــا ومرشــدا تربويــا؛
• تنظيــم االمتحانــات اإلشــهادية وغــر اإلشــهادية بجميــع أطــوار التعليــم العتيــق برســم
كل ســنة دراســية مبــا ميكــن خريجــي هــذا القطــاع مــن الحصــول عــى الشــهادات
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واكتســاب املؤهــات العلميــة الكفيلــة بالرقــي بكفاءاتهــم ،وفتــح آفــاق علميــة ومهنيــة
وإدماجهــم يف الحيــاة العامــة ،إذ بلــغ عــدد املرتشــحني برســم املواســم الدراســية
 2016/2015و 2017/2016و 20160 ،2018/2017بجميــع األطــوار الدراســية (ابتــدايئ/
إعدادي/ثانوي/نهــايئ) ،نجــح منهــم  ،15528وذلــك بنســبة نجــاح بلغــت 77%؛
• إدمــاج حملــة كتــاب اللــه العزيــز بالتعليــم العتيــق مــن خــال تنظيــم اختبــارات
املســتوى لفائدتهــم ،إذ تــم مــا بــن ســنة  2016و 2018إدمــاج  23063مبؤسســات التعليــم
العتيــق ،مبعــدل يفــوق  7500حافظــة وحافــظ ســنويا؛
• ترســيخ قيــم االنفتــاح والتواصــل والحــوار واإلبــداع واملواطنــة وثقافــة حقــوق اإلنســان
لــدى تالميــذ وطلبــة التعليــم العتيــق ،وذلــك مــن خــال تنظيــم أنشــطة تربويــة وترفيهيــة
يف إطــار أنديــة مدرســية مبــا يحقــق انفتاحهــم عــى محيطهــم الثقــايف واالجتامعــي،
وينمــي روح املبــادرة واإلبــداع لديهــم ،ويرفــع مــن قدراتهــم العقليــة والوجدانيــة
والنفســية ،وقــد بلــغ عــدد هــذه األنشــطة برســم الســنوات  2016و 2017و،2018
 15300نشــاطا تربويــا؛ أرشف عــى تأطريهــا  124منشــطا تربويــا؛
• تشــجيع التميــز الرتبــوي بالتعليــم العتيــق بتنظيــم جائــزة محمــد الســادس للكتاتيــب
القرآنيــة بفروعهــا الثــاث (منهجيــة التلقــن ،املردوديــة ،التســيري) ،وجائــزة التعليــم
العتيــق للتميــز الرتبــوي تهــم التلميــذ /الطالــب املتميــز واملؤسســة املتميــزة؛
• تشــجيع البحــث الرتبــوي لتشــخيص الواقــع الرتبــوي بالتعليــم العتيــق وتحســن
منظومتــه ،وقــد أرشفــت الــوزارة برســم الســنوات  2016و 2017و 2018عــى إنجــاز
بحــوث تربويــة وعلميــة همــت املجالــن اآلتــن :
 مجال الخصوصية املغربية يف تعليم القرآن الكريم ،وذلك بإصدار كتابني  ،وهام : oكتــاب دليــل مصطلحــات تعليــم القــرآن الكريم بالتعليــم العتيــق( )2016؛ ويتضمن
العنــارص اآلتيــة ،آداب تعليــم القــرآن الكريــم /أســاء العلــوم والفنــون والروايــات/
أســاء الســور واألنصبــة /طريقــة تعليــم القــرآن الكريــم /التعهــد والدعــم والتقويــم/
الوســائل واألدوات التعليميــة /األنشــطة الرتبويــة /الزمــن املــدريس /أســاء وصفــات
املعلــم واملتعلــم /أســاء وأوصــاف مــكان التحفيــظ /اإلحســان والدعــم االجتامعــي؛
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 oكتــاب «متهيــد الطريــق إىل معرفــة األنصــاص القرآنيــة بالتعليــم العتيــق» (خمســة
أقســام) ،وهــو كتــاب عنــي بجمــع األنصــاص القرآنيــة وترتيبهــا وتصنيفهــا وفــق
العلــوم املؤطــرة لتعليــم القــرآن الكريــم يف الرســم والضبــط والوقــف والتجويــد
وال َعــدد والــورود وال ُبعيــدة واملتشــابهات.
 املجــال الرتبــوي ،حيــث أرشف أعضــاء هيئــة التأطــر واإلرشــاد الرتبــوي عــى إنجــازمثانيــة عــر ( )18بحثــا تربويــا همــت مناهــج تحفيــظ القــرآن الكريــم طرائــق ومنهجيات
التدريــس بالتعليــم العتيــق وطــرق التقويــم والدعــم والوســائل التعليميــة.

االستمرار يف االرتقاء بربنامج محو األمية باملساجد يف املجالني الحرضي والقروي

عملــت الــوزارة عــى تنويــع وتجويــد املناهــج وطرائــق التعلــم ،وقامــت مبراجعــة العــدة الرتبويــة
مــن أجــل دمــج الربنامجــن املســجدي والتلفــزي ،لضبــط أهــداف وقــدرات وكفايــات التعلــم لــكل
مســتوى درايس ،وإغنــاء التعلــات وجعلهــا أكــر واقعيــة ونفعيــة بالنســبة للمســتفيدين ،مــع
تحفيزهــم عــى التعلــم الــذايت والتعلــم مــدى الحيــاة ،وفيــا يــي عناويــن الكتــب التعليميــة:
أقرأ وأتعلم املســتوى األول «تعلاميت األساســية ومهارايت الحياتية»
أقــرأ وأتعلم املســتوى الثاين «القرائية الوظيفية والقرائيــة التأهيلية للتعلم مدى الحياة»
كــا عملــت عــى تجديــد مضامــن الدالئــل الرتبويــة التوجيهيــة انســجاما مــع دمــج الربنامجــن.
تــم تعزيــز هــذه املقــررات التعليميــة بوثائــق تربويــة مصاحبــة لهــا ،يسرتشــد بهــا مؤطــرو الربنامج
املرشفــون عــى ســر العمليــة التعليميــة التعلميــة وتتمثــل يف الوثائــق اآلتيــة :املنهــاج الرتبــوي؛
مؤطــر الــدروس -الوظائــف والكفــاءات؛ املذكــرة الرتبويــة ملؤطــري الــدروس؛ القواعــد يف القـراءة
الســليمة للقــرآن الكريــم؛ دليــل األنشــطة املوازيــة.
التقويم
أرســت الــوزارة نظــام التقويــم التموضعــي والتكوينــي واإلشــهادي ،ونفذتــه بانتظــام وفــق
مقتضيــات القــرار الــوزاري رقــم ( 14.2429الصــادر بتاريــخ  03يوليــوز  ،)2014ومرجعيتهــا
الرتبويــة ،وطبقــا ملضامــن دليــل التقويــم الرتبــوي ،بهــدف قيــاس إنجــازات املســتفيدين
ومــدى اســتيعابهم للتعلــات التــي تلقوهــا ومتكنهــم مــن الكفايــات املؤهلــة ملســتوى أعــى.
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واعتمــدت تفعيــل نظامــي :التقويــم املســتمر والتقويــم اإلشــهادي .أصــدرت كراســة الوضعيات
يف املســتويني األول والثــاين يف جميــع املــواد التعليميــة لفائــدة املســتفيدين مــن الربنامــج،
بهــدف وضعهــم عنــد نهايــة كل درس أمــام وضعيــة مســألة لتقويــم تعلامتهــم ورصــد تعرثتهــم
ومعالجتهــا.
راجعت وجددت مضمون دليل التقويم الرتبوي.
التحفيز
يتــم تنظيــم جائــزة محمــد الســادس لربنامــج محــو األميــة باملســاجد املنظمــة بظهــر رشيــف
عــدد  1.14.102بتاريــخ  20رجــب  20( 1435مــاي  .)2014ويتفضــل موالنــا أمــر املؤمنــن
صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه بتســليم الجوائــز النقديــة والشــهادات
التقديريــة للخمــس األوائــل املتفوقــن يف برنامــج محــو األميــة باملســاجد عــى الصعيــد الوطني
برســم كل موســم درايس.
اســتمرت الــوزارة يف تفعيــل نظــام التحفيــز اإلقليمــي والجهــوي ،وســعيا إىل توثيــق املراحــل
التــي قطعتهــا الــوزارة يف تنظيــم عمليــة التحفيــز عــى الصعيــد الوطنــي أعــدت الــوزارة «دليــل
جائــزة محمــد الســادس لربنامــج محــو األميــة باملســاجد».
التكوين واإلرشاف الرتبوي
وضعــت الــوزارة مخططــا للتكويــن املســتمر ،تنفــذه وفــق دليــل مرجعــي يف هندســة تأهيــل
األطــر اإلداريــة والرتبويــة والرفــع مــن جــودة مردوديتهــا؛
أرســت نظامــا لــإرشاف الرتبــوي تنفــذه بواســطة أجهــزة التنســيق واالستشــارة الرتبويــة ،وفــق
إطــار مرجعــي للوظائــف والكفــاءات؛
أعــدت مخططــا لتقويــم اإلدارة الرتبويــة للربنامــج يف مندوبيــات الشــؤون اإلســامية وفــق
دليــل مرجعــي تنفــذه يف مراحــل منتظمــة مــن املوســم الــدرايس.
التعاون والتواصل
تتعــاون الــوزارة مــع القطاعــات املتدخلــة والخ ـراء يف مجــال محــو األميــة ،لتجويــد مســار
الربنامــج؛
تنفذ بانتظام حمالت إعالمية وتحسيسية للتعريف بالربنامج والرفع من جاذبيته؛
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اعتــاد مقاربــة اجتامعيــة تنمويــة عــر إدمــاج حامــي الشــهادات يف تأطــر برنامــج محــو
األميــة باملســاجد ،ومتكينهــم مــن تعويضــات شــهرية يف إطــار نظــام الســاعات اإلضافيــة املنظــم
بظهــر رشيــف عــدد  1.14.101بتاريــخ  20رجــب  20( 1435مــاي  )2014وقـرار الســيد وزيــر
األوقــاف والشــؤون اإلســامية رقــم  2430.14بتاريــخ  5رمضــان  3( 1435يوليــوز  )2014يف
شــأن تحديــد كيفيــات اختيــار مؤطــري برنامــج محــو االميــة باملســاجد؛
تعزيــز التنميــة املجاليــة مــن خــال توســيع الربنامــج بالعــامل القــروي وتعميــم مــروع القــرى
القارئــة الــذي يســاعد يف حــر وتحديــد الفئــة املســتهدفة ونهــج سياســة التمشــيط الجغـرايف
للقضــاء عــى هــذه اآلفــة؛
انفتــاح الربنامــج عــى املؤسســات الســجنية واســتهداف رشيحــة مهمــة مــن املســتفيدين،
مــع الحــرص عــى تزويدهــم بــاألدوات واملعــدات ،والقيــام بزيــارات تفقديــة وتربويــة لســر
العمليــة التعليميــة التعلميــة؛
تجهيــز الربنامــج باملعــدات الديداكتيكيــة والوســائط البيداغوجيــة الســمعية البرصيــة
واملعلوماتيــة لتوفــر الظــروف املالمئــة للنهــوض باملهــام املنوطــة باألجهــزة الرتبويــة.
تزويــد مســتفيدي املســتويني األول والثــاين للربنامــج باملقــررات التعليميــة واألدوات ،والدالئــل
الرتبويــة والوثائــق البيداغوجيــة عــى مؤطــري الربنامــج باملجــان.
فيــا يتعلــق مبــروع التكويــن املهنــي ،فــإن الــوزارة قامــت خــال املوســم الــدرايس
 2018-2017بطبــع املقــرر التعليمــي «أقــرأ وأتعلــم :التكويــن املهنــي – املســتوى الثــاين»
موجــه لفائــدة املســتفيدين الذيــن يتابعــون الحلقــات النظريــة مــن هــذه املــادة بربنامــج
محــو األميــة بواســطة التلفــاز واإلنرتنيــت الــذي يبــث عــى قنــاة محمــد الســادس للقــرآن
الكريــم .وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين منــه مــا يناهــز .65132أمــا مــا يخــص مــروع توســيع
دائــرة املســتفيدين مــن الربنامــج لفائــدة املهاجريــن ،فــإن الــوزارة بصــدد إعــداد دليــل مرجعي
لهــذا املــروع.
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 .3.1تعزيز برنامج محو األمية للوكالة الوطنية ملحاربة األمية
يعتــر ورش محاربــة األميــة يف املغــرب مــن األوراش التــي تحظــى باألوليــة باعتبار ما توليهــا الحكومة
مــن خــال برنامجهــا بالعمــل عــى تقليــص معــدل األميــة إىل  20%ســنة  2021عــر تقديــم الدعــم
الــازم للوكالــة الوطنيــة ملحاربــة األميــة لتعــزي الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه وأيــده
مــن عنايــة واهتــام خــاص .والتزمــت بتعزيــز دورهــا وتقويــة نجاعتهــا ومتكينهــا مــن وســائل العمل
البرشيــة واملاليــة الالزمــة للقيــام مبهامهــا برشاكــة مــع مختلــف الفاعلــن املعنيــن؛ ويف هــذا الصــدد،
صــادق مجلــس إدارة الوكالــة الوطنيــة ملحاربــة األميــة املنعقــد بتاريــخ  8شــتنرب  2017عــى خارطــة
الطريــق للفــرة املمتــدة بــن  2021-2017واملتضمنــة ألهــم األوراش املعتمــدة للتصــدي لألميــة مــع
اإلعطــاء األولويــة للنســاء والعــامل القــروي والشــباب.
وتفعيــا لــدور الوكالــة يف التنســيق والتعبئــة ،تــم تنظيــم املناظــرة الوطنيــة ملحاربــة األميــة تحــت
الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه وأيــده والتــي شــهدت
عقــد لقــاءات تنســيقية وتشــاورية أوليــة مــع كل الــركاء مــن هيئــات املجتمــع املــدين وقطاعــات
ومؤسســات حكوميــة وقطــاع خــاص وكذلــك الــركاء التقنيــن واملاليــن.

مؤرشات دالة

بلــغ عــدد املســتفيدين مــن برامــج محــو األميــة برســم املوســم القـرايئ 1.045.974 2018 - 2017
مقابــل  904.172برســم املوســم  2017-2016أي بزيــادة تقــدر ب %16؛ موزعــة عــى التــوايل بــكل
مــن املســتوى األول والثــاين كالتــايل 854.670 :و 191.304مســتفيد(ة) مقابــل  734.974و 167.198
مســتفيد(ة) املوســم الســابق .كــا أن العــدد اإلجــايل للمســجلني ،خــال العــر الســنوات األخــرة
ارتفــع إىل أكــر مــن  7مليــون مســتفيد(ة) .ويبــن الرســم املبيــاين التــايل تطــور أعــداد املســتفيدين:
ج 16.تطور عدد املســتفيدين منذ إحداث الوكالة
1.045.974

904.172

854.670

191.304
2018 - 2017

783.598
734.974

169.198
2017 - 2016
املجموع

747.436
652.207

131.391
2016 - 2015
ما بعد محو األمية

674.551

72.885
2015 - 2014
محو األمية
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وتجــدر اإلشــارة اىل أن  91%مــن مجمــوع املســجلني هــم إنــاث و  9%ذكــور أي مــا يعــادل عــى
التــوايل  953.681و  92.245مســجل(ة).
فيــا يخــص توزيــع مجمــوع املســجلني حســب وســط االقامــة ،فقــد بلغــت نســبة املســتفيدين يف
املجــال الحــري  54%بتســجيل  563.313مســتفيد(ة) مقابل  46%بالوســط القــروي ب 482.661
مســجلة ومســجل .نجــد يف صــدارة املســجلني حســب الفئــة العمريــة ،الفئــة  49 - 35ســنة بنســبة
 ،40%ثــم الفئــة العمريــة مــا فــوق  50ســنة بنســبة  ،31%تليهــا الفئــة العمريــة  34-25ســنة
بنســبة  22%ويف املرتبــة األخــرة نجــد الفئــة العمريــة  24 - 15ســنة بنســبة .7%
تــم تنفيــذ برامــج محــو األميــة بتعــاون مــع أربعــة متدخلــن وهــم :الجمعيــات والقطاعــات
الحكوميــة واملجالــس املنتخبــة والقطــاع الخصــويص .بالنســبة لتوزيــع أعــداد املســتفيدين حســب
الجهــات ،فــإن جهــة ســوس  -ماســة احتلــت الصــدارة ،إذ بلــغ عددهــم  138.364مســتفيدة
ومســتفيد أي مــا يعــادل نســبة  13%مــن مجمــوع املســجلني ،متبوعــة بجهــة فــاس  -مكنــاس
حيــث ســجل  128.115مســتفيد(ة) بنســبة تناهــز  12%مــن املجمــوع العــام للمســجلني .وتحتــل
جهــة الــدار البيضــاء الكربى-ســطات املرتبــة الثالثــة بعــدد  124.647مســجال ومســجلة وهــو مــا
يقــارب نســبة  11,9%مــن مجمــوع املســجلني بالربامــج .ويظهــر الجــدول اســفله توزيــع أعــداد
املســجلني حســب جميــع الجهــات:
ج 17.توزيع عدد املســجلني بربامج محاربة األمية حســب الجهات ملوســم 2018-2017

الجهات
سوس ماسة
فاس مكناس
الدار البيضاء سطات
درعة تافياللت
بني مالل خنيفرة
مراكش آسفي
الرشق
طنجة تطوان الحسيمة
الرباط سال القنيطرة
كلميم واد نون
العيون الساقية الحمراء
الداخلة وادي الذهب
املجموع

برامج محاربة األمية حسب الجهات
املجموع
برنامج ما بعد محاربة األمية
برنامج محاربة األمية
13,23%
138 364
12,47%
23 859
13,40%
114 505
12,25%
128 115
13,49%
25 806
11,97%
102 309
11,92%
124 647
10,71%
20 496
12,19%
104 151
11,54%
120 654
12,13%
23 214
11,40%
97 440
11,25%
117 631
10,51%
20 102
11,41%
97 529
9,82%
102 741
8,53%
16 313
10,11%
86 428
9,33%
97 586
9,22%
17 631
9,36%
79 955
9,00%
94 097
8,91%
17 043
9,02%
77 054
8,55%
89 446
10,23%
19 565
8,18%
69 881
1,59%
16 589
2,15%
4 110
1,46%
12 479
1,26%
13 212
1,37%
2 622
1,24%
10 590
0,28%
2 892
0,28%
543
0,27%
2 349
100,00% 1 045 974 100,00%
191 304
100,00%
854 670
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أحداث بارزة

مــن أجــل تحســن وضعيــة مؤرشاتهــا الكميــة والنوعيــة ،وبتنســيق ودعــم جميــع األطــراف
املتدخلــة ،ركــزت الوكالــة مجهوداتهــا عــى إنجــاز األوراش املدرجــة يف خارطــة الطريــق عــر عــدة
دعامــات نذكــر منهــا :
تفعيــل املراحــل األخــرة للخــروج مــن املرحلــة االنتقاليــة بإرســاء الهيكلــة التنظيميــة للوكالــة
عــر تنصيــب املســؤولني املركزيــن والجهويــن ومواكبتهــم يف جميــع الجوانــب املرتبطــة
بقيامهــم الفعــي مبهامهــم؛
العمــل عــى تقويــة قــدرات رشكاء الوكالــة واملتدخلــن يف برامــج محاربــة األميــة وخاصــة
هيئــات املجتمــع املــدين بتنظيــم سلســلة مــن الــدورات التكوينيــة؛
تطويــر إطــار نظــام الرشاكــة الخــاص بتنفيــذ برامــج محاربــة األميــة مــع هيئــات املجتمــع
املــدين باالعتــاد عــى املقاربــة التشــاركية والتنســيقية؛
ترسيــع وثــرة اإلنجــاز لتســجيل لتجــاوز عتبــة املليــون مســتفيد مــن برامــج محــو األميــة
و 100.000مســتفيد مــن برامــج مــا بعــد محــو األميــة ســنويا مبالءمــة العــرض والطلــب وتوفــر
برامــج محــو األميــة تتــاءم وحاجيــات فئــات مختلفــة مــن األميــن؛
تعزيــز دور التواصــل والرتافــع بإعــداد وإخــراج الوســائل التواصليــة املكتوبــة والســمعية
البرصيــة ،والتــي تبــث عــر القنــوات التلفزيــة املغربيــة خــال الحملــة التحسيســية التــي قــد
تنطلــق بدايــة شــهر شــتنرب مــن املوســم القـرايئ املقبــل ،إضافــة اىل إطــاق النســخة الجديــدة
للموقــع الرســمي للوكالــة.

أوراش مهيكلة

تتضمــن خارطــة الطريــق للفــرة املمتــدة بــن  2021 - 2017أهــم األوراش املعتمــدة للتصــدي
لألميــة ،حيــث تعطــي األولويــة للنســاء والعــامل القــروي والشــباب .وترتبــط هــذه األوراش بثــاث
محــاور أساســية وهــي تقويــة مرتكــز الحكامــة الجيــدة وتحســن جــودة التعلــات وكــذا املالءمــة
بــن العــرض والطلــب .ومــن بــن أهمهــا:
إرساء املصالح املركزية والخارجية للوكالة
يتعلــق األمــر باســتكامل مســار مأسســة الوكالــة عــن طريــق إرســاء متثيلياتهــا الخارجيــة وذلــك
بفضــل مســاعدة ودعــم وزارة االقتصــاد واملاليــة ووزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي
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والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،وبذلــك ميكــن هــذا اإلرســاء ،مــن ضــان تدبــر عــن قــرب
وتنفيــذ لربامــج محــو األميــة يف جميــع أنحــاء املغــرب .وإحــكام تتبــع وتقييــم كافــة برامــج محــو
األميــة التــي تــم إطالقهــا.
تطوير نظام الرشاكة مع هيئات املجتمع املدين:
تعتــر الرشاكــة مــع هيئــات املجتمــع املــدين مــن املجــاالت التــي توليهــا الوكالــة أهميــة خاصــة
باعتبــار الــدور األســايس الــذي تلعبــه الهيئــات يف تنفيــذ برامــج محاربــة األميــة .ولذلــك عملــت
الوكالــة عــى تطويــر نظــام رشاكــة مــرن وفعــال يف إطــار منهجيــة تشــاركية مــع هيئــات املجتمــع
املــدين.
تعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الرشكاء
انطالقــا مــن كــون ورش محاربــة األميــة شــأن جامعــي ،وتنفيــذا لألهــداف الخاصــة بترسيــع وثــرة
اإلنجــاز وإرســاء مقاربــة تشــاركية ترابيــة لوضــع وتنفيذ مخططــات وطنيــة وجهوية ملحاربــة األمية
عملــت الوكالــة عــى توســيع وتنويــع الرشاكــة والتعــاون مــع القطاعــات الحكوميــة واملجالــس
املنتخبــة والــركاء املاليــن والتقنيــن .ويف هــذا اإلطــار تســتفيد الوكالــة مــن دعــم لالتحــاد األورويب
للمــرة الثالثــة عــى التــوايل  ،alpha3وآخــر مــن منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة
 ،UNESCOوكذلــك مــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ  ،PNUDوالكونفدراليــة األملانيــة لتعليــم
الكبــار  DVV internationalوالوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة .AECID
مهننة منظومة التكوين يف مهن محاربة األمية
تعمــل الوكالــة عــى أن تتحــول تدريجيــا إىل مركــز خــرة يف مجــال محاربــة األميــة عــى املســتوى
الوطنــي وذلــك حتــى تتمكــن مــن االضطــاع باملهــام املســندة إليهــا يف مجــال إعــداد برامــج
ذات جــودة تســتجيب لحاجــات مختلــف الفئــات املعنيــة ملحاربــة األميــة ،خاصــة فئــات الشــباب
والنســاء وســكان املناطــق القرويــة .ومــن أجــل ذلــك تعمــل الوكالــة عــى إرســاء منظومــة للتكوين
شــاملة ملختلــف املهــن املرتبطــة مبجــال محاربــة األميــة (تكويــن املكونــن وهندســة التكويــن
وتأهيــل الجمعيــات ونظــام التتبــع والتقويــم واإلشــهاد.)...
ويف هــذا الصــدد ،تنســق الوكالــة مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل
والبحــث العلمــي مــن أجــل تعبئــة الجامعــات واملراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن الحتضان
منظومــة التكويــن يف مهــن محاربــة األميــة باعتبارهــا جــزءا مــن املجــال الرتبــوي التكوينــي العــام.
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كــا قامــت الوكالــة بإب ـرام اتفاقيــة رشاكــة مــع الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش الشــغل والكفــاءات،
وذلــك لدعــم إنجــاز تكوينــات املكونــن العاملــن بهيئــات املجتمــع املــدين عــى الصعيــد الجهــوي،
كــا قامــت بتنظيــم دورة تكوينيــة مــع املعهــد األملــاين ( )DVV internationalلفائــدة مكونــن
عاملــن باملراكــز الجهويــة للرتبيــة والتكويــن ،وذلــك قصــد تأطــر مكــوين محاربــة األميــة.
التكوين عن بعد
مــن أجــل توســيع قاعــدة املســتفيدين مــن برامــج محاربــة األميــة تعمــل الوكالــة عــى تطويــر
التكويــن عــن بعــد الــذي بــدأ يحتــل مكانتــه ضمــن أمنــاط التعلــم املعتمــدة ،وذلــك عــن طريــق
إعــداد محتويــات ديداكتيكيــة رقميــة لفائــدة املســتفيدين متكنهــم مــن الولــوج إىل دروس محاربــة
األميــة عــر مختلــف األجهــزة االلكرتونيــة كالنقــال والحاســوب والشاشــة التفاعليــة.
إرساء نظام الجسور بني برامج محاربة األمية والتعليم النظامي
تشــتغل الوكالــة بتعــاون وتنســيق مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل
والبحــث العلمــي عــى إحــداث الجســور بــن مختلف برامــج التعليــم والتكويــن والتأهيــل املوجهة
للكبــار ،وذلــك مــن أجــل متكــن املســتفيدين مــن برامــج محــو األميــة مــن الحصــول عــى شــهادات
تخــول لهــم االنتقــال إىل مســتويات التعليــم النظامــي والتكويــن املهنــي ،ومــن جهــة أخــرى عــى
مهننــة منظومــة التكويــن يف مهــن محاربــة األميــة.
التتبع والتقويم
قامــت الوكالــة بتهيــئ عــدة موحــدة للتتبــع وتقييــم برامــج محــو األميــة يتــم وضعهــا رهــن إشــارة
األشــخاص املعنيــن للقيــام بعمليــات تتبــع وتقييــم فصــول محــو األميــة .وتعمــل الوكالــة حاليــا
عــى إغنــاء هــذه املنظومــة بالعمــل عــى توفــر الــروط القانونيــة والتحفيزيــة الرضوريــة التــي
تســمح باالســتعانة بخـرات خارجيــة مــن أجــل أجــرأة هــذه العــدة.
رقمنة عمليات التدبري
قامــت الوكالــة برقمنــة جميــع العمليــات املرتبطــة بتدبــر مشــاريع محاربــة األميــة وتتبعهــا
وتقييمهــا ابتــداء مــن إيــداع املشــاريع ومــرورا بأشــغال انتقائهــا وتوقيــع اتفاقيــات الرشاكــة
إىل غايــة رصف الدعــم وتتبــع تنفيذهــا .وقــد توجــت هــذه املجهــودات بنيــل الوكالــة لجائــزة
«امتيــاز»  2017للتشــجيع املنظمــة مــن طــرف وزارة إصــاح اإلدارة والوظيفــة العموميــة.
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 .4.1تكوين مهني موجه لتحقيق فرص التشغيل

املحور األول :عرض للتكوين موسع ومندمج

التكويــن املهنــي األســايس لفائــدة الشــباب الراغبــن الحصــول عــى شــهادة أو دبلــوم ويتــم
داخــل املؤسســات أو بالتمــرس (تكويــن بنســبة  % 50مــن الغــاف الزمنــي داخــل املقاولــة
و 50%داخــل مؤسســة التكويــن) والتــدرج املهنــي (تكويــن بنســبة  % 80مــن الغــاف الزمنــي
داخــل املقاولــة و 20%داخــل مركــز التكويــن) ويشــمل التكويــن املهنــي األســايس املختتــم
بدبلــوم والتكويــن التأهيــي (تكويــن ملــدة قصــرة ت ـراوح بــن  3و 9أشــهر لتحســن قابليــة
التشــغيل)
 418864متدربــة ومتــدرب بالتكويــن املهنــي األســايس خــال املوســم التكوينــي 2016/2015
و 422315خــال املوســم التكوينــي  2017/2016و 433007خــال املوســم التكوينــي
 2017/2018منهــا:
• التكويــن التأهيــي  :تكويــن  112.668ســنة  2016/2015و 100928ســنة 2016/2017
و 144944ســنة 2017/2018؛
• التــدرج املهنــي  :تكويــن  30079متدرجــة ومتــدرج ســنة  2016/2015و 30457ســنة
 2017/2016و 36878ســنة 2018/2017؛
• التمــرس املهنــي  :تكويــن  86472متمرســة ومتمرســا ســنة  2016/2015و 92521ســنة
 2017/2016و 93738ســنة .2018/2017
•  73884بالقطــاع الخــاص ســنة  2016/2015و 75977ســنة  2017/2016و 76364ســنة
.2018/2017
نسبة اإلنجاز من حيث عدد املتدربني خالل الفرتة .% 88 :2018 - 2015
 182093خريجة وخريج برسم سنة  ،2016و 186333خريجة وخريج برسم سنة 2017
يبلغ عدد مؤسسات التكوين املهني العمومي  677مؤسسة منها  362باملكتب.
يبلغ عدد مؤسسات التكوين املهني الخاص  1271مؤسسة منها  383مؤسسة معتمدة.
يتعــزز جهــاز التكويــن املهنــي بفضــاءات للتكويــن تابعــة لجمعيــات املجتمــع املــدين (35
مؤسســة) أو داخــل املقــاوالت املــدين ( 59مؤسســة) و 59مركــزا لتكويــن الســجناء.
إحداث  29مؤسسة جديدة خالل الفرتة 2018 - 2015
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إال أنــه يالحــظ أن األهــداف الكميــة املحــددة يف االســراتيجية قــد ال يتــم بلوغهــا بســبب :
ضعــف التنســيق بــن الهيئــات املكونــة والتأخــر يف إخ ـراج القانــون املنظــم للتكويــن املســتمر
الــيء الــذي يؤخــر تحقيــق األهــداف املســطرة بالنســبة للفئــات الجديــدة التــي يشــملها هــذا
النظــام ألول مــرة فضــا عــن محدوديــة املــوارد البرشيــة واملاليــة املرصــودة لتنفيــذ االســراتيجية
التــي مل يكــن لهــا أي انعــكاس ســواء عــى مســتوى امليزانيــة الفرعيــة لكتابــة الدولــة املكلفــة
بالتكويــن املهنــي أو عــى مســتوى اعتــاد تبويــب خــاص للتكويــن املهنــي ضمــن امليزانيــات
الفرعيــة للقطاعــات الحكوميــة املكونــة كــا جــاء يف اإلجـراءات التــي تضمنهــا العقــد الربنامــج
الشــامل لالســراتيجية.

املحور الثاين :عرض للتكوين موجه بالطلب

إعداد واملصادقة عىل تصميم لنموذج املالءمة بني التكوين والتشغيل.
الدراسات القطاعية لتحديد الحاجيات من الكفاءات والتكوين:
• تحيني منهجية قيادة الدراسات القطاعية؛
• إنهــاء إنجــاز 7دراســات بــكل مــن قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة واللوجســتيك والنقــل
والصناعــات الغذائيــة والبيئــة واملــاء والتطهــر والتجــارة الخارجيــة؛
• دراســتان يف طــور اإلنجــاز بــكل مــن قطــاع الصناعــة التقليديــة والصناعــة امليكانيكيــة
واملعدنيــة والكهربائيــة واإللكرتونيــة؛
• إعــداد األســس املرجعيــة إلطــاق دراســات يف القطاعــات التاليــة :قطــاع الكيميــاء وشــبه
الكيميــاء ،النســيج واأللبســة ،اإلدارة والتســيري والتجــارة ،الفالحــة.
آليات تدبري سوق الشغل:
• إنهــاء إعــداد دالئــل املهــن والحــرف ومرجعيــات املهــن والكفــاءات يف  9قطاعــات :النقــل
والصناعــات الغذائيــة والبيئــة واملــاء والتطهــر والفالحــة والصيــد البحــري واللوجســتيك
والبنــاء والصناعــة التقليديــة؛
• إعــداد دالئــل املهــن والحــرف ومرجعيــات املهــن والكفــاءات يف قطــاع الصناعــة امليكانيكيــة
واملعدنيــة والكهربائيــة واإللكرتونية؛
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• إعــداد األســس املرجعيــة إلطــاق مشــاريع إعــداد دالئــل املهــن والحــرف ومرجعيــات املهن
والكفــاءات بــكل مــن قطــاع الكيميــاء وشــبه الكيميــاء ،النســيج واأللبســة ،اإلدارة والتســيري
والتجــارة .يتــم تعميــم هــذه الدالئــل واملرجعيــات عــى جميــع القطاعــات يف أفــق 2021؛
• إنهــاء مــروع تجريــب منهجيــة إعــداد دليــل قطاعــات التكويــن بأربعــة قطاعــات:
الســياحة والصناعــة التقليديــة والفالحــة والصيــد البحــري.
نظــام معلومــايت يف طــور اإلنجــاز الســتغالل املعطيــات املســتخلصة مــن الدراســات القطاعيــة
ودالئــل املهــن والحــرف ومرجعيــات املهــن والكفــاءات؛
إنهــاء مــروع دعــم أربــع فيدراليــات مهنية يف ميــدان تحديــد الحاجيــات ل AMICA , FIMME
و FENELEC؛
إعــداد منهجيــة وجهــاز لتحيــن الدراســات القطاعيــة ودالئــل املهــن والحــرف ومرجعيــات
املهــن والكفــاءات (اللجــن القطاعيــة).
ونســجل بهــذا الخصــوص ،محدوديــة املــؤرشات املرتبطــة بســوق الشــغل عــى املســتوى
الوطنــي والجهــوي واإلقليمــي .الــيء الــذي يتطلــب تيســر الحصــول عــى املعطيــات املتوفــرة
لــدى املندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول ســوق الشــغل ورضورة إرســاء نظــام معلومــايت
موحــد ومندمــج بــن كل القطاعــات والهيئــات املكونــة لضــان تنســيق أفضــل وتخطيــط أمثــل
للتكويــن املهنــي.

املحور الثالث :املقاولة يف صلب نظام التكوين املهني

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص (التدبري املفوض)
االنتهــاء مــن عمليــة بنــاء معهــد التكويــن يف مهــن صناعــة الســيارات بطنجــة الــذي يوجــد
حاليــا يف طــور اســتكامل التجهيــز والــروع يف اســتقبال املتدربــن ابتــداء مــن شــتنرب 2017؛
الرشوع يف بناء معهد ورززات عىل أن يفتح أبوابه خالل املوسم 2019/2018؛
انتهــاء عمليــة توســعة معهــد التكويــن يف مهــن صناعــة الســيارات بالقنيطــرة والــروع يف
عمليــة التجهيــز عــى أن يســتقبل املتدربــن الذيــن يتــم تشــغيلهم يف إطــار مــروع بوجــو
ســيطروين يف مــاي 2018؛
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توســعة معهــد التكويــن يف مهــن الط ـران بالــدار البيضــاء وعمليــة التجهيــز يف طــور االنتهــاء
والــروع يف اســتغالل هــذه التوســعة باســتقبال املتدربــن ابتــداء مــن 2017؛
معهــد طنجــة للتكويــن يف مهــن الطاقــات املتجــددة تــم االنتهــاء مــن عمليــة البنــاء وهــو يف
طــور التجهيــز ليفتتــح أبوابــه يف وجــه املتدربــن خــال املوســم التكوينــي املقبــل؛
الــروع يف ابتــداء التكويــن مبعهــد التكويــن يف مهــن الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة
بوجــدة ابتــداء مــن الســنة التكوينيــة 2016/2015؛
الــروع يف إرســاء النمــوذج الخــاص بتســيري وتتبــع األهــداف املتوخــاة مــن معاهــد التدبــر
املفــوض مــن أجــل اســتثامر التطبيقــات الجيــدة يف هــذا املجــال وتدعيــم حكامــة جهــاز
التدبــر املفــوض؛
برنامــج تحــدي األلفيــة الــذي يتوخــى تطويــر الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص بإحــداث
عــرة مراكــز قطاعيــة عــى مــدى خمــس ســنوات.
التكوين بالتدرج املهني
تنمية التكوين بالتدرج املهني برشاكة مع املقاوالت
• إبــرام 24إتفاقيــة رشاكــة مــع املقــاوالت لفائــدة  8045متــدرج ومتدرجــة مــن خــال
إحــداث  15مركــز جديــد داخــل املقاولــة وتجديــد االســتغالل  09مراكــز قامئــة الــذات؛
• الــروع يف تنفيــذ  09اتفاقيــات رشاكــة مــع املقــاوالت الكــرى لتكويــن وإدمــاج 30.000
شــابة وشــاب يف مهــن الســيارات يف أفــق  2021تخــرج منهــم أزيــد مــن 1200خريــج بنســبة
إدمــاج بلغــت  %85ويســتفيد مــن التكويــن حاليــا.3795
تنمية التكوين بالتدرج املهني برشاكة مع جمعيات املجتمع املدين
• إبـرام خــال  2016و 2017مــا مجموعــه  25اتفاقيــة رشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع املــدين
لتكويــن  9450شــابة وشــاب يف أفــق 2021؛
• إبــرام اتفاقيتــن إطــار مــع قطــاع الرتبيــة الوطنيــة والوكالــة الوطنيــة ملحاربــة األميــة
لتكويــن  20.000متــدرج ومتدرجــة يف أفــق 2021؛
• التوقيــع عــى اتفاقيــة رشاكــة مــع االتحــاد الوطنــي لجمعيــات دور العائليــة القرويــة مــن
أجــل تكويــن  2852مــن أبنــاء وبنــات العــامل القــروي.
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ونســجل بهــذا الخصــوص ،املشــاركة املحــدودة للمهنيــن يف مختلــف مراحــل مسلســل التكويــن
األســايس( ،التخطيــط وإعــداد الربامــج ،وتنفيذهــا وكــذا يف تقويــم مكتســبات التكويــن)
ومحدوديــة أدوار املجموعــات مــا بــن املهــن لدعــم االستشــارة باإلضافــة إىل غيــاب عــرض
للتكويــن موجــه للمقــاوالت الصغــرى واملتوســطة برشاكــة مــع الجمعيــات املهنيــة ويف إطــار
العقــود الخاصــة بالتكويــن وكــذا غيــاب نظــام للمصادقــة عــى املكتســبات والتجربــة املهنيــن
باإلضافــة إىل اإلشــكاليات املرتبطــة باســتقبال املتدرجــن مــن طــرف املقــاوالت.
تنمية الرشاكة مع القطاعات العمومية:
• تــم التوقيــع عــى  12اتفاقيــة رشاكــة مــن أجــل تكويــن  65370شــاب وشــابة يف قطــاع
الصناعــة التقليديــة مــع غــرف الصناعــة التقليديــة وقطــاع الصناعــة التقليديــة لتنفيــذ عقــد
برنامــج قطــاع الصناعــة التقليديــة املوقــع بتاريــخ  30مــارس  .2016كــا تــم التوقيــع عــى
 12اتفاقيــة رشاكــة مــع األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن مــن أجــل تكويــن 22.210
شــاب وشــابة .باإلضافــة إىل التوقيــع عــى  8اتفاقيــات مــع معاهــد الســياحة والفندقــة
لتكويــن  3475متــدرج ومتدرجــة.
وعمومــا ينبغــي الوقــوف عــى مــدى مالءمــة االتفاقيــات املوقعــة يف ميــدان التكويــن املهنــي
مــع الرؤيــة االســراتيجية إلصــاح منظومــة الرتبيــة والتكويــن واالســراتيجية الوطنيــة للتكويــن
املهنــي  .2021ولضــان الســر األمثــل لتتبــع تنفيــذ هــذه االتفاقيــات وخصوصــا تلــك املوقعــة
أمــام النظــر الســامي لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــر اللــه وأيــده ،نقــرح تشــكيل
لجنــة تحــت رئاســة الســيد رئيــس الحكومــة لهــذا الغــرض.

املحور الرابع :جهاز للتكوين مرتكز عىل التحسني املستمر للجودة

إعــداد واملصادقــة عــى إطــار مرجعــي لتدبــر هندســة التكويــن حســب املقاربــة املرتكــزة
عــى الكفــاءات؛
إعــداد واملصادقــة عــى اإلطــار املنهجــي إلعــداد وإرســاء الربامــج حســب املقاربــة املرتكــزة
عــى الكفــاءات وكــذا دليــل تدبــر مؤسســات التكويــن املهنــي؛
إعداد منهجية املصادقة عىل برامج التكوين املهني حسب املقاربة باعتبار الكفاءات؛
إعداد برنامج التكوين لشعبة الحراسة ““Gardiennageحسب املقاربة باعتبار الكفاءات؛
إنجاز تكوينات حول آليات وأدوات إرساء هذه املقاربة؛
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إعداد طريقة وقواعد تقييم املتدربني اعتامدا عىل املقاربة املرتكزة عىل الكفاءات؛
إعداد دراسة لرصد التجارب الناجحة يف مجال تنمية الكفاءات األساسية؛
إنجــاز تشــخيص وســجل املهــن الشــبه متخصصــة وإعــداد برامــج التكويــن متعلقــة بعــر
مهــن منهــا ذات األولويــة مــن أجــل إرســائها داخــل عــر مؤسســات للتكويــن املهنــي وكــذا
املصادقــة عــى الكفــاءات بالنســبة للذيــن يزاولــون عملهــم يف هــذه املهــن؛
إعــداد دراســة مقياســية إلحــداث املعهــد الوطنــي لتكويــن املكونــن واملــدراء وللبحــث يف
هندســة التكويــن (اقتنــاء البقعــة األرضيــة والــروع يف إنجــاز الدراســات املتعلقــة بالبنــاء)؛
بلورة مرجعيات املهن والكفاءات ملهن التكوين (املكونون واملدراء واألوصياء.)....

املحور الخامس :تثمني املسار املهني

تطويــر التوجيــه املهنــي يف إطــار منظومــة مندمجــة للتوجيــه املــدريس واملهنــي تجعــل التكوين
املهنــي مــن بــن االختيــارات املتاحة:
• إصدار والعمل بدورية وزارية يف شأن تنظيم التوجيه املهني؛
• إرســاء اللجــن الجهويــة لتتبــع التوجيــه املهنــي بتنســيق بــن األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة
والتكويــن واملندوبيــات الجهويــة للتكويــن املهنــي ومبشــاركة مختلــف القطاعــات املكونــة؛
• إعــداد دعائــم إعالميــة وإخباريــة حــول عــروض التكويــن املهنــي بالقطــاع العمومــي
وولــوج التكويــن املهنــي؛
• الــروع يف إحــداث بوابــة وطنيــة للتوجيــه  www.monorientation.gov.maتشــمل
عــروض التكويــن بالرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل (مــروع مشــرك بــن
القطاعــات الثالثــة للــوزارة).
• تطويــر مســاحات لإلعــام واملســاعدة عــى التوجيــه واإلدمــاج املهنيــن مــن خــال إحــداث
 3مراكــز للتوجيــه الوظيفــي ( carrer centerطنجــة والــدار البيضــاء ومراكــش) ومركــز
افـرايض للتوجيــه الوظيفــي « »www.careercenter.maيف إطــار برنامــج رشاكــة مــع الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة (.)USAID
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دعم إرساء مسار استكشاف املهن باملؤسسات التعليمية:
• االنطــاق الرســمي للبوابــة الوطنيــة الستكشــاف املهــن  www.metiers.net.maمــن طــرف
الســيد الوزيــر يف  4أبريــل  2017؛
• إعــداد رشائــط متعــددة الوســائط الستكشــاف املهــن تخــص ســنة  10 ،2017مهــن 4 :مهــن
بقطــاع الســياحة والفندقــة و 4مهــن بقطــاع الفالحــة ومهنتــن اثنتــن بقطــاع الصيــد البحري.
ومهنتــن اثنتــن بقطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة برســم  .2018حيــث يتوفــر القطــاع حاليــا
عــى دعائــم تخــص  36مهنــة مســتهدفة مــن طــرف التكويــن املهنــي يف قطاعــات الســياحة
والفندقــة والفالحــة والصيــد البحــري والط ـران والصناعــات الغذائيــة وترحيــل الخدمــات
وصناعــة الســيارات والصناعــة التقليديــة والبنــاء واألشــغال العموميــة ؛
• الــروع يف إرســاء اللجــن الجهويــة لتتبــع اتفاقيــة الرشاكــة مــع االتحــاد العــام ملقــاوالت
املغــرب والقطاعــات املكونــة ،حــول تحســيس التالميــذ بأهميــة األنشــطة املهنيــة مــن خــال
استكشــاف املهــن وإعــداد وإنجــاز مخطــط العمــل الجهــوي .2018 - 2017
إرساء مسارات مهنية بالتعليم الثانوي اإلعدادي:
• تســجيل  6600تلميــذا بالســلك املهني بالثانــوي اإلعدادي برســم  2016/2017و 12684برســم
 15( 2017/2018شعبة)؛
• تســجيل  14304متدربــة ومتــدرب بالباكالوريــا املهنيــة برســم  2016/2017مــن بينهــم % 95
مبكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل ( 19شــعبة)؛
• تســجيل  21613متدربــة ومتــدرب بالباكالوريــا املهنيــة برســم  2017/2018مــن بينهــم % 97
مبكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل ( 19شــعبة).
إرساء اإلطار الوطني لإلشهاد:
• املصادقــة عــى التصــور العــام لقيــادة اإلطــار وعــى خارطــة الطريــق برســم ســنتي 17/16
وكــذا إعــداد منهجيــة تصنيــف الشــهادات الوطنيــة يف قطاعــن منوذجيــن (الســيارات والبنــاء
واألشــغال العموميــة).
• يتوقــف تفعيــل هــذا التصــور عــى إحــداث الكتابــة الدامئــة لهــذا اإلطــار مــن طــرف رئاســة
الحكومة.
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تنويع مسارات التكوين:
• إنجاز دراســة استكشــافية إلعداد تصور حول التكوين يف مستوي «»Middlemanagement
وإعــداد برنامج التكوين؛
• توقيــع اتفاقيــة إلحــداث مســارات مهنيــة لتكويــن أطــر التســيري املتوســطة للمقــاوالت
مبدرســتي الكنــدي بالــدار البيضــاء :يتــم الــروع يف إعــداد الدراســات التقنيــة واملعامريــة
قصــد تهيئــة هاتــن املؤسســتني لتتــاىش مــع أهــداف االتفاقيــة.
ونســجل بهــذا الخصــوص ،اإلكراهــات املرتبطــة بالتنســيق وتحديــد مســؤوليات كل متدخــل
عــى حــدة وكــذا اإلكراهــات املرتبطــة باإلجــازة املهنيــة والصعوبــات التــي تواجــه خريجــي
التكويــن املهنــي لولــوج املــدارس العليــا ،وبالتــايل يتعــن فتــح البــاب أمــام خريجــي التكويــن
املهنــي وتقييــم هــذه العمليــة.

الجانب املتعلق بالحكامة

قيادة وتتبع سري التنفيذ:
عقــد االجتــاع األول للجنــة قيــادة اإلســراتيجية بتاريــخ  26أكتوبــر 2016واملصادقــة عــى
مخطــط العمــل وبرنامــج العمــل متعــدد الســنوات ،بحضــور ممثــي كل القطاعــات والســلطات
والهيئــات العضــو فيهــا.
الرشوع يف التنزيل الجهوي لإلسرتاتيجية:
 12اتفاقيــة رشاكــة وتعــاون مــع مجالــس الجهــات واالتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب؛ (متــت
املصادقــة عليهــا مــن طــرف مجالــس الجهــات خــال دورة يوليــوز  2016إال أن إجــراءات
التوقيــع مل يتــم اســتكاملها لحــد اآلن ،وعليــه يتــم تحيــن هــذه االتفاقيــات قصــد توقيعهــا يف
أفــق شــهر مــاي املقبــل)؛
يتم الرشوع يف إعداد االتفاقيات التنفيذية لالتفاقيات اإلطار مع مجالس الجهات؛
 12اتفاقية مع غرف الصناعة التقليدية لتنمية التكوين بالتدرج املهني؛
إطــاق برنامــج بــاالم  PALAMللتكويــن بالتــدرج املهنــي ومحــو األميــة والتشــغيل الــذايت
بجهــة ســوس ماســة برشاكــة مــع البنــك اإلســامي للتنميــة؛
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التوقيــع عــى  12اتفاقيــة رشاكــة وتعــاون بــن املندوبيــات الجهويــة للتكويــن املهنــي
واألكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن إنجــاز برامــج التكويــن بالتــدرج املهنــي.
الــروع يف تنفيــذ مــروع «كفــاءات للجميــع» برشاكــة مــع االتحــاد األورويب ،بجهــة طنجــة
 تطــوان -الحســيمة و الجهــة الرشقيــة كتجربــة منوذجيــة ،لدعــم وتطويــر منــوذج حكامــةعــرض التكويــن املهنــي ،لضــان الجــودة وتلبيــة حاجيــات ســوق الشــغل مــن املــوارد البرشيــة
املؤهلــة وتحقيــق االندمــاج االجتامعــي.
ونســجل عــى هــذا املســتوى ،ضعــف إرشاك الجهــات يف تنزيــل االسـراتيجية الوطنيــة للتكويــن
املهني .2021
تعزيز تقييم نظام التكوين املهني عرب:
إعداد نظام مندمج لتقييم التكوين املهني وتجربته ب 30مؤسسة.
الــروع يف إرســاء النظــام املندمــج للتقييــم ب 250مؤسســة عموميــة وخاصــة ابتــداء مــن
املوســم التكوينــي  2018/2017وذلــك يف أفــق تعميمــه عــى كل مؤسســات التكويــن املهنــي
بوتــرة  300مؤسســة كل ســنة.
تحيني دليل معايري الجودة املتعلقة بالتكوين املهني الخاص؛
إنجاز دراسة حول تحسني جهاز تقييم املردودية الخارجية لنظام التكوين املهني؛
غياب مرجعية وطنية لتقييم املتدربني؛
غياب نظام وطني موحد ومندمج لتقييم مؤسسات التكوين املهني.
تحسني قيادة نظام التكوين املهني وتعزيز التكامل بني املتدخلني:
إعــداد مــروع مرســوم بتغيــر وتتميــم مرســوم ســن النظــام العــام ملؤسســات التكويــن املهنــي
إلدخــال الباكالوريــا املهنيــة وتقنــن التكويــن التأهيــي واملبــارة العامــة والتقييــم ووضعــه يف
قنــوات املصادقــة يف انتظــار إعــداد القانــون املنظــم للتكويــن املهنــي؛
الــروع يف إعــداد املرســوم املتعلــق بإحــداث اللجنــة الوطنيــة للتكويــن املهنــي واللجــن
الجهويــة والقطاعيــة (ضعــف آليــات الحكامــة القامئــة (اللجنــة الوطنيــة واللجــن اإلقليميــة
وتوقــف اجتامعاتهــا)؛
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تــم إعــداد مــروع الهيكلــة الجديــدة لقطــاع التكويــن املهني متاشــيا مع أهــداف االسـراتيجية
والتقطيــع الـرايب الجديــد لبالدنــا يف إطــار الجهويــة املوســعة وصادقــت عليــه اللجنــة املحدثــة
مــن طــرف وزارة الوظيفــة العموميــة واملتخصصــة يف دراســة الهيــاكل كــا تــم التأشــر عليــه
مــن طــرف الــوزراء املعنيــن ويتــم تحيــن التوقيــع عليــه قصــد عرضــه عــى مجلــس حكومــي
قــادم للمصادقــة عليــه؛
الــروع يف إنجــاز دراســة تقنيــة إلعــداد مســطرة التعاقــد مــع مؤسســات التكويــن املهنــي
الخــاص املعتمــدة؛
الــروع يف إعــداد مخطــط عمــل مشــرك مــع الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات
مــن أجــل التكامــل وتنســيق الربامــج امليدانيــة؛
وضــع نظــام معلوميــايت يســهل تعبئــة املعطيــات الخاصــة باملتدربــن والخريجــن وتجميعهــا
عــى الصعيديــن الجهــوي والوطنــي إلخ ـراج خريطــة التكويــن؛
إعداد والرشوع يف العمل بالنظام املعلومايت الخاص بالتدرج املهني؛
إعــداد اســراتيجية للتواصــل وإرســاء معايــر وقواعــد التواصــل عــى املســتويني الداخــي
والخارجــي ومواكبــة مشــاريع وأنشــطة قطــاع التكويــن املهنــي.
وتجــدر اإلشــارة ،أن الــوزارة قامــت مبجهــود كبــر للحصــول عــى مــوارد ماليــة ألجــرأة
اإلســراتيجية يف إطــار التعــاون الــدويل .إال أن هنــاك صعوبــات مختلفــة تعــرض تحقيــق
بعــض املــؤرشات املحــددة لــرف األشــطر املخصصــة للدعــم كــا هــو الحــال بالنســبة
لالتحــاد األورويب ،علــا أن العقــد الربنامــج الشــامل لالســراتيجية أكــد أن متويــل مســاهمة
الدولــة يتــم يف إطــار امليزانيــة العامــة ومــن خــال مختلــف برامــج التعــاون الــدويل يف
ميــدان التكويــن املهنــي.
ويف هــذا الصــدد ،فــإن املدخــل األســايس لتفعيــل ربــط املســؤولية باملحاســبة هــو اعتــاد
العقــد الربنامــج كأســاس لضبــط العالقــة بــن الدولــة ومختلــف الهيئــات املكونــة.
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 .5.1إرساء منظومة متميزة للتعليم العايل والبحث العلمي
يف إطــار تتبــع تنزيــل إج ـراءات املحــور الرابــع مــن الربنامــج الحكومــي  2021-2016الــذي يهــم
«تعزيــز التنميــة البرشيــة والتامســك االجتامعــي واملجــايل» وخاصــة الشــق املتعلــق بإرســاء
منظومــة متميــزة للتعليــم العــايل ،نســتعرض اإلنجــازات واإلصالحــات التــي بارشهــا القطــاع مــع
بعــض املــؤرشات وكــذا مضامــن أهــم ورش لإلصــاح بالقطــاع خــال املرحلــة الثانيــة مــن الواليــة
الحكوميــة.

اإلنجازات واإلصالحات التي بارشها القطاع

نلخــص فيــا يــي الحصيلــة املرحليــة لتنزيــل اإلجـراءات الهادفــة للنهــوض بقطــاع التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي مــن خــال املحــاور األساســية التاليــة:
تحسني الولوج والدراسة بالتعليم العايل ؛
االرتقاء بالجودة لتحسني مخرجات التعليم العايل ومالءمتها مع متطلبات التنمية؛
دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة.
تحسني الولوج والدراسة بالتعليم العايل
مــن أجــل تحســن الولــوج والدراســة بالتعليــم العــايل وتوفــر مســتلزمات تيســر واســتدامة التعلــم
تــم القيــام مبــا يــي :
مراجعة الخريطة الجامعية ومالءمتها مع الجهوية املوسعة من خالل:
• تحقيق التوازن يف توزيع العرض الرتبوي بني الجهات
• اســتقبال  893336طالبــا ســنة  2018 - 2017مبنظومــة التعليــم العــايل 91,8% ،منهــا
مبؤسســات التعليــم العــايل الجامعــي العمومــي و 5,3%باملؤسســات املحدثة يف إطــار الرشاكة
ومبؤسســات التعليــم العــايل الخــاص .ويرتقــب أن يصــل العــدد اإلجــايل للطلبــة خــال ســنة
 2018-2019إىل مــا يفــوق  940000طالــب وبلــوغ نســبة متــدرس تقــدر ب 37,7%
• مواكبــة الطلــب املتزايــد عــى التعليــم العــايل عــر تعزيــز الطاقــة االســتيعابية للمؤسســات
الجامعيــة القامئــة وفتــح  4مؤسســات جديــدة وملحقــة وتخويــل مؤسســات التعليــم العــايل
التأطــر الــازم مــع ترشــيد اســتعامل املــوارد املتاحــة
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• إعادة تسكني بعض املؤسسات الجامعية وتحويل مؤسسات جامعية أخرى
• إحداث مدن جامعية جديدة وأقطاب تكنولوجية
• إحداث مناذج جديدة للجامعات واملؤسسات الجامعية
• برمجــة بنــاء وتجهيــز أزيــد مــن  20مؤسســة جامعيــة جديــدة يف أفــق  2021موزعــة عــى
جــل جهــات اململكــة.
تخويل املؤسسات الجامعية االعتامدات الالزمة للتأهيل والتجهيز والدعم
• تخصيص  180مليون درهم منذ سنة  2017لالرتقاء بالفضاءات الجامعية وتأهيلها
• تجهيز مدارس املهندسني باملعدات العلمية والتعليمية بقيمة  20مليون درهم سنويا
• تجهيــز املؤسســات الجامعيــة األخــرى بالوســائل التعليميــة واألدوات التقنيــة والرقميــة
الالزمــة ؛
• الــروع يف إرســاء املنصــة االلكرتونيــة املغربيــة ل «الــدروس املفتوحــة عــر االنرتنيــت
بهــدف الحــد مــن ظاهــرة االكتظــاظ.
تطوير آليات الرتبية الدامجة لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة أو يف وضعيات خاصة
• تجهيز  40%من املؤسسات الجامعية القامئة بالولوجيات ؛
• إقرار إلزامية تضمني دفاتر تحمالت مشاريع إحداث املؤسسات الجديدة للولوجيات ؛
• اعتامد مسالك جديدة يف مجال الرتبية الدامجة بالجامعات العمومية ؛
• تجهيــز مثــاين جامعــات عموميــة بوســائل وآليــات لتيســر «طريقــة برايــل» للطلبــة
املكفوفــن ؛
• إب ـرام اتفاقيــة إطــار للتعــاون بــن الــوزارة ووزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة
االجتامعيــة مــن أجــل النهــوض بحقــوق الطلبــة يف وضعيــة إعاقــة ووضــع وإنجــاز برامــج
عمــل مشــركة يف هــذا املجــال.
تعزيز خدمات الدعم االجتامعي للطلبة
• توســيع قاعــدة املمنوحــن والعمــل عــى ضــان رصف املنــح يف اآلجــال املحــددة .ويرتقــب
أن يصــل عــدد املمنوحــن  382000خــال هــذه الســنة ،منهــا أزيــد مــن  162 000منحــة
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جديــدة .وقــد بلغــت النســبة الوطنيــة لتغطيــة طلبــات االســتفادة مــن منــح التعليــم العــايل
 % 86؛
• الرفــع مــن الطاقــة اإليوائيــة لألحيــاء الجامعيــة بافتتــاح األحيــاء الجامعيــة بــكل مــن
الناظــور وآســفي وأكاديــر (الشــطر األول) وتوســعة األحيــاء الجامعيــة بــكل مــن الــدار
البيضــاء ومكنــاس (ملحقــة) والســويىس1-الرباط .ويرتقــب أن تصــل الطاقــة اإليوائيــة
خــال هــذه الســنة  65500رسيــر باألحيــاء الجامعيــة وأزيــد مــن  18000رسيــر باإلقامــات
الخاصــة.
• إعــادة تأهيل جــل األحياء الجامعية ؛
• برمجــة الرفــع مــن الطاقــة اإليوائيــة يف أفــق  2021عــر مشــاريع اســتكامل بنــاء
األحيــاء الجامعيــة يف طــور اإلنجــاز :الناظــور (توســعة) وتطــوان ، 2وتــازة والراشــيدية
(توســعة) ومــوالي إســاعيل-الرباط (توســعة) وطنجــة (ملحقــة) وبنــاء أحيــاء جامعيــة
جديــدة مبــدن القنيطــرة وفــاس واملحمديــة والحســيمة وتاونــات والعرائــش والجديــدة
والناظــور وآســفي وبنــاء ملحقــات أحيــاء جامعيــة بــكل مــن ســطات ووجــدة ومراكــش.
• تعزيــز بنيــة االســتقبال عــى مســتوى اإلطعــام بفتــح خمــس مطاعــم جامعيــة جديــدة
بــكل مــن ســايس3-فاس والناظــور والجديــدة ،وأســفي وســطات وإعــادة تهيئــة وفتــح
املطعمــن الجامعيــن ســايس 1وســايس 2بفــاس .ويرتقــب أن تصــل عــدد الوجبــات
املقدمــة للطلبــة إىل  12مليــون وجبــة خــال هــذه الســنة.
• تعميــم أســلوب املناولة عــى كل املطاعم ابتداء من يناير .2017
• برمجــة بنــاء  7مطاعــم جديــدة يف أفــق  2021بــكل مــن طنجــة ،تطــوان ،تــازة،
القنيطــرة ،الحســيمة ،املحمديــة ،وفــاس وتوســعة املطعــم الجامعــي للناظــور.
• تفعيــل نظــام التأمــن الصحــي اإلجبــاري الخــاص بالطلبــة وتحســن حكامــة تدبــره
مبراجعــة مســطرة االســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة للطلبــة يف اتجــاه تبســيطها والرفــع
مــن عــدد الطلبــة املســتفيدين .وقــد بلــغ عــدد الطلبــة املنخرطــن ،نهايــة شــهر ينايــر
 ،2019حــوايل  57000منخــرط؛
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• إنشــاء وتجهيــز  18مكتبــا باألحيــاء الجامعيــة الســتقبال ملفــات العــاج الخاصــة
بالطلبــة
• إعــادة بنــاء  10مراكــز صحيــة جامعيــة وبنــاء مركــز صحــي اجتامعــي بجميــع األحيــاء
الجامعيــة الجديــدة (الناظــور ،آســفي ،أكاديــر )2مــع تجهيــز كل املراكــز بــاألدوات
الطبيــة التقنيــة والرفــع مــن ميزانيــة اقتنــاء األدويــة
• تعزيــز املرافــق الرياضيــة بالجامعــات عــر برمجــة إنشــاء  3مركبــات رياضيــة برشاكــة
بــن املكتــب الوطنــي لألعــال الجامعيــة االجتامعيــة والثقافيــة والجامعــات
• تقويــة االندمــاج االجتامعــي والثقــايف للطلبــة وتشــبعهم بالقيــم النبيلــة وروح املواطنــة
عــر إطــاق برنامــج العمــل التطوعــي وملتقيــات ومهرجانــات جهويــة وإنشــاء املحرتفــات
الفنيــة وإنجــاز برنامــج لألنشــطة الرياضيــة باألحيــاء واملؤسســات الجامعيــة واملشــاركة
يف التظاهــرات الرياضيــة الدوليــة.
االرتقاء بالجودة لتحسني مخرجات التعليم العايل ومالءمتها مع متطلبات التنمية
مــن أجــل املالءمــة مــا بــن التكويــن والتشــغيل واالســتجابة ملتطلبــات التنميــة االقتصاديــة ،تــم
اتخــاذ مجموعــة مــن اإلج ـراءات أهمهــا:
مراجعــة رشوط وكيفيــات ولــوج مؤسســات التعليــم العــايل ذات الولــوج املحــدود والرفــع
مــن عــدد الطلبــة الجــدد ومــن املقاعــد املتاحــة يف املبــاراة الوطنيــة املشــركة لولــوج هــذه
املؤسســات بنســبة  50%؛
إحداث سلك اإلجازة يف الرتبية بالجامعات العمومية ؛
إحداث  6مؤسسات عليا للرتبية والتكوين ؛
وضــع برنامــج لتخويــل منــح الدكتــوراه إلنجــاز أبحــاث يف إطــار تعاقــد أكادميــي بــن الجامعــة
واملقاولــة ؛
إطالق برنامج إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الجامعة بدون شهادة؛
تنظيــم اللقــاء البيداغوجــي الوطنــي تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب لجاللــة لبلــورة تصــور
شــمويل ميكــن مــن االرتقــاء باملؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج املفتــوح ؛
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تعزيز دور التعليم العايل الخاص:
• وصل عدد الجامعات بالتعليم العايل الخاص إىل  10جامعات:
  05جامعات خاصة تضم  21مؤسسة ؛  05جامعات محدثة يف إطار الرشاكة مع الدولة تضم  29مؤسسة.•  163مؤسسة للتعليم العايل الخاص غري جامعية ؛
•  02مؤسستني محدثتني يف إطار الرشاكة مع الدولة ؛
•  626مسلكا معتمدا ؛
•  49522طالــب مســجل مبؤسســات التعليــم العــايل الخــاص برســم 5,3%( 2019 - 2018
مــن مجمــوع طلبــة التعليــم العــايل) ؛
• وصــل عــدد الجامعــات املعــرف بهــا مــن طــرف الدولــة إىل  05( :10يف إطــار الرشاكــة و05
جامعــات خاصــة) ؛
• وصل عدد املؤسسات غري جامعية املعرتف بها من طرف الدولة إىل  18؛
• اعتــاد تدبــر إلكــروين لقيــادة التعليــم العــايل الخــاص( :تدبــر عمليــة تقييــم واعتــاد
مســالك التكويــن املقدمــة مــن طــرف مؤسســات التعليــم العــايل الخــاص ،ضبــط عمليــة
تدبــر ملفــات الطلبــة املســجلني مبؤسســات التعليــم العــايل الخــاص )...؛
• تخصيــص شــباك خــاص باســتقبال طلبــة مؤسســات التعليــم العــايل الخــاص لتقريــب
وتيســر الخدمــات لفائدتهــم (ســحب شــواهد مدرســية مصــادق عليهــا ،معلومــات عــن
املؤسســات واملســالك املســجلني فيهــا )...؛
• إنجــاز املراقبــة البيداغوجيــة ل 42جامعــة ومؤسســة خاصــة خــال املوســم الجامعــي
 2018 - 2017؛
• افتحــاص  6مؤسســات للتعليــم العــايل الخــاص مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة للتقييــم
وضــان الجــودة مــن خــال زيــارات ميدانيــة قصــد الوقــوف عــى مــدى مالءمــة بنياتهــا
وإمكانياتهــا للمعايــر املعمــول بهــا كل حســب تخصصهــا.
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إرســاء نظــام وطنــي لتقييــم وضــان جــودة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي عــر تفعيــل
مهــام الوكالــة الوطنيــة لتقييــم وضــان جــودة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والــروع يف
تقييــم املســالك وافتحــاص املؤسســات
تحيني وسن نصوص تنظيمية جديدة ملواكبة تطور املنظومة همت عىل الخصوص:
• تحويل مجموعة من املؤسسات الجامعية من جامعة ألخرى ل
• النسجام بني التقسيم الجهوي الجديد للمملكة والخريطة الجامعية
• إحداث سلك اإلجازة يف الرتبية
• بلــورة واملصادقــة عــى مجموعــة مــن دفاتــر الضوابــط البيداغوجيــة لســليك اإلجــازة
واملاســر ببعــض مؤسســات التعليــم العــايل غــر التابعــة للجامعــات
• تحسني حكامة التعليم العايل الخاص
• تحسني حكامة نظام التأمني األسايس اإلجباري عن املرض لفائدة الطلبة
تطويــر آليــات عمــل املفتشــية العامــة وتحديــث تنظيمهــا الداخــي .وبلــغ عــدد التقاريــر
املنجــزة مــن طــرف املفتشــية العامــة برســم ســنة  2018مــا يفــوق  90تقريــرا بشــأن
التدبــر اإلداري واملــايل والبيداغوجــي ملجموعــة مــن املصالــح واملؤسســات العموميــة
التابعــة للقطــاع.
تطويــر التعــاون والرشاكــة عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل يف مجــايل التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي وتعزيــز موقــع املغــرب كقطــب جهــوي للتعليــم العــايل ،خاصــة بالقــارة
اإلفريقيــة مــن خــال الرفــع مــن املقاعــد البيداغوجيــة وكــذا املنــح املخصصــة للطلبــة األفارقــة
( 95%مــن مجمــوع املنــح املخولــة مــن طــرف املغــرب للطلبــة األجانــب يســتفيد منهــا الطلبــة
األفارقــة جنــوب الصح ـراء).
إرساء نظام معلومايت شامل ومندمج حول املنظومة هم عىل الخصوص:
• تطويــر خدمــة إلكرتونيــة لفائــدة حامــي البكالوريــا إليــداع طلبات التســجيل يف املؤسســات
الجامعيــة ذات الولــوج املحــدود وتتبعها
• وضــع منصــة رهــن إشــارة الجامعــات لتحميــل املعطيــات الخاصــة بالتالميــذ الحاصلــن
عــى البكالوريــا
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• تطويــر خدمــة إلكرتونيــة إليــداع طلبــات معــادالت الشــواهد وتطويــر نظــام لتدبــر هــذه
الطلبات
• تطوير نظام لتدبري طلبات تسجيل الطلبة األجانب
• تطوير نظام لتدبري طلبات اعتامد املسالك
• تتبع مرشوع تسجيل الطلبة بنظام التغطية الصحية
• تطوير البنية التحتية واألمن املعلومايت.
دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة
من أجل النهوض بالبحث العلمي والتقني واالبتكار قامت الوزارة باإلجراءات التالية:
إرشاك كل الفاعلــن يف ميــدان البحــث العلمــي يف تحقيــق األهــداف اإلســراتيجية للبحــث
العلمــي عــر متويــل مجموعــة مــن املشــاريع
تخصيــص  80مليــون درهــم ســنة  2018لتمويــل برنامجــن هــا :برنامــج ابــن خلــدون» لدعــم
البحــث العلمــي يف مجــال العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة بقيمــة 30مليــون درهــم (لتمويــل
 53مرشوعــا) وبرنامــج الــذكاء االصطناعــي بقيمــة  50مليــون درهــم
تطوير الرشاكات والتعاون الدويل يف مجال اإلرتقاء بالبحث العلمي واالبتكار:
• متويــل حــوايل  30مرشوعــا كل ســنة يف إطــار برامــج التعــاون املغريب-الفرنــي والفرنــي-
املغــاريب يف مجــال البحــث العلمــي
• متويل17مرشوعــا مشــركا ابتــداء مــن ســنة  2017إىل غايــة  2019يف إطــار برنامــج التعــاون
املغريب-األملــاين يف مجــال البحــث العلمــي
• متويــل  25مرشوعــا مشــركا يف مجــال البحــث العلمــي منــذ ســنة  2017يف إطــار التعــاون
املغريب-التونــي ،مــع رصــد  1مليــون أورو مــن كل جانــب لتمويــل طلبــات عــروض جديــدة
نهايــة شــهر شــتنرب 2018
• انخــراط املغــرب يف مبــادرة « »PRIMAخــال ســنة  :2018متويــل  8مشــاريع بحــث
مشــركة يف إطــار طلبــات العــروض األوىل
• اســتفادة الباحثــن املغاربــة مــن متويــل عــدة مشــاريع للبحــث مبشــاركة  52مؤسســة
علميــة وطنيــة وذلــك يف إطــار طلبــات العــروض املتعلقــة بربنامــج” أفــق “2020
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تعزيــز التكويــن والتأهيــل مــن أجــل البحــث عــر الرفــع مــن عــدد الطلبــة الدكاتــرة ومــن
املســالك املعتمــدة بســلك الدكتــوراه والــروع يف اســتعامل الربنامــج املعلومــايت للكشــف عــن
انتحــال األبحــاث العلميــة ( Anti-plagiatاالش ـراك الســنوي  2,2 :مليــون درهــم)
مواصلــة تحفيــز البحــث عــر منــح التميــز والتــي يســتفيد منهــا  900طالــب باحــث عــى
مســتوى الدكتــوراه
إطــاق مــروع تطويــر النظــام الوطنــي املندمــج للمعلومــات الخــاص بالبحــث العلمــي
واالبتــكار ســنة 2018
تطوير بنيات البحث وتثمني نتائجه عرب:
• بنــاء املقــر الجديــد الخــاص بوحــدات الدعــم التقنــي للبحــث العلمــي وتجديــد تجهيزاتهــا
العلميــة مبيزانيــة اســتثامر قدرهــا  35مليــون درهــم
• إنشاء مركز البيانات للتعليم العايل والبحث العلمي «»DATA CENTER
• االنتقــال إىل شــبكة « »MARWAN 4لتوفــر تغطيــة أوســع ( 200مؤسســة مســتفيدة)
بصبيــب أعــى (مابــن  100ميــكا و  5جيــكا)
• برمجة  65,5مليون درهم كمساهمة للوزارة يف متويل إنشاء مجمعات االبتكار
• تخويــل املغــرب صفــة ســلطة إيــداع دوليــة ،األوىل مــن نوعهــا عــى املســتوى اإلفريقــي
والعــريب (املجموعــات املغربيــة املنســقة للكائنــات الحيــة الدقيقــة)
• الرفــع مــن عــدد بـراءات اخـراع املســجلة باســم الجامعــات ومراكــز البحــث ســنة  ،2017حيث
بلغــت بنســبة  64%مــن مجمــوع الطلبــات مــن أصــل مغــريب والبالغ عددهــا  182بـراءة.

املؤرشات الكربى لإلنجاز

اســتقبال مــا يقــرب مــن  262ألــف طالــب جديــد برســم ســنة  ،2019-2018منهــم 237640
بالتعليــم العــايل الجامعــي ،مــع مواكبــة ذلــك بالبنيــات والتجهي ـزات الالزمــة؛
تعزيــز الطاقــة االســتيعابية للمؤسســات الجامعيــة مــن خــال فتــح  6مؤسســات جامعيــة
جديــدة مــا بــن ســنتي  2017و ،2019باإلضافــة إىل برمجــة فتــح  15مؤسســة جامعيــة جديــدة
خــال الدخــول الجامعــي املقبــل ،وبرمجــة فتــح  14مؤسســة جامعيــة جديــدة (توجــد حاليــا
يف طــور اإلنجــاز أو الدراســة) موزعــة عــــى الـــراب الوطنــــي يف إطــار العدالــــة املجاليــــة
والجهويــــة املتقدمــــة مبــــا تتطلبــه مــن اعتــامداث ماليــــة يف ميزانيــة االســتثامر.
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الرفــع مــن عــدد املقاعــد البيداغوجيــة يف املؤسســات ذات االســتقطاب املحــدود بنســبة 50%
( 8000مقعــد بيداغوجــي جديــد)
توســيع العــرض البيداغوجــي الجامعــي يف القطــاع الخــاص مبــا يف ذلــك الرتخيــص ل 7مؤسســات
واالعرتاف ل 15مؤسســة.
إرساء نظام بيداغوجي جديد لإلجازة الجامعية باعتامد نظام الباشلور يف أربع سنوات.
إرســاء البينيــات الالزمــة البيداغوجيــة واملاديــة ملــروع مــدرس املســتقبل (تكويــن  200ألــف
مــدرس يف أفــق  )2028وإعطــاء انطالقتــه الرســمية ســنة 2018
مشــاركة الجامعــات املغربيــة يف  263مــروع للبحــث العلمــي واالبتــكار يف إطــار الرشاكــة
والتعــاون عــى الصعيــد الوطنــي.
مشــاركة الجامعــات املغربيــة يف  125مــروع للبحــث العلمــي واالبتــكار يف إطــار التعــاون
االقليمــي والــدويل.
توقيع عىل  55اتفاقية رشاكة بني الجامعات والخواص لدعم البحث العلمي.
توقيــع عــى  3اتفاقيــات رشاكــة بــن الجامعــات ومجالــس الجهــات لبنــاء وتجهيــز مؤسســات
وأحيــاء جامعيــة ودعــم البحــث العلمــي.
ﺩﺧﻮﻝ  4ﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻤﻐﺮﺑﻴﺔ سنة  2019ﻲﻓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻲﻟ ﺇﻰﻟ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻷﻟﻒ ﺟﺎﻣﻌة يف التصنيفات
الدوليــة املعتمــدة مقابــل جامعة واحدة ســنة .2016
توفــر املغــرب ألول مــرة عــى مركــز معالجــة البيانــات الضخمــة « »DATA CENTERمــا
ســيمكنه مــن حاميــة معطياتــه العلميــة.
حصــول املجموعــات املغربيــة املنســقة للكائنــات الحيــة الدقيقــة عــى صفــة ســلطة إيــداع
دوليــة ،األوىل مــن نوعهــا عــى املســتوى اإلفريقــي والعــريب (بنــك األحيــاء الدقيقــة) نظ ـرا
للتجربــة والخــرة التــي راكمتهــايف هــذا املجــال.
تطــور عــدد بـراءات االخـراع املســجلة مــن طــرف الجامعــات ومراكــز البحــث املغربيــة ســنة
 2017بنســبة  %64مــن مجمــوع الطلبــات مــن أصــل مغــريب منــذ .2015
تطــور عــدد املنشــورات العلميــة بجميــع اصنافهــا (قاعــدة املعطيــات  )SCOPUSســنة 2017
بنســبة  40%منــذ .2015
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إطــاق طلبــات عــرض جديــدة يف مجــال البحــث العلمــي واالبتــكار (مشــاريع «ابــن خلــدون
– الخوارزمــي – ملتقــى العلــوم واملجتمــع»).
إطالق مشاريع جديدة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ومؤسسات عمومية.
تعزيــز الشــفافية وتكافــؤ الفــرص بتتــع وتقييــم مــدى اح ـرام دفــر الظوابــط البيداغوجيــة
يف الولــوج اىل املســالك ذات االســتقطاب املحــدود باعتــاد آليــة الوكالــة الوطنيــة للتقييــم
وضــان الجــودة واملفتشــية العامــة (افتحــاص  154مســلك يف مختلــف الجامعــات).
ربــح  6أســابيع مــن الزمــن الجامعــي خــال الســنة الجامعيــة بعــد تنفيــذ املذكـرات التنظيميــة
الخاصــة بتدبــر الســنة الجامعية.
املصادقــة عــى النظــام االســايس والهيكلــة ومخطــط العمــل االسـراتيجي للمؤسســات العمومية
األربــع التابعــة لقطــاع التعليــم العــايل والبحــث العلمي.
االنعقاد املنتظم ملجالسها اإلدارية.
الرفــع مــن ميزانيــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ب  5,43%ســنة  2019مقارنــة ب 1,18%
سنة .2016
إحــداث 3900منصــب مــايل يف الفــرة  2019 - 2017لتعويــض املتقاعديــن وتحســن نســبة
التأطــر.
مراجعــة نظــام املنــح الجامعيــة عــر إصــدار مرســوم جديــد لتوســيع وتحســن االســتهداف ،عــر
معايــر ورشوط جديدة.
الرفــع مــن ميزانيــة املخصصــة للمنــح اىل  1,8مليــار درهــم مــا مكــن مــن زيــادة  52ألــف
منحــة جديــدة.
الرفــع مــن الطاقــة اإليوائيــة لألحيــاء الجامعيــة واإلقامــات الجامعيــة بإضافــة  12ألــف رسيــر
جديــد وذلــك بفتــح وتوســعة  10أحيــاء.
الرفــع مــن عــدد الوجبــات الغذائيــة ب  5, 2مليــون وجبــة وذلــك بفتــح وتهيئــة  7مطاعــم
جديــدة.
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ارتفــاع عــدد املســتفيدين مــن نظــام التغطيــة الصحيــة االجباريــة نهايــة شــهر مــارس 2019
حــوايل  85ألــف مســتفيد بعــد أن مل يكــن ســنة  2017يتجــاوز  5آالف مســتفيد.
تتويج املنتخب املغريب الجامعي بالرتبة الثانية يف بطولة العامل يف العدو الريفي.
املصادقــة عــى احتضــان املغــرب للبطولتــن العامليــة واالفريقيــة للعــدو الريفــي الجامعــي
خــال ســنتي  2019و.2020
إعــداد مــروع «الجامعــة املواطنــة» برشاكــة مــع قطاعــات حكوميــة ومؤسســات عموميــة
لتكويــن  30ألــف طالــب جامعــي يف العمــل التطوعــي.

اإلصالحات واألوراش املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية الحكومية

يعتــر االرتقــاء باملؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج املفتــوح ،التــي تســتقطب  87%مــن مجمــوع
طلبــة التعليــم العــايل الجامعــي أهــم ورش لإلصــاح تشــتغل عليــه الــوزارة مــن أجــل تأهيــل
وتيســر اندمــاج الشــباب يف الحيــاة العمليــة وللرفــع مــن املردوديــة الداخليــة والخارجيــة لهــذه
املؤسســات .وقــد تــم بلــورة تصــور شــمويل لتحقيــق هــذه الهــدف مــن خــال:
وضــع نظــام وطنــي موحــد ومندمــج لإلعــام واملســاعدة عــى التوجيــه بتنســيق مــع القطاعات
املعنيــة عرب:
• إدمــاج مراكــز إرشــاد الطالــب التابعــة للمصالــح املركزيــة يف مراكــز اإلعــام والتوجيــه
املتواجــدة بالجامعــات
• تطويــر بوابــة إلكرتونيــة وطنيــة لإلعــام والتوجيــه بتنســيق مــع قطاعــي الرتبيــة الوطنيــة
والتكويــن املهنــي بدعــم مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة
• التنســيق بــن قطــاع التعليــم العــايل والبحــث العلمــي وقطــاع الرتبيــة الوطنيــة إلعــداد
مســطرة التوجيــه النشــيط لولــوج مؤسســات التعليــم العــايل.
إعــادة تنظيــم وهيكلــة املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح واعتــاد تخصصــات جديــدة تراعــي
متطلبــات املرحلــة وتطــور املهــن ،وكــذا تنويــع العــرض الرتبــوي مبــا يســتجيب ملتطلبــات
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وحاجيــات ســوق الشــغل املتجــددة واملتحولــة ،ومبــا يطــور،
عــاوة عــى الجوانــب املعرفيــة واألكادمييــة ،املهــارات الحياتيــة والذاتيــة للطلبــة ،مــع إرشاك
الفاعلــن االجتامعيــن واالقتصاديــن يف كل مراحــل بلــورة مســالك التكويــن.
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إرســاء هندســة بيداغوجيــة جديــدة ،خاصــة بســلك اإلجــازة ،وإعــادة النظــر يف الغــاف الزمنــي
لوحــدات التخصــص ووحــدات املهــارات الحياتيــة والذاتيــة ،والتخــي عــن التكوينــات التقليدية
املنغلقــة عــى نفســها ،وتفعيــل نظــام اكتســاب الوحــدات مــن أجــل املواءمــة مــع األنظمــة
املعمــول بهــا حاليــا عــى املســتوى الــدويل.
مأسســة تصــور واضــح ومندمــج لكيفيــة تطويــر الكفايــات الحياتيــة والذاتيــة للطلبــة
بالجامعــات املغربيــة ،ووضــع برنامــج إجبــاري للتأهيــل يف اللغــات األجنبيــة ،ولتمكــن
الطلبــة مــن متلــك كفايــات وتقنيــات التواصــل ،واســتعامل التكنولوجيــات الحديثــة ،والثقافــة
املقاوالتيــة ،ومنهجيــة العمــل ،وروح العمــل الجامعــي ،وتدبــر املشــاريع ،والقــدرة عــى
التكيــف ،وااللتــزام ،والســلوك املهنــي ،والعمــل التطوعــي واالندمــاج... ،
مأسســة التكويــن بالتنــاوب يف مختلــف املســالك الجامعيــة واملهنيــة برشاكــة مــع الفاعلــن
االقتصاديــن.
تفعيــل اإلطــار الوطنــي لإلشــهاد ووضــع نظــام مندمــج للتصديــق عــى مكتســبات التجربــة
املهنيــة.
املراجعة الشاملة آلليات وبرامج الدعم لتشغيل الشباب:
• تعميم مراكز تنمية الكفاءات املهنية والوظيفية بالجامعات.
• تعزيز آليات الرشاكة مع الفاعلني االقتصاديني واملنظامت املهنية.
• التشجيع واملواكبة من أجل التشغيل الذاﻲﺗ وإنشاء املقاوالت.
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 .2تحسين وتعميم الخدمات الصحية

اإلنجازات املرحلية

هــذه الحصيلــة لعمــل الــوزارة تــرز مســاهمة القطــاع بشــكل مبــارش وفعــال يف تقــدم بالدنــا
بخطــى ثابتــة نحــو التنميــة الشــاملة التــي يــرف عــى مختلــف أوراشــها صاحــب الجاللــة امللــك
محمــد الســادس نــره اللــه ،واملرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بتنزيــل الربنامــج الحكومــي ،2021-2016
ســيام عــى مســتوى القطاعــات االجتامعيــة .فقطــاع الصحــة ،كداعــم لــكل مجــاالت التنميــة
البرشيــة ومن ِتــج للقيمــة املضافــة لالماديــة بتثمينــه لــرأس املــال البــري الوطنــي ،هــو بحــق
رافعــة إلعــداد مغــرب الغــد وتحقيــق تنميــة متوازنــة للجهــات.
انســجاما مــع ذلــك ،وإعــاال لـــمقتضيات دســتور الـــمملكة الــذي كــرس للحــق يف الصحــة ووضــع
أُ ُسسـاً جديــدة مرتبطــة بالحكامــة وتحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص وربــط املســؤولية باملحاســبة
والشــفافية واملقاربــة التشــاركية ،انخرطــت الــوزارة يف بلــورة اسـراتيجيتها القطاعيــة عــى املــدى
املتوســط مبــا يضمــن تعزيــز املكتســبات وتقويتهــا وفــق رؤيــة ُمجـ ِّددة تفــي بااللتزامــات الســابقة
وتحقــق توازنــا اجتامعيــا أفضــل ووقْعــا صحيــا أكــر عــى الســاكنة ،إذ وضعــت الــوزارة املواطــن يف
قلــب الـــمنظومة الصحيــة مــن خــال إطــاق «مخطــط الصحــة  »2025الــذي يرتكــز عــى ثــاث
دعامــات و 25محــورا اسـراتيجيا و 125إجـرا ًء و 642تدبـرا ً عمليــا.
وميكــن تلخيــص هاتــه الـــحصيلة القطاعيــة يف النتائــج اآليت ذكرهــا ،وذات الوقــع الـــمبارش عــى
صحــة الـــمواطنات واملواطنــن:
تعزيز العرض الصحي االستشفايئ
مــن خــال تشــغيل  2مستشــفيات جديــدة ( 295رسيــر) بكلفــة  405مليــون درهــم؛ واقتنــاء
معــدات وتجهي ـزات استشــفائية بكلفــة  633،5مليــون درهــم .يف حــن يوجــد يف طــور اإلنجــاز
 48مرشوعــا استشــفائيا بكلفــة  16مليــار درهــم ( 5807رسي ـرا) ويف طــور الدراســة  12مرشوعــا
استشــفائيا مــن  1560رسيـرا ،أي مــا مجموعــه  7367رسيـرا استشــفائيا يف طور اإلنجاز أو الدراســة.
تعزيز الصحة بالعامل القروي
تــم تعزيــز الصحــة املتنقلــة بـــ  282قافلــة طبيــة قدمــت مــا مجموعــه  295.435فحصــا طبيــا،
يف حــن ارتفعــت خدمــات املستشــفى املتنقــل برســم  2018إىل  23.677خدمــة وأســدت عمليــة
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«رعايــة  4248 »2018زيــارة ميدانيــة و 163قافلــة طبيــة متخصصــة للســاكنة املتــررة مــن آثــار
موجــة الــرد لنفــس الســنة .وتــم أيضــا ،وألول مــرة بالقطــاع ،إطــاق خدمــات االستشــارة الطبيــة
عــن بعــد  ،Télémédecineبينــا تــم اقتنــاء  163ســيارة إســعاف ،و 73وحــدة متنقلــة يف إطــار
تفعيــل برنامــج تقليــص الفــوارق املجاليــة واالجتامعيــة بالعــامل القــروي.
مجال التكفل باملستعجالت الطبية
تــم إطــاق مخطــط «ترسيــع تأهيــل املســتعجالت» بتاريــخ  25دجنــر  ،2018وهــي العمليــة التــي
عرفــت تعيــن  135ممــرض وتقنــي متخصــص ومســاعد معالــج وتوزيــع  30ســيارة إســعاف «أ» و168
حاضنــة ،مــع تعزيــز املســتعجالت الطبيــة االستشــفائية بإعــادة تأهيــل أربعــة مصالــح اســتقبال بهــا.
تحسني الولوج إىل األدوية واملستلزمات الطبية
مــن خــال تشــجيع التصنيــع املحيل لبعــض األدويــة ذات التكنولوجيــة الحديثــة كالبخاخــات وأدوية
الرسطــان ،مــع مواصلــة التحكــم يف أمثنــة األدويــة حيــث تــم تخفيــض  270منها خــال .2018
تعزيز الصحة اإلنجابية وصحة األم وحديثي الوالدة والطفل واملراهق
وواصلــت وزارة الصحــة تعزيــز الصحــة اإلنجابيــة وصحــة األم وحديثــي الــوالدة والطفــل واملراهق،
إذ لوحــظ تقلــص مهــم يف وفيــات األمهــات بلــغ  ،% 35وانخفــاض يف وفيــات األطفــال ب  ،% 27يف
حــن ارتفعــت نســبة مراقبــة الحمــل إىل  88,4%كنتيجــة ملجهــودات القطــاع مــن خــال الحملــة
الوطنيــة لتعزيــز صحــة األمهــات واملواليــد.
التكفل بالفئات االجتامعية ذات االحتياجات الخاصة
وعــرف التكفــل بالفئــات االجتامعيــة ذات االحتياجــات الخاصــة إنجــازات مهمــة ميكــن تلخيصهــا يف
 23.784زيــارة ملؤسســات التعليــم و 186قافلــة طبيــة متخصصــة للكشــف املبكــر عــن اإلعاقــة و900
مســتفيد مــن األطـراف الصناعيــة و 36.000مســتفيد مــن الرتويــض .يف حــن تــم التكفــل بـــ 19.000
امــرأة و 6600طفــل مــن ضحايــا العنــف.
الكشف املجاين عن داء فقدان املناعة املكتسبة السيدا
كــا عرفــت ســنة  2018اســتفادة  400.000مواطــن ومواطنــة مــن الكشــف املجــاين عــن داء
فقــدان املناعــة املكتســبة الســيدا يف إطــار الحملــة الوطنيــة ،منهــم  102.000مــن النســاء الحوامل،
يف حــن اســتفاد  92.248شــخص مــن الحملــة الوطنيــة للكشــف عــن داء الســل يف إطــار تعزيــز
الوقايــة ومحاربــة األم ـراض الســارية.
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تعزيز الوقاية ومحاربة األمراض الغري السارية واملزمنة
وتــم أيضــا تعزيــز الوقايــة ومحاربــة األم ـراض الغــر الســارية واملزمنــة باســتفادة  980.000مريــض
بالضغــط الدمــوي مــن التكفــل بالعــاج مجانــا ،عــى غـرار  870.000مــن مــرىض الســكري ،و10.359
مــن املصابــن بالقصــور الكلــوي املزمــن ،و 200.000مــن مــرىض الرسطــان .إضافــة إىل املســتفيدات من
حــايت الكشــف املجــاين عــن رسطــاين الثــدي وعنــق الرحــم مــا بــن  22أكتوبــر و 22نونــر .2018
تعزيز الصحة النفسية والعقلية ومكافحة اإلدمان
أمــا بخصــوص تعزيــز الصحــة النفســية والعقليــة ومكافحــة اإلدمــان ،فقــد تــم ،خــال ســنة ،2018
تجهيــز وتشــغيل مستشــفى لألم ـراض النفســية والعقليــة بقلعــة الرساغنــة ( 120رسي ـرا) وتدشــن
مصلحــة جديــدة للطــب النفــي بإنــزكان بحضــور الســيد رئيــس الحكومــة؛ كــا تــم ،خــال نفــس
الســنة ،تشــغيل  06مراكــز جديــدة متخصصــة يف طــب اإلدمــان ،وغريهــا مــن اإلنجــازات.
مجال توسيع التغطية الصحية األساسية
يف مجــال توســيع التغطيــة الصحيــة األساســية يف أفــق بلــوغ التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،بلغــت
نســبة الســاكنة املســتفيدة مــن التغطيــة الصحيــة يف  62 % :2018يف املائــة مــن الســاكنة
موزعــة عــى الشــكل التــايل :28% :يف إطــار نظــام املســاعدة الطبيــة و 34%يف إطــار التأمــن
اإلجبــاري عــن املــرض .وواصلــت وزارة الصحــة تعبئــة مصالحهــا الصحيــة األوليــة واالستشــفائية
مــن أجــل تقليــص الفــوارق املجاليــة وتحســن جــودة الخدمــات املســداة للمســتفيدين مــن
نظــام املســاعدة الطبيــة الــذي فــاق عــدد م َؤ َّمنيــه  12مليــون نســمة (عــدد األرس املســتفيدة,
أزيــد مــن خمســة ماليــن مــن بينهــا  91%يف وضعيــة فقــر و  %9يف وضعيــة هشاشــة) ،يف
وقــت تواصــل فيــه الــوزارة جهودهــا ،يف إطــار اللجــان بني-الوزاريــة ،مــن أجــل تحســن متويــل
هــذا النظــام وحكامتــه .أمــا بالنســبة لبســط التغطيــة الصحيــة عــى باقــي الفئــات املســتهدفة،
فــإن الــوزارة بــارشت ،بتاريــخ  10مــاي  ،2018إىل تنظيــم أول اجتــاع للجنــة التغطيــة الصحيــة
األساســية التــي أُس ـ ِندت إليهــا مبوجــب منشــور الســيد رئيــس الحكومــة ،وشــاركت الــوزارة يف
لجنــة القيــادة بــن الوزاريــة التــي تعمــل عــى إصــاح التأمــن الصحــي ببالدنــا والتــي يرتأســها
الســيد رئيــس الحكومــة .وتكريســا ملبــادئ الدســتور ،ســيتم يف األشــهر القليلــة القادمــة الــروع
يف التأمــن اإلجبــاري عــن املــرض بالنســبة للمهنيــن غــر األُج ـراء كثمــرة لعــدة جــوالت مــن
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املشــاورات (اجتامعــات عــى مســتوى وزارة الصحــة مــع مهنيــي قطــاع الصحــة واجتامعــن
عــى مســتوى وزارة التشــغيل مــع فئــة مهنيــي النقــل) ،بارشتهــا وزارة الصحــة ورشكاؤهــا،
مــع مختلــف الفئــات املهنيــة املنظمــة ،حيــث تــم إصــدار  4مراســيم تطبيقيــة مبــا فيهــا املرســوم
املتعلــق بتحديــد نســب االشـراكات ،عــى أن يتــم بالتدريــج إخـراج النصــوص التطبيقيــة املتبقيــة
امل ُؤطِّــرة لهــذه التغطيــة كلــا تــم تحديــد الدخــل الجــزايف املــرح بــه مــن طــرف كل فئــة.
ومــوازاة مــع ذلــك ،خصصــت الــوزارة حيـزا مهــا مــن برنامجهــا التواصــي املوجــه ملواكبــة تحســن
بســط التغطيــة الصحيــة عــى الطلبــة مــن جهــة (اســتفادة أكــر مــن  76 140طالبــة وطالــب منــذ
تفعيــل القانــون  116-12واملرســوم  2 - 18 - 513بدايــة الســنة الجامعيــة  ،)2018 - 2017وعــى
املهاجريــن الذيــن يتواجــدون يف وضعيــة قانونيــة ( 50.000مهاجــر).
تعبئة املوارد البرشية
تــم ،تدريجيــا ،تجديــد  33%مــن مناصــب املســؤولية بــاإلدارة املركزيــة واملصالــح الالممركــزة ،يف
حــن نجحــت الــوزارة ،وألول مــرة ،يف الظفــر بــــ  4000منصــب مــايل برســم  2018موزعــة كــا
يــي 500 :طبيــب عــام 14 ،طبيــب ج ـراح لألســنان 22 ،صيــديل 524 ،مقيــم 2700 ،ممــرض240 ،
إطــار إداري وتقنــي؛ وخــال  ،2018تابــع  6450طالــب يف مختلــف املســارات تكوينهــم األســايس
باملعاهــد العليــا للمهــن التمريضيــة وتقنيــات الصحــة ،وتــم فتــح معاهــد التكويــن املهنــي يف
امليــدان الصحــي ،وعددهــا مثانيــة ،مــع ولــوج  260طالــب وطالبــة ألســاكها؛ كــا اســتفاد مــا يربــو
عــن  19.444مهنــي مــن دورات التكويــن املســتمر برســم نفــس الســنة .أمــا الحــوار االجتامعــي،
فقــد تواصــل بشــكل دوري ومضطــرد مــع النقابــات األكــر متثيليــة بالقطــاع.
تعزيز اإلطار الترشيعي والتنظيمي للقطاع الصحي
وواصلــت الــوزارة ،خــال  ،2018تعزيــز اإلطــار الترشيعــي والتنظيمــي للقطــاع الصحــي ،بإصــدار
القانــون رقــم  98.15املتعلــق بنظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بفئــات املهنيــن
والعــال املســتقلني واألشــخاص غــر األجـراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا ،و 5مراســيم و 27قـرارا
وزاريــا مــن بينهــا املرســوم رقــم  2.18.378الصــادر يف  11مــن ذي القعــدة  25( 1439يوليــوز )2018
املتعلــق بالتطــب عــن بعــد .Télémédecine

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
244

المحور الرابع

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي

تعزيز الرشاكة والتعاون
وتعــززت الرشاكــة والتعــاون خــال  2018بـــمشاركة وزارة الصحــة يف األنشــطة الصحيــة لالتحــاد
اإلفريقــي ،ومــن خــال إب ـرام جملــة مــن االتفاقيــات الوطنيــة والدوليــة.
تعزيز جودة الخدمات الصحية العمومية
كــا واصلــت وزارة الصحــة ،برســم  ،2018تعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة العموميــة مــن خــال
تجديــد االعتــاد للســنة الثانيــة عــى التــوايل ملعهــد -باســتور املغرب-وتجديــد شــهادة اإليــزو لنظــام
إدارة الجــودة يف املعهــد الوطنــي للصحــة ،وتنظيــم الــدورة الســابعة ملبــاراة الجــودة الخاصــة باملراكز
الصحية.
برنامج «خدمايت»
وكحصيلــة لربنامــج «خدمــايت» لســنة  ،2018بلــغ عــدد املواعيــد التــي حصــل عليهــا املواطنــون
 2.151.740موعــدا ،موزعــة عــى الشــكل التــايل 83% :يف عــن املــكان 6% ،عــر الهاتــف،
و 11%عــى شــبكة االنرتنيــت .يف حــن بلــغ عــدد الشــكايات املتوصــل بهــا إجــاال 2256
شــكاية.
املراكز االستشفائية الجامعية الخمسة
ونظ ـرا للــدور الهــام الــذي تضطلــع بــه املؤسســات االستشــفائية الجامعيــة يف املنظومــة الصحيــة
الوطنيــة ،فقــد تــم إيــاء عنايــة خاصــة للمراكــز االستشــفائية الجامعيــة الخمســة للمملكــة /مكنــت
مــن تحســن جملــة مــن مــؤرشات الخدمــات ومــؤرشات األداء بهــا برســم ســنة  ،2018ميكــن تلخيــص
أبرزهــا مــن خــال الجــدول التــايل:
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ج 18.مؤرشات الخدمات ومؤرشات األداء للمراكز االستشــفائية الجامعية الخمســة
606.820
الولوج اإلجاميل (العام) للمراكز االستشفائية الجامعية الخمسة
243.396
العدد اإلجاميل لالستشفاء
363.424
االستشفاء النهاري
1.71%
معدل االستشفاء
1.728.438
أيام االستشفاء
70%
متوسط معدل إشغال األرسة
أيام 3
املدة املتوسطة لالستشفاء
937.216
استشارات استعجالية
96.875
استشارات خارجية متخصصة
97.474
العمليات الجراحية الكربي
63.757
عدد الوالدات مبا يف ذلك الوالدة القيرصية
15.643
عدد العمليات القيرصية
1476
مرىض غسيل الكىل
7706
الولوج إىل مستشفيات الطب النفيس
16.316
عدد املرىض املتكفل بهم ألجل العالج من الرسطان
2.761
عدد تدخالت جراحة القلب
33
عدد عمليات زرع الكىل
30
عدد عمليات زرع القرنية
86
عدد عمليات زرع الخاليا الدموية
2
عدد عمليات زرع الكبد
5
التدخالت الجراحية الرئيسية لكل جراح يف األسبوع
502
التدخالت الجراحية الرئيسية لكل غرفة عمليات
15
عدد املرىض املتكفل بهم لكل م َولِّد خاص بتصفية الدم
18.700
اختبارات التصوير اإلشعاعي للثدي
508.927
عدد اختبارات األشعة
156.264
عدد االختبارات باملوجات فوق الصوتية
174.678
عدد االختبارات بالسكانري
22.433
عدد اختبارات التصوير بالرنني املغناطييس
7.868.111
عدد اختبارات البيولوجيا

تقدم االسرتاتيجيات الخاصة بالقطاع

لقــد تــم يف هــذا الســياق ،خــال  ،2018تنزيــل «مخطــط الصحــة  »2025عــى مســتوى املديريــات
املركزيــة لــوزارة الصحــة ،وذلــك عــى شــكل إثنــي عــر مخطــط عمــل متــت مناقشــتها يف
اجتامعــات أســبوعية بحضــور جميــع املســؤولني املركزيــن والجهويــن ،حيــث أفضــت إىل توقيــع
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«عقــود األهــداف والوســائل» ( )Contrats d’objectifs et de moyensبــن اإلدارة املركزيــة للــوزارة
(يف شــخص الكاتــب العــام) وكل مديريــة جهويــة (يف شــخص مدير(ت)هــا الجهــوي(ة)) .هاتــه
العقــود يتــم تتبعهــا مــن خــال تقييــم دوري ومســتمر ألداء املصالــح الصحيــة الالممركزة تم إســناده
إىل وحــدة خاصــة أُحدثــت لهــذا الغــرض بالكتابــة العامــة للــوزارة ،والتي ســتبارش قريبــا أوىل مهامتها
حســب مــؤرشات التتبــع واألداء وتقييــم األثــر التــي تــم اعتامدهــا بشــكل توافقــي.
باملــوازاة مــع تنزيــل وتتبــع «مخطــط الصحــة  ،»2025توجــد بــوزارة الصحــة (عــى مســتوى
املديريــات املركزيــة التقنيــة) عــدة اســراتيجيات وطنيــة ملكافحــة األمــراض الســارية واملزمنــة
ســواء عــى مســتوى الوقايــة أو مســتوى العــاج أو كليهــا .بينــا تضطلــع املديريــات األخــرى
باســراتيجيات مواكِبــة كاســراتيجية التكويــن املســتمر واســراتيجية الصيانــة وغريهــا...
وفيــا يــي تجــدون نبــذة مقتضبــة عــن ثالثــة اسـراتيجيات قطاعيــة مــن بــن أهــم االسـراتيجيات
التــي تعمــل وزارة الصحــة عــى تنزيلهــا يف أفــق  ،2021وهــي:
االسرتاتيجية الوطنية املتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة األمراض غیر الساریة
معطيات وبائية

األمــراض غیــر الســاریة تســبب يف وفــاة مــا یقــرب مــن  40ملیــون شــخص ســنويا يف جمیــع
أنحــاء العــامل ،أي مــا یمثــل  % 70مــن الوفیــات عــى الصعيــد العاملــي .خمســة عــر ملیــون مــن
ھــذه الوفیــات تحــدث لــدى األشــخاص الذیــن تـراوح أعامرھــم مــا بیــن  30إىل  69ســنة .وتعتــر
البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط معنيــة عــى الخصــوص باألمــراض الغیــر الســاریة،
باعتبــار أن أكــر مــن  ٪ 80مــن جمیــع الوفیــات الناجمــة عنهــا تحــدث يف ھــذه البلــدان.
إن املغــرب ال یشــكل اســتثناءا فیــا یخــص ھــذا التشــخيص .ذلــك أن التحــول الوبــايئ والدیمغـرايف
یــؤدي إىل زیــادة عبــئ األمـراض والوفیــات الناجمــة عــن األمـراض غیــر الســاریة ،ال ســیام أمـراض
الرسطــان والســكري وأم ـراض القلــب واألوعیــة الدمویــة والفشــل الكلــوي املزمــن ،فضــا عــن
األمــراض النفســية .وتتســبب ھــذه األمــراض يف  ٪ 80مــن مجمــوع الوفیــات .وتجــدر اإلشــارة
أیضــا إىل أن األمـراض القلبیــة الوعائیــة والرسطــان والســكري واألمـراض التنفســیة املزمنــة تشــكل
لوحدھــا يف املغــرب ٪ 47مــن اإلنفــاق الصحــي ،تتحمــل األرس  ٪ 46منھــا.
تــم إج ـراء املســح بــن عامــي  2017و 2018بــن الســكان الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  18عا ًمــا
فأكــر وشــمل عينــة مــن  6100أرسة يف املناطــق الحرضيــة والريفيــة ،وكانــت أهدافهــا تحديــد
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مــدى انتشــار عوامــل االختطــار الشــائعة لألمـراض غــر الســارية .مناهــم النتائــج 4%13, :مغــريب
يدخــن 29,3% ،يعانــون مــن ارتفــاع الضغــط الدمــوي 10,4% ،يعانــون مــن داء الســكري و20%
يعانــون مــن الســمنة ...
االسرتاتيجية الوطنية املتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة األمراض غیر الساریة 2029-2019

أمــام هــذه الوضعيــة ،التــزم املغــرب ،أســوة بباقــي البلــدان ،باعتــاد الوقایــة ومراقبــة األم ـراض
غیــر الســاریة مــن خــال تنفیــذ اس ـراتیجیة متعــددة القطاعــات تعتمــد يف أسســھا وقواعدھــا
عــى النھــج الشــامل ومتعــدد القطاعــات الــذي اقرتحتــه منظمــة الصحــة العاملیــة مــع األخــذ بعــن
االعتبــار اإلنجــازات والفــرص املتاحــة الوطنیــة مــع إدمــاج تدخــات القطاعــات املختلفــة مــن
الحكومــة والــركاء االجتامعییــن.
الهدف االسرتاتيجي

تهدف إىل الحد من املراضة واإلعاقة والوفيات املبكرة املرتبطة بهذه األمراض يف بلدنا.

املحاور االسرتاتيجية

ويتمحور حول أربعة محاور:
تعزيز أمناط الحياة الصحية والحد من األمراض غري الســارية؛
تحســن التكفل والعالج باألمراض غري الســارية وتطوير برامج جديدة؛
تحســن إدارة األمراض غري السارية؛
تعزيز رصد وتقييم األمراض غري الســارية وتقييمها؛
أهم اإلنجازات

إن وزارة الصحــة جعلــت مــن مكافحــة األمــراض غیــر الســاریة أحــد أولویاتھــا خــال العــر
ســنوات املاضیــة .وقــد اتخــذ املغــرب عــدة تدابیــر اســتجابة
فیــا یخــص إطار الوقایة من عوامل االختطار :
• وضع خطة عمل متعددة القطاعات لتعزیز أمناط العیش السلیم،
• وضــع خطــة وطنیــة للحــد مــن اســتھالك امللــح والســكر والدھــون بالتعــاون مــع القطــاع
الخــاص،
• تنظیــم حمــات إعالمیــة ســنویة حــول النھــوض بالنشــاط البــدين واألكل الصحــي وكذلــك
حــول أرضار التدخیــن،
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• وضــع اس ـراتیجیة وطنیــة للتغذیــة ھدفھــا النھــايئ ھــو املســاھمة يف تحســین املســتوى
الصحــي للســكان،
• إنشاء برنامج ملكافحة التدخین يف اإلعدادیات والثانویات والرشكات واملستشفیات،
• إدمــاج االستشــارة الطبیــة لإلقــاع عــن التدخیــن يف الرعایــة الصحیــة األولیــة واملستشــفیات
وكذلــك املراكــز االستشــفائیة الجامعیة.
فیــا یخــص إطار الوقایة من عوامل االختطار :
• تعزیــز دور الرعایــة الصحیــة األولیــة يف الوقایــة ومراقبــة األمـراض غیــر الســاریة مــن خــال
تعزیــز دور الطبیــب العــام (طبیــب العائلــة) واألطــر التمریضیــة .وتقــدم ھــذه املراكــز
خدمــات انطالقــا مــن الكشــف الطبــي إىل الرعایــة امللطفــة،
• تطویــر الشــبكة االستشــفائیة ،وخاصــة املؤسســات الخاصــة بعــاج الرسطــان حیــث انطلقنا
مــن مركزیــن اثنــن إىل  14مركــز جھــوي للعــاج ،و 14عیــادة خاصــة مجھــزة و 41مرسعــات
الخطیة (،)accélérateurs linéaires
• إدمــاج وتنفیــذ برنامــج الكشــف املبكــر عــن الرسطانــات األكــر شــیوعا (الثــدي وعنــق
الرحــم) يف املراكــز الصحیــة ،متحــور حــول بنــاء وتجھیــز أكــر مــن  40مركـزا للكشــف املبكــر
عــن رسطــان الثــدي ورسطــان عنــق الرحــم ،واقتنــاء  15وحــدة متنقلة لتصویــر الثدي باألشــعة،
• وضع وتنفيذ برنامج الرعایة امللطفة يف املستشفى واملنزل،
• توســیع التطعیــم للوقایــة مــن بعــض أنــواع الرسطــان مبــا يف ذلــك التھــاب الكبــد  ،Bووضــع
اســراتیجیة لعــاج التھــاب الكبــد  ، Cووضــع اســراتیجیة للتطعیــم ضــد فیــروس الــورم
الحلیمــي البــري،
• إنشاء برنامج لبناء قدرات املھنیین يف مجال األمراض غیر الساریة،
• وضــع معاییــر للمامرســات الجیــدة وتوحیــد معاییــر الربوتوكــوالت الخاصــة بــإدارة
الرسطانــات وارتفــاع ضغــط الــدم والســكري والفشــل الكلــوي،
• تطویــر العــرض الصحــي املتعلــق باملؤسســات الخاصــة بالصحــة النفســية وفقــا للمعاییــر
الدولیــة،
• وضــع اس ـراتیجیة لألدويــة تقــوم عــى تقويــة اســتعامل األدویــة الجنیســة تتيــح مجموعــة
واســعة مــن األدویــة خصوصــا املتعلقــة بخافضات ضغــط الــدم ومضــادات التفتــل (.)loi 17- 04
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فیام یخــص املتابعة والرصد والتقییم :
فــان الــوزارة مل تدخــرأي جھــد يف تعزیــز ھــذا املحــور ،وذلك بدعــم من الــركاء الوطنییــن والدولیین
( )CIRC, CDS, OMS...يف ھــذا اإلطــار ،تــم تنفیــذ عــدد كبیر مــن اإلجراءات:
• سنة  ،2016تم إنشاء معھد ألبحاث الرسطان يف فاس، IRC
• مایــو  ،2015أصبــح املغــرب أول بلــد إفریقــی عضــو يف الوكالــة الدولیــة ألبحــاث الرسطــان
التابعــة ملنظمــة الصحــة العاملیــة،
• إنشــاء ســجلین للرسطــان يف كل مــن جھــة الــدار البیضــاء الكــرى والربــاط مــع ثالثــة
تقاریــر لــكل منھــا،
• خــال  2017و  ، 2018أجــرت وزارة الصحــة «دراســة الخطــوة الرسیعــة» لتحدیــد مــدى
انتشــار عوامــل الخطــر الغیــر الســاریة؛
• أجریت أربع دراسات استقصائیة وطنیة عن تدخین الشباب :
.GYTS 2001 ،2006 ،2010 ،2016
• تنفیــذ عــدد كبیــر مــن الدراســات تهــم تقییــم برنامــج مكافحــة التدخیــن والكشــف املبكــر
عــن رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم خصوصــا التكفــل بدعــم مــن منظمــة الصحــة العاملیــة
ومركــز مراقبــة األمـراض  CDCواملركــز العلمــي للبحــت يف مجــال الرسطــان .CIRC
• أواخــر ســنة  ،2015تــم تقییــم منتصــف املــدة للمخطــط الوطنــي للوقایــة ومراقبــة
الرسطــان مــن قبــل خــراء مــن املجلــس األعــى للصحــة العامــة لفرنســا (.)HCSP
ويف إطار الحكامة:
• تــم وضــع اسـراتیجیة وطنیــة للوقایــة ومراقبــة األمـراض غیــر الســاریة مــع إنشــاء لجنــة
وطنیــة متعــددة القطاعــات للوقایــة ومراقبــة ھــذه األم ـراض،
• تــم وضــع مخطــط وطنــي للوقایــة ومراقبــة الرسطــان ( )2019 – 2010يف إطــار رشاكــة
اســراتیجیة بیــن وزارة الصحــة ومؤسســة لــا ســلمى للوقایــة وعــاج الرسطــان ،ونحــن
بصضــض تحضــر املخطــط الثــاين للفــرة مــا بــن ،2029-2020
• عملــت عــى زیــادة وتأمیــن املیزانیــة املخصصــة للوقایــة ومراقبــة األمـراض غیــر الســاریة
وعوامــل االختطــار املرتبطــة بھــا،
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• قامــت بتوســیع التغطیــة الصحیــة الشــاملة إىل الفئــات املحرومــة اقتصادیــا ()RAMED
والطــاب ،وذلــك بھــدف تحقیــق تغطیــة أكــر مــن ٪ 90مــن الســكان يف أفــق  .2025تقــدم
ھــذه التغطیــة التكفــل املجــاين واملســاواة يف الحصــول عــى العــاج،
• واكبــت التعبئــة االجتامعيــة وذلــك بتشــجع إنشــاء املنظــات غیــر الحكومــة املوضوعــات
وتعزیــز التعــاون فیــا بیــن بلــدان الجنــوب والتعــاون املثلــث بدعــم مــن الــركاء وخاصــة
يف مجــال مكافحــة الرسطــان.
أهم االكراهات:
• العــدد املحــدود مــن املــوارد البرشيــة املتخصصــة يف األم ـراض غــر الســارية مــع انعــدام
طــرق للتحفيــز عــى العمــل واالســتقرار يف بعــض املناطــق النائيــة،
• النظام املعلومايت الغري موحد للرصد والتتبع،
• التغطية الصحية الغري الشاملة،
• الغالف املايل املخصص لهذه االمراض الغي كايف لرشاء التجهيزات الالزمة واالدوية،
• نظام ضامن الجودة غري متوفر.
بعــض االقرتاحات للرفع من املعيقات:
• االشــتغال يف إطــار اسـراتيجية موحــدة للحــد مــن عوامــل االختطــار حيــث تبقــى الوســيلة
االنجــع للحــد مــن لألمـراض غــر الســارية.
• البحث عن طرق مبتكرة للتمويل كالرشاكة عامة خاصة
• تشجيع الجهوية املتقدمة والبحت عن رشاكا ت جهوية اضافية
املخطط االسرتاتيجي الوطني ملكافحة السل لفرتة 2021-2018
ال زال داء الســل ميثــل تحديــا حقيقيــا للصحــة العامــة ببالدنــا ،إذ تســجل مصالــح وزارة الصحــة
مــا يقــارب  30.000حالــة إصابــة ســنويا مبــا فيهــا الحــاالت الجديــدة وحــاالت االنتكاســة ،أي
بنســبة حــدوث تقــارب  87حالــة لــكل  100.000نســمة ،ومــن بــن أســباب انتشــار هــذا املــرض يف
بالدنــا ،طبيعــة الديناميكيــة التــي تتحكــم فيــه والتــي تلعــب فيهــا املحــددات السوســيو اقتصاديــة
دورا هامــا .ولــي نتمكــن مــن إحــكام الســيطرة عــى إشــكالية الســل ببالدنــا وبالتــايل الحــد مــن
مســتوى اإلصابــة بهــذا الــداء يف صفــوف املواطنــن املغاربــة ،ســهر الربنامــج الوطنــي ملحاربــة داء
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الســل عــى اعــداد املخطــط االس ـراتيجي الوطنــي لفــرة  2021-2018والــذي يرمــي إىل خفــض
عــدد الوفيــات املرتبطــة بالســل بنســبة  40٪يف أفــق ســنة 2021؛ وذلــك اعتــادا عــى اسـراتيجية
النهــوض بالقطــاع الصحــي  ،2021-2017وكــذا «مخطــط الصحــة  »2025الــذي وضــع القضــاء عــى
داء الســل مــن ضمــن أولوياتــه.
وبفضــل املردوديــة الجيــدة للربنامــج الوطنــي ملحاربــة الســل حقــق املغــرب نتائــج جــد ملموســة
يف مجــال مكافحــة الســل بــن ســنتي  2017و  2018والتــي ميكــن اجاملهــا كالتــايل:
توسيع وتنويع خدمات الكشف واكتشاف السل

تــم تخصيــص اعتــادات مهمــة خــال الســنوات املاضيــة ،خصصــت لتجهيــز املراكــز املتخصصــة
يف تشــخيص وعــاج الســل واألم ـراض التنفســية بوســائل الكشــف والتشــخيص الحديثــة ،ونخــص
بالذكــر  07:مجهـرا مخربيــا مــن الجيــل الجديــد 47 ،جهــازا للتشــخيص البيولوجــي املعتمــد عــى
تحليــل الحمــض النــووي  GeneXpert ،39جهــازا رقميــا للكشــف باألشــعة الســينية 05 ،وحــدات
متنقلــة لألشــعة .باإلضافــة إىل برمجــة رشاء  15جهــازا للتشــخيص البيولوجــي املعتمــد عــى تحليــل
الحمــض النــووي و 05أجهــزة رقميــة للكشــف باألشــعة الســينية قبــل متــم هــذه الســنة.
ضامن مجانية الولوج لخدمات التشخيص والعالج

متكــن الربنامــج الوطنــي ملحاربــة الســل بــن ســنتي  2017و  2018مــن تشــخيص مــا يفــوق 60
ألــف حالــة مصابــة بالســل تــم عــاج مــا يفــوق  86٪منهــم و ذلــك بصفــة مجانيــة ،حيــث تـراوح
قيمــة التكفــل مبريــض واحــد مــن  520إىل 1.330درهــم كــا تــراوح قيمــة التكفــل مبريــض
واحــد مصــاب بالســل املقــاوم لألدويــة مــا بــن  13.500و 60.000درهــم ،دون احتســاب األجــور
وميزانيــات البنيــات التحتيــة و املعــدات.
إرساء نظام معلومايت

قــام الربنامــج الوطنــي ملحاربــة الســل بإطــاق مــروع يوجــد يف مراحلــه األخــرة إلزالــة الطابــع
املــادي للنظــام املعلومــايت ،كــا تــم تجهيــز كل مراكــز تشــخيص وعــاج الســل باألجهــزة
املعلوماتيــة.
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تعزيز التكوين املستمر

قــام الربنامــج الوطنــي ملحاربــة الســل بتنظيــم دورات تدريبيــة مبــا فيــه التكويــن عــن بعــد
لفائــدة مهنيــي الصحــة العاملــن يف هــذا املجــال ،مــن أطبــاء وأطــر علميــة وممرضــن وتقنيــن،
حتــى يتســنى لهــم اســتعامل التقنيــات الحديثــة بــكل ســهولة وفاعليــة ،وكــذا االنخــراط يف
الربامــج واملخططــات العمليــة والدالئــل التقنيــة التــي تجــدد وتــاءم حســب نتائــج البحــوث
والدراســات امليدانيــة املنجــزة.
تطوير الرشاكة متعددة القطاعات الستهداف املحددات االجتامعية

عــى الرغــم مــن املجهــودات التــي بذلــت عــى الصعيــد الوطنــي ،فــإن هنــاك تحديــات مازالــت
تواجــه الربنامــج الوطنــي ملحاربــة داء الســل أهمهــا االنخفــاض البطــيء لنســبة حــدوث الســل
(مبعــدل ســنوي يقــدر ب  ،)٪ 1والتعقيــد الــذي يطبــع محــددات مــرض الســل ،والتــي يتمثــل
أساســا يف الظــروف السوســيو-اقتصادية مــا يســتوجب تجــاوز املقاربــة الطبيــة الرصفــة لتشــمل
أيضــا تدخــل جميــع القطاعــات املعنيــة والجامعــات الرتابيــة وفعاليــات املجتمــع املــدين للقضــاء
عــى الســل ببالدنــا.
وتفعيــا اللتزامــات الوطنيــة يف مجــال محاربــة الســل ومحدداتــه ،شــارك وفــد مغــريب وازن
برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة يف االجتــاع الرفيــع املســتوى الــذي خصــص لــداء الســل
املنعقــد عــى هامــش الــدورة  73للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،كــا تقــدم الســيد وزيــر
الصحــة بعــرض حــول الســل أمــام مجلــس الحكومــة بتاريــخ  25أكتوبــر2018؛ كــا نظــم
الربملــان املغــريب يومــا دراســيا يــوم  16ينايــر  2019خصــص لتــدارس إشــكالية الســل ببالدنــا.
ويف مــارس  2019تــم تنظيــم لقــاء وطنــي متعــددة القطاعــات اعتــادا عــى منهجيــة شــمولية
تعمــل عــى مقاربــة كل الجوانــب املتعلقــة باملــرض ،مــن وقايــة وتشــخيص وعــاج واعــال
للمقاربــة الحقوقيــة لحفــظ حقــوق املواطنــن دون وصــم أو متييــز ،كــذا الرتكيــز عــى املحــددات
االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تتحكــم وتســاهم يف انتشــار الســل ،وقــد متخــض عــن هــذا
اللقــاء :التوقيــع عــل اتفاقيــة إطــار للرشاكــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ومحاربــة الســل بــن
وزارة الصحــة واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،واالتفــاق عــى خلــق لجنــة وطنيــة للقيــادة
متعــددة القطاعــات ملحاربــة ولجنــة وطنيــة للتنســيق.
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االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة االمراض املنقولة جنسيا والسيدا 2021-2017
السياق

لقــد حقــق املغــرب تقدمــا ملحوظــا يف مجــال مكافحــة االمـراض املنقولــة جنســيا والســيدا وذلــك
بفضــل الت ـزام الســلطات العموميــة ،والجهــود املبذولــة مــن لــدن وزارة الصحــة ورشكائهــا مــن
مختلــف املصالــح الحكوميــة ،فضــا عــن ديناميــة املجتمــع املــدين.
وتنــدرج االســتجابة الوطنيــة ملكافحــة االمـراض املنقولــة جنســيا والســيدا يف إطــار مخطــط الصحــة
 ،2025ضمــن ســياق وطنــي مالئــم عــى الصعيديــن الســيايس واالجتامعــي ،وذلــك نظـرا لألهميــة
التــي تحظــى بهــا قضايــا حقــوق اإلنســان ،والنــوع االجتامعــي والجهــود الوطنيــة الراميــة إىل
وضــع اسـراتيجيات للحــد مــن عوامــل الهشاشــة وعــدم املســاواة يف فــرص الولــوج إىل الخدمــات
الصحيــة .كــا أن هــذه االســتجابة تنــدرج أيضــا يف الديناميــة الجديــدة الناتجــة عــن التطــورات
السياســية واالجتامعيــة التــي أقرهــا الدســتور بهــدف تعزيــز الدميقراطيــة ،والجهويــة ،واالندمــاج
يف التنميــة البرشيــة ،والحــد مــن الفــوارق االجتامعيــة يف صــرورة اإلصــاح االقتصــادي .وهــذه
املقاربــة يف اإلنصــاف والتضامــن ســتمكن مــن خفــض اإلصابــات الجديــدة وتخفيــف وقــع الســيدا
عــى الســاكنة ،وخاصــة الفئــات الهشــة األكــر عرضــة لإلصابــة.
الحالة الوبائية

باملغــرب تشــر أخــر التقدي ـرات ســنة  2018أن عــدد األشــخاص املتعايشــن مــع فــروس نقــص
املناعــة البرشيــة قــد يبلــغ  ،21000منهــم  500إىل  1000طفــل دون  15ســنة .وتقــدر عــدد
اإلصابــات الجديــدة بالفــروس ب 90 0وعــدد الوفيــات الناتجــة عــن الســيدا ب .350وتظــل نســبة
اإلصابــة منخفضــة ( )0.08٪ضمــن الســاكنة العامــة .وتجــدر اإلشــارة إىل متركــز الوبــاء بــن الفئــات
الســكانية األكــر عرضــة ملخاطــر اإلصابــة ،حيــث تحــدث  67٪مــن اإلصابــات الجديــدة ضمنهــا،
كــا ان  70٪مــن النســاء يصــن عــن طريــق ازواجهــن.
املخطط االسرتاتيجي الوطني السيدا للفرتة )PSN( 2021-2017

يهــدف هــذا املخطــط والــذي ينــدرج يف مخطــط الصحــة  ،2025إىل توفــر الولــوج الشــامل إىل
خدمــات الوقايــة والكشــف والعــاج والدعــم يف مجــال مكافحــة فــروس العــوز املناعــي البــري/
الســيدا.
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يتالئــم هــذا املخطــط مــع مبــادرة برنامــج األمــم املتحــدة املشــرك املعنــي بفــروس نقــص املناعــة
البــري /الســيدا مــن أجــل ترسيــع االســتجابة يف ســنة  ،2020وكذلــك مــروع منظمــة الصحــة
العامليــة للقطــاع الصحــي  ،2021-2016الســيام اس ـراتيجية  ،90-90-90أي 90٪ :مــن األشــخاص
املتعايشــن مــع فــروس نقــص املناعــة البــري يعرفــون إصابتهــم 90٪ ،مــن هــؤالء األشــخاص
يســتفيدون مــن العــاج مبضــادات الفريوســات القهقريــة و 90٪منهــم يصلــون إىل حــذف الحمولــة
الفريوســية وإنهــاء الســيدا بحلــول  ،2030كجــزء مــن أهــداف التنميــة املســتدامة.
األهداف االسرتاتيجية لالستجابة الوطنية

 .1تقليص عدد اإلصابات الجديدة بالفريوس بنسبة  ٪ 75يف أفق سنة ،2021
 .2تقليــص عــدد الوفيــات املتعلقــة بفــروس العــوز املناعــي البــري بنســبة  ٪ 60يف أفــق ســنة
،2021
 .3القضاء عىل انتقال الفريوس من األم اىل الطفل،
 .4مكافحــة جميــع أنــواع الوصــم والتمييــز املتعلقــان بفــروس العــوز املناعــي البــري يف أفــق
ســنة ،2021
 .5تحسني حكامة االستجابة الوطنية البني قطاعية.
أهم االنجازات

أدى توســيع عــرض خدمــات الكشــف والعــاج وتعزيــز سياســة املقاربــة املبتكــرة إىل
ارتفــاع نســبة تغطيــة الفئــات الهشــة واالكــر عرضــة ملخاطــر اإلصابــة ،حيــث اســتفاد مــا
يناهــز  160000شــخصا مــن برامــج الوقايــة املركبــة خــال ســنة  ،2018و 1862مســتعميل
املخــدرات ،مــن بينهــم  507مســتعميل الحقــن مــن العــاج البديــل بامليثــادون.
ارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن أجــروا الكشــف عــن فــروس نقــص املناعــة البــري بحــوايل
 10أضعــاف بــن  2010و ،2018حيــث انتقــل مــن  45 704إىل .47 000
بلغــت نســبة األشــخاص املتعايشــن مــع فــروس العــوز املناعــي البــري الذيــن يعرفــون
إصابتهــم اىل  77٪ســنة  .2018مــن بــن هــؤالء  84٪يتلقــون العــاج مبضــادات الفريوســات
القهقريــة ،متكــن  91٪مــن بينهــم مــن حــذف الحمولــة الفريوســية.
يتجــاوز حاليــا عــدد املتعايشــن مــع الفــروس الخاضعــن للعــاج  14000شــخص ،كــا ارتفعــت
نســبة التغطيــة بالعــاج مــن  19٪ســنة  2010اىل  65٪ســنة .2018
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وارتفعــت نســبة تغطيــة النســاء الحوامــل بالعــاج املضــاد للفــروس مــن  29٪ســنة 2010
اىل  65٪ســنة  .2018ويلتــزم املغــرب بإجــراء الكشــف عنــد  95٪مــن النســاء الحوامــل
ووضــع  95٪مــن االمهــات املصابــات تحــت العــاج وذلــك مــن اجــل القضــاء عــى انتقــال
الفــروس مــن األم إىل الطفــل يف افــق .2021

املؤرشات

بينت التقديرات انخفاضا يف عدد اإلصابات الجديدة بنســبة 28 ٪منذ ســنة .2010
ارتفعــت نســبة األشــخاص املتعايشــن مــع فــروس العــوز املناعــي البــري الذيــن يعرفــون
إصابتهــم مــن  22٪ســنة  2010إىل  77٪ســنة 2018
انخفض عدد الوفيات الناتجة عىل الســيدا بنســبة  ٪ 25منذ ســنة 2010

االكراهات

وصعوبــة الولــوج اىل الفئــات األكــر عرضــة ملخاطــر اإلصابــة وتوســيع التغطيــة بخدمــات
الوقايــة والكشــف
النقص يف املوارد البرشية لتوســيع عرض العالج،
توفري املــوارد املالية الالزمة لتنفيذ الربامج.

اقرتاح الترسيع

تظهــر النتائــج ان املغــرب يف مســار ميكنــه مــن دحــر الوبــاء يف أفــق  2030وذلــك بفضــل الجهــود
املشــركة بــن وزارة الصحــة ورشكائهــا ،خاصــة املجتمــع املــدين وكــدا التــزام املجلــس الوطنــي
لحقــوق االنســان مــن أجــل حاميــة حقــوق املتعايشــن مــع الفــروس والفئــات الهشــة ومكافحــة
كل انــواع الوصــم والتمييــز تجاههــم .ولترسيــع االســتجابة وبلــوغ األهــداف املتوخــاة يجــب:
تطويــر الرشاكــة وخاصــة مــع املجتمــع املــدين مــن أجــل الوصــول اىل الفئــات األكــر عرضــة
لإلصابــة،
تعبئــة املــوارد الالزمــة مــن اجــل ضــان اســتمرارية االســتجابة ،ال ســيام فيــا بعــد توقــف
برنامــج دعــم الصنــدوق العاملــي.
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 .3تقليــص الفــوارق فــي الدخــل ومحاربــة الفقــر والهشاشــة واإلقصــاء
االجتماعــي

 .1.3مجال التنمية االجتامعية

أهم اإلنجازات املرحلية

يتَضَ مــن الربنامــج الحكومــي  ،2021 - 2017يف محــوره الرابــع املتعلــق بتعزيــز التنميــة البرشيــة
والتامســك االجتامعــي واملجــايل ،والســيام يف مجــال تقويــة أنظمــة الرعايــة االجتامعيــة ودعــم
األرسة والطفولــة ،مجموعــة مــن التدابــر تتجــى فيــا يــي:
إصالح وتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية
إعداد النصوص التطبيقية للقانون 65.15

نــر القانــون رقــم  65.15املتعلــق مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة بالجريــدة الرســمية
بتاريــخ  23أبريــل 2018؛
تــم خــال ســنة  2018إطــاق دراســة يتــم إنجازهــا عــى مرحلتــن )1( :إجــراء دراســة
تحليليــة للوثائــق املرجعيــة وتنظيــم لقــاءات تشــاورية مــع الفاعلــن املعنيــن (ســبعة
لقــاءات جهويــة 346 ،مشــارك) و ( )2صياغــة النصــوص التطبيقيــة بتنســيق مــع الفاعلــن
املعنيــن وعرضهــا عــى مســطرة املصادقــة.

دعم املراكز االجتامعية الكربى

يف إطــار اتفاقيــة رشاكــة مــع التعــاون الوطنــي ،تــم خــال ســنتي  2017و 2018تخصيــص مبلــغ
إجــايل قــدره  18.82مليــون درهــم ،لدعــم ســبعة مراكــز اجتامعيــة كــرى :االســعاف االجتامعــي
املتنقــل بالــدار البيضــاء ،وحــدة حاميــة الطفولــة بطنجــة ،معهــد األمــرة لــا مريــم لألطفــال
االنطوائيــن بطنجــة ،املركــب االجتامعــي االبتســامة بالصويــرة ،املركــب االجتامعــي االبتســامة
مبكنــاس ،الفضــاء املتعــدد الوظائــف للنســاء بالحاجــب ووحــدة حاميــة الطفولــة بالــدار البيضــاء.

إحداث مراكز اجتامعية جديدة

يف إطــار اتفاقيــة رشاكــة برســم ســنة  ،2017بــن الــوزارة ومجموعــة العم ـران تامســنا ،يتــم
تتبــع بنــاء وتجهيــز ثالثــة مراكــز اجتامعيــة مبدينــة تامســنا (مركــز اســتقبال وتوجيــه األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة ،فضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء ومركــز لحاميــة الطفولــة)؛
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إبـرام اتفاقيــة رشاكــة مــع التعــاون الوطنــي ســنة  ،2018عــى مــدى ثــاث ســنوات ،إلحــداث
 79مــن مركـزا اجتامعيــا متخصصــا ،مببلــغ إجــايل قــدره  83مليــون درهــم؛
إبـرام اتفاقيــة رشاكــة مــع مجلــس عاملــة الــدار البيضــاء لدعــم برامــج الرعايــة االجتامعيــة،
مببلــغ إجــايل وقــدره  15مليــون درهــم إلنجــاز مشــاريع لرعايــة املســنني وحاميــة الطفولــة
ومشــاريع يف مجــال اإلعاقــة.

تأهيل املوارد البرشية ملؤسسات الرعاية االجتامعية والبنيات التحتية

تم خالل سنتي  2017و 2018إنجاز ما ييل:
تنظيــم مــا يفــوق  24000يــوم تكويــن لفائــدة العاملــن االجتامعيــن مبؤسســات الرعايــة
االجتامعيــة؛
تجهيــز  32مؤسســة يف مجال حاميــة الطفولة مببلغ  9ماليني درهم.
تعزيز برامج الوزارة يف إطار صندوق التامسك االجتامعي

برنامج الدعم املبارش للنساء األرامل الحاضنات ألطفالهن اليتامى

إىل غايــة متــم دجنــر  ،2018بلــغ عــدد األرامــل املســتفيدات مــن الدعــم  91.126أرملــة ،حاضنــات
ملــا يناهــز  158.000طفــل يتيــم ،منهــم مــا يقــرب  10.500طفــل يف وضعيــة إعاقــة .ووصــل املبلــغ
اإلجــايل املــؤدى لألرامــل مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن مــا يناهــز مليــار و568
مليــون درهم.
تفعيل اللجنة املوضوعاتية الدامئة للمساعدة االجتامعية
يتــم حاليــا التحضــر لالجتــاع األول للجنــة املســاعدة االجتامعيــة التــي ترتأســها الــوزارة يف إطــار
تفعيــل منشــور رئيــس الحكومــة رقــم  06/2018بتاريــخ  30مــارس  ،2018املتعلــق بإرســاء قواعــد
قيــادة وحكامــة إصــاح منظومــة الحاميــة االجتامعيــة باملغــرب.
تنظيم وهيكلة العمل االجتامعي
مرشوع قانون العاملني االجتامعيني

يوجــد مــروع القانــون رقــم  35.16املتعلــق بالعاملــن االجتامعيــن حاليــا يف طــور املراجعــة،
ومــوازاة مــع ذلــك ،يتــم إنهــاء الدراســة املتعلقــة بإنجــاز مرجــع املهــن والكفــاءات.
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الرشاكة وتقوية القدرات

برنامج الرشاكة مع الجمعيات

تــم برســم ســنة  ،2017دعــم  153مرشوعــا محمــوال مــن طــرف الجمعيــات ،مببلــغ إجــايل
يناهــز 29.66مليــون درهــم ،وذلــك يف املجــاالت اآلتيــة :االدمــاج االجتامعــي عــر التمكــن
االقتصــادي للنســاء ،دعــم مراكــز االســتقبال واالســتامع والتوجيــه للنســاء ضحايــا العنــف،
دعــم مراكــز الوســاطة األرسيــة والنهــوض باألطفــال يف وضعيــة الشــارع.
اإلعــان عــن طلــب تقديــم مشــاريع الجمعيــات برســم ســنة  2018يف املجــاالت اآلتيــة:
حاميــة األطفــال يف وضعيــة الشــارع ،حاميــة األطفــال عــى األنرتنيــت يف إطــار برنامــج
( ،)E-salamaالوســاطة األرسيــة ،الرتبيــة الوالديــة ،اإلرشــاد األرسي ،دعــم مراكــز االســتامع
واإلرشــاد القانــوين للنســاء ضحايــا العنــف ،اإلدمــاج االجتامعــي عــر التمكــن االقتصــادي
خاصــة يف العــامل القــروي.

برنامج "ارتقاء" لتأهيل الجمعيات

ســنة  :2017إبـرام اتفاقيــة رشاكــة بــن الــوزارة ووكالــة التنميــة االجتامعيــة واللجنــة اإلقليميــة
للتنميــة البرشيــة بإقليــم أســفي لتأهيــل الجمعيــات (املبلــغ اإلجــايل  900.000درهــم)؛
ســنة  :2017إبـرام اتفاقيــة رشاكــة بــن الــوزارة ووكالــة التنميــة االجتامعيــة لتأهيــل الجمعيــات
بإقليــم الحســيمة (املبلــغ اإلجــايل  1.800.000درهم)؛
ســنة  :2018إب ـرام اتفاقيــة رشاكــة بــن الــوزارة ووكالــة التنميــة االجتامعيــة ومجلــس عاملــة
الــدار البيضــاء لتقويــة قــدرات الجمعيــات املســرة ملؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة.
التنمية املستدامة
خطة التنمية املستدامة لعام 2030

يف هــذا اإلطــار ،تــم العمــل عــى تتبــع إنجــاز الدراســة املتعلقــة بدمــج أهــداف التنميــة املســتدامة
يف السياســات العموميــة للــوزارة (برشاكــة مــع منظومــة األمــم املتحــدة باملغرب).
نسبة تقدم إنجاز الدراسة.80% :
املساهمة يف تفعيل االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

يف هذا اإلطار تم إعداد مخطط عمل الوزارة للتنمية املستدامة يف أفق .2030
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األوراش املربمجة

إصالح وتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية
إنهاء صياغة النصوص التطبيقية للقانون  65.15وعرضها عىل مسطرة املصادقة؛
وضع وتنفيذ خطة عمل ملالءمة مؤسسات الرعاية االجتامعية مع مقتضيات القانون  65.15؛
تتبع إنجاز اتفاقية الرشاكة مع التعاون الوطني املتعلقة بإحداث  79مركزا اجتامعيا؛
تتبع إنجاز اتفاقيات الرشاكة مع الجامعات الرتابية املتعلقة بالرعاية االجتامعية؛
تتبع بناء وتجهيز ثالثة مراكز اجتامعية مبدينة تامسنا برشاكة مع مجموعة العمران تامسنا.
برنامج الدعم املبارش للنساء األرامل الحاضنات ألطفالهن اليتامى
مواصلــة اإلرشاف عــى عمليــات البــت النهــايئ يف طلبــات الحصــول عــى الدعــم مــن طــرف
اللجنــة املركزيــة الدامئــة؛
إمتــام مــروع تعديــل املرســوم املنظــم للدعــم ،بغيــة مراجعة وتيســر بعــض إجـراءات ورشوط
االســتفادة والرفــع مــن عــدد املســتفيدات واألطفــال اليتامى.
مواصلــة التنســيق مــع وزارة الداخليــة بخصــوص مالءمــة الربنامــج مــع مــروع الســجل
االجتامعــي املوحــد.
تنظيم وهيكلة العمل االجتامعي
إمتام مرشوع القانون رقم  35.16املتعلق بالعاملني االجتامعيني وإحالته عىل مسطرة املصادقة.
الرشاكة وتقوية القدرات
إنجاز املراحل املتبقية من برنامج الرشاكة مع الجمعيات يف نسخته لسنة 2018؛
إطالق نسخة  2019لربنامج الرشاكة مع الجمعيات؛
إجــراء افتحــاص ملشــاريع الجمعيــات املســتفيدة مــن دعــم الــوزارة برســم ســنوات 2015
و 2016و2017؛
وضع تصور جديد لتنفيذ برنامج «ارتقاء».
التنمية املستدامة
إنهــاء الدراســة املتعلقــة بدمــج أهــداف التنميــة املســتدامة يف السياســات العموميــة وبرامــج
الــوزارة وتنفيــذ توصياتهــا؛
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مواصلة املساهمة يف تفعيل االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة؛
إعداد مخطط الوزارة لتنفيذ ميثاق مثالية اإلدارة يف التنمية املستدامة.
 .2.3مجال املرأة
تضمــن الربنامــج الحكومــي  ،2021 - 2017التزامــات مهمــة للنهــوض بحقــوق النســاء ومتكينهــن،
حيــث جــاء يف املحــور األول املتعلــق بدعــم الخيــار الدميقراطــي ودولــة الحــق والقانــون وترســيخ
الجهويــة املتقدمــة ،والســيام يف مجــال تقويــة صــون حقــوق وكرامــة املواطــن وتعزيــز الحريــات
واملســاواة ،مجموعــة مــن التدابــر التــي تعمــل القطاعــات الحكوميــة عــى تنزيلهــا .ومــن أجــل
تنزيــل هــذه االلتزامــات ،تعمــل وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة يف إطــار
اختصاصاتهــا املتعلقــة بتنســيق السياســات العموميــة أوال عــى بلــورة وتتبــع تنفيــذ الخطــة
الحكوميــة للمســاواة «إك ـرام ،2021 - 2017 »2مــع باقــي القطاعــات الحكوميــة؛ وثانيــا تفعيــل
مجموعــة مــن اإلج ـراءات والتدابــر والربامــج املدرجــة ضمــن هــذه الخطــة.

أهم اإلنجازات املرحلية

املصادقــة عــى مــروع القانــون  79.14املتعلــق بهيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال
التمييــز ،ونــره بالجريــدة الرســمية بتاريــخ  12أكتوبــر .2017
املصادقــة عــى مــروع القانــون  103.13املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء ونــره
بالجريــدة الرســمية بتاريــخ  12مــارس .2018
إطالق إعداد االســراتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النســاء .2030-2019
إطــاق البحــث الوطني حول العنف ضد النســاء واإلعالن عن نتائجه األولية.
بلــورة واملصادقــة عــى الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام 2021-2017 »2مــن طــرف
اللجنــة الوزاريــة للمســاواة التــي تــرأس أشــغالها الســيد رئيــس الحكومــة بتاريــخ  20يوليــوز
 ،2018والــروع يف تنفيذهــا.
إطــاق إعــداد دراســة حــول التمكــن االقتصــادي للنســاء واملخطــط الوطنــي املندمــج
للتمكــن االقتصــادي للنســاء يف أفــق .2030
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األوراش املربمجة

إعــداد وتنفيــذ برنامــج للتوعيــة والتحســيس مبضامــن القانــون  103.13الخــاص مبحاربــة
العنــف ضــد النســاء
مواصلــة تعزيــز وتطويــر شــبكة الفضــاءات املتعــدد الوظائــف للنســاء لتوفــر عــى خدمــات
للنســاء ضحايــا العنــف.
 .3.3مجال اإلعاقة
ت َضَ مــن الربنامــج الحكومــي  ،2021-2017التزامــات تهــم مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة ،حيــث جــاء يف املحــور الرابــع املتعلــق بتعزيــز التنميــة البرشيــة والتامســك
االجتامعــي واملجــايل ،والســيام يف مجــال تقويــة أنظمة الرعايــة االجتامعيــة ودعــم األرسة والطفولة،
مجموعــة مــن التدابــر التــي تعمــل القطاعــات الحكوميــة عــى تنزيلهــا .ومــن أجــل هــذا ،تعمــل
وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة يف إطــار اختصاصاتهــا املتعلقــة بتنســيق
السياســات العموميــة يف مجــال النهــوض بحقــوق هــذه الفئــة مــن املواطنــات واملواطنــن ،عــى
تنزيــل مجموعــة مــن التدابــر والربامــج.

املنجزات

املباريــات املوحــدة للتوظيــف ضمــن الهيئــات املشــركة بــن الــوزارات ،الخاصــة باألشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة ،حيــث ســاهمت الــوزارة يف مختلــف مراحــل إعــداد النصــوص التنظيميــة
املتعلقــة بهــذا املجــال؛ كــا عملــت يف إطــار الشــباك الوحيــد الــذي وضــع عــى مســتوى
الــوزارة ،عــى اســتقبال طلبــات الرتشــيح ،ومعالجتهــا ،ملبــاراة توظيــف  50متــرف مــن
الدرجــة الثالثــة ،والتــي نظمــت بالربــاط يف  23دجنــر  .2018كــا متــت املســاهمة يف تنظيــم
املبــاراة ،واملشــاركة يف لجنتهــا ،وكــذا لجنــة تتبــع املباريــات الخاصــة التــي تســهر عليهــا رئاســة
الحكومــة؛
صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي ،لقــد متــت مواصلــة دعــم األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة والجمعيــات العاملــة يف املجــال ،حيــث بلغــت ميزانيــة الدعــم  261مليــون درهــم
يف الفــرة  ،2017 - 2015همــت مجــاالت تحســن ظــروف متــدرس األطفــال يف وضعيــة
إعاقــة واقتنــاء األجهــزة الخاصــة واملســاعدات التقنيــة األخــرى ،تشــجيع االندمــاج املهنــي
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واألنشــطة املــدرة للدخــل واملســاهمة يف إحــداث وتســيري مراكــز االســتقبال .ويف هــذا
اإلطــار ،تــم تنظيــم يــوم درايس يف  30أكتوبــر  2018لتقييــم حصيلــة خدمــات الصنــدوق
لســنوات  2016 ،2015و ،2017أفــرز توصيــات مهمــة ســيتم العمــل عــى تنزيلهــا وفــق
برمجــة زمنيــة متتــد عــى  3ســنوات؛
إعــداد برنامــج تكويــن مهنيــي التكفــل باألشــخاص ذوي إعاقــة التوحــد ،مــن أجــل تأهيــل
وتكويــن املــوارد البرشيــة العاملــة يف املجــال ،ميتــد عــى  3ســنوات ،يســتفيد منــه ســنويا 1200
عامــل اجتامعــي .وســتعطى انطالقتــه الفعليــة يــوم  15فربايــر 2019؛
الولوجيــات :مــن خــال تنســيق عمليــة املصادقــة عــى القـرارات التنظيميــة املطبقــة للقانــون
 10.03املتعلــق بالولوجيــات ،مــن طــرف القطاعــات الحكوميــة املعنيــة؛ باإلضافــة إىل إطــاق
برنامــج «مــدن ولوجــة» ،والــذي تتــم أجرأتــه يف إطــار اتفاقيــات للرشاكــة مــع الجامعــات
الرتابيــة ،ويشــمل برنامــج العمــل إنجــاز الولوجيــات املاديــة مبــدن الربــاط والــدار البيضــاء
ووجــدة وطنجــة ،وإنجــاز تشــخيصات للولوجيــات مبــدن القنيطــرة ،تــازة ،ســا ،إنــزكان ،فــاس،
مكنــاس ،بنــي مــال ،الجديــدة وأكاديــر؛
إطــاق دراســة جــدوى لوضــع نظــام للدعــم والتشــجيع واملســاندة لفائــدة األشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة وأرسهــم والجمعيــات العاملــة يف املجــال ،اســتنادا إىل املــادة  6مــن القانــون
اإلطــار  97.13املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا؛
معــرة وتقنــن وتجويــد خدمــات مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة ،حيــث تعمــل الــوزارة ،يف
إطــار القانــون  65.15املتعلــق مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة ،عــى إعــداد مســودات نصوصــه
التطبيقيــة ،والســيام دفاتــر التحمــات العامــة والخاصــة .كــا أطلقــت الــوزارة برنامجــا لتكويــن
مــدراء مراكــز اســتقبال األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف منهجيــة « مــروع املؤسســة» .باإلضافة
إىل برنامــج وطنــي للتجهيــز والتأهيــل املــادي لهــذه املراكــز؛
دمــج بعــد اإلعاقــة يف املخططــات الوطنيــة والربامــج الرتابيــة للتنميــة ،تعمــل الــوزارة عــى
مواكبــة الجامعــات الرتابيــة يف إعــداد مخططاتهــا التنمويــة وإدراج بعــد اإلعاقــة بهــا ،مــع
مجلــس جهــة مراكــش أســفي ،مجلــس عاملــة إنــزكان أيــت ملــول ،مجلــس إقليــم تزنيــت،
مجلــس مدينــة ســا ،مجلــس مدينــة الربــاط ،مجلــس جامعــة القنيطــرة؛
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إذكاء الوعــي لتغيــر التمثــات االجتامعيــة الســلبية املنتــرة عــن اإلعاقــة ،مــن خــال تخصيص
دعومــات لجمعيــات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال اإلعاقــة ،اســتفادت منهــا  41جمعيــة
مببلــغ دعــم وصــل  3ماليــن درهــم ،عملــت عــى تقديــم مشــاريع تعنــى بــإذكاء الوعــي حــول
حقــوق هــذه الفئــة مــن املواطنــات واملواطنــن؛
اعطــاء إنطالقــة اشــتغال املركــز الوطنــي للرصــد والدراســات والتوثيــق ،يف  05دجنــر ،2017
كآليــة تعمــل عــى رصــد مختلــف املامرســات املتعلقــة مبجــال اإلعاقــة ،وتوفــر الدراســات
واألبحــاث العلميــة وكــذا تقويــة الحكامــة يف املجــال.

األوراش املربمجة

مالءمــة اإلطــار الوطنــي مــع االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث
ســتجري الــوزارة دراســة تشــخيصية لتحديــد النصــوص القانونيــة والتنظيميــة التــي تحتــاج إىل
مراجعــة يف أفــق مالءمتهــا مــع مقتضيــات االتفاقيــة؛ باإلضافــة إىل إعــداد النصــوص التطبيقيــة
للقانــون اإلطــار  97.13املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا؛
نظــام تقييــم اإلعاقــة ،والــذي يتــم بشــأنه إطــاق دراســة لوضــع شــبكات لتقييــم اإلعاقــة،
وتحديــد الســيناريوهات املمكنــة إلرســاء وتنزيــل هــذه املنظومــة ببالدنــا ،ولهــذا الغــرض تــم
تشــكيل لجنــة للقيــادة ولجنــة علميــة يف املوضــوع .ولإلشــارة يتــم اعتــاد هــذا النظــام ملنــح
بطاقــة «شــخص يف وضعيــة إعاقــة»؛
معــرة وتطويــر لغــة اإلشــارة املغربيــة ،حيــث تــم وضــع التصــور االس ـراتيجي العــام لتنزيــل
هــذا الــورش ،كــا تــم إرســاء لجنــة القيــادة واللجنــة العلميــة للخ ـراء يف املوضــوع.
 .4.3مجال الطفولة
تضمــن الربنامــج الحكومــي  ،2021 - 2016التزامــات تهــم املجــاالت املتعلقــة بإرســاء التقائيــة
وتكامــل السياســات االجتامعيــة العموميــة وتطويــر حكامــة الدعــم االجتامعــي وتعزيــزه ،وتقويــة
أنظمــة الرعايــة االجتامعيــة ودعــم األرسة والطفولــة والفئــات الهشــة ،وتفعيــل السياســة العمومية
املندمجــة لحاميــة الطفولــة.
ومــن أجــل هــذا ،تعمــل وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة يف إطــار
اختصاصاتهــا املتعلقــة بتنســيق السياســات العموميــة يف مجــال حاميــة الطفولــة والنهــوض
بحقوقهــا عــى تنزيــل مجموعــة مــن التدابــر والربامــج.
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متابعة تنفيذ الربنامج الوطني التنفيذي للسياسة الوطنية للطفولة
سجل تقدم مهم يف تحقيق تدابري هذا الربنامج تقدر بحوايل .% 56
تتبع استكامل املصادقة عىل مجموعة من النصوص القانونية
مــروع القانون رقــم  35.16املتعلق بالعاملني االجتامعيني؛
مــروع القانــون رقــم  06.15املتعلــق بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم  41.10املتعلــق بتحديــد
رشوط ومســاطر االســتفادة مــن صنــدوق التكافــل العائــي؛
مــروع قانون بتعديل القانون رقــم  15.01املتعلق بكفالة األطفال؛
مــروع القانــون رقــم  52.18املتعلــق بتحديــد العالقــات بــن املشــغلني واألج ـراء ورشوط
الشــغل يف القطاعــات التــي تتميــز بطابــع تقليــدي رصف،
إعــداد مــروع مرســومني تنظيميــن يتعلقــان بتحديــد الئحــة األنشــطة املهنيــة يف القطاعــات
ذات الطابــع التقليــدي الــرف ،والئحــة األشــغال املمنوعــة عــى األجـراء املرتاوحــة أعامرهــم
بــن  16و 18ســنة يف القطاعــات التــي تتميــز بطابــع تقليــدي رصف.
مــروع القانــون رقــم  75 - 11املتعلــق بالنظــام العــام املطبــق عــى مراكــز حاميــة الطفولــة
وإعــادة اإلدماج.
وضع برنامج إحداث األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة
يهــدف برنامــج إحــداث األجهــزة الرتابيــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة إىل توفــر إطــار مؤسســايت
إقليمــي متخصــص يف مجــال الحاميــة ،وذلــك بغيــة تعزيــز خدمــات القــرب الخاصــة باألطفــال يف
وضعيــة خطــر واألطفــال ضحايــا العنــف واإلســاءة واالســتغالل واإلهــال ،ومعــرة هــذه الخدمــات
والرقــي بجودتهــا وتحقيــق االلتقائيــة والتكامــل بينهــا.
يســتهدف هــذا املــروع تحقيــق مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :إحــداث لجــن إقليميــة لحاميــة
الطفولــة؛ وضــع خطــط عمــل إقليميــة لحاميــة الطفولــة؛ وضــع بروتوكــول موحــد لحاميــة
الطفولــة؛ وضــع قاعــدات إقليميــة للمعلومــات ،النهــوض بقــدرات املــوارد البرشيــة العاملــة يف
مجــال حاميــة الطفولــة ووضــع برامــج إقليميــة للتواصــل والتحســيس.
ويســعى املــروع يف مرحلــة أوىل ،إىل إحــداث أربعــة أجهــزة ترابيــة مندمجة منوذجيــة لحامية الطفولة
بــكل مــن مكنــاس وســا والــدار البيضــاء وطنجــة وذلــك عــى مــدى ســنتي  2019و .2020ويتــم إنجــاز
هــذا املــروع بتعــاون مــع االتحــاد األورويب يف إطــار برنامــج «إنجــاح الوضــع املتقــدم للمغــرب».
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يف ســنة  ،2018أعــدت وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة برنامــج إحــداث
األجهــزة الرتابيــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة .ويف إطــار املشــاورات مــع القطاعــات الحكوميــة
والجمعيــات واألطفــال والــركاء الدوليــن ،نظمــت الــوزارة اجتامعــا لتقديــم ومناقشــة املــروع
مــع القطاعــات الحكوميــة املمثلــة يف اللجنــة التقنيــة املنبثقــة عــن اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بتتبع
تنفيــذ السياســات واملخططــات الوطنيــة يف مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحاميتهــا ،وذلــك
بتاريــخ  14دجنــر  ،2018وذلــك خــال شــهر فربايــر  .2019ويف نفــس الســياق نظمــت الــوزارة
لقــاء تشــاوريا مــع الجمعيــات العاملــة يف مجــال الطفولــة ،بتاريــخ  22ينايــر  .2019وذلــك يف أفــق
عــرض الربنامــج عــى اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ السياســات واملخططــات الوطنيــة يف
مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحاميتهــا التــي يرتأســها الســيد رئيــس الحكومــة.
إطالق دراسة ملعايرة الخدمات واملامرسات
أطلقــت وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة دراســة وطنيــة بشــأن توحيــد
معايــر وخدمــات مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة املســتقبلة لألطفــال ،والتــي متكــن مــن تصنيــف
مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة حســب الخدمــات املقدمــة لألطفــال ،وإعــداد برتوكــوالت منوذجيــة
حســب نــوع التكفــل ،كــا تســمح ببلــورة الخطــوط العريضــة لربنامــج دعــم قــدرات املهنيــن يف
املجــال .وقــد تــم يف هــذا الصــدد املصادقــة عــى منهجيــة العمــل لتنفيــذ الدراســة وإعــداد آليــات
التشــخيصات األوليــة .ويتــم االنتهــاء مــن هــذه الدراســة يف النصــف األول مــن ســنة .2019
حامية األطفال عىل األنرتنيت
أعــدت الــوزارة برنامــج «إ-ســامة» لحاميــة األطفــال عــى األنرتنيــت برشاكــة مــع املتدخلــن
املعنيــن مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة وقطــاع خــاص وجمعيــات ،وبدعــم تقنــي من
مجلــس أوروبــا .خــال ســنة  ،2018تــم القيــام مبجموعــة مــن األنشــطة التكوينيــة والتحسيســية
التــي تســتهدف الفاعلــن العموميــن والجمعيــات .كــا أطلقــت الــوزارة مبــادرة إلعــداد تطبيــق
معلومــايت لتعزيــز حاميــة األطفــال عــى األنرتنيــت .كــا رشعــت مؤخ ـرا يف إعــداد خطــة عمــل
ســنة  2019بتنســيق مــع الفاعلــن املعنيــن .ويف إطــار تشــجيع مبــادرات الجمعيــات يف املجــال،
أطلقــت الــوزارة خــال الفــرة مــا بــن  9دجنــر  2018و 18ينايــر  ،2019إعالنــا عــن طلــب
مشــاريع حــول موضــوع حاميــة األطفــال عــى األنرتنيــت.
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النهوض بخدمات اإلسعاف االجتامعي املتنقل باملغرب
يف إطــار مجهوداتهــا الراميــة إىل تعزيــز خدمــات القــرب املوجهــة لألطفــال يف وضعيــة الشــارع ،تعمــل
وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة عــى دعــم خدمــات اإلســعاف االجتامعــي
املتنقــل وتجويدهــا .وقــد تــم يف هــذا اإلطــار إعــداد برنامــج عمــل ملواكبــة اإلســعاف االجتامعــي
املتنقــل مبكنــاس وإنجــاز مجموعــة مــن الــدورات التكوينيــة لفائــدة العاملــن بــه ،كــا تــم القيــام
بأنشــطة تواصليــة للتعريــف بالخدمــات التــي يوفرها .ويف الســياق نفســه قامــت الوزارة بدعم تســيري
املصلحــة املتنقلــة لإلســعاف االجتامعــي املســتعجل مبدينــة الــدار البيضــاء ومبدينــة مكنــاس .كــا تــم
دعــم تســيري املصلحــة املتنقلــة لإلســعاف االجتامعــي املســتعجل مبدينــة مكنــاس مببلــغ 845.977,24
درهــا .ويف إطــار تشــجيع إحــداث وحــدات متنقلــة جديــدة لفائــدة األطفــال يف وضعيــة الشــارع،
أعلنــت الــوزارة خــال الفــرة مــا بــن  19دجنــر  2018و 18ينايــر  ،2019عــن طلــب مشــاريع وفــق
دفــر تحمــات خــاص مببــادرات ومشــاريع الجمعيــات العاملــة يف مجــال حاميــة األطفــال يف وضعيــة
الشــارع يتضمــن إمكانيــة متويــل وحــدة متنقلــة لتقديــم خدمــات لألطفــال يف وضعيــة الشــارع.

األوراش املربمجة

إحــداث األجهزة الرتابية املندمجة لحاميــة الطفولة بأربعة أقاليم منوذجية؛
دعم إحداث اإلســعاف االجتامعي املتنقل املوجه لحامية األطفال يف وضعية الشــارع؛
معرية املؤسســات والخدمات يف مجال حامية الطفولة؛
مواصلــة تفعيــل برنامــج «مواكبــة» للنهــوض برتبيــة وتكويــن مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة
وتعزيــز فــرص اندماجهــم يف ســوق الشــغل مــا بعــد ســن  18ســنة؛
إطــاق حملة وطنيــة ملناهضة العنف ضد األطفال.
 .5.3مجال األرسة

املنجزات

أوىل الربنامــج الحكومــي  ،2021-2016اهتاممــا بالغــا لقضايــا األرسة املغربيــة ،وذلــك اســتحضارا
لدورهــا األســايس يف تحقيــق التنميــة ،والتامســك االجتامعــي .حيــث أكــدت مقتضياتــه عــى تقويــة
وحاميــة األرسة ،والنهــوض بخدمــات الوســاطة األرسيــة ،ودعمهــا عــن طريــق تشــجيع مبــادرات
جمعيــات القــرب العاملــة يف املجــال ،وكــذا إعــداد منــوذج مغــريب للوســاطة األرسيــة .ويف هــذا
اإلطــار ،تعمــل وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة يف إطــار اختصاصاتهــا
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املتعلقــة بحاميــة األرسة والنهــوض بأوضاعهــا ،والحفــاظ عــى اســتقرارها عــى تنزيــل مجموعــة
مــن التدابــر والربامــج لفائــدة األرسة مــن ضمنهــا تطويــر برنامــج الرتبيــة الوالديــة ،واإلرشــاد
األرسي ،وخدمــات الوســاطة األرسيــة ،الــذي يهــدف إىل:
دعم إحداث وتعميم مراكز الوساطة األرسية؛
دعم الرشاكة مع الجمعيات العاملة يف املجال؛
تطوير العمل بتقنيات ووسائل الوساطة األرسية؛
برنامج النهوض بخدمات الوساطة األرسية:
منــذ ســنة  2014أعــدت الــوزارة برنامجــا خاصــا بالوســاطة األرسيــة ،كــا أدمجــت الــوزارة هــذا
املجــال ضمــن مجــاالت دعــم مشــاريع الجمعيــات ،ويف هــذا اإلطــار تــم:
إعــداد دفــر تحمــات يحــدد نوعيــة الخدمــات ،والــروط الوظيفيــة ملراكــز الوســاطة األرسيــة،
ومؤهــات العاملــن بــه ليكــون مبثابــة إطــار مرجعــي للتعاقــد مــع الجمعيــات عــى أســس
تســتجيب لــروط ومتطلبــات تجويــد الخدمــات املقدمــة لفائــدة املســتفيدات واملســتفيدين
مــن هــذه الخدمــات.
وتروم الوزارة من خالل اعتامد هذه الوثيقة أساسا إىل تحقيق األهداف التالية:
ضــان جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا مراكــز الوســاطة األرسيــة وفــق منظومــة معياريــة
يحددهــا دفــر التحمــات؛
متكني الفاعل املحيل يف مجال الوساطة األرسية وتقوية قدراته التدبريية؛
إضفاء شفافية أكرث للدعم العمومي املوجه ملراكز الوساطة األرسية؛
عقلنة منظومة الرشاكة يف إطار تعاقدي يضمن حامية األرسة من التفكك؛
ومنــذ  2014إىل حــدود ســنة  2017تــم دعــم إحــداث  71جمعيــة عاملــة يف مجــال الوســاطة
األرسيــة مببلــغ يقــدر ب 13.208.380,00 :درهــم.
تقوية قدرات املوارد البرشية يف مجال خدمات الوساطة االرسية
• يف هــذا اإلطــار ،تــم إعــداد الحاجيــات األوليــة يف مجــال التكويــن لفائــدة العاملــن مبراكــز
الوســاطة األرسيــة:
• تنظيــم دورتــن تكوينيتــن لفائــدة الوســطاء األرسيــن العاملــن باملراكــز الرشيكــة للــوزارة،
حــول موضــوع« :تقنيــات ومراحــل إعــال الوســاطة األرسيــة» لفائــدة ( 33مســتفيد
ومســتفيدة) بتعــاون مــع اإلســكوا؛
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• تنظيــم دورتــن تكوينيتــن حــول موضــوع« :التخطيــط االســراتيجي وتقنيــات إعــداد
املشــاريع» بتعــاون مــع مجلــس أوروبــا لفائــدة  36مســتفيد ومســتفيدة.
إعداد وتوحيد آليات ومقاربات العمل يف مجال الوساطة:
• اعتــاد اســتامرة موحــدة كآليــة لالشــتغال مبراكــز الوســاطة األرسيــة تتضمــن مجموعــة
مــن املعطيــات تتعلــق باملســتفيدين ،ونوعيــة النزاعــات املعروضــة ،والنتائــج املتوصــل إليهــا؛
• إعــداد وتوزيــع اســتبيان عــى مراكــز الوســاطة األرسيــة مــن أجــل تجميــع املعطيــات
والبيانــات املتعلقــة بالحــاالت الــواردة عــى هــذه املراكــز.
• إعداد قاعدة معطيات معلوماتية حول الوساطة األرسية.
نرش ثقافة الوساطة األرسية والتعريف بأهميتها
• تنظيــم املؤمتــر الــدويل حــول موضــوع« :الوســاطة األرسيــة ودورهــا يف االســتقرار األرسي»
شــارك يف أعاملــه ثلــة مــن الخـراء عــى املســتوى الــدويل واإلقليمــي والوطنــي ،كــا تــم طبــع
ونــر أشــغال هــذا املؤمتــر؛
• تنظيــم نــدوة عــى هامــش املعــرض الــدويل للكتــاب والنــر حــول موضــوع « :األرسة
وتحديــات العــر» مبشــاركة مجموعــة مــن الخــراء والجامعيــن ،وممثــي القطاعــات
الحكوميــة ذات الصلــة باملوضــوع ،والجمعيــات العاملــة يف املجــال،
• تنظيــم نــدوة لتقديــم نتائــج الدراســة حــول عــر ســنوات عــى تطبيــق مدونــة األرسة:
«أي تغــر يف متثــات ومامرســة املواطنــن واملواطنــات» ،باإلضافــة إىل املســاهمة واملشــاركة يف
مختلــف األنشــطة واللقــاءات التــي تتعلــق بهــذا املجــال.

األوراش املربمجة

برنامج الوساطة األرسية:
مواصلة دعم مراكز الوساطة األرسية ؛
بلــورة وتنفيــذ برنامــج تكويــن )ارتقــاء( برشاكــة مــع وكالــة التنميــة االجتامعيــة ،لتعزيــز وتقويــة
قــدرات العاملــن مبراكــز الوســاطة األرسيــة بهــدف تكويــن قطــب خــرة يف هــذا املجــال؛
إعداد وطبع دليل ( )répertoireخاص بالجمعيات العاملة يف مجال الوساطة األرسية؛
إنشاء تطبيق معلومايت حول الوساطة األرسية؛
إعداد دليل مرجعي حول الوساطة األرسية.
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اإلطار االسرتاتيجي لحامية األرسة:
اســتحضارا للتحــوالت والتحديــات ،التــي تواجــه األرسة املغربيــة ،وانســجاما مــع االلتزامــات
الدســتورية التــي اعتــرت األرسة القامئــة عــى عالقــة الــزواج الرشعــي هــي الخليــة
األساســية للمجتمــع ،وجعــل الدولــة مســؤولة عــى ضــان حاميتهــا الحقوقيــة ،واالجتامعيــة
واالقتصاديــة مبــا يكفــل وحدتهــا واســتقرارها واملحافظــة عليهــا ،وتفعيــا ملقتضيــات
الربنامــج الحكومــي ،2021 - 2016الــذي أكــد عــى تدعيــم وحاميــة األرسة مــن خــال وضــع
سياســة أرسيــة مندمجــة تحــرص عــى متاســك األرسة ،وتعزيــز أدوارهــا الوقائيــة ،تعمــل
وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة بعــد إنضــاج مجموعــة مــن الربامــج
لفائــدة األرسة عــى بلــورة اســراتيجية وطنيــة للنهــوض بأوضــاع األرسة يف مختلــف أبعادهــا
االجتامعيــة ،االقتصاديــة القانونيــة ،والثقافيــة ،كخيــار ينســجم مــع اســراتيجية الــوزارة
لوضــع سياســات عموميــة يف مجــاالت تدخلهــا.
ويف هذا اإلطار متت برمجة مجموعة من اإلجراءات برســم ســنة :2019
إعــداد تصــور أويل حــول «مضامــن االســراتيجية (الرؤيــة ،األهــداف ،املحــاور املقرتحــة،
ومنهجيــة األعــداد)
إعداد إطارات مرجعية إلطالق خربة إلعداد االسرتاتيجية الوطنية لألرسة ومخططها التنفيذي؛
تنظيــم لقــاءات تشــاورية مــع كل مــن القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة ،وكــذا
جمعيــات املجتمــع املــدين وجميــع الفاعلــن املهتمــن بقضايــا االرسة؛
تقاسم املسودة األوىل مع مختلف الرشكاء واملصادقة عليها؛
اإلعالن عن االسرتاتيجية ومخططها التنفيذي.
الرتبية الوالدية:
مواصلة دعم مبادرات الجامعات املحلية يف مجال الرتبية الوالدية؛
إعداد دليل تحسييس إلدماج بعد الوالدية يف الربامج القطاعية والتنموية؛
إعداد دليل الجمعيات العاملة يف مجال الرتبية الوالدية؛
إعداد إطار مرجعي يف مجال اإلرشاد األرسي؛
مواصلة دعم مبادرات الجامعات املحلية يف مجال اإلرشاد األرسي.
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 .6.3مجال األشخاص املسنني

املنجزات

الربنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني
تضمــن الربنامــج الحكومــي  ،2021 - 2016يف املحــور الرابــع املتعلــق بتعزيــز التنميــة البرشيــة
والتامســك االجتامعــي واملجــايل ،التزامــات تهــم تعزيــز أنظمــة الرعايــة االجتامعيــة وتطويــر
أســاليب بديلــة عــن التكفــل املؤسســايت باألشــخاص املســنني.
يف هــذا اإلطــار ،تعمــل وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة وتبعــا الختصاصاتهــا
املتعلقــة بتنســيق السياســات العموميــة يف مجــال حاميــة األشــخاص املســنني والنهــوض بحقوقهــم
عــى تنزيــل مجموعــة مــن التدابــر والربامــج ،منهــا الربنامــج الوطنــي لتأهيــل مؤسســات الرعايــة
االجتامعيــة لألشـــــــــخاص املســنني للفــرة مــا بــن  ،2021 - 2017وينــدرج إعــداد وتنفيــذ هــذا
الربنامــج يف إطــار املسلســل اإلصالحــي للرقــي بجــودة الخدمــات املقدمــة مــن طــرف مؤسســات
الرعايــة االجتامعيــة الخاصــة باألشــخاص املســنني.
تــم إعــداد وتتبــع تنفيــذ الربنامــج الوطنــي لتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشـــــــــخاص
املســنني للفــرة مــا بــن  ،2021 - 2017والــذي يرتكــز عــى  6محــاور أساســية:
املحــور األول :التأهيــل املــادي للمراكــز :يرتكــز هــذا املحــور عــى تلبيــة حاجيــات مؤسســات
الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص املســنني ،األساســية وامللحــة ،والتــي تفرضهــا الزيــادة يف الطاقــة
االســتيعابية ،أو تعويــض األجهــزة املتالشــية أو ترميمهــا ،إذا دعــت الــرورة لذلــك ،كــا يتعلــق
بتوفــر األجهــزة الرضوريــة واملعــر عنهــا كاملراقــد ،واملعــدات اإللكرتونيــة ،واآلالت املطبخيــة،
وأجهــزة التدفئــة ،واملعــدات الطبيــة والشــبه طبيــة،
ولتنفيــذ هــذا املحــور تــم إنجــاز تشــخيص عــى املســتوى ال ـرايب وحــر الئحــة املراكــز املعنيــة
لتوفــر االحتياجــات املعــر عنهــا برســم ســنة .2018
املحــور الثــاين :تأهيــل وتقويــة قــدرات املــوارد البرشيــة :يف إطــار دعــم قــدرات املــوارد البرشيــة
وتأهيلهــا والحــرص عــى تجويــد الخدمــات املقدمــة لألشــخاص املســنني ،تــم تنظيــم لقــاء إلعطــاء
انطالقــة برنامــج تنفيــذ خطــة تكويــن املــوارد البرشيــة العاملــة مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة
لألشــخاص املســنني ،يــوم  28مــارس  2018بالربــاط .كــا تــم تنظيــم دورات تكوينية لفائــدة مهنيي
وأطــر مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص املســنني (رؤســاء الجمعيــات ،مــدراء ومدي ـرات
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املراكــز ،والعاملــن االجتامعيــن) ،حيــث تــم إنجــاز  32يــوم تكوينــي يشــمل خمــس وحــدات ،وقــد
بلــغ مجمــوع املســتفيدين مــن هــذه الــدورات التكوينيــة 160مســتفيد ومســتفيدة.
املحــور الثالــث :معايــرة الخدمــات والنهــوض بالجــودة /إعــداد مــروع املؤسســة ودفاتــر
التحمــات الخاصــة مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص املســنني :يف إطــار مأسســة العمــل
االجتامعــي والرقــي بجــودة الخدمــات املقدمــة مــن طــرف مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة الخاصة
باألشــخاص املســنني تــم :إعــداد وطبــع مــروع املؤسســة يف إطــار تجربــة منوذجيــة لخمــس مراكــز
بــكل مــن املــدن التاليــة :الربــاط ،ســا ،وجــدة .تطــوان ،الــدار البيضــاء ،تــم حــر الئحــة املراكــز
التــي ســيتم مواكبتهــا إلعــداد مــروع املؤسســة الخــاص بهــا ،وفــق معايــر محــددة واملنهجيــة
التــي تــم اعتامدهــا ســابقا إلعــداد مــروع املؤسســة لخمــس مراكــز أخــرى برســم ســنة  ،2019تــم
إعــداد وطبــع دفاتــر التحمــات الخاصــة مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة للمســنني.
املحــور الرابــع :مواكبــة املراكــز غــر املرخصــة :يف أفــق تحقيــق هــدف صفــر مؤسســة غــر
مرخصــة ،تعمــل الــوزارة عــى مواكبــة املؤسســات املتبقيــة بعــد حــر اللوائــح الخاصــة بهــا،
وتحديــد احتياجاتهــا.
املحــور الخامــس :مواكبــة املراكــز املحدثــة ويف طــور البنــاء :تــم حــر الئحــة  12مراكــز محدثــة
عــى الصعيــد الوطنــي ،والئحــة احتياجاتهــا ،وكــذا التكلفــة املاليــة لــكل مركــز ،بهــدف مواكبتهــا
وحصولهــا عــى الرخصــة ورشوعهــا يف العمــل واســتقبال األشــخاص املســنني يف ظــروف جيــدة،
ولتنفيــذ هــذا اإلجـراء تــم توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن وزارة االرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة
االجتامعيــة ومؤسســة التعــاون الوطنــي لتوفــر التجهي ـزات الالزمــة ،واملعــر عنهــا مــن طــرف
هــذه املراكــز مببلــغ يقــدر ب  6مليــون درهــم (ســتة ماليــن درهــم).
املحــور الســادس :تنويــع الخدمــات لفائــدة املســنني :التكفــل عــن بعــد :ســعيا لتطويــر خدمــات
التكفــل عــن بعــد لفائــدة األشــخاص املســنني ،وخدمــات الرتفيــه واملســاعدة االجتامعيــة للمســنني
داخــل الوســط األرسي ،تعمــل الــوزارة عــى إعــداد النصــوص التنظيميــة املتعلقــة بالقانــون ،65.15
ومــن ضمنهــا النــص التنظيمــي املتعلــق بالتكفــل عــن بعــد.
املحــور الداعــم( :حكامــة الربنامــج)  :يف هــذا اإلطــار ،تــم إعــداد وتطويــر االســتامرة الخاصــة لوضــع
تطبيــق معلومــايت ،وإحــداث قاعــدة معطيــات خاصة مبراكــز الرعاية االجتامعية لألشــخاص املســنني.
كــا تــم إطــاق الحملــة الوطنيــة التحسيســية لألشــخاص املســنني واملرصــد الوطنــي لألشــخاص
املســنني.
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السياسة العمومية املندمجة لألشخاص املسنني
يف إطــار ســعي الــوزارة إلعــداد جــواب وطنــي للنهــوض بحقــوق األشــخاص املســنني ،وتيســر ولــوج
املســنات واملســنني إىل خدمــات اجتامعيــة واقتصاديــة وثقافيــة تســتجيب الحتياجاتهــم ،تــم إنجــاز
مــا يــي:
انتقــاء خــرة إلعــداد خارطــة طريــق لتحديــد األولويــات ،وتقديــم أهــم التجــارب الدوليــة
واملامرســات الفضــى يف مجــال النهــوض بأوضــاع األشــخاص املســنني.
تنظيــم لقــاءات تشــاورية مــع كل مــن القطاعــات الحكوميــة ،واملؤسســات الوطنيــة ،وصناديــق
التقاعــد ،وجمعيــات املجتمــع املــدين العاملــة واملســرة ملراكــز الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص
املســنني ،وبعــض الفاعلــن والخ ـراء يف املجــال ،خــال أيــام  20-19-18يوليــوز  ،2018بهــدف
تحديــد األولويــات واالنتظــارات األساســية يف مجــال النهــوض بأوضــاع األشــخاص املســنني.
تــم إنجــاز الوثيقــة النهائيــة التــي تتضمــن بعــض التجــارب الدوليــة واملامرســات الفضــى.
يف مجــال املســنني ،ونتائــج املشــاورات الخاصــة برصــد أهــم األولويــات التــي ميكــن تبنيهــا
واســتحضارها خــال عمليــة إعــداد السياســة العموميــة املندمجــة لألشــخاص املســنني.

األوراش املربمجة

الربنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني
مواصلــة تنفيــذ محــاور الربنامــج الوطنــي لتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص
املســنني للفــرة 2021 - 2017
املحــور األول :التأهيــل املــادي :مواصلــة تتبــع تأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة للمســنني،
لتوفــر الحاجيــات املعــر عنهــا خــال التشــخيص الــذي رصــد مختلــف االحتياجــات برســم
 ،2018/ 2017وقــد تــم تخصيــص  10مليــون درهــم لهــذا املحــور برســم . 2019
املحــور الثــاين :تأهيــل املــوارد البرشيــة  /التكويــن :اســتكامل برنامــج تنفيــذ خطــة تكويــن
املــوارد البرشيــة العاملــة مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص املســنني (برنامــج ارتقــاء)
برشاكــة مــع وكالــة التنميــة االجتامعيــة وتقييــم الربنامــج.
املحــور الثالــث :معايــرة الخدمــات والنهــوض بالجــودة  /تفعيــل مــروع املؤسســة للمراكــز
الخمــس :مواكبــة خمــس مراكــز منوذجيــة لتنزيــل مــروع املؤسســة الخــاص بهــا؛ إنجــاز
مــروع املؤسســة لخمــس مراكــز جديــدة :املركــب االجتامعــي لرعايــة املســنني تاوريــرت،
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ريــاض املســنني فــاس ،دار الــر واإلحســان مراكــش ،دار املســنني طنجــة ،دار الــر واإلحســان
شفشــاون ،طبــع ونــر وثائــق مــروع املؤسســة ،إعــداد وتفعيــل النصــوص التنظيميــة املؤطــرة
لدفاتــر التحمــات يف إطــار تنزيــل القانــون .65 - 15
املحــور الرابــع :مواكبــة املراكــز غــر املرخصــة :مواكبــة  4مؤسســات غــر مرخصــة املتبقيــة
برســم .2019
املحــور الخامــس :مواكبــة املراكــز املحدثــة ويف طــور البنــاء :مواكبــة  10مراكــز محدثــة للحصول
عــى الرتخيــص ،وكــذا مواكبتهــا لتوفــر التجهيـزات الرضوريــة املعــر عنها.
املحــور الســادس :تنويــع الخدمــات لفائــدة املســنني :التكفــل عــن بعــد :تنزيــل النصــوص
التنظيميــة الخاصــة بالتكفــل عــن بعــد ،وفقــا ملقتضيــات القانــون رقــم . 65 - 15
السياسة العمومية املندمجة لألشخاص املسنني
اســتكامل مراحل إعداد اإلطار االســراتيجي للنهوض بأوضاع األشــخاص املسنني من خالل:
توســيع املشــاورات مــن خــال تنظيــم لقــاءات وطنيــة وجهويــة مــع مختــف املتدخلــن
والفاعلــن يف املجــال؛
إعداد الصيغة النهائية للسياسة العمومية املندمجة لألشخاص املسنني ،واإلعالن عنها.
 .7.3تعزيز دور االقتصاد االجتامعي والتضامني

الورش القانوين

القانون رقم  112 - 12املتعلق بالتعاونيات
مواصلة اللقاءات التواصلية حول مستجدات القانون رقم  112 - 12املتعلق بالتعاونيات.
صــدور الصيغــة الفرنســية للقانــون رقــم  112.12املتعلــق بالتعاونيــات الصــادر بتنفيــذه الظهري
الرشيــف رقــم  1.14.189الصــادر يف  27محــرم  21( 1436نونــر  )2014يف الجريــدة الرســمية
عــدد  6696بتاريــخ  19ذي القعــدة  02( 1439غشــت .)2018
صــدور الظهــر الرشيــف رقــم  1.17.25صــادر يف  17مــن ذ ي القعــدة  10( 1438أغســطس
 )2017بتنفيــذ القانــون رقــم  74.16املتعلــق بتغيــر القانــون رقــم  112.12املتعلــق بالتعاونيات
يقــي مبنــح آجــال إضافيــة للتعاونيــات القامئــة ملالءمــة أنظمتهــا األساســية مــع مقتضيــات
القانــون املذكــور إىل غايــة  31دجنــر .2019
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القانون اإلطار رقم  65.16املتعلق باالقتصاد االجتامعي والتضامني
تــم إعــداد مــروع القانــون اإلطــار رقــم  65.16املتعلــق باالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي
وطرحــه للنقــاش والتشــاور خــال املناظــرة الوطنيــة لالقتصــاد االجتامعــي شــهر دجنــر 2018
وذلــك بهــدف إغنائــه وبلــورة صيغتــه النهائيــة.

املعارض واألسواق واملناظرات

املعارض الوطنية لالقتصاد االجتامعي والتضامني
تنظيــم النســخة  6و 7للمعــرض الوطنــي لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي تحــت الرعايــة
الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه بالــدار البيضــاء مبشــاركة مــا
يناهــز  1200تعاونيــة وجمعيــة ومقاولــة اجتامعيــة.
املعارض الجهوية واإلقليمية
تنظيــم  7دورات مبشــاركة ما يفــوق  800تعاونية وجمعية ب  4جهات:
 1بجهة سوس-ماسة -درعة مبدينة أكادير
 2جهة طنجة –تطوان-الحسيمة مبدينة طنجة
 1جهة فاس-مكناس
 2الجهة الرشقية مبدينة وجدة
 1جهة بني مالل-خنيفرة
األسواق املتنقلة:
تنظيم  11نســخة مبشــاركة ما يناهز  700تعاونية وجمعية ب  3جهات:
 04بجهة العيون الساقية الحمراء.
 04فاس – مكناس.
 3الداخلة –وادي الدهب.
املناظرة الوطنية لالقتصاد االجتامعي والتضامني:
تنظيــم النســخة الرابعــة للمناظــرة الوطنيــة لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي يــوم 19دجنــر
 2018مبركــز محمــد الســادس بالصخــرات تحــت شــعار «االســراتيجية الجديــدة لالقتصــاد
االجتامعــي والتضامنــي ،تحــدي مســتقبيل مــن أجــل تنميــة اقتصاديــة مجاليــة مســتدامة».

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
275

المحور الرابع

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي

الرشاكـات

يف ميدان البحث العلمي مع كل من:
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية مبراكش؛
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بالدار البيضاء؛
جامعة القايض عياض
يف مجال التسويق:
مؤسسة دار الصانع
املكتب الوطني للمطارات
املكتب الوطني للسكك الحديدية
املكتب الوطني للطرق السيارة
اتفاقيات خاصة مع الجهات :يف إطار تفعيل اتفاقيات إطار تم توقيع:
اتفاقيتان مع مجلس جهة الرشق
اتفاقيتان مع جهة بني مالل-خنيفرة
اتفاقية مع مجلس جهة فاس-مكناس
اتفاقيتان مع مجلس جهة-طنجة-تطوان-الحسيمة
اتفاقية مجلس جهة سوس-ماسة
اتفاقية مجلس جهة مراكش-آسفي

مذكرات تفاهـم

اتفاقيات يف مجال التعاون الدولــــي:
إنجــاز الدراســة املتعلقــة بوضــع التشــخيص لتحديــد السالســل املحتمــل دعمهــا بجهــات ســوس
ماســة ،الــدار البيضــاء –ســطات والــرق يف  20فربايــر  2017حيــث تــم إنجــاز املرحلــة األوىل
مــن الدراســة وتــم تقديــم التقريــر األويل لهــذه املرحلــة
إنجــاز الدراســة املتعلقــة بوضــع وتنفيــذ برنامــج لتقويــة القــدرات وتشــجيع إبــداع الفاعلــن
باالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي حيــث تــم إنجــاز املرحلــة األوىل مــن الدراســة وتــم تقديــم
التقريــر األويل لهــذه املرحلــة؛
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إنجــاز الدراســة املتعلقــة بوضــع وتنفيــذ اسـراتيجية التواصــل املتعلقــة باالقتصــاد االجتامعــي
والتضامنــي حيــث تــم إنجــاز املرحلــة األوىل مــن الدراســة وتــم تقديــم التقريــر األويل لهــذه
املرحلــة؛
فيــا يخــص آليــات التتبــع :مواصلــة إنجــاز الدراســة حــول وضــع نظــام معلومــايت جغـرايف لقطاع
االقتصــاد االجتامعــي :املرحلــة الخامســة واألخــرة مــن هــذه الدراســة املتعلقــة بنقــل الخـرات
واملســاعدة عــى بــدء العمــل باملــروع الجديــد للنظــام املعلومــايت الجغـرايف هــي اآلن يف طــور
االنجــاز حيــث تــم تنظيــم تكويــن يف هــذا الصــدد يومــي  19و 20أبريــل 2017؛
تتبع إنجاز دراسة حول التغطية الصحية.

دعم العمل التعاوين

فيام يخص دعم العمل التعاوين وتنميته نذكر ضمن برامج مكتب تنمية التعاون ما ييل:
انطــاق الدراســة املتعلقــة بوضــع تشــخيص اســراتيجي لتحديــد سالســل اإلنتــاج بالقطــاع
التعــاوين بجهــات :ســوس  -ماســة ،الــدار البيضــاء – ســطات ،والــرق؛
انطالق الدراسة املتعلقة بوضع وتنفيذ اسرتاتيجية التواصل املتعلق بالقطاع؛
مواصلــة إنجــاز دراســة حــول واقــع وآفــاق التعاونيــات الفالحيــة ،وأخــرى حــول التعاونيــات
النســوية؛ وكــذا دراســة حــول االتحــادات التعاونيــة باملغــرب؛
مواصلة برنامج «مرافقة» لتقوية قدرات  2000تعاونية؛
مواصلــة العمــل فيــا يخــص تأطــر الجموعــات العامــة للتعاونيــات ،وإنجــاز الفحوصــات
واملراقبــة ،وعمليــات التكويــن املســتمر.

االسرتاتيجية الوطنية يف أفق 2028 - 2020

إنجــاز املرحلــة األوىل مــن الدراســة املتعلقــة ببلــورة اسـراتيجية وطنيــة وبرامــج عمــل للقطــاع
تراعــي مــا متــت مراكمتــه مــن تجربــة ومنجـزات وكــذا انتظــارات القطــاع حتــى يلعــب دوره
كامــا يف ديناميــة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ببالدنــا؛ مــروع االسـراتيجية شــكل كذلــك
موضــوع تشــاور وتبــادل الــرأي خــال املناظــرة الوطنيــة لالقتصــاد االجتامعــي الــذي تــم
تنظيمهــا شــهر دجنــر  ،2018هــذا إضافــة إىل تنظيــم  12لقــاء تشــاوريا عــى مســتوى جميــع
جهــات اململكــة حــول االســراتيجية املذكــورة مبشــاركة ممثــي مكونــات القطــاع واإلدارات
واملؤسســات العموميــة املعنيــة.
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 .8.3تعزيز حقوق السجناء وإعادة اإلدماج
عــرف قطــاع الســجون وإعــادة اإلدمــاج خــال الســنوات األخــرة تغــرات ومنجــزات هامــة
ســاهمت بشــكل كبــر يف تحســن الصــورة الســلبية التــي كانــت تطبعــه وتجــاوز االختــاالت
املســجلة عــى جميــع املســتويات .فقــد عملــت املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة
اإلدمــاج يف هــذا الصــدد ،عــى بــذل مجهــودات جبــارة خاصــة فيــا يتعلــق بتحســن ظــروف
االعتقــال وصــون حقــوق وكرامــة الســجناء وتهيــئ املنــاخ املناســب لتأهيلهــم إلعــادة اإلدمــاج يف
املجتمــع بعــد اإلفـراج عنهــم ،وذلــك تنفيــذا للتعليــات الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد
الســادس نــره اللــه وأيــده ،وكــذا انســجاما مــع التوجهــات الحكوميــة يف هــذا املجــال ،وقــد
أتاحــت هــذه الجهــود تحقيــق مجموعــة مــن املكاســب واملنجـزات التــي انعكســت ايجابــا عــى
أوضــاع الســجناء وســر العمــل باملؤسســات الســجنية وســاهم يف خلــق ديناميــة جديــدة لــدى
موظفيهــا .يف هــذا اإلطــار ،شــكلت ســنتي  2017و 2018اســتمرارية لهــذه املنج ـزات وفرصــة
إلطــاق أوراش إصالحيــة أخــرى ســيتم اســتعراضها وفــق املحــاور األربــع الرئيســية الســراتيجية
املندوبيــة العامــة للفــرة :2018-2016

املحور األول :أنسنة ظروف االعتقال

يف إطــار تحســن ظــروف االيــواء واصلــت املندوبيــة العامــة ســعيها إىل الحــد مــن ظاهــرة
االكتظــاظ وتداعياتهــا الســلبية ،مــن خــال الرفــع مــن الطاقــة اإليوائيــة لحظــرة الســجون
وتوفــر بنيــة تحتيــة تراعــي املعايــر الرضوريــة إليــواء النــزالء الذيــن وصــل عددهــم يف
متــم دجنــر  2018إىل  83.757نزيــا .حيــث قامــت خــال ســنتي  2017و 2018بافتتــاح
 4مؤسســات ســجنية جديــدة وإغــاق  6ســجون قدميــة وذلــك باملــوازاة مــع االنتهــاء مــن
مشــاريع إصــاح وترميــم  14مؤسســة ســجنية ،وكــذا مواصلــة أشــغال إعــادة تهيئــة املؤسســات
الســجنية بــكل مــن تــازة وآيــت ملــول وتــوالل  1وأســفي وخنيفــرة وتاونــات والفقيــه بنصالــح
وواد زم وأطيطــة  2وأزيــال وزايــو والجديــدة وتزنيــت وطنجــة .1وقــد مكنــت مجمــوع
هــذه اإلجــراءات مــن بلــوغ 158.504م ²كمســاحة إجامليــة لإليــواء يف متــم دجنــر ،2018
مــا يعكــس ارتفاعــا نســبيا مقارنــة باملســاحة املســجلة يف متــم دجنــر  2016والتــي بلغــت
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 155.329م ²وبالتــايل انتقــال املســاحة املخصصــة لــكل ســجني مــن 1,87م ²إىل 1.89م ²وتراجــع
نســبة االكتظــاظ مــن  38%إىل  % 36,92خــال الفــرة مــا بــن هاتــن الســنتني علــا أن هــذه
الظاهــرة تتداخــل فيهــا مجموعــة مــن العوامــل املرتبطــة أساســا باالرتفــاع املتزايــد لعــدد
الســاكنة الســجنية والــذي ال تواكبــه الطاقــة االســتيعابية للســجون املتوفــرة ،وكــذا بعــدم
ترشــيد االعتقــال االحتياطــي .ويف ظــل غيــاب حلــول عمليــة لهــذه االكراهــات تعتــزم املندوبيــة
العامــة مواصلــة أشــغال بنــاء  6ســجون منهــا مــا يعــوض بعــض الســجون املتواجــدة وســط
املناطــق الســكنية واألخــرى املتهالكــة ،ومنهــا مــا يتــم افتتاحــه لتعزيــز الطاقــة اإليوائيــة
اإلجامليــة لحظــرة الســجون.
أمــا عــى مســتوى التغذيــة فقــد تركــز االهتــام بعــد تفويضهــا للقطــاع الخــاص وتفعيــل القــرار
املتعلــق مبنــع توصــل الســجناء بقفــف املؤونــة مــن طــرف عائالتهــم – باســتثناء املناســبات
الدينيــة -عــى تهيئــة وتجديــد املطابــخ وتعزيــز التجهيــزات املطبخيــة وإدراج مقتضيــات يف
دفــر التحمــات تفــرض عــى الــركات املعنيــة توفــر مختلــف وســائل ومعــدات التوزيــع
وأواين بالجــودة املطلوبــة وتضمــن الســامة الصحيــة للوجبــات وتفــرض إعــال املراقبــة
الالزمــة يف مختلــف مراحــل إعــداد الوجبــات مــن خــال تكثيــف عمليــات التفتيــش والتقييــم
املســتمر ملســتوى تغذيــة املعتقلــن مــن طــرف لجــان مركزيــة وجهويــة ســواء مــن خــال تفقــد
املطابــخ الســجنية وتجهيزاتهــا أو مــن خــال االطــاع عــى مختلــف مراحــل اإلعــداد والتوزيــع،
مــع انتــداب مختربيــن معتمديــن إلجــراء تحاليــل ميكروبيولوجيــة منتظمــة للتأكــد مــن مــدى
االلتــزام بالــروط الصحيــة الرضوريــة يف تحضــر الوجبــات الغذائيــة .وقــد امتــدت املجهــودات
املبذولــة عــى مســتوى تغذيــة املعتقلــن لتشــمل إنتــاج مــادة الخبــز ب  6مؤسســات ســجنية،
حيــث متــت تهيئــة مخبــزات وتجهيزهــا باملعــدات الرضوريــة لتمكــن الســجناء مــن هــذه
املــادة بجــودة عاليــة .ويف إطــار تحســن ظــروف توزيــع الوجبــات الغذائيــة ،تعتــزم املندوبيــة
العامــة خــال املرحلــة املقبلــة -إن توفــرت لديهــا اإلمكانيــات الالزمــة -مواصلــة إحــداث
محــات خاصــة بــاألكل الجامعــي لفائــدة الســجناء ،علــا أن النقــص الحاصــل يف املــوارد
البرشيــة حــال دون توفــر الحراســة الالزمــة يف املحــات التــي تــم إحداثهــا ببعــض الســجون
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منــذ ســنة  2016مــا تســبب يف تعــذر اســتغاللها .الــيء الــذي يتوجــب معــه إعــادة النظــر
يف املــوارد املرصــودة لهــا ســنويا.
وفيــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة ،فقــد واصلــت املندوبيــة العامــة تعزيــز رشاكتهــا مــع وزارة
الصحــة وفتــح قنــوات تعــاون جديــدة مــع عــدة فاعلــن وطنيــن يف امليــدان لتكثيــف الحمــات
الطبيــة لنــزالء الســجون وتحســن الرعايــة املقدمــة لهــم وضــان حقهــم يف العنايــة والعــاج
كســائر املواطنــن ،وقــد بلــغ عــدد الفحوصــات الطبيــة التــي اســتفاد منهــا الســجناء ســنة
 2018مــا مجموعــه  540.128أي مبعــدل يتجــاوز  6فحوصــات طبيــة لــكل ســجني .باملــوازاة
مــع ذلــك ،متــت مواصلــة تفعيــل بنــود اتفاقيتــي الرشاكــة املوقعتــن ســنة  2016بــن املندوبيــة
العامــة ووزارة الصحــة ومؤسســة محمــد الســادس إلعــادة ادمــاج الســجناء ومؤسســة لــا
ســلمى ملحاربــة الرسطــان بهــدف تعزيــز العــرض الصحــي لفائــدة نــزالء املؤسســات الســجنية
والســجناء املفــرج عنهــم .ويف ســياق ذلــك ،تــم إحــداث  10وحــدات طبيــة ســجنية جديــدة
وتهيئــة  16وحــدة طبيــة قدميــة وتوفــر املعــدات الطبيــة الالزمــة ،مــا مكــن مــن الرفــع مــن
الطاقــة اإليوائيــة للمصحــات الســجنية مــن  1073رسيــرا متــم ســنة  2015إىل  1667رسيــرا
متــم ســنة  2018أي مبعــدل رسيــر لــكل  50ســجينا .والرفــع مــن عــدد املؤسســات الســجنية
التــي تتوفــر عــى ســيارة إســعاف مــن  33إىل  54خــال نفــس الفــرة .وقــد تــم يف نفــس
الوقــت إحــداث  5مراكــز ملحاربــة اإلدمــان عــى املخــدرات بســجون طنجــة  2والــدار البيضــاء
وتطــوان والناظــور وســا ،وبرمجــة افتتــاح  5مراكــز أخــرى بطنجــة  1وفــاس ومراكــش وآيــت
ملــول  2ووجــدة ســنة  .2019كــا تــم اقتنــاء وحدتــن متنقلــن للكشــف باألشــعة يف أفــق
اقتنــاء وحــدات يف مجــاالت طبيــة أخــرى وتشــغيلها رشط توفــر املــوارد البرشيــة الالزمــة
الســتغاللها.
وإذا كان تحســن معــدل التأطــر الطبــي يشــكل أحــد رشوط تعزيــز العــرض الصحــي املقــدم
للســجناء ،فــإن هــذا املعــدل قــد بلــغ يف متــم دجنــر  2018طبيــب لــكل  930ســجني .ويبقــى
طمــوح املندوبيــة العامــة أكــر مــن هــذا الرقــم املســجل .فرغــم توظيــف  12طبيبــا عامــا خــال
ســنتي  ،2018إال أن ذلــك مل يكــن لــه الوقــع الــكايف عــى تحســن هــذه النســبة بالنظــر إىل
تــوايل اســتقاالت األطبــاء بســبب ظــروف العمــل الصعبــة بالســجون وعــزوف أطبــاء القطاعــن
العــام والخــاص عــن التعاقــد مــع املندوبيــة العامــة ،مــا يتطلــب تخصيــص مناصــب ماليــة
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أكــر للرفــع مــن عــدد املناصــب املخصصــة للتوظيــف يف هــذا اإلطــار وبحــث إمكانيــة اعتــاد
إجــراءات أخــرى تتيــح جــذب هــذه الفئــة مــن املوظفــن للعمــل بالســجون .يف انتظــار ذلــك،
عملــت املندوبيــة العامــة عــى تغطيــة املؤسســات الســجنية التــي ال تتوفــر عــى طبيــب
قــار أو متعاقــد بتكليــف أطبــاء يعملــون مبؤسســات ســجنية أخــرى بالقيــام بزيــارات دوريــة
منتظمــة لهــذه املؤسســات ،األمــر الــذي ســاعد عــى ضــان تغطيــة بلغــت نســبتها  % 98يف
مجــال طــب العــام و %94يف مجــال طــب االســنان خــال الســنة الجاريــة ومكــن بذلــك مــن
توفــر 89%مــن مجمــوع الخدمــات الصحيــة العالجيــة املقدمــة لفائــدة الســجناء بالوحــدات
الصحيــة داخــل املؤسســات الســجنية .مــوازاة لذلــك ،بلغــت نســبة الخدمــات التــي تتــم
باملستشــفيات العموميــة خاصــة الخدمــات العالجيــة املتخصصــة  ،10%يف جــن مل تتجــاوز
نســبة الخدمــات املنجــزة يف القطــاع الخــاص  .1%مــوازاة لذلــك ،حرصــت املندوبيــة العامــة
عــى تعزيــز التنســيق والعمــل التشــاريك مــع رشكائهــا الدوليــن ،مــا أمثــر برامــج متعــددة
ومتنوعــة تهــدف إىل النهــوض بالرعايــة الصحيــة يف الوســط الســجني مــن خــال إنجــاز مشــاريع
منوذجيــة كمــروع الوقايــة مــن االنتحــار واالعتــداء عــى النفــس ،والقيــام بدراســات ميدانيــة
والرفــع مــن مســتوى التكويــن املســتمر لفائــدة األطــر الطبيــة وشــبه الطبيــة .كــا ســاهمت
هــذه ال ـراكات يف متكــن هــذه األطــر مــن دالئــل مســطرية الهــدف منهــا توحيــد مجموعــة
مــن اإلجــراءات املعتمــدة باملؤسســات الســجنية.
وإىل جانــب مختلــف اإلجــراءات املتخــذة لتحســن ظــروف االعتقــال ،أصبحــت املقاربــة
الحقوقيــة نهجــا تســر عليــه املندوبيــة العامــة خــال الســنوات األخــرة وذلــك بتنســيق مــع
رشكائهــا يف هــذا امليــدان .وقــد تــم خــال ســنتي  2017و 2018الرتكيــز عــى تعزيــز حــق
التشــي والتظلــم مــن خــال إعــال تتبــع دقيــق لشــكايات الســجناء وعائالتهــم ومعالجتهــا،
ومواصلــة ترســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســان يف صفــوف املوظفــن عــر آليتــي التكويــن
والتحســيس ،وتأســيس أنديــة لحقــوق االنســان واملواطنــة باملؤسســات الســجنية ،وإحــداث
مراكــز الســتقبال وإرشــاد املرتفقــن ببعــض الســجون وإدمــاج مقاربــة النــوع االجتامعــي يف
جــل الربامــج ،وإعــداد مســودة نهائيــة للقانــون  23/98يف إطــار مــروع إصــاح شــمويل
يســتهدف إدراج مقتضيــات جديــدة تكــرس حاميــة أوســع وأنجــح لحقــوق الســجناء.
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املحور الثاين :تأهيل املعتقلني إلعادة اإلدماج

يشــكل تأهيــل املعتقلــن إلعــادة اإلدمــاج إحــدى املهــام األساســية التــي أحدثــت مــن أجلهــا املندوبية
العامــة .مــن هــذا املنطلــق ،يتــم وضــع برامــج لفائــدة املعتقلــن باملؤسســات الســجنية تتنــوع بــن ما
هــو روحــي وتربــوي وثقــايف وترفيهــي وإضافــة إىل كل ما يتعلــق بتعزيــز تواصلهم مع العــامل الخارجي
خاصــة عائالتهــم .ورغــم اإلكراهــات التــي تعــوق تنفيــذ هــذه الربامج واملتعلقــة خاصة بضعــف البنية
التحتيــة للفضــاءات باملؤسســات الســجنية وعــدم مواكبــة تطورهــا لتزايــد عــدد املعتقلــن ،والخصاص
املســجل يف التأطــر ،فقــد أمكــن تحقيــق مكتســبات عدة تتجــى يف ارتفاع عدد الســجناء املســتفيدين
مــن برامــج التعليــم ومحــو األميــة والتكوين املهنــي والفالحــي والفني والحــريف من  17.681مســتفيدا
خــال الســنة الدراســية  2016/2015إىل  23.001مســتفيدا خــال الســنة الدراســية  ،2018/2017وعدد
املســتفيدين مــن مختلف األنشــطة مــن  47.143ســنة  2016إىل  55.097ســنة .2018
اإلنجــازات املحققــة عــى مســتوى تأهيــل الســجناء إلعــادة اإلدمــاج مل تقتــر فقــط عــى تحســن
املــؤرشات ذات الصلــة ،بــل امتــدت خــال الثــاث ســنوات األخــرة لتشــمل جيــا جديــدا مــن
الربامــج التــي ترتكــز عــى تشــجيع اإلبــداع يف مختلــف تجلياتــه الحرفيــة والفنيــة والثقافيــة
واألدبيــة .وقــد متيــزت ســنتي  2017و 2018بتوســيع حقيبــة الربامــج التأهيليــة وتعزيــز الـراكات
الوطنيــة والدوليــة لتنفيذهــا ،حيــث تــم تنظيــم أربــع دورات لربنامــج الجامعــة يف الســجون،
وإطــاق تجربــة املقاهــي الثقافيــة بالســجون ،واملهرجــان الثقــايف لفائــدة الســجناء األفارقــة
وتنظيــم امللتقــى الصيفــي للســجناء األحــداث ،والــروع يف إحــداث نــوادي ســنيامئية باملؤسســات
الســجنية ،باإلضافــة إىل إطــاق برنامــج املحــارضات العلميــة ،وتنظيــم نســختني للربنامــج التأهييل»
مصالحــة» ،واعتــاد منهجيــة التثقيــف بالنظــر يف إطــار الخطــة املتعلقــة برتويــج خطاب التســامح
ومحاربــة الفكــر املتطــرف .كــا تــم تنفيــذ مبــادرات عــدة تهــدف إىل إب ـراز مؤهــات النــزالء
وملكاتهــم اإلبداعيــة وتثمينهــا إلحــداث فــرص حقيقيــة إلدماجهــم يف املجتمــع تجلــت يف إصــدار
مؤلفــات تثمــن مختلــف اإلبداعــات الحرفيــة والفنيــة والفكريــة ،ويتعلــق األمــر مبؤلــف « الفنــون
مــن داخــل الســجون» ومؤلــف «صنــاع مصــر مغايــر» واملجلــة الدوريــة «دفاتــر الســجني» الــذي
هــو عبــارة عــن مجلــة علميــة وإبداعيــة تخصــص لنــر املســاهامت العلميــة واإلبداعــات األدبيــة
للســجناء ،إضافــة إىل مؤلــف الــذي يســتعرض مختلــف اإلبداعــات الحرفيــة للســجناء بالورشــات
اإلنتاجيــة الســجنية .هــذا إىل جانــب «إذاعــة إدمــاج» التــي شــكلت إحــدى املبــادرات الفريــدة
التــي تــم إطالقهــا لفائــدة ســجناء الســجن املحــي عــن الســبع بالــدار البيضــاء يف أفــق تعميمهــا
التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
282

المحور الرابع

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي

عــى باقــي الســجون ،وهــي إذاعــة تشــكل من ـرا تواصليــا متمي ـزا يتيــح تثقيــف مختلــف فئــات
النــزالء مــن خــال بــث عــدد مــن الربامــج التثقيفيــة والتحسيســية والرتفيهيــة التــي يتــم إنتاجهــا
يف إطــار لجنــة تضــم خـراء وطاقــم مــن أطــر مــن املندوبيــة العامــة ،وذلــك برشاكــة مــع املجلــس
الوطنــي لحقــوق اإلنســان والرشكــة الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة املغربيــة والرابطــة املحمديــة
للعلــاء ومؤسســة محمــد الســادس إلعــادة إدمــاج الســجناء.
ويف إطــار مواصلــة الجهــود لتعزيــز فــرص تأهيــل الســجناء إلعــادة اإلدمــاج ،تعتــزم املندوبيــة
العامــة خــال الثــاث ســنوات املقبلــة تعميــم الربامــج التأهيليــة مــن الجيــل الجديــد عــى
جميــع الســجون ،وتنويــع شــعب التكويــن ومواصلــة بحــث إمكانيــات تطويــر صيــغ تشــغيل
الســجناء يف إطــار الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص عــر إحــداث وحــدات انتاجيــة داخــل املؤسســات
الســجنية وبشــكل يضمــن للســجناء االســتفادة مــن تكويــن تطبيقــي وكــذا مــن مقابــل مــادي وفقا
للمقتضيــات ذات الصلــة مــا يســاهم يف إعــادة إدماجهــم يف املجتمــع بعــد اإلف ـراج عنهــم عــر
التشــغيل الــذايت أو االندمــاج يف ســوق الشــغل وبالتــايل التقليــص مــن حــاالت العــود.

املحور الثالث :ضامن أمن وسالمة السجناء

انطالقــا مــن ســعيها إىل ضــان األمــن والســامة بالســجون باعتبــاره أحــد املهــام األساســية
املنوطــة بهــا ،عملــت املندوبيــة العامــة خــال ســنتي  2017و 2018عــى تعزيــز أمــن املنشــآت
الســجنية وتجهيزهــا باملعــدات الحديثــة وتأهيــل املوظفــن مــن خــال تنفيــذ دورات تكوينيــة
يف األمــن اإلســتباقي وتدبــر الطــوارئ خاصــة لفائــدة أعضــاء فــرق التدخــل التــي تــم إحداثهــا
بجميــع املؤسســات الســجنية ،إضافــة إىل تعزيــز اإلجـراءات الوقائيــة مبــا يتيــح الحــد مــن العنــف
واالعتــداءات والتصــدي لظاهــرة ترسيــب املمنوعــات وتدبــر األزمــات بالفعاليــة والرسعــة
الالزمتــن ،إضافــة إىل هيكلــة وتوحيــد املســاطر املعتمــدة مــن طــرف املوظفــن يف أداء مختلــف
مهامهــم اليوميــة وتضمينهــا يف دالئــل أصبحــت كذلــك مرجعــا أساســيا ضمــن املراجــع املعتمــدة
يف التكويــن األســايس للموظفــن الجــدد .ويف ذات الســياق ،عملــت املندوبيــة العامــة عــى تثبيــت
نظــام التقنيــة البيومرتيــة بجميــع املؤسســات الســجنية ،وتــم تفعيلــه كتجربــة أوليــة باملؤسســة
الســجنية عــن الســبع  2بالــدار البيضــاء ،ويتيــح هــذا املــروع تجــاوز إشــكالية تحديــد الهويــة
الحقيقيــة للنــزالء .وذلــك باملــوازاة مــع املجهــودات املبذولــة عــى مســتوى متكــن جميــع الســجناء
مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة بتنســيق مــع املصالــح املعنيــة ،وقــد وصلــت نســبة النــزالء
املتوفريــن عــى هــذه البطاقــة إىل غايــة متــم دجنــر مــن ســنة  2018إىل .74%
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املحور الرابع :تحديث اإلدارة وتعزيز إجراءات الحكامة

بــارشت املندوبيــة العامــة منــذ ســنة  2016مجموعــة مــن اإلج ـراءات الهادفــة إىل تثمــن مواردهــا
البرشيــة ،أبرزهــا تحســن الولــوج إىل التكويــن املســتمر ،وتعزيــز االنفتــاح عــى الجامعــات الوطنيــة
وعقــد رشاكات متميــزة معهــا يف مجــال تكويــن املوظفــن كالرشاكــة القامئــة مــع الجامعــة الدوليــة
بالربــاط والتــي تــرف عــى ماســر» العلــوم الســجنية» ،وجامعــة محمــد الخامــس التــي تؤطــر
ماســر «املؤسســة الســجنية :الواقــع واآلفــاق» لفائــدة موظفــي املندوبيــة العامــة ،إضافــة إىل إحــداث
رشاكات جديــدة مــع  6جامعــات وطنيــة أخــرى .كــا عملــت عــى إعــداد الدليــل املرجعــي للوظائف
والكفــاءات ومراجعــة نظــام وتوقيــت العمــل باملؤسســات الســجنية ،وتنظيــم الحركة االنتقاليــة بوترية
مرتــن ســنويا ،إضافــة إىل تفعيــل املقتضيــات القانونيــة املرتبطــة بالرتقيــة االســتثنائية مــن خــال منــح
أقدميــة اعتباريــة لفائــدة أزيــد مــن  1900موظــف ســنة  .2018وعرفانــا باملجهــودات املبذولــة مــن
طــرف العاملــن بالســجون وتشــجيعهم عــى االبتــكار والتميــز والرفــع مــن جــودة األداء ،تــم إحــداث
جائــزة املوظــف املتميــز ،وإقـرار موعــد ســنوي لالحتفــاء بهــم وتتويــج املتميزيــن منهــم تزامنــا مــع
الذكــرى الســنوية لتأســيس املندوبيــة العامــة .كام تم تشــكيل خلية مركزيــة للمواكبــة والدعم النفيس
تســهر عــى إرســاء برنامــج وقــايئ عالجــي لرصــد ودعــم الحــاالت التــي تعــاين مــن مشــاكل نفســية
ومواكبــة املوظفــن خاصــة الذيــن تعرضــوا العتــداءات .هــذا إىل جانــب مواصلــة دعــم وتســهيل عمــل
جمعيــة التكافــل االجتامعــي ملوظفــي املندوبية العامــة لتطوير وتعزيــز وتنويع خدماتهــا االجتامعية.
وتبقــى هــذه اإلجـراءات غــر كافيــة بالنظــر إىل ظــروف العمــل الصعبــة ملوظفــي الســجون واملهــام
الجســيمة املنوطــة بهــم .ويبقــى األمــل معقــودا عــى مراعــاة طبيعــة هــذه الظــروف مــن خــال
مراجعــة التعويضــات املخولــة لهــذه الفئــة مــن موظفــي الدولــة.
مــن جهــة أخــرى ،حرصــت املندوبيــة العامــة عــى تطوير طــرق تدبريهــا وتعمل عــى تحديــث اإلدارة
مبــا يتوافــق ومبــادئ الحكامــة الجيــدة ،فعملــت يف هــذا الســياق عــى هيكلــة وتنميــط املســاطر
املعتمــدة يف مختلــف مســتويات تدبــر الشــأن الســجني وتضمينهــا يف دالئل ،وإعــداد مدونة الســلوك
والواجبــات والتــي تتضمــن القواعــد املهنيــة الواجــب احرتامهــا وكــذا مبــادئ النزاهــة التــي يتوجــب
التحــي بهــا .إضافــة إىل تفعيــل النهــج القائــم عــى التعاقــد املركزي-الجهوي تنزيــا للتدبــر الالممركز،
وتطويــر اإلدارة االلكرتونيــة مــن خــال إرســاء النظــام املعلومــايت املندمــج الــذي تــم اســتكامل جميــع
مكوناتــه خــال ســنة  2018ليصــل إىل مرحلــة التفعيــل مام مكن مــن إدراج نســبة  50%من الســجناء
بقاعــدة بياناته.
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وقــد حرصــت املندوبيــة العامــة عــى تقويــة رشاكاتهــا عــى املســتوى الوطنــي مــن خــال إحــداث
رشاكات مــع هيئــات جديــدة ،وتفعيــل اللجنــة التــي تضــم القطاعــات املعنيــة بتنفيــذ اختصاصــات
املنــدوب العــام واملحدثــة مبوجــب املــادة الثانيــة مــن الظهــر الرشيــف رقــم  1.08.49واملنصوص عىل
تأليفهــا وعــى اختصاصاتهــا يف مقتضيــات املرســوم رقــم  2.13.607الصــادر بتاريــخ  18يوليــوز .2014
 .9.3دعم القدرة الرشائية

إنجاح الحوار االجتامعي وتتويجه بالتوقيع عىل اتفاق ثاليث األطراف 2021-2019

ومن أهم مخرجاته عىل مستوى دعم القدرة الرشائية:
زيادة يف األجور ما بني  400و 500درهم عىل ثالث دفعات يف القطاع العام؛
زيادة  10٪يف الحد األدىن لألجور؛
التعويضات األرسية :زيادة  100درهم عىل كل طفل من الثالثة األوائل.

سياسة األسعار

تحيني قامئة أسعار املواد والخدمات املنظمة أسعارها
يف إطــار مواكبــة سياســة الحكومــة يف تنزيــل القواعــد املتعلقــة بقانــون الســر ،وبطلــب مــن
القطــاع املكلــف بالنقــل ،متــت إضافــة «تعريفــة الــدروس التكوينيــة النظريــة والتطبيقيــة مــن
أجــل الحصــول عــى رخصــة الســياقة» ليشــملها تحديــد أســعارها مــن طــرف الدولــة.
تطور أسعار املواد والخدمات املنظمة أسعارها
مل تشــهد أســعار املــواد والخدمــات املقننــة أســعارها أي تغيــر خــال هــذه الفــرة باســتثناء أســعار
التبــغ واألدوية.
قطاع التبغ
يف إطــار اشــغال لجنــة املصادقــة عــى األســعار التــي ترتأســها وزارة الشــؤون العامــة والحكامــة قامت
هــذه األخــرة مبراجعــة مقتضيــات املرســوم املتعلــق بنظــام املصادقــة عــى أســعار التبــغ املصنع.
كــا قامــت اللجنــة باملصادقــة عــى أســعار التبــغ بإصــدار خــال ســنتي  2017و 2018عــدد مــن
الق ـرارات .وقامــت باملصادقــة عــى مــا مجموعــه .364
أسعار األدوية
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قامت اللجنة املشرتكة بني الوزارات بدراسة  501ملف متعلق بأسعار االدوية كالتايل:
ج 19.حصيلة اللجنة املشــركة بني الوزارات لدراســة أسعار األدوية
2017

نوعية االجراء/السنة

2018

تحديد او املصادقة عىل أسعار جديدة

363

309

تخفيض األسعار

135

224

الزيادة يف األسعار

0

1

2019
319

وباملــوازاة مــع هــذا ،أطلقــت الــوزارة مجموعــة مــن االجتامعــات مــع عــدد مــن املتدخلــن يف
القطــاع لتقييــم الســنوات االوىل مــن تطبيــق النظــام الجديــد لتحديــد أســعار االدويــة ،وتهــدف
هــذه املبــادرة اىل الوقــوف عــى مــا ميكــن تحســينه وتجويــده يف هــذه املنظومــة عــى ضــوء
التجربــة املراكمــة.
أسعار املاء الرشوب:
يف إطــار تطبيــق لربنامــج التعاقــدي بــن الدولــة واملكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح
للــرب ،متــت برمجــة عــدة مراجعــات ألســعار ،إال ان الحكومــة قــررت بالنســبة للزيــادة التــي
كانــت مقــررة يف مثــن املــاء الصالــح للــرب عنــد اإلنتــاج مــع بدايــة ســنة  ،2017تعليــق الزيــادة
مؤقتــا تفاديــا ألثرهــا عــى القــدرة الرشائيــة للمســتهلكني.

نظام املقاصة

دعم املواد األساسية
اســتمرت الحكومــة يف دعــم القــدرة الرشائيــة للمواطنــن مــن خــال دعــم بعــض املــواد األساســية
املتمثلــة يف غــاز البوطــان والســكر والدقيــق الوطنــي .وقــد بلــغ الغــاف املــايل اإلجــايل املخصــص
لهــذا الدعــم برســم ســنتي  2017و 2018مــا يفــوق  32.8مليــار درهــا موزعــة كالتــايل:
ج 20.حصيلة دعم املواد األساســية
املادة
غاز البوطان
السكر
الدقيق الوطني
دعم األقاليم الصحراوية
املجموع

الغالف املايل املخصص لسنة 2017
(مليون درهم)
10.315
3.455
1.465
120
15.584

الغالف املايل املخصص لسنة 2018
(مليون درهم)
12.400
3.500
1.300
120
17.300
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فيــا يخــص  2019فقــد تــم رصــد يف قانــون املاليــة مخصصــات لدعــم هــذه املــواد مــا يناهــز
17.67مليــار درهــا.
ومــن أجــل حكامــة نظــام املقاصــة تعمــل الــوزارة بتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة املعنيــة عىل
دراســة ووضــع االليــات الرضوريــة لتحســن أداء القطاعــات االقتصاديــة املعنيــة مــن أجــل تخفيــف
كلفتهــا وتحســن اســتهداف املســتهلكني خاصــة املعوزيــن منهم.
تحسني أداء القطاعات املدعمة
غاز البوطان

ويف بــاب ترشــيد نفقــات املقاصــة املوجهــة لهــذا القطــاع تــم اصــدار قـرار متعلــق بتحديــد أســعار
غــاز البوطــان الــذي تــم مــن خاللــه تحيــن خريطــة تزويــد مراكــز التعبئــة مــن محطــات التزويــد
اخــدا بعــن االعتبــار محطــات التوزيــع ومراكــز التعبئــة املنشــأة حديثــا ،وذلــك مــن اجــل التقليــص
مــن كلفــة نقــل هــذه املــادة التــي يتحملهــا صنــدوق املقاصــة.
ومــن أجــل مواكبــة النظــام الجديــد املتعلــق بتحريــر واردات الغــاز بوطــان الــذي دخــل حيــز
التنفيــذ منــذ فاتــح يونيــو  2016تــم تحيــن مســاطر مراقبــة ملفــات غــاز البوطــان مــن خــال
تعزيــز هــذه املراقبــة وتقنــن طــرق تصفيــة هــذه امللفــات.
ويف إطــار املــروع التــي تقــوم بــه وزارة الطاقــة واملعــادن مــن أجــل وضــع نظــام وطنــي للتخزيــن
االحتياطــي للمــواد النفطيــة ،قامــت هــذه الــوزارة برشاكــة مــع القطاعــات املعنيــة بتقييــم
االســتثامرات املنجــزة يف مجــال اســتقبال وتخزيــن هــذه املــواد ودراســة كيفيــة تفعيــل املســاطر
القانونيــة املتعلقــة باملبالــغ املحصلــة مــن طــرف قطــاع املــواد النفطيــة املتعلقــة بالهامــش الخــاص
املوجــه لتمويــل املخــزون االحتياطــي مــن هــذه املــواد وكــذا تلــك املخصصــة إلنشــاء قــدرات يف
التخزيــن يف هــذا القطــاع.
قطاع الدقيق الوطني

عرفــت الكميــات املدعمــة مــن الدقيــق الوطنــي اســتقرارا خــال ســنتي  2017و 2018حيــث
يبلــغ حصيــص الدقيــق الــذي يتــم توزيعــه  6.5مليــون قنطــارا.
وقــدد متــت دراســة كيفيــة تحيــن عمليــة توزيــع حصيــص الدقيــق الوطنــي اســتنادا اىل
الخريطــة الجديــدة للفقــر التــي تــم إصدارهــا مــن طــرف املندوبيــة الســامية للتخطيــط.
ويف بــاب حكامــة هــذا النظــام تــم تكثيــف عمليــات املراقبــة خاصــة فيــا يتعلــق بجــودة
هــذه املــادة مــع اتخــاد اإلج ـراءات الجزريــة يف حــق املخالفــن.
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قطاع السكر

القيــام برشاكــة مــع الفاعلــن يف القطــاع بدراســة حــول ســبل تحســن عمليــة توزيــع الســكر
ووضــع مثــن موحــد لبعــض األصنــاف عــى صعيــد ال ـراب الوطنــن،
اصــدار مقــرر وزاري يقــي بإعــادة النظــر يف املســتفيدين مــن الدعــم مــع اســتثناء الســكر
املصفــى املســتورد وذلــك بغيــة الحفــاض عــى اإلنتــاج الوطنــي مــن هــذه املــادة،
مراجعة منظومة الحامية الجمركية املطبقة عىل استرياد السكر املصفى،
وضــع نظــام جديــد يهــدف اىل تعزيــز وتكثيــف مراقبــة ملفــات رصف دعــم الســكر مــن طــرف
صنــدوق املقاصة،
دراســة كيفيــة طلــب اســرجاع دعــم الســكر مــن الــركات التــي تقــوم بإعــادة تلفيــف الســكر
وبيعه.
متابعة تطورات قطاع املحروقات
رغــم تحريــر أســعار املحروقــات نهايــة ســنة  2015فقــد ظــل يحظــى هــذا القطــاع باهتــام ومتابعــة
بالغتــن ملــا يشــكل مــن أهميــة ومن تداعيــات عىل تكلفــة النقــل وبالتايل عــى أســعار املواد األساســية.
ومــن خــال متابعــة تطــوره خــال الســنتني الفارطتــن متــت مالحظــة بــأن أســعار املحروقــات عرفــت
ارتفاعــات مهمــة مقارنــة مــع فــرة التقنــن الــيء الــذي تــم تأكيــده مــن طــرف اللجنــة الربملانيــة التي
عهــد لهــا باملهمــة االســتطالعية يف هــذا القطــاع .وقــد عملت الــوزارة عــى اتخــاد مجموعة مــن التدابري
مــن أجــل تنظيــم ســوق املحروقــات وتشــجيع املنافســة بــن الفاعلــن فيهــا ويتــم تلخيصهــا فيــا ييل:
إطــاق تطبيــق هاتفــي حــول أســعار املحروقــات متكــن املســتهلك مــن معاينــة امثنــة هــذه
املــواد عــى صعيــد ال ـراب الوطنــي،
اصــدار قــرار تنظيمــي يوضــح ســبل اشــهار األســعار يف محطــات الوقــود والــذي يتوجــب
احرتامهــا مــن طــرف املعنيــن،
اجراء بحث ميداين من أجل الوقوف عىل وضعية املنافسة يف القطاع،
طلــب الــراي االستشــاري ملجلــس املنافســة مــن أجــل االدراج املؤقــت ألســعار املحروقــات
ضمــن الئحــة املــواد والخدمــات املنظمــة أســعارها،
إطــاق سلســلة مــن املشــاورات مــع املهنيــن مــن أجــل وضــع تصــور جديــد لكيفيــة وضــع
حــد أقــى لهوامــش ربــح الفاعلــن يف القطــاع وذلــك مــن أجــل الحــد مــن االرتفــاع الفاحــش
ألســعار هــذه املــواد.
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الحرص عىل ضامن املنافسة الحرة وتتبع األسعار

عرفــت نهايــة ســنة  2018تعيــن رئيــس مجلــس املنافســة مــن طــرف جاللــة امللــك كــا تــم تعيــن
أعضــاء املجلــس مبرســوم لتكتمــل النصــوص التنظيميــة الالزمــة للتطبيــق الكامــل لقانــون حريــة
األســعار واملنافســة رقــم .104.12
ويف هــذا اإلطــار انطلقــت مرحلــة جديــدة يف تطبيــق القواعــد القانونيــة املتعلــق باألســعار
واملنافســة ،حيــث يضطلــع مجلــس املنافســة بســلطة تقريريــة فيــا يخــص املامرســات املنافيــة
للمنافســة وكــذا بالنســبة ملراقبــة عمليــات الرتكيــز االقتصــادي.
وقــد متيــزت ســنتي  2017و ،2018بســهر مديريــة األســعار واملنافســة عــى تطبيــق القانــون يف
الشــق املتعلــق بتنظيــم الســوق ومحاربــة املامرســات املنافيــة للمنافســة حيــث قامــت املديريــة
مبامرســة اختصاصــات الحكومــة فيــا يتعلــق مبراقبــة املامرســات املنافيــة لقواعــد املنافســة
ومراقبــة عمليــات الرتكيــز االقتصــادي مــن خــال:
مراقبة الرتكيزات االقتصادية
قامــت مديريــة املنافســة واألســعار بدراســة وابــداء الــرأي يف عــدة مشــاريع تركيـزات اقتصاديــة.
حيــث بلــغ عــدد هــذه املشــاريع  27مــروع اقتصــادي خــال ســنة  2017و 25ســنة 2018
تــم الرتخيــص للبعــض منهــا فيــا الباقــي مل يكــن يدخــل ضمــن العمليــات التــي تنطبــق عليهــا
اجباريــة التبليــغ.
القيام بأبحاث املنافسة
قامــت الــوزارة ببحــث منافســة ميــداين يف قطــاع املحروقــات بعــد ســنتني مــن التحريــر للتأكــد
مــن مــدى احـرام الــركات ملقتضيــات قانــون حريــة األســعار واملنافســة وقــد شــمل هــذا البحــث
جميــع الــركات املســتوردة واملوزعــة للمحروقــات والــذي يبلــغ عددهــا  18رشكــة.
متابعة تطورات األسعار الحرة
بخصــوص املــواد املحــررة والتــي نجــد ضمنهــا العديــد من املــواد االكــر اســتهالكا كاملــواد الفالحية،
فــاإلدارة تتابــع تطورهــا يف األســواق مــن طــرف هيئــات املراقبــة ،كــا تراقــب تطبيــق القانــون فيام
يخــص الشــفافية ومحاربــة املضاربــات .ويف هــذا الشــأن قامــت اللجنــة الوزاراتيــة املكلفــة بتتبــع
مســتويات التمويــن ،األســعار وعمليــات املراقبــة التــي ترتأســها وزارة الشــؤون العامــة والحكامــة
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بعقــد مــا مجموعــه  23اجتــاع خــال الســنة مــن أجــل الوقــوف عــى جميــع االختــاالت التــي
مــن شــأنها أن تحــول دون التطــور الطبيعــي ألســعار املــواد األكــر اســتهالكا واتخــاد اإلج ـراءات
االزمــة يف هــذا الشــأن .وتتمثــل حصيلــة املتابعــة التــي تقــوم بهــا هــذه اللجنــة فيــا يــي:
ج 21.حصيلة متابعة األســعار
السنة

الكميات املحجوزة واملتلفة بالطن

عدد املخالفات املرصودة

عدد نقط البيع املراقبة

2017
2018

505,2
1698

6839
4770

156267
188225

وضع آليات متابعة األسعار

النظام املعلومايت الوطني لألسعار

تعمــل الــوزارة عــى تفعيــل العمــل بالنظــام املعلومــايت الوطنــي لألســعار برشاكــة مــع جميــع
القطاعــات املعنيــة يتتبــع أســعار املــواد األكــر اســتهالكا مــن طــرف املواطــن املغــريب .وميكــن هــذا
النظــام مــن متكــن الحكومــة مــن التتبــع الدقيــق ألســعار العديــد مــن املــواد االســتهالكية بطريقــة
فوريــة وكــذا مــن القيــام بالعديــد مــن الدراســات وإصــدار عــدد مــن املــؤرشات االقتصاديــة املهمة
يف هــذا املجــال.

البوابة اإللكرتونية "محطتي"

عــى هامــش إطــاق التطبيــق الهاتفــي «محطتــي» قامــت الــوزارة بإحــداث بوابــة الكرتونيــة مــن
أجــل متابعــة تطــورات ســوق املحروقــات خاصــة فيــا يتعلــق باألســعار وذلــك مــن أجــل ضــان
الشــفافية يف تكويــن أســعار هــذه املــواد وخلــق ظــروف املنافســة الرشيفــة.
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 .4تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي

 .1.4تنزيل برنامج «تقليص الفوارق االجتامعية» بالوسط القروي
الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه وأيــده ،ت ـ ّم
تنفيــذا للتوجيهــات ّ
الــروع يف تنزيــل برنامــج «تقليــص الفــوارق االجتامعيــة بالوســط القــروي» ،برســم الفــرة املمتدة
مــا بــن  ،2023 - 2017بغــاف مــايل يقــدر ب  50مليــار درهــم.
وقد سطرت لهذا الربنامج ثالثة أهداف اسرتاتيجية وهي:
فــك العزلــة عــن الســكان باملناطــق القرويــة والجبليــة ،مــن خــال إنشــاء الطــرق واملســالك
واملعابــر ،مــن أجــل تحســن مســتوى عيشــهم ومتكينهــم مــن االســتفادة عــى قــدم املســاواة
مــن الفــرص واملــوارد الطبيعيــة واالقتصاديــة؛
تعميــم وتحســن ولــوج الســاكنة إىل الخدمــات األساســية املتعلقــة بالكهربــاء ،واملــاء الصالــح
الصحــة والتعليــم؛
الــربّ ،
ـروط الالزمــة لتعزيــز وتنويــع القــدرات االقتصاديــة للمناطــق القرويــة والجبليــة،
توفــر الـ ّ
الــيء الــذي ســيؤدي إىل تحســن عــام يف دخــل وظــروف عيــش الســاكنة وبالتــايل تحســن
مــؤرشات التنميــة البرشيــة يف هــذه املناطــق.

وضعية تقدم إنجاز الربنامج

عمليــا ،تــم الــروع يف وضــع االعتــادات الالزمــة إلنجــاز هــذا الربنامــج منــذ  10غشــت ،2017
حيــث عقــدت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة املجــال القــروي واملناطــق الجبليــة اجتامعــات عمــل مــع
كل اللجــان الجهويــة ،خصصــت لتــدارس برامــج العمــل لســنتي  2017و 2018واملصادقــة عليهــا،
وتضــم هــذه الربامــج أزيــد مــن  2.800عمليــة ومــروع.
وقــد ناهــزت ميزانيــة برنامــج العمــل لســنة  2017حــوايل  8,34مليــار درهــم ،منهــا  3,46مليــار
درهــم ممولــة مــن صنــدوق التنميــة القرويــة واملناطــق الجبليــة .فيــا ناهــز املبلــغ اإلجــايل
لربامــج العمــل الجهويــة لســنة  2018حــوايل  7,2مليــار درهــم ،منهــا  3,48مليــار درهــم ممولَــة
مــن صنــدوق التنميــة القرويــة واملناطــق الجبليــة.
خلصت الحصيلة األولية ملخططي عمل برسم سنتي  2017و 2018إىل إنجاز ما ييل:
برمجة حوايل  4 790مرشوعا بغالف اســتثامري يناهز  14,87مليار درهم؛
إطــاق  1 882مرشوعــا ( )39%بغالف مايل قدره  6,87مليار دهم ()46%؛
إنهــاء  785مرشوعــا ( )42%بغالف مايل قدره  1,29مليار دهم.
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وبالنســبة لســنة  ،2019فمنــذ شــهر دجنــر  ،2018تــم الــروع يف املصادقــة عــى الربامــج الجهويــة
لتقليــص الفــوارق املجاليــة واالجتامعيــة يف العــامل القــروي ،حيــث يقــدر املبلــغ اإلجــايل لربامــج
العمــل الجهويــة لســنة  2019بحــوايل  6,536مليــار درهــم ،منهــا  3,416مليــار درهــم ()52%
ممولَــة مــن صنــدوق التنميــة القرويــة واملناطــق الجبليــة .هــذا ،وال يتــم متويــل ســوى املشــاريع
املســطرة يف برنامــج العمــل الســنوي املصــادق عليــه ،الــذي ال ميكــن مراجعتــه إال باق ـراح مــن
اللجنــة الجهويــة يف حــدود املــوارد املاليــة املتاحــة.
وميكن إجامل اإلنجازات املادية املسجلة خالل سنتي  2017و 2018عىل الشكل التايل:
الطرق واملسالك القروية
انجاز  1543كلم من الطرق القروية ،أي ما يعادل  %32من الربنامج؛
صيانة  794كلم من الطرق القروية ،أي ما يعادل  %35من الربنامج؛
إنجاز  1845كلم من املسالك القروية ،أي ما يعادل  %57من الربنامج؛
صيانة  267كلم من املسالك القروية ،أي ما يعادل  %49من الربنامج؛
إنجاز  26منشأة فنية.
التعليم
بناء  %35من املؤسسات التعليمية املربمجة؛
تأهيل  %59من املؤسسات التعليمية املربمجة؛
إنجاز 116عملية اقتناء للنقل املدريس بنسبة إنجاز بلغت  %56من العمليات املربمجة.
الصحة
بناء  %28من املراكز واملستوصفات الصحية املربمجة؛
تأهيل  58من املراكز واملستوصفات الصحية املربمجة؛
انجــاز  481عمليــة اقتنــاء لســيارات اإلســعاف والوحــدات الطبيــة بنســبة بلغــت  69%مــن
الربنامــج املســطر.
التزويد باملاء الصالح للرشب
إنجاز  12516عملية ربط فردي باملاء الصالح للرشب ،ما يناهز  %46من العمليات املربمجة؛
صيانــة  26كلــم مــن شــبكة التزويــد باملــاء الصالــح للــرب ،مــا يناهــز  %93مــن العمليــات
املربمجــة.
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الكهربة القروية
ربــط  216دوار بالشــبكة الكهربائيــة وتزويــد  66ســكن قــروي بشــكل فــردي بنســبة انجــاز
بلغــت %40؛
توسيع شبكة الكهرباء ذات الضغط املنخفض عىل  82كلم.

حكامة الربنامج

عقــد اجتــاع اللجنــة بــن وزاريــة برئاســة الســيد وزيــر الداخليــة مــن أجــل تــدارس وضعيــة
تقــدم إنجــاز مخططــي عمــل برســم ســنتي  2017و 2018وكــذا العمــل عــى إزالــة املعيقــات
التــي تعــرض تنفيــذ مكونــات الربنامــج.
عقــد اجتامعــات اللجنــة الوطنيــة لتنميــة العــامل القــروي واملناطــق الجبليــة مــع اللجنــة
الجهويــة مــن أجــل تقديــم حصيلــة إنجــازات مخططــي عمــل برســم ســنتي  2017و2018
وكــذا الــروع يف تنزيــل مخطــط عمــل برســم ســنة .2019

أثر املنجزات املحققة عىل ساكنة املناطق القروية

يتوخــى أن تســاهم هــذه اإلنجــازات يف فــك العزلــة عــن  5.190دوارا ،والولــوج للخدمــات
الصحــة والتعليــم واملــاء والكهربــة القرويــة ألزيــد مــن  6ماليــن نســمة عــى مســتوى 1.100
جامعــة.
ومــن املرتقــب أن ترتتــب عــن هــذه االنجــازات ديناميــة اقتصاديــة وترابيــة جديــدة باملناطــق
املســتهدفة نتيجــة إحــداث الظــروف الالزمــة لتعزيــز وتنويــع القــدرة االقتصاديــة للمناطــق
القرويــة والجبليــة ،والتــي ســتؤدي إىل تحســن عــام يف الدخــل وظــروف عيــش الســاكنة .وبالتــايل
تحســن مــؤرشات التنميــة البرشيــة يف هــذه املجــاالت.
وتتــم مواصلــة إنجــاز املشــاريع املتعلقــة بالقطاعــات الخمــس وفقــا إلطــار الحكامــة والرتكيبــة
املاليــة املســطرة مــن طــرف مختلــف املتدخلــن يف هــذا الربنامــج .وهكــذا ،يتــم ســنويا تخصيــص
مــا يناهــز  7مليــار درهــم ملواصلــة اإلنجــازات.
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 .2.4تنزيل الربامج األخرى الخاصة بالعامل القروي

مواصلة تنفيذ برنامج الكهربة القروية الشمويل

ينــدرج برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل يف إطــار رؤيــة شــاملة للتنميــة الجهويــة ،تتوخــى تحســن
ظــروف عيــش الســاكنة القرويــة بصفــة عامــة .ومنــذ انطالقته ســنة  ،1996قطع هــذا برنامــج الكهربة
القرويــة أشــواطا هامــة ،مكنــت مــن تحقيــق إنجــازات كبــرة همــت التعميــم شبه-الشــامل للكهرباء
عــى الوســط القــروي ،حيــث بلــغ هــذا التعميــم ،إىل حــدود نونــر  ،2018نســبة .%99,63
ويتــم العمــل عــى رفــع هــذه النســبة إىل مــا يفــوق  %99,86بعــد االنتهــاء مــن أشــغال كهربــة
 951دوارا ( 25 086مســكنا) ،املربمجــة لإلنجــاز خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن .2020 - 2019
وقــد مكنــت نتائــج الدراســات السوســيولوجية والسوســيواقتصادية املنجــزة حــول االنعكاســات
اإليجابيــة لهــذا الربنامــج بالوســط القــروي مــن اســتخالص نتائــج هامــة بشــأن األثــر اإليجــايب
لتعميــم الكهربــة القرويــة:
فعــى املســتوى االقتصــادي ،لوحــظ تحســن النشــاط التجــاري وإحــداث أنشــطة صغــرى
صناعيــة وفالحيــة جديــدة مــدرة للدخــل ،ال ســيام مــن خــال تطويــر الحــرف اليدويــة ،عرصنــة
وســائل الزراعــة ،إحــداث مشــاريع صناعيــة أو تجاريــة صغــرى تســاهم يف احــداث مناصــب
جديــدة للشــغل.
وعــى املســتوى االجتامعــي ،مكنــت الكهربــة القرويــة مــن تحســن مــؤرشات تعليــم األطفــال.
باإلضافــة إىل تراجــع وتــرة الهجــرة إىل املــدن وكــذا بنــاء املنــازل اإلســمنتية وتوســيعها واقتنــاء
التجهيـزات املنزليــة.

اتخــاد التدابــر الالزمــة لرفــع معــدل الربــط الفــردي بشــبكة املاء الــروب وتيســر الولوج
إىل الــرف الصحــي بالعــامل القروي

ظــل تجهيــز املراكــز القرويــة بشــبكات توزيــع املــاء الــروب والتطهــر الســائل مــن بــن
اهتاممــات وانشــغاالت الجامعــات الرتابيــة بهــدف تأمــن هــذا املرفــق الحيــوي للســاكنة
ومواكبــة التطــور العمــراين واالقتصــادي الــذي تعرفــه العديــد مــن املراكــز عــى الصعيــد
الوطنــي:
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توزيع املاء الرشوب
منــذ انطــاق الربنامــج الوطنــي لتزويــد العــامل القــروي باملــاء الصالــح للــرب ( ،)PAGERعــرف
تجهيــز املراكــز بشــبكات توزيــع املــاء الــروب وتــرة متصاعــدة بفضــل الرشاكــة التــي تــرم بــن
الجامعــات الرتابيــة واملكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب لتمويــل وإنجــاز املشــاريع،
حيــث تســاهم الجامعــات بحصــة  30%مــن كلفــة املشــاريع .وقــد مكنــت االســتثامرات املنجــزة
خــال ســنتي  2017و 2018مــن تزويــد  25مركــز قــروي باملــاء الــروب لفائــدة حــوايل  80ألــف
نســمة ،لريتفــع بذلــك عــدد املراكــز التــي تتوفــر عــى شــبكات توزيــع املــاء إىل حــوايل  454مركــز
قــروي باملــاء الــروب لفائــدة حــوايل  1,5مليــون نســمة .وكان لهــذه االســتثامرات أثــر إيجــايب
يف تحســن ظــروف االســتقرار والعيــش واالســتجابة لتطلعــات الســاكنة القرويــة مــن التوفــر عــى
الربــط الفــردي باملــاء الــروب.
ومــن أجــل تعميــم شــبكات توزيــع املــاء مبختلــف املراكــز القرويــة ،فقــد تــم إعــداد برنامــج
يهــدف يف أفــق  ،2026إىل تجهيــز حــوايل  820مركــز بكلفــة إجامليــة تصــل إىل  5,7مليــار درهــم،
يتــم إنجازهــا يف إطــار الربنامــج األولــوي  2026 - 2019للتزويــد باملــاء الــروب وميــاه الســقي.
التطهري السائل
منــذ انطــاق الربنامــج الوطنــي للتطهــر الســائل ( )PNAســنة  ،2006عــرف تجهيــز املراكــز
بشــبكات التطهــر الســائل وتــرة عاليــة بفضــل الرشاكــة التــي تــرم بــن الدولــة والجامعــات
الرتابيــة والفاعلــن العموميــن والخــواص لتمويــل وإنجــاز هــذه املشــاريع .حيــث تســاهم الدولــة
بحصــة تـراوح مــا بــن  30%و 50%مــن كلفــة املشــاريع والفاعلــن بالحصــة املتبقيــة .وبالرغــم
ّ
مــن أن هــذا الربنامــج يهــم بالخصــوص املــدن واملراكــز الحرضيــة ،إال أن  100مركــز قــروي اســتفاد
مــن هــذا الربنامــج ،وقــد ســاهمت هــذه اإلنجــازات يف الرفــع مــن نســبة الربــط بقنــوات الــرف
الصحــي ونســبة معالجــة امليــاه العادمــة وكــذا تحســن مســتوى عيــش ســاكنة هــذه املراكــز.
ومــوازاة مــع ذلــك ،فقــد قامــت الــوزارة بتقديــم الدعــم املــايل لبعــض املراكــز القرويــة مــن خــال
إنجــاز دراســات ومشــاريع التطهــر الســائل واقتنــاء آليــات وذلــك مــن خــال حصــة الجامعــات
مــن الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة ،حيــث اســتفاد أكــر مــن  174مركــز قــروي بدعــم مــايل يقــدر
ب  380مليــون درهــم يف الفــرة املمتــدة بــن  2016و.2018
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ومــن أجــل متكــن العــامل القــروي مــن االســتفادة مــن هــذا الربنامــج وكــذا إعــادة اســتعامل امليــاه
العادمــة املعالجــة ،بــادرت وزارة الداخليــة وبرشاكــة مــع الــوزارات والفاعلــن املعنيــن بإعــداد
الربنامــج الوطنــي للتطهــر الســائل املندمــج بالوســطني الحــري والقــروي وإعــادة اســتعامل امليــاه
العادمــة املعالجــة بكلفــة تقــدر ب  42,76مليــار درهــم .ومــن بــن األهــداف الرئيســية لهــذا
الربنامــج تجهيــز  1207مــن املراكــز الرئيســية للجامعــات الرتابيــة بأنظمــة مناســبة للتطهــر الســائل
مــا ســيمكن مــن رفــع نســبة الربــط بشــبكة التطهــر الســائل يف املراكــز الرئيســية للجامعــات
الرتابيــة إىل  50%يف أفــق  2030و 80%يف أفــق  2040وتقليــص نســبة تلــوث امليــاه العادمــة
بحــوايل  40%يف أفــق  2030ثــم  60%يف أفــق .2040
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 .5دعــم حصــول الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة علــى ســكن الئــق وتيســير
الولــوج للســكن

اإلنجازات

برامج معالجة السكن غري الالئق
تعمــل الــوزارة عــى إعــادة االعتبــار للمواطــن والتقــدم يف معالجــة اختــاالت التــوازن االجتامعــي،
والحــد مــن الفــوارق بــن العاملــن القــروي والحــري مرتكــزة يف أشــغالها عــى إعطــاء األولويــة
للفئــات الهشــة .ويف مــا يتعلــق باملرحلــة املمتــدة مــن بدايــة  2017اىل متــم ســنة  2018يف مجــال
تحســن ظــروف الســكن للفئــات املعــوزة وكــذا توفــر تجهيـزات القــرب األساســية والتقليــص مــن
العــرض الســكني ميكــن اإلدالء ب :
الربنامج الوطني "مدن بدون صفيح"
تــم تحســن األوضــاع الســكنية ل  31.156أرسة ،حيــث تــم إعــان  3مــدن بــدون صفيــح
ومــن املتوقــع إعــان  07مــدن أخــرى بــدون صفيــح مــع متــم  ،2019وقــد ســاهمت الدولــة
يف هــذا املجــال مببلــغ اســتثامري إجــايل ناهــز  704مليــون درهــم.
تعتــزم الــوزارة تحســن أوضــاع  50%مــن أصــل  120.000أرسة تعيــش يف الســكن الصفيحــي
يف أفــق .2021
برنامج معالجة السكن املهدد باالنهيار
تــم ســنة  2012إحصــاء  43 697بنايــة مهــددة باالنهيــار 42,5% ،منهــا تتواجــد يف املــدن
العتيقــة؛
خــال الفــرة املمتــدة مــن  2017إىل متــم ســنة  2018تــم توقيــع مجموعــة مــن االتفاقيــات
بشــأن معالجــة مــا مجموعــه  9958مــن البنايــات اآليلــة للســقوط بتكلفــة إجامليــة تقــدر ب
 1.043مليــار درهــم منهــا  470.35مليــون درهــم كمســاهمة مــن وزارة الســكنى وسياســة
املدينــة.
واســتمرارا يف منهجيــة إعــادة االعتبــار للمــوروث العمــراين باملــدن العتيقــة يتــم التعاقــد
خــال مرحلــة  2021 - 2019بخصــوص مــا تبقــى مــن البنايــات املحصيــة أي  12948بنايــة
متبقيــة مــن نســبة اإلحصــاء الرســمي لســنة . 2012
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التدخل يف أحياء السكن غري الالئق
منــذ انطــاق الربنامــج تــم تحســن أوضــاع وظــروف عيــش مــا يناهــز  2,4مليــون أرسة باســتثامر
إجــايل بلــغ  76مليــار درهــم ،منهــا  36مليــار درهــم كمســاهمة للــوزارة
برنامج التثمني املستدام للقصور والقصبات باملغرب
املســاهمة يف متويــل األنشــطة املــدرة للدخــل وتلــك املتعلقــة بتقويــة قــدرات ســاكنة عــرة
قصــور مــن بــن الســتة عــر النموذجيــة .بلــغ عــدد املشــاريع املســتفيدة  26مرشوعــا بتكلفــة
ماليــة إجامليــة قدرهــا  6,8مليــون درهــم منهــا  4,2مليــون درهــم كمســاهمة مــن الربنامــج
وذلــك لفائــدة  1000مســتفيد مــن بينهــم  450مســتفيدة.
ومــن املتوقــع أن تعــرف ســنة  2019اســتفادة كافــة القصــور النموذجيــة مــن املشــاريع الســالفة
الذكــر إذ تــم يف هــذا اإلطــار تخصيــص اعتــاد مــايل قــدره  20مليــون درهــم.
إعطــاء االنطالقــة ألشــغال الرتميــم ورد االعتبــار ل  16موقــع ،النموذجيــة واملوزعــة عــى ثــاث
جهــات وســبعة أقاليــم وأربعــة عــر جامعــة ترابيــة منهــا  9قرويــة .وقــد تــم لهــذا الغــرض
تخصيــص اعتــاد مــايل قــدره  80مليــون درهــم.
لإلشــارة فقــد تــم خــال ســنة  2018االنتهــاء مــن إنجــاز األشــغال ذات األولويــة والتــي همــت
األماكــن املقرتحــة مــن طــرف الســاكنة املحليــة خــال الورشــات التشــاورية التــي تــم عقدهــا يف
هــذا الســياق وذلــك بغــاف مــايل قــدره  10مليــون درهــم.
برامج تنويع العرض السكني
منتوج السكن االجتامعي  250 000درهم :

خــال الفــرة  2018-2017تــم التوقيــع عــى  219اتفاقيــة ترمــي إىل إنجــاز  232.249وحــدة
ســكنية ،منهــا  109.924وحــدة ســكنية انتهــت بهــا األشــغال ،علــا أن هــذا الربنامــج برمتــه عرف
توقيــع  1205اتفاقيــة منــذ انطالقتــه ســنة  2010مــن أجــل إنجــاز نحــو  1.7مليــون وحدة ســكنية
عــى مســتوى ال ـراب الوطنــي ،ووصــل عــدد الوحــدات التــي انتهــت األشــغال بهــا 404.939
وحــدة ســكنية حاصلــة عــى شــهادة املطابقــة.

منتوج السكن منخفض التكلفة  140 000درهم:

خــال الفــرة  2018 - 2017تــم توقيــع  5اتفاقيــات تهــم إنجــاز  963وحــدة ســكنية ،كــا تــم
إنجــاز 4365وحــدة ضمــن االتفاقيــات املربمــة ســابقا علــا أنــه منــذ انطالقــة هــذا الربنامــج تــم
إبـرام  71اتفاقيــة تــروم إنجــاز 36720وحــدة ســكنية ،منهــا  26062وحــدة ســكنية تــم االنتهاء من
إنجازهــا وحصلــت عــى شــهادة املطابقــة.
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منتوج سكن الطبقة املتوسطة:

خــال الفــرة  2018 - 2017تــم إب ـرام  6اتفاقيــات تهــم إنجــاز  669وحــدة ســكنية .كــا أنــه
 3510وحــدة انطلقــت األشــغال بهــا منهــا  310حصلــت عــى رخصــة الســكن ،علــا أنــه و منــذ
إعطــاء انطالقــة هــذا الربنامــج ســنة  ، 2013تــم إب ـرام  30اتفاقيــة تــروم إنجــاز 9326وحــدة
ســكنية.
يف مجال تشجيع إنتاج السكن
يف إطــار تعديــل برنامــج الســكن االجتامعــي  250000درهــم .قامــت الــوزارة ،بالعمــل عــى
تخفيــض عــدد الوحــدات الســكنية التــي يلتــزم املنعشــون ببنائهــا مــن  500إىل  100وحــدة
بالوســط القــروي ،وذلــك مــن أجــل تشــجيع املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة يف االنخــراط يف
االســتثامر العقــاري ومــن جهــة أخــرى ميكــن هــذا التدبــر مــن املســاهمة يف امتصــاص الخصــاص
يف الســكن بالوســط القــروي.
املشاريع التي دشنها او أعطى انطالقتها صاحب الجاللة نرصه الله
 496مــروع يف مجــال االســكان والتعمــر إلنجــاز نحــو  1.206.625وحــدة ســكنية ومرفــق
عمومــي.
بلغت نسبة إنجاز مبجموع هذه املشاريع نحو .93%
أهم مؤرشات قطاع البناء واألشغال العمومية
مــن بــن أولويــات السياســة الحكوميــة يف ميــدان الســكن ،تــدارك العجــز املرتاكــم خــال
العقــود األخــرة واملقــدر ســنة  2016بحــوايل  600.000وحــدة (مســاكن  +تجهيـزات) وتقليصــه
إىل حــدود  400.000وحــدة متــم ســنة .2018
هــذا االنخفــاض يف العجــز الســكني يشــر إىل تطــور إيجــايب يف اإلنتــاج ويحــث عــى املواصلة يف
نهــج نفــس السياســة مــن أجــل القضــاء عــى الســكن غــر القانــوين والســكن املهــدد باالنهيــار
والســكن املتواجــد باملناطــق املعرضــة للخطــر وكــذا مــا تبقــى مــن دور الصفيــح.

القيمة املضافة لقطاع البناء واألشغال العمومية ()VA

تقــدر نســبة مســاهمة قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة يف القيمــة املضافــة اإلجامليــة ب % 6,3
ســنة .2017
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التشغيل يف القطاع

شــغل قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة ســنة  1.064.000 ،2018شــخص أي بنســبة زيــادة 1,4%
مقارنــة مــع  .2017مــا بــن  2017و 2018تــم احــداث  15.000منصــب شــغل منهــا 14.000
بالوســط الحــري و  1000بالوســط القــروي.

مبيعات اإلسمنت

عــرف اســتهالك اإلســمنت ســنة  2018مــا يقــارب 13,29مليــون طــن مقابــل 13,79مليــون طــن
ســنة  ،2017أي بانخفــاض يقــدر ب . - %3,66

إنتاج السكن

بلــغ عــدد الوحــدات التــي أعطيــت االنطالقــة بهــا خــال النصــف األول مــن ســنة  2018مــا
يقــارب  181.092وحــدة ســكنية (مــن بينهــا حــوايل  136.175ســكن اجتامعــي).
أمــا عــدد الوحــدات املنتجــة ،فقــد فــاق  165.500وحــدة خــال النصــف األول مــن ســنة 2018
(مــن بينهــا  139.113ســكن اجتامعــي).

تكوين رأس املال اإلجاميل الثابت لقطاع البناء واألشغال العمومية ()FBCF

بلغــت حصــة قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة يف تكويــن رأس املــال اإلجــايل الثابــت الــكيل
مــا يقــارب  49%وذلــك ســنة  .2017حيــث جلــب القطــاع حجــم اســتثامر يناهــز  147,90مليــار
درهــم ســنة  2017و 144,76مليــار درهــم ســنة .2016
يف ميدان الـتأطري التقني والنهوض بالجودة والسالمة واالستدامة
إعــداد وتوقيــع قــرار املواصفــات والخاصيــات املتعلقــة بالولوجيــات املعامريــة الــذي يحــدد
الــروط التقنيــة التــي يتعــن تطبيقهــا عــى البنايــات املفتوحــة للعموم والســكن الجامعــي وعىل
املســاكن املخصصــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وهــو يف طــور النــر بالجريــدة الرســمية.
توقيــع عقــد الربنامــج بــن الحكومــة ومهنيــي قطاع البنــاء واألشــغال العموميــة املمتد مــن 2018
إىل  ،2022تفعيــا لالس ـراتيجية الوطنيــة مــن أجــل تنميــة الهندســة ومقاولــة البنــاء واألشــغال
العمومية.
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مــروع القانــون املتعلــق بتنظيــم عمليــات البنــاء «مدونــة البنــاء» يف طــور املصادقــة لــدى
األمانــة العامــة للحكومــة.
تصنيف وترتيب املقاوالت :تم تصنيف وترتيب  532مقاولة منها  156مقاولة جديدة.
املعايري :إقرار  42معيارا جديدا ومراجعة  54معيارا؛ الرشوع يف املصادقة عىل  73معيارا.
إعطــاء الرعايــة ملعاريــض العقــار والبنــاء :معالجــة  66طلــب مشــاركة أو رعايــة للمعــارض
والنــدوات العلميــة وإعطــاء الرعايــة ل  42منهــا.
تنظيــم الــدورة الســابعة عــرة للمعــرض الــدويل للبنــاء  2018مــن  21إىل  25نونــر 2018بالــدار
البيضاء.
تنظيم املائدة املستديرة لشامل إفريقيا واملتوسط يومي  22و 23أكتوبر  2018بالرباط.
املشاركة يف مختلف أشغال التحالف الدويل للبناء والسكن.
أما فيام يخص الدراسات املتعلقة بامليدان التقني ،تتبع الدراسات التالية:
• تحديد النسب التقنية وتقدير االحتياجات ملواد البناء يف البنايات؛
• إعداد برنامج للتخفيف والتكيف مع التغريات املناخية يف مجال السكن؛
• إعداد دليل استعامل ضابطة البناء املضاد للزالزل  RPS 2000إصدار  2011؛
• إعداد دليل أشغال الحفر يف املجال الحرضي.
يف املجال القانوين

مشاريع النصوص القانونية التي متت املصادقة عليها

املرســوم رقــم  2.17.354بتحديــد النظــام النموذجــي للملكيــة املشــركة صــادر بتاريــخ 23
أكتوبــر  ،2017نــر بالجريــدة الرســمية عــدد  6635بتاريــخ فاتــح ينايــر 2018؛
املرســوم رقــم  2.17.586بتطبيــق القانــون رقــم  94.12املتعلــق باملبــاين اآليلة للســقوط وتنظيم
عمليــات التجديــد الحــري صــادر بتاريــخ  10أكتوبــر  ،2017نــر بالجريــدة الرســمية عــدد
 6618بتاريــخ  2نونــر  ،2017الصيغــة الفرنســية للمرســوم نــرت بالجريــدة الرســمية عــدد
 6648بتاريــخ  15فربايــر .2018
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مشاريع النصوص القانونية يف طور املصادقة

مــروع قانــون رقــم  16 - 13يتعلــق بإحــداث وتنظيــم مؤسســة األعــال االجتامعيــة ملوظفــي
وزارة الســكنى وسياســة املدينــة (مجلــس املستشــارين).
مــروع املرســوم التطبيقــي للقانــون رقــم  107.12بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم  44.00املتعلــق
ببيــع العقــار يف طــور اإلنجــاز.

مشاريع النصوص القانونية التي متت إحالتها عىل األمانة العامة للحكومة

مرشوع قانون رقم  16.17يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري؛
مرشوع قانون رقم  122.13يتعلق بتنظيم عمليات البناء؛
مــروع املرســوم التطبيقــي للقانــون رقــم  107.12بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم 44.00
املتعلــق ببيــع العقــار يف طــور اإلنجــاز؛
مرشوع مرسومني متعلقني باختصاصات املجلس الوطني لإلسكان.

مشاريع النصوص القانونية يف طور الدراسة واإلعداد

مرشوع قانون يتعلق بتنظيم مهنة املنعش العقاري؛
مرشوع قانون يتعلق بتأطري السكن التضامني والتشاريك؛
مرشوع مرسوم يتعلق بنظام امللكية املشرتكة /الجانب املحاسبايت.

اإلصالحات واألوراش الكربى املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية

برامج معالجة السكن غري الالئق

برنامج التدخل يف السكن الصفيحي

تخصيــص  6,2مليــار درهــم لربنامــج مــدن بــدون صفيــح مــن أجــل مواصلــة تنفيــذ الربامــج ب
 27املــدن املتبقيــة؛
مواصلة التعاقد بشأن  108.941أرسة يف طور الدراسة وغري املربمجة باملدن املتبقية؛
تخصيــص  38مليــون درهــم ملعالجــة  11.763أرسة مــن أصــل  34.894أرسة وذلــك مــن أجــل
إعــان  7مــدن أخــرى بــدون صفيــح ،ويتعلــق األمــر باملــدن التاليــة :فاس-ميســور –الربــاط –
طنجــة – تطوان-عــن عتيق-مــوالي يعقــوب.
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برنامج التدخل يف السكن املهدد باالنهيار

متابعــة األشــغال املتعلقــة باملشــاريع املتعاقــد بشــأنها حســب اإلحصــاء امليــداين لــوزارة الداخلية
املنجــز ســنة 2012
إعطــاء االنطالقــة ملشــاريع جديــدة مرتقبــة تهــم البنايــات املهــددة باالنهيــار املتبقيــة ،حســب
اإلحصــاء امليــداين لــوزارة الداخليــة املنجــز ســنة 2012
إعطــاء االنطالقــة ملشــاريع جديــدة تهــم معالجــة البنايــات املهــددة باالنهيــار باملــدن العتيقــة
خاصــة بــكل مــن مــدن ســا ،تطــوان ،الصويــرة.

برامج السكن املتعاقد عليها

مواصلــة العمــل عــى تأطــر املنعشــن العقاريــن فيــا يخــص إبـرام االتفاقيات وكــذا تتبــع إنجاز
مشــاريع الســكن االجتامعي.
إعطــاء االنطالقــة لربنامــج إنجــاز  100ســكن اجتامعــي بالعــامل القــروي ،وذلــك يف إطــار قانــون
املاليــة .2019
إنجاز تقرير تقييمي للربامج املتعاقد عليها يرسد تطور هاته الربامج منذ انطالقها.
إنجــاز تقريــر تقييمــي لربامــج الســكن االجتامعــي املتعاقــد عليهــا واملخصصــة لربامــج محاربــة
الســكن املهــدد باالنهيــار ودور الصفيــح.
برامج تنويع العرض السكني
تســتعد الــوزارة ،مــن خــال تشــجيع الســكن االجتامعــي بالعــامل القــروي ،إلطــاق عــدد مــن
املشــاريع الســكنية بهــا ويف نفــس الوقــت تشــجيع االســتثامر بالقطــاع ،كــا يواكــب هــذا الــورش،
برنامــج تقويــة وهيكلــة الســكن القــروي وتشــجيع املبــادرات املحليــة يف ميــدان الســكن وتحســن
إطــار عيــش األرس مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى تقــوم الــوزارة بإيــاء أهميــة قصــوى لتحســن
تتبــع أوراش بنــاء الســكن االجتامعــي عــر اعتــاد تدابــر جديــدة ملزمــة لــكل األطـراف املعنيــة.
أمــا بخصــوص الســكن املوجــه للكــراء ،قامــت الــوزارة بتخصيــص نســبة  7%مــن املســاكن
املنجــزة يف إطــار الســكن االجتامعــي  250.000درهــم والســكن املخفــض التكلفــة  140.000درهــم
للســكن املوجــه للك ـراء وذلــك مــن أجــل تشــجيع قطــاع الك ـراء ومواكبــة حركيــة األرس وتيــر
الولــوج إىل الســكن لــأرس الشــابة .ويف نفــس الســياق ،وحيــث الزال الطلــب عــى ســكن الفئــات
الوســطى ،فــان الــوزارة تعمــل عــى إعــداد وســائل جديــدة بتنســيق مــع املتدخلــن.
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كــا تواصــل الــوزارة مجهوداتهــا مــن أجــل تشــجيع اإلنتــاج الســكني وتنويعــه وكــذا مواكبــة
وتأطــر القطــاع مــع توفــر املعطيــات الرئيســية حولــه ،وقــد متــت برســم الســنوات املقبلــة برمجــة
مــا يــي:
اقـراح تدابــر جديــدة تهــم قطــاع الســكن (برامــج الســكن االجتامعــي ،ســكن الفئــات الوســطى،
ســكن الفئات الهشــة)؛
اقرتاح تدابري من أجل تأطري السكن الذايت وتعهد وصيانة املباين القامئة؛
تحسني أداء قطاع الكراء وإنعاشه؛
مواصلة تشجيع وتأطري التعاونيات السكنية يف إطار القانون الجديد املأطر للتعاونيات؛
وضع تطبيق معلومايت من أجل تتبع الجمعيات والوداديات السكنية؛
وضع دليل خاص بالجمعيات والوداديات السكنية؛
مواصلة تحيني مختلف مؤرشات القطاع واملعطيات االقتصادية؛
اإلنكباب عىل إحداث مرصد وطني لتأطري واسترشاف القطاع مع الفاعلني؛
مواصلــة تســوية الوضعيــة العقاريــة للربامــج الســكنية املوروثــة املنجــزة مــن طــرف الدولــة
مبشــاركة مــع املعنيــن؛
تقييم عملية تعبئة العقار العمومي؛
وضع اسرتاتيجية من أجل تعبأة العقار املخصص للسكن.
عىل مستوى العقار
الجديــر بالذكــر ،أن املغــرب عــرف خــال الســنوات األخــرة ديناميات وتحــوالت عميقة ومتســارعة
عــى جميــع األصعــدة ،واكبهــا إطــاق أوراش إصالحيــة مؤسســاتية مهمــة تعكــس رغبــة بالدنــا
يف إرســاء وتنزيــل منــوذج تنموي-جهــوي متقــدم .تهــم هــذه اإلصالحــات أساســا دعــم الالمركزيــة
وإقـرار الجهويــة املتقدمــة التــي نــص عليهــا دســتور اململكــة.
وقــد شــكل هــذا الســياق املؤسســايت والســيايس الجديــد مناســبة ملبــارشة اإلصــاح املتعلــق
باملنظومــة العقاريــة عــى اعتبــار أن العقــار عامــل اسـراتيجي لتحقيــق تنميــة مســتدامة ومد ِمجة
تضمــن اإلنصــاف والتامســك االجتامعــي.
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ولهــذه الغايــة وبعــد الوقــوف عــى الوضعيــة الراهنــة لتدبــر العقــار وتحليلهــا ،ورصــد اإلكراهــات
التــي يتعــن معالجتهــا واإلصالحــات التــي ينبغــي اعتامدهــا ،مبــا يجعــل مــن العقــار عامــاً
اسـراتيجيا حقيقيــا لإلنتــاج ،ورافعــة أساســية لتحقيــق تنميــة مطــردة ومد ِمجــة ومســتدامة ،فقــد
عملــت هــذه الــوزارة عــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر لتفعيــل مخرجــات املناظــرة الوطنيــة
حــول «السياســة العقاريــة للدولــة ودورهــا يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة» ،املنعقــدة بتاريخ
 09 - 08دجنــر  ،2015وتتوخــى هــذه التدابــر:
تحســن حكامــة العقــار العمومــي مــن خــال التوجــه نحــو مراجعــة وتكييــف اإلطــار القانــوين
والتنظيمــي وضبــط التنميــة الحرضيــة والتحكــم يف األســواق العقاريــة وكــذا تجديــد احتياطات
العقــار العمومي؛
اعتــاد ثــاث ديناميــات متكاملــة ليلعــب العقــار دورا مهــا يف مجــال التعمــر والتخطيــط
العم ـراين بالتوجــه نحــو تنميــة النظــام املرتوبــويل ودعــم نشــأة نظــام متــوازن مــن الحــوارض
الوطنيــة؛
وضــع مقاربــة تشــاركية لتنســيق املجهــودات وفــق مخططــات اس ـراتيجية وطنيــة شــمولية،
تتوخــى إيجــاد حلــول مبتكــرة لتمويــل العقــار املوجــه للســكن ،والتدخــل يف املناطــق التــي
تعــرف خصاصــا ســكنيا عــر توظيــف آليــة صنــدوق اســتعامل أمــاك الدولــة( )FRDوالعمــل
عــى متكــن املنعشــن مــن الولــوج للعقــار وفــق قواعــد الشــفافية وتكافــؤ الفــرص.
ومــن شــأن أجــرأة هــذه التدابــر تيســر الولــوج إىل العقــار وجعلــه حافــزا ومشــجعا عــى
االســتثامر ويف متنــاول املــدن والجامعــات الرتابيــة ورهــن إشــارة مختلــف السياســات العموميــة
بأمثنــة مقبولــة ،مــن جهــة ،واملســاهمة يف تنزيــل توصيــات وتوجهــات خارطــة الطريــق للنهــوض
بقطــاع الســكن يف شــقها املرتبــط بالعقــار والرفــع مــن نجاعــة التدخــات العموميــة وتجويــد مناخ
االســتثامر ،كــا تــروم ترشــيد تكلفــة الســكن مبــا يضمــن توفــر عــرض ســكني الئــق يتســم بالجودة
ويســتجيب لحاجيــات مختلــف الرشائــح االجتامعيــة ،عــر توفــر رصيــد عقــاري مالئــم ،الســيام
باملناطــق الجديــدة املفتوحــة للتعمــر ،وتبســيط مســاطر التأشــر عــى املشــاريع عــر إعــادة
النظــر يف بعــض مقتضيــات النظــام العــام للبنــاء وكــذا إجـراءات إلعــادة تدويــر العقــار وتســخريه
لالســتثامر الســكني.
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باإلضافــة إىل ذلــك ،التدخــل يف املناطــق التــي ال تســتقطب االســتثامر الخــاص بفضــل أســلوب
الرشاكــة التــي تنتهجــه مجموعــة العمـران والــذي مكــن مــن إحــداث نقلــة نوعيــة يف اإللتقائيــة
والتكامــل بــن القطاعــن العــام والخــاص ،مــا ســمح بتحقيق مجموعــة مــن الفوائد واملزايــا أهمها
تجــاوز إكراهــات نقــص اإلمكانيــات املاليــة وتوفــر املــوارد الالزمــة إلنجــاز املشــاريع والخدمــات؛
وترويــج الفــرص املتاحــة عــر تشــجيع املقــاوالت العاملــة يف امليــدان ،وجــذب االســتثامر وإحــداث
مناصــب الشــغل.
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 .6العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة

يعيــش املغــرب اليــوم يف ظــل دســتور  2011عــى إيقــاع متصاعــد لتطلعــات املواطنــات واملواطنــن
نحــو تحقيــق عدالــة اجتامعيــة وإق ـرار سياســات عموميــة منصفــة لفئــة الشــباب واالســتجابة
لحاجياتــه املرتبطــة أساســا باإلدمــاج االجتامعــي واالقتصــادي وتوســيع وتعميــم مشــاركة هــذه
الفئــة يف تنميــة البــاد خاصــة أن الفئــة املعنيــة مل تعــد مســتهلكة للسياســة العموميــة بــل
أصبحــت متدخلــة فيهــا ومتفاعلــة معهــا .ويعتــر مجــال األنشــطة السوســيو تربويــة والرياضيــة
أحــد االهتاممــات األساســية لسياســة الدولــة اتجــاه الشــباب ،واملتمثلــة يف تنظيــم وتأطــر وحاميــة
الشــباب ،ودعــم العمــل الجمعــوي ضامنــا إلدمــاج وتفتــح هــذه الفئــة مــن املجتمــع ،وهــو مــا
عــرت عنــه الحكومــة مــن خــال مضامــن الربنامــج الحكومــي الــذي نــص يف محــوره الرابــع أنــه:
«يحتــل الشــباب موقعــا مركزيــا يف الربنامــج الحكومــي باعتبــاره ميثــل ثلــث املجتمــع ورصيــدا
للوطــن ،مــا يحتــم تقديــم خدمــة عموميــة ومندمجــة للشــباب»
وتتــوىل وزارة الشــباب والرياضــة ،تقديــم هــذه الخدمــات يف إطــار برنامــج حكومــي ينبنــي عــى
التكامــل والتنســيق بــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة ،حيــث يتعلــق األمــر بنهــج سياســة
عموميــة للشــباب وفــق رؤيــة شــمولية ومتكاملــة يكــون الشــباب حــارضا فيهــا لــذا حرصــت
الــوزارة عــى إعــداد مجموعــة مــن املشــاريع وفــق املحــاور املحــددة ضمــن الربنامــج الحكومــي
واملتمثلــة أساســا يف:
 .1.6اعتامد سياسة إرادية ناجعة وموجهة لفئة الشباب
وذلك من خالل اإلجراءات التالية:
إعــداد سياســة وطنيــة مندمجــة موجهــة للشــباب وفــق مقاربــة تشــاركية ،يف أفــق تنزيــل
وتنفيــذ اســراتيجية وطنيــة مندمجــة تقــوم باألســاس عــى التكويــن والتشــغيل وإيجــاد
حلــول واقعيــة ملشــاكل الشــباب الحقيقيــة ،ويف هــذا الصــدد قامــت وزارة الشــباب والرياضــة
بإعــداد تصــور لهــذه السياســة الوطنيــة املندمجــة ،اعتــادا عــى تشــخيص واقــع الشــباب
املغــريب ،وأخــذ احتياجاتهــم وتطلعاتهــم بعــن االعتبــار.
وحرصــا منهــا عــى ضــان التقائيــة السياســات القطاعيــة املوجهــة لهــذه الفئــة ،انكبــت
مختلــف القطاعــات الحكوميــة املعنيــة بقضايــا الفئــة املســتهدفة عــى وضــع اللمســات
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األخــرة عــى اســراتيجياتها العموديــة مــن أجــل تحديــد برنامــج العمــل الوطنــي واإلطــار
املرجعــي للتمويــل ،ووضــع برمجــة متعــددة الســنوات لتمويــل وتنفيــذ الربامــج ،بتنســيق
مــع الجهــات ومراعــاة خصوصيــة كل جهــة واحتياجاتهــا.
تفعيــل املجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي كهيئــة دســتورية استشــارية حيــث
تــم إصــدار القانــون رقــم  87.15املتعلــق باملجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي
الصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف رقــم  1.17.112الصــادر يف  14مــن ربيــع اآلخــر 1439
( 2ينايــر .)2018
تأهيــل وتطويــر البنيــات التحتيــة ل  1000مؤسســة لــدور الشــباب ومراكــز التكويــن
والتخييــم ،ومراكــز االســتقبال والطفولــة واعتــاد رشاكات مــع الجهــات املختصــة :نظــرا
للــدور الهــام الــذي تقــوم بــه هــذه املؤسســات يف تأطــر الشــباب وتوعيتهــم .ولقــد حرصــت
وزارة الشــباب والرياضــة عــى توســيع شــبكة املؤسســات والنهــوض ببنياتهــا التحتيــة مــن
خــال عمليــات الرتميــم واإلصــاح كالتــايل:
ج 22.توســيع شــبكة مؤسســات الشــباب والرياضة والنهوض ببنياتها التحتية من خالل عمليات الرتميم واإلصالح
العدد اإلجاميل
الحايل

املحدثة برسم
2018

دور الشباب

616

12

287

مراكز االستقبال
األندية النسوية
مراكز التكوين املهني
رياض األطفال
مراكز التخييم
مراكز حامية الطفولة

43
316
79
328
54
19

01
10
--12
-----

-------

نوع املؤسسة

الخاضعة لالصالح
والرتميم برسم 2018

مالحظات
 17منهــا يف إطــار اتفاقيــة مــع
مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبــر

نهــج مبــدأ التعاقــد مــع املجتمــع املــدين الشــبايب واملبنــي عــى النتائــج ذلــك أن جمعيــات
ومنظــات الطفولــة والشــباب تعتــر رشيــكا أساســيا للــوزارة يف تنفيــذ برامجهــا وأنشــطتها
املوجهــة للشــباب واألطفــال ،وملســاعدة هــذه الجمعيــات عــى أداء دورهــا يف هــذا املجــال
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تخصــص وزارة الشــباب والرياضــة دعــا ماليــا لهــا ،وفــق تصنيــف يحــدد نــوع الخدمــات
واألنشــطة والتأطــر ،حيــث بلــغ الدعــم املخصــص لهــذه الجمعيــات  6.300.000.00درهــم
برســم ســنة .2018
الســعي إىل متكــن مليــون طفــل مــن االســتفادة مــن الربنامــج الوطنــي للتخييــم وتحســن
ظــروف االســتقبال بفضــاءات التخييــم ،نظــرا لألهميــة الخاصــة التــي يحتلهــا الربنامــج
الوطنــي للتخييــم ضمــن برامــج وأنشــطة القطــاع ،نظمــت وزارة الشــباب والرياضــة ،تحــت
الرعايــة امللكيــة الســامية وبرشاكــة مــع الجامعــة الوطنيــة للتخييــم ،النســخة الصيفيــة مــن
الربنامــج الوطنــي للتخييــم لســنة  2018تحــت شــعار «املخيــم فضــاء للرتبيــة عــى املواطنــة
والســلوك املــدين» حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين مــن الربنامــج  223.040مســتفيد.
ووعيــا منهــا بــرورة االرتقــاء مبســتوى التأطــر والتنشــيط ،وحرصــا عــى تحســن وتطويــر
الخدمــات املقدمــة مبختلــف مراكــز التخييــم ،نظمــت وزارة الشــباب والرياضــة برشاكــة مــع
الجامعــة الوطنيــة للتخييــم ومختلــف الــركاء ورشــات فكريــة إنتاجيــة لتحيــن املضامــن
الرتبويــة الخاصــة باملخيــات وتأهيــل األطــر.
 .2.6تحسني الولوج للرياضة وتعزيز اإلشعاع الريايض
ومــن أجــل ذلــك قامــت وزارة الشــباب والرياضــة بأجــرأة وتنزيــل االسـراتيجية الوطنيــة للرياضــة
التــي متــت صياغتهــا وفــق التوجيهــات التــي جــاءت بهــا الرســالة امللكيــة الســامية املوجهــة
للمناظــرة الوطنيــة للرياضــة بالصخـرات ومخرجــات هــذه املناظــرة .ويف هــذا الصــدد تــم اعتــاد
اإلج ـراءات التاليــة:

فيام يخص رياضة املستوى العايل

دعــم الجامعــات الرياضيــة عــن طريــق تخصيــص إعانــات ماليــة لتنفيــذ برامجهــا والتزاماتهــا،
حيــث بلــغ الدعــم املقــدم لهــا خــال ســنة  2018مــا يناهــز  497.045.808.00درهــم مبعــدل
زيــادة بلغت .50%
مواكبة الجامعات الرياضية عن طريق:
• تنسيق ورصد ومراقبة أنشطة الجامعات الرياضية والجمعيات الرياضية؛
• تتبع عمليات اإلعداد ومشاركة املنتخبات الوطنية؛
التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
309

المحور الرابع

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي

• دعم تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية؛
• تنفيذ املشاريع والربامج الرياضية املدرجة يف إطار التعاون الدويل؛
• تقييم اإلنجازات واألهداف املتفق عليها مع الجامعات الرياضية؛
• تشــجيع الجامعــات الرياضيــة عــى االنخــراط يف برامــج التكويــن الخــاص باإلداريــن
والتقنيــن.
افتحــاص الجامعــات الرياضيــة :عرفــت ســنة  2018افتحــاص  25جامعــة رياضيــة أســفرت
عــن مالحظــة مجموعــة مــن االختــاالت تهــم أساســا الجوانــب القانونيــة والتنظيميــة
والحكامــة إضافــة إىل اختــاالت مرتبطــة بتدبــر التظاهــرات الرياضيــة واملــوارد املاليــة؛
اعتــاد الجمعيــات :الــذي ميكــن الجمعيــات الرياضيــة مــن االســتفادة مــن إعانــات الدولــة
يف إطــار تعاقــدي ،وألجــل تفعيــل الحــق يف الحصــول عــى املعلومــة ،عملــت وزارة الشــباب
والرياضــة عــى إعــداد دليــل تطبيقــي ملنــح االعتــاد للجمعيــات الرياضيــة ،كــا نظمــت
عــدة لقــاءات ونــدوات جهويــة وإقليميــة قصــد مواكبــة الجمعيــات الرياضيــة ألجــل
الحصــول عــى االعتــاد؛
مراقبة املؤسســات الخاصــة للرياضة واعتامد أعوان محلفني؛
إحــداث مراكز للتكوين الريايض.

فيام يخص الرياضة القاعدية

تنظيــم الــدورة األوىل للربنامــج الوطنــي «الرياضــات الشــاطئية» التــي اســتهدفت أكــر مــن
 70.000مســتفيد،
لقــاء تحســييس تحــت عنــوان «املــرأة الرياضــة والصحــة» مبشــاركة  200امــرأة منتميــة إىل
مختلــف الفعاليــات والهيئــات الوطنيــة والدوليــة.
تفعيــل مجانيــة اســتغالل مالعــب القــرب والقاعــات الرياضيــة بهــدف متكــن الفئــات الهشــة
مــن اســتغالل هــذه الفضــاءات الرياضيــة.
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فيام يخص البنية التحتية الرياضية

عرفــت ســنة  2018إحــداث أزيــد مــن  50منشــأة رياضيــة مــا بــن مراكــز سوســيو رياضيــة للقــرب
ومســابح وقاعــات مغطــاة ومالعــب للقــرب ،وذلــك بهــدف تنميــة املامرســة الرياضيــة مــن قبــل
فئــة عريضــة مــن العمــوم عــى مســتوى األحيــاء واملؤسســات التعليميــة.
ويف إطــار حــرص وزارة الشــباب والرياضــة عــى تعزيــز البنيــات التحتيــة الرياضيــة عــر ال ـراب
الوطنــي حيــث قامــت برصــد مبلــغ  270مليــون درهــم لتأهيــل مجموعــة مــن املنشــآت الرياضيــة
والبنيــات التحتيــة ،كــا أطلقــت برنامــج إحــداث  800ملعــب للقــرب باملجــال القــروي والشــبه
حــري تفعيــا ملضامــن االتفاقيــة اإلطــار املوقعــة بــن وزارة الداخليــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة
ووزارة الشــباب والرياضــة .يف نفــس الســياق ،ســاهمت وزارة الشــباب والرياضــة ب  572مليــون
درهــم يف اســتثامرات إجامليــة يف البنــى التحتيــة الرياضيــة تبلــغ  1.259مليــار درهــم وذلــك يف
إطــار اتفاقيــات رشاكــة موقعــة أمــام جاللــة امللــك تهــم أربــع جهــات هــي :جهــة الــدار البيضــاء
ســطات ،جهــة الربــاط ســا القنيطــرة ،جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة وجهــة مراكــش آســفي .كــا
أبرمــت الــوزارة اتفاقيــات رشاكــة مبــا مقــداره  460مليــون درهــم تهــم إحــداث وتأهيــل عــدة
منشــآت رياضيــة.
ج 23.إحداث وتأهيل عدة منشــآت رياضية

نوع املؤسسة

الخاضعة لالصالح
العدد اإلجاميل املحدثة برسم
والرتميم برسم 2018
2018
الحايل
02
...
07
-03
90
-02
09

املالعب الكربى
القاعات املغطاة
املسابح املغطاة
املراكز السوسيو رياضية
373
للقرب

28

--

وتعمل الوزارة عىل دراسة اتفاقيات رشاكة لتمويل مشاريع ،منها:
تأهيــل امللعب الكبري بطنجة؛
بنــاء حلبــة بحمولة  40.000مقعد مبدينة طنجة؛
إنشــاء مجموعة من مالعب القــرب وقاعة مغطاة بإقليم الدريوش؛
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بنــاء مجموعــة مــن املالعــب املعشوشــبة بــكل مــن الخميســات ،ســيدي قاســم ،خميــس
الزمامــرة ،الجديــدة ،الناظــور ،أزيــال؛
بناء مســابح مبدينة مراكش والدار البيضاء.

عىل مستوى الحكامة القانونية

مجال املنازعات القضائية
تعزي ـزا منهــا ملنظومــة الحكامــة ،وحرصــا منهــا عــى تســوية وضعيــة األحــكام القضائيــة القامئــة
ضدهــا ،رصــدت الــوزارة املــوارد املاليــة الالزمــة لذلــك وقــد أدت برســم  2018مــا مجموعــه
 2.334.020.52درهــم مــن أصــل  28.528.766.47درهــم ،ويف هــذا الســياق تعمــل الــوزارة عــى
اتخــاذ التدابــر الالزمــة لتســوية الوضعيــة الحاليــة حيــث قامــت بعــدة إج ـراءات نذكــر منهــا:
ترشــيد ميزانية القطاع عرب:
• إحــداث مرصــد للشــكايات عــى مســتوى الــوزارة ألجــل اســتقبال املمونــن وتســوية
طلباتهــم؛
• تحريــر الكفــاالت وتســوية امللفــات الخاصــة بالصفقــات العموميــة والتــي كانــت متثــل مــا
معدلــه  30%مــن امللفــات العالقــة حيــث انخفــض هــذا املعــدل بنســبة 18%؛
• تسوية طلبات العروض العالقة عىل مستوى اإلدارة املركزية وكذا املديريات الجهوية.
املجال القانوين
ترسيــع وتــرة إصــدار القوانــن والنصــوص التنظيميــة :فباإلضافــة إىل إصــدار القانــون رقــم
 87.15املتعلــق باملجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي الصــادر بتنفيــذه الظهــر
الرشيــف رقــم  1.17.112الصــادر يف  14مــن ربيــع اآلخــر  2( 1439ينايــر  ،)2018ويف إطــار
مواصلــة اســتصدار النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم  30.09املتعلــق بالرتبيــة البدنيــة
والرياضــة تــم إصــدار عــدة قـرارات وزاريــة ونرشهــا بالجريــدة الرســمية ويتعلــق األمــر ب:
 - 1قـرار لوزيــر الشــباب والرياضــة رقــم  2928.18بتصنيــف املســابح التابعــة لــوزارة الشــباب
والرياضــة صــادر يف  7محــرم  17( 1440شــتنرب )2018؛
 - 2قـرار وزيــر الشــباب و الرياضــة رقــم  1.18صــادر يف  14مــن ربيــع األخــر  2 ( 1439ينايــر
 )2018بتعيــن أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لرياضــة املســتوى العــايل صــادر يف  19جــادى اآلخــرة
 2( 1439ينايــر  )2017واملنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد  6654بتاريــخ  8مــارس 2018؛
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 - 3القـرار املشــرك لوزيــر الشــباب والرياضــة ووزيــر الرتبيــة الوطنية و التكويــن املهني والتعليم
العــايل والبحــث العلمــي رقــم  2044.18بتحديــد شــكل الترصيــح من أجــل فتح مؤسســة خاصة
للرياضــة وللرتبيــة البدنيــة وشــكل وصــل إيداعــه الصــادر يف  8شــوال  22( 1439يونيــو ،)2018
وقــد تــم تفعيــل هــذا القـرار عــر إصــدار قـرار لتعيــن أعــوان املراقبــة املحلفني؛
 - 4قــرار وزيــر الشــباب والرياضــة رقــم  2047.18بتحديــد رشوط منــح االعتــاد إلحــداث
مراكــز التكويــن الريــايض وتجديــده وســحبه الصــادر يف  8شــوال  22( 1439يونيــو )2018؛
 - 5ق ـرار وزيــر الشــباب والرياضــة رقــم  2048.18بســن اتفاقيــة التكويــن النموذجيــة التــي
تربــط مركــز التكويــن الريــايض بالرياضيني الصغــار الصادر يف  8شــوال  22( 1439يونيــو )2018؛
 - 6قـرار وزيــر الشــباب والرياضــة رقــم  2321.18بتحديــد مبلــغ رســم كتابــة الضبــط وتحديــد
الجــدول الــذي تحتســب وفقــه الصوائــر اإلداريــة لغرفــة التحكيــم الريــايض وصوائــر وأتعــاب
املحكمــن الصــادر يف  29مــن شــوال  13( 1439يوليــو )2018؛
 - 7القــرار املشــرك لوزيــر الشــباب والرياضــة ووزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي
والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي رقــم  711.18الصــادر يف  24مــن جــادى اآلخــرة 1439
( 13مــارس  )2018باملصادقــة عــى دفــر الضوابــط البيداغوجيــة لســلك املاســر للمعهــد امللــي
لتكويــن أطــر الشــبيبة والرياضــة.
ويف نفــس الســياق ،عملــت وزارة الشــباب والرياضــة عــى إعــداد مشــاريع نصــوص تنظيميــة
وعرضتهــم عــى مصالــح األمانــة العامــة للحكومــة مــن أجــل الدراســة والنــر ويتعلــق
األمــر ب:
• مــروع املرســوم التطبيقــي للقانــون رقــم  97.12يتعلــق مبكافحــة تعاطــي املنشــطات يف
مجــال الرياضــة؛
• مــروع قــرار وزيــر الشــباب والرياضــة بتحديــد القواعــد الخاصــة بســامة املنافســات
والتظاهــرات الرياضيــة واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل تنظيمهــا؛
• مرشوع قرار وزير الشباب والرياضة بإحداث شهادة الكفاءة يف التدريب الريايض؛
• مــروع ق ـرار مشــرك للســلطات الحكوميــة املكلفــة بالرتبيــة الوطنيــة وبالتعليــم العــايل
بتحديــد تأليــف واختصاصــات اللجنــة املختلطــة املكلفــة بتحديــد مجــاالت التعــاون والتنســيق
بــن الســلطات الحكوميــة املكلفــة بالرتبيــة الوطنيــة وبالتعليــم العــايل وبالرياضــة.
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مجال تدبري الرأسامل البرشي
تتوفــر هــذه الــوزارة عــى  3543موظفــة وموظــف  15%منهــم بــاإلدارة املركزيــة ،ووعيــا منهــا
بأهميــة الرأســال البــري ،وســعيا منهــا إىل تعزيــز الفعاليــة والنجاعــة داخــل القطــاع ،رشعــت
الــوزارة يف تنزيــل اس ـراتيجيتها يف تدبــر املــوارد البرشيــة برســم ســنة  2018عــر مجموعــة مــن
الربامــج واألوراش التــي ترتكــز باألســاس عــى:
اعتــاد مبــدأ التخصــص وربــط التوظيــف بعنــر االحتيــاج عــر توظيــف كفــاءات متخصصــة
يف املجــاالت التقنيــة ويف مجــال املاليــة العموميــة والتدبــر اإلداري إىل جانــب املناصــب
املخصصــة لخريجــي املعهــد امللــي لتكويــن أطــر الشــباب والرياضــة ،ويف إطــار دعــم الالمتركــز
اإلداري تــم تخصيــص  56.5%مــن هــذه املناصــب للمصالــح الخارجيــة.
واعتبــارا لكــون التكويــن املســتمر عامــا أساســيا يف تطويــر الحيــاة املهنيــة للموظــف وتحفيزه،
عملــت الــوزارة عــى عقــد رشاكات مــع معاهــد متخصصــة يف مجــال اإلدارة العموميــة والتدبــر
املــايل واملحاســبي وتدبــر املشــاريع ،وقــد اســتفاد عــدد مهــم مــن األطــر التابعــن للمصالــح
املركزيــة والخارجيــة يف إطــار برنامــج التكويــن املســتمر برســم ســنة .2018
مجال الدراسات
كــا تتابــع هــذه الــوزارة الدراســات الهندســية والتقنيــة املتعلقــة بأشــغال تهيئــة عــدة منشــآت
ويتعلــق األمــر ب:
املركــز الوطني للرياضات موالي رشــيد التابــع للمعهد املليك لتكوين األطر؛
مركز الشــباب بيعقــوب املنصور التابع لنفس املعهد؛
القاعــة املتعــددة الرياضــات واملســبح األوملبــي وكــذا القاعــدة البحريــة التابعــن للمركــب
الريــايض محمــد الخامــس بالــدار البيضــاء؛
حلبــة ألعاب القــوى التابعة ملركب « »La Casablancaiseبالدار البيضاء؛
املركب الريايض بفاس؛
قرص الرياضات والقاعة املتعددة الرياضات ابن ياســن بالرباط؛
باإلضافة إىل عدة مشاريع استثامرية خاصة مبجاالت الطفولة والشباب والشؤون النسوية.
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 .7تحسين الولوج إلى الثقافة واإلعالم والنهوض بهما

 .1.7تحسني النهوض بالثقافة املغربية وتحسني الولوج إليها وتعزيز اإلشعاع الثقايف
ينــدرج املخطــط التنفيــذي للربنامــج الحكومــي يف شــقه الثقــايف برســم فــرة  2021-2017يف إطــار
تفعيــل مضامــن الدســتور الجديــد للمملكــة املعتمــد بتاريــخ فاتــح يوليــوز  2011والــذي يعــد
تحــوال هامــا يف مســار اســتكامل بنــاء دولــة الحــق والقانــون واملؤسســات الدميقراطيــة ،ومنعطفــا
حاســا فيــا يخــص تكريــم املواطــن املغــريب يف محدداتــه الثقافيــة بتكريســه وتوطيــده للمكانــة
الخاصــة للثقافــة كمكــون أســايس مــن مكونــات التنميــة ببالدنــا.
وفيــا يتعلــق بتنفيــذ الربنامــج الحكومــي فــإن وزارة الثقافــة واالتصــال (قطــاع الثقافــة) واظبــت
خــال ســنة  2018عــى االســتمرار يف تنزيــل اسـراتيجياتها القطاعيــة متاشــيا مــع مــا تــم تســطريه
يف املخطــط التنفيــذي للربنامــج الحكومــي .2021-2017

حامية ومثني املوروث الثقايف الوطني

يف هــذا املجــال تــم إنجــاز مــا يناهــز  55عمليــة تتعلــق بالحاميــة ،الرتميــم ،التهيئــة ،الصيانــة،
اإلصــاح والدراســات ســواء التقنيــة أو الهندســية ( 26منهــا تدخــل يف إطــار املشــاريع الكــرى).
وتتلخــص هاتــه اإلنجــازات يف الدراســات التقنيــة وصفقــات الدراســة الهندســية ،باإلضافــة إىل
املشــاريع التاليــة الخاصــة بالرتميــم والتهيئــة والتــي تـراوح نســبة اإلنجــاز مبعظمهــا بــن  50و100
باملائــة.
 06مشاريع الرتميم والتهيئة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة:
مرشوع إعــادة تأهيل املرسح الوطني لتطوان؛
اســتكامل مرشوع ترميم وتدعيــم وتهيئة أقواس وصابات مدينة تطوان؛
تهيئة محيط قلعة صنهاجة بالحســيمة؛
ترميم وتهيئة املوقع األثري ملزمة بالحســيمة؛
ترميم املوقع األثري باديس بالحســيمة؛
ترميم وتهيئة قصبة ســنادة بالحسيمة؛
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 03مشاريع الرتميم وإعادة التأهيل بجهة مراكش –أسفي:
مرشوع ترميم قرص الباهية الشــطر الثاين؛
مــروع ترميم وتهيئة األســوار التاريخية لقرص الباهية؛
أشــغال ترميم وتهيئة وتركيب بأبراج القزادرية مبراكش؛
 02مشاريع خاصة بجهات أخرى:
مرشوع تهيئة محافظة غشــيوات (بلدية أمكال ،إقليم الســارة)
أشــغال بنــاء مركز تعريف وعرض النقوش الصخريــة يف فضاء حديقة ألهاو بأكادير
ج 24.حامية ومثني املوروث الثقايف الوطني عرب الدراســات والجرد والرتتيب
الدراسات التقنية:

جرد الرتاث الثقايف

ترتيب وتقييد الرتاث الثقايف

إعداد ما يناهز  15دراسة
تقنية وطبوغرافية خاصة
ب ترميم وتهيئة وتأهيل
وبأشغال اإلنارة والتشوير
بعدد من املعامل واالبراج
واألسوار واملدن العتيقة
ومراكز التعريف بالرتاث.

 إنشاء  06مصالح جهوية لجرد الرتاث الثقايف. الــروع يف رقمنــة الرصيــد الوثائقــي الهــاماملتوفــر لــدى مديريــة الــراث الثقــايف وذلــك
يف أفــق إدماجــه ضمــن املنظومــة املعلوماتيــة
الخاصــة بالجــرد والتوثيــق.
 إعــادة هيكلــة املنظومــة املعلوماتيــة الخاصــةبالجــرد والتوثيــق وإعــداد لوائــح مفصلــة لكافــة
محتوياتــه.
 إغنــاء قاعــدة البيانــات املعلوماتيــة الخاصــةمبنظومــة جــرد الـراث ب  600اســتامرة وجــذاذة.
 تحضــر  03ملفــات للتســجيل ضمــن القامئــةالتمثيليــة لل ـراث الثقــايف غــر املــادي لليونســكو.
 التحضــر إلخ ـراج الســجل العــام لجــرد ال ـراثالثقــايف.
 تنظيــم معــرض حــول الجــرد والتوثيــق بعنــوان:«الــراث الثقــايف املغــريب 100 ،ســنة مــن الجــرد
والتوثيــق».

  03مواقــع أثريــة وبنايــة تاريخيــةمرتبــة ابتــداء مــن مــارس  2018إىل
نهايــة ينايــر ســنة .2019
  41موقعــا أثريــا وبنايــة تاريخيــةمقيــدة ابتــداء مــن مــارس  2018إىل
نهايــة ينايــر ســنة .2019
 ترتيــب  182مــن التحــف املنقولــةواملخطوطــات املتواجــدة مبجموعــة
مــن املتاحــف واملكتبــات والخزانــات
الوطنيــة يف عــداد اآلثــار الوطنيــة.
 تثمــن الـراث الثقــايف الوطنــي وتنميةاقتصادياتــه عــر مواصلــة إحــداث
مراكــز للتعريــف بال ـراث ومحافظــات
املواقــع واملبــاين التاريخيــة ،وتحديــث
آليــات تدبــر املآثــر التاريخيــة واملواقــع
األثريــة وإرســاء مــدارات ســياحية
تراثيــة.

إعامل سياسة القرب الثقايف

مواصلة اإلحداث التدريجي للبنيات الثقافية األساسية
أمثلة من اإلنجازات:

تحديــث آليات تدبــر املعامل واملواقع التاريخية عرب:
• إحداث  01محافظة للمواقع األثرية
• إحداث  04مراكز للتعريف بالرتاث الثقايف
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صيانة املواقع واملباين وتعزيزها مبرافق االستقبال
تهيئة مسار للزيارة مبوقع ليكسوس وإنجاز مركز للتعريف بالرتاث األركيولوجي للموقع
إحداث املكتبة الوسائطية الكربى بطنجة
إحداث مكتبة النخيل مبراكش.
دعم الرصيد الوثائقي للمكتبات العمومية انطالقا من مخازن املديرية.
إصالح بنايات  6مكتبات عمومية
إحداث املكتبة الوسائطية الكربى بطنجة
إحداث مكتبة النخيل مبراكش
بناء  7مسارح باملدن التالية :بركان ،طنجة -مراكش –إفران-تامسنا-دار بوعزة تازة
أحداث مركز التوثيق املرسحي باملرسح الوطني محمد الخامس.

إرساء أسس الصناعة الثقافة الوطنية

فامــت الــوزارة بدعــم الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة عــر دعــم أكــر مــن  600نشــاطا مبلــغ
يفــوق  30مليــون درهــم.

برامج التنشيط الثقايف

تنشيط املكتبات العمومية
نظمــت وزارة الثقافــة واالتصــال (قطــاع الثقافــة) مــن خــال املديريــات الجهويــة للثقافــة
واملراكــز الثقافيــة واملكتبــات العموميــة التابعــة لهــا ،برنامجــا خاصــا بتنشــيط املكتبــات العموميــة
وتضمنــت هــذه االحتفاليــة مجموعــة مــن األنشــطة الثقافيــة الهادفــة إىل التشــجيع عــى القـراءة
واملطالعــة ،خاصــة بــن صفــوف األطفــال والشــباب .حيــث شــهدت مجموعــة مــن فضــاءات
القـراءة العموميــة تنظيــم معــارض موضوعاتيــة ،بهــدف التعريــف بخدماتهــا وأرصدتهــا الوثائقيــة
الغنيــة باإلنتاجــات الفكريــة واإلبداعيــة .كــا تخللــت برامــج هــذه األنشــطة لقــاءات فكريــة مــع
شــعراء وكتــاب مغاربــة ،باإلضافــة إىل تنظيــم ورشــات يف املــرح ،والحكايــة ،وفــن الخــط العــريب
لتنميــة الخيــال اإلبداعــي واألديب والفنــي لــدى الناشــئة .بلــغ عــدد األنشــطة املربمجــة يف هــذا
اإلطــار حــوايل  200نشــاط.
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مجال الرتاث
تنظيم واملشاركة يف ندوات وورشات دولية ووطنية ،أهمها:
الورشــات التكوينيــة حــول تقنيــات جــرد وتوثيــق الــراث الثقــايف املنظمــة لفائــدة جمعيــات
املجتمــع املــدين بــكل مــن إســاكن وكلميــم والعيــون؛
أشــغال لجنــة الصياغــة النهائيــة للملــف العــريب املشــرك «النخلــة والعــادات والطقــوس
املتعلقــة بهــا « أبــو ظبــي  18و 23فربايــر  2018تحــت إرشاف منظمــة ألكســو والــذي تــم
إيداعــه لــدى منظمــة اليونســكو متــم شــهر مــارس املــايض يف أفــق تســجيله ضمــن القامئــة
التمثيليــة للــراث الثقــايف غــر املــادي لإلنســانية مبشــاركة جــل الــدول العربيــة؛
الورشــة التشــاورية املنعقــدة بكلميــم يف إطــار إعــداد ملــف تصنيــف واحــات واد نــون
ضمــن الئحــة الــراث العاملــي ،والتــي تالهــا اجتامعــن اثنــن للجنــة البــن الوزاريــة املكلفــة
بتتبــع إنجــاز ملــف الرتشــيح املذكــور،
اليــوم الــدرايس الــذي نظــم يــوم  27أبريــل  2018عــى هامــش املعــرض الجهــوي للكتــاب
املنظــم مبدينــة خنيفــرة مــن طــرف املديريــة الجهويــة.
مجال الفنون
نظمــت وزارة الثقافــة واالتصــال (قطــاع الثقافــة) عــدد مــن ورشــات الفنــون التشــكيلية لفائــدة
ذوي االحتياجــات الخاصــة وورشــات مــن الفنــون التشــكيلية لفائــدة النســاء كالصباغــة والخــط
واألعــال اليدويــة وعــدد مــن املهرجانــات الفنيــة والرتاثيــة يف مختلــف جهــات املغــرب.
مجال الكتاب
املعارض الوطنية والدولية يف مجال الكتاب
املعارض الدولية

قامــت الــوزارة خــال هــذه الفــرة بتنظيــم جملــة مــن الفعاليــات الدوليــة ذات الصلــة بالكتــاب
وصناعتــه وترويجــه ،حيــث تــم تنظيــم الــدورة  24للمعــرض الــدويل للنــر والكتــاب  2018بالــدار
البيضــاء ،والتــي شــهدت مشــاركة عــدد مــن العارضــن املغاربــة واألجانــب منهــم  ،700ميثلــون 45
دولــة ،شــهدت الــدورة تنظيــم مــا يناهــز  1077نشــاطا مبشــاركة  2700متدخــل .وللتذكــر فقــد
ناهــزت أعــداد زوار هــذه الــدورة  520ألــف زائــر.
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املعارض الجهوية والوطنية

عرفــت الســنة األخــرة تنظيــم  14معرضــا مــن مجمــوع  16معرضــا مربمجــا يف الجهــات واألقاليــم،
مــا مكــن الجمهــور مــن االســتفادة مــن القــرب الــذي تحققــه هــذه التظاهـرات ،وســاهم إيجابيــا
يف تعزيــز جهــود الــوزارة يف مجــال تــداول الكتــاب وإتاحــة الولــوج إىل مصــادر املعرفــة.
ج 25 .حصيلــة املعارض الوطنية والجهوية
عدد املعارض
الجهوية واالقليمية
املربمجة
16

عدد
املعارض
املنظمة
16

عدد أيام
العرض

الشحن

اعتامدات كراء
االروقة

عدد املشاركات

عدد
األنشطة

عدد الزيارات

116

189000

2028000

491

573

238000

الجوائز الثقافية

نظمــت الــوزارة جائــز َة املغــرب للكتــاب ،التــي تُعتــر حدثـاً ثقافيّـاً كبـرا ً مبــا يتيحــه مــن االحتفاء
بالكتــاب املغــريب .ترشــح لــدورة  2018مــا مجموعــه  122مؤلــف يف مختلــف املجــاالت اإلبداعيــة
والفكريــة .كرســت هــذه الــدورة  12كاتبــا وخصــص لهــا مبلــغ  1.080.000درهــم .كــا تجــدر
اإلشــارة أن الــوزارة أحدثــت خــال هــذه الســنة ثــاث جوائــز جديــدة للكتــاب املوجــه للطفــل
والشــباب ويف مجــال اإلبــداع األديب األمازيغــي والدراســات يف مجــال الثقافــة األمازيغيــة.
جائــزة الحســن الثــاين للمخطوطــات :نظمــت الــوزارة الــدورة  39مــن جائــزة الحســن الثــاين
للمخطوطــات .تتــوزع الجائــزة إىل صنــف الكتــب املخطوطــة وتشــمل مجموعــات الفتــاوى
واملؤلفــات والتقاييــد واملذكـرات ثــم صنــف الوثائــق املخطوطــة التي تضــم الظهائر الســلطانية،
الرســائل ،الرســوم العدليــة ،املحاســبات ،اإلجــازات العلميــة وشــهادات األنســاب وغريهــا .بلــغ
عــدد املشــاركات برســم هــذه الــدورة 170 ،مخطوطــا و 297وثيقــة وحــددت قيمتهــا املاليــة يف
 230.000درهــا موزعــة عــى  28فائـزا.

إصدارات جديدة

إصدار ثالث مؤلفات جديدة حول أعامل جامعة موالي عيل الرشيف ويتعلق األمر بـ :
• أعامل الدورة العرشين :مصادر التأريخ لعهد جاللة امللك الحسن الثاين
• أعامل الدورة الواحدة والعرشين :الحسن الثاين ،اإلنسان واملثقف املفكر
• أعــال الــدورة الثانيــة والعرشيــن :الحيــاة السياســية يف املغــرب عــى عهــد جاللــة امللــك
الحســن الثــاين.
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إصــدار مؤلــف جديــد بعنــوان «قانــون الثقافــة باملغــرب» ،بدعــم مــن وزارة الثقافــة واالتصــال
– قطــاع الثقافــة ،يف جــزيئ الجــزء األول يتعلــق بالقانــون الوطنــي والجــزء الثــاين يتعلــق
بالقانــون الــدويل.
استئناف صدور مجلة «الثقافة املغربية» وإصدار مجلة اقرأ الخاصة باألطفال
إصــدار العــدد الثــاين مــن سلســلة «توثيــق الـراث الثقــايف املغــريب» حــول جــرد عــارة وعمران
القــرن العرشيــن مبدينــة مراكش،
إصــدار العــدد الثالــث مــن مجلــة «كناشــات الـراث» حول «املنشــآت املائيــة إلقليم الرشــيدية»
يف إطــار رشاكــة مــع مؤسســة مفتــاح الســع للرأســال الالمادي،
إصــدار مؤلفــن جديديــن حــول الـراث املخطــوط :أصــدرت الــوزارة مرجعــا علميــا موســوما ب
« أبحــاث يف الكتــاب املخطــوط» يف جزأيــن اثنــن ،يتضمنــان مجموعــة مــن املقــاالت والبحــوث
العلميــة الرصينــة ،تتنــاول يف مجملهــا تحليــل ووصــف ونقــد وتحقيــق جوانــب مهمــة مــن
تراثنــا املغــريب املخطــوط يف شــتى صنــوف الثقافــة واملعرفــة.

تعزيز اإلشعاع الثقايف املغريب بالخارج

واظبــت وزارة الثقافــة واالتصــال (قطــاع الثقافــة) خــال ســنة  2018عــى تعزيــز الدبلوماســية
الثقافيــة وضــان حضــور املغــرب يف مختلــف األنشــطة الثقافيــة يف العــامل وعــى تعزيــز
عالقــات التعــاون مــع املنظــات الدوليــة ذات االهتــام الثقــايف (اليونســكو ،املنظمــة العربيــة
للرتبيــة والثقافــة والعلــوم ،املنظمــة اإلســامية للرتبيــة والعلــوم والثقافــة ،وغريهــا).
وارتباطــا بذلــك ،تعتمــد وزارة الثقافــة واالتصــال مقاربــة إراديــة عــى مســتوى الدبلوماســية
الثقافيــة ،ترتكــز عــى إبــراز صــورة املغــرب الثقــايف بالعمــل عــى تكثيــف التعــاون والتبــادل
مــع الــدول التــي تربطهــا مــع املغــرب عالقــات متينــة ،واســتثامر إمكانيــات ومبــادرات
مغاربــة العــامل وتنظيــم عــدد مــن األنشــطة الثقافيــة املغربيــة بالخــارج ،وتعزيــز الصــات
مــع الكتــاب والفنانــن املغاربــة يف الخــارج إضافــة تعزيــز وتوســيع إشــعاع تنظيــم األيــام
الثقافيــة األجنبيــة يف املغــرب مبــا يف ذلــك دعــم عالقــات التعــاون مــع املراكــز الثقافيــة
األجنبيــة.
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اتفاقيات التبادل الثقايف والفني
تعزيزا لربامج التعاون الدويل يف املجال الثقايف ،تم إبرام االتفاقيات اآلتية:
توقيع اتفاقية بشأن تنظيم السنة الثقافية املغربية – الصينية ()2020
توقيــع اتفاقيــة توأمــة القــدس عاصمــة دامئــة للثقافــة العربيــة مــع وجــدة عاصمــة الثقافــة
العربيــة لســنة .2018
ملتقيات فكرية خاصة
وجدة عاصمة للثقافة العربية لهذه السنة

حــازت وجــدة رشف اختيارهــا عاصمــة للثقافــة العربيــة لســنة  ،2018باســتحقاق تــام ،بالنظــر
إىل موروثهــا الثقــايف التاريخــي الغنــي واملتنــوع ،واملتعــدد املصــادر .إذ تعــد منوذجــا حيــا للغنــى
والتنــوع الحضــاري ،ومنــارة للثقافــة والفكــر ليــس فقــط عــى املســتوى اإلفريقــي بــل عــى
املســتويني اإلقليمــي والــدويل ،وتتوفــر عــى مقومـ ٍ
ـات أهلتهــا لتحظــى بهــذا الــرف.
وقــد شــملت الخطــوط العريضــة للربنامــج العــام لفعاليــات «وجــدة عاصمــة الثقافــة العربيــة
لســنة  910 ،»2018نشــاط ،مبشــاركة حــوايل  1200فنــان ومفكــر ومبــدع .ويتضمــن برنامــج وجــدة
عاصمــة الثقافــة العربيــة مهرجانــات ( 280نشــاط) ،ونــدوات وملتقيــات فكريــة ( 340نشــاط)،
ومعــارض ( 180نشــاط) ،وأيــام ثقافيــة عربيــة ( ،)40وعــروض فنيــة ( ،)28وعــروض مرسحيــة
( ،)22وإنجــازات فنيــة (.)20

اإلجراءات والتدابري املصاحبة

الرفع التدريجي للميزانية املخصصة لقطاع الثقافة
تجــدر اإلشــارة أن ميزانيــة قطــاع الثقافــة قــد طــرأ عليهــا تغيــر طفيــف خــال ســنة  ،2018إذ
انتقلــت هــذه االعتــادات مــن  182.000.000درهــم برســم ميزانيــة  2018إىل 184.000000
درهــم يف إطــار ميزانيــة  2019أي بزيــادة نســبتها .1,1%
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تعزيز املوارد البرشية
ال ي ـزال مشــكل الخصــاص املــوارد البرشيــة املؤهلــة قامئــا وميــس باألســاس املعاهــد واملراكــز
الثقافيــة والخزانــات واملديريــات الجهويــة واإلقليميــة ومحافظــات املعــامل التاريخيــة واملواقــع.
ويف إطــار مجهوداتهــا الدامئــة للحــد مــن هــذا املشــكل وتوفــر األطــر املؤهلــة لتدبــر الشــأن
الثقــايف فقــد تــم اســتغالل عــدد مــن املناصــب املاليــة وتوظيــف عــدد مــن األطــر املختلفــة
التخصصــات.
تحديث وتحيني املنظومة القانونية
ملواكبــة املخطــط التنفيــذي للربنامــج الحكومــي  ،2021-2017تــم خــال ســنة  2018إعــداد
النصــوص القانونيــة التاليــة:
ج 26.حصيلة النصــوص القانونية بقطاع الثقافة

املراسيم

القرارات

10

70

 .2.7تكريس حرية و استقاللية اإلعالم و تعزيز بنياته و تحسني الولوج إليه
يحتــل قطــاع اإلعــام واالتصــال مكانــة محوريــة يف مواكبــة أوراش اإلصــاح والتنميــة التــي
تخوضهــا بالدنــا ،لذلــك فــإن الربنامــج الحكومــي ( ،)2021 - 2016جعــل تحســن الولــوج لإلعــام
وتعزيــز دوره يف تكريــس املواطنــة وإشــعاع املغــرب مــن ضمــن أولوياتــه ،وذلــك مــن خــال
اإلج ـراءات التاليــة:
دعم اإلنتاج اإلعالمي الوطني وتنمية املقاوالت اإلعالمية الوطنية؛
العمــل عــى تنويــع وإغنــاء املشــهد الســمعي البــري املغــريب ،وتطويــر خدمــات ســمعية
برصيــة رقميــة ،وتوســيع تغطيــة البــث التلفــزي اإلذاعــي عامــة؛
تعزيــز الدعــم املوجــه للصحافــة الورقيــة والرقميــة والعمــل عــى تقويــة الصحافــة الجهويــة
ملواكبــة ورش تنزيــل الجهويــة املتقدمــة؛
تعزيــز مكانــة املؤسســات الصحافيــة وتعزيــز النمــوذج اإلقتصــادي للمقــاوالت الصحافيــة مــن
خــال تقويــة برامــج الدعــم العمومــي للصحــف والتكويــن الصحــايف؛
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تنزيــل مقتضيــات قانــون املجلــس الوطنــي للصحافــة باعتبــاره مرجعــا أساســيا لتنظيــم املهنــة
واحـرام أخالقياتهــا؛
تعزيــز مكانــة قطــاع االتصــال الســمعي البــري الوطنــي العمومــي ووكالــة املغــرب العــريب
لألنبــاء مــن خــال الســهر عــى ضــان حريــة مامرســه واح ـرام التعدديــة؛
تطويــر القانــون املنظــم للمركــز الســيناميئ املغــريب وقانــون الصناعــة الســينامئية عــر اإلرتقــاء
بالصناعــة الســينامئية الوطنيــة وتعزيــز صــورة املغــرب كوجهــة للتصويــر؛
تقويــة آليــات حاميــة امللكيــة الفكريــة وحقــوق املؤلفــن والحقــوق املجــاورة واإلرساع يف
تنزيــل قانــون النســخة الخاصــة.
وقــد عمــل قطــاع االتصــال عــى ترجمــة أهــداف الربنامــج الحكومــي ،مــن خــال مخطــط عمــل
يــروم تكريــس حريــة واســتقاللية اإلعــام وتعزيــز بنيتــه التحتيــة لضــان مامرســة تنافســية
ومســؤولة بغيــة مواكبــة التحــوالت املجتمعيــة والتطــورات التكنولوجيــة ،وذلــك مــن خــال
مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع التــي غطــت مجــاالت تدخــل القطــاع.

أهم املنجزات املرحلية لقطاع االتصال

اإلنجازات واإلصالحات الكربى ذات األثر املبارش عىل املواطنني واملقاوالت
اســتطاع قطــاع االتصــال خــال نصــف هاتــه الواليــة أن يحقــق مجموعــة مــن اإلنجــازات التــي
كان لهــا أثــر مبــارش عــى عمــوم املواطنــن وعــى املهنيــن واملقــاوالت املهنيــة بصفــة خاصــة،
وميكــن أن نجمــل هــذه اإلنجــازات التــي تخــص مجــاالت تدخــل القطــاع ،يف اإلنجــازات
التاليــة:
تنزيــل مقتضيــات القانــون رقــم  90.13القــايض بإحــداث املجلــس الوطنــي للصحافــة مــن
خــال تشــكيله والســهر عــى انتخــاب رئيــس املجلــس ونائبتــه؛
تنزيــل مقتضيــات القانــون رقــم  88.13املتعلــق بالصحافــة والنرشفيــا يتعلــق مبالءمــة
الصحــف واملجــات لوضعيــة مــدراء النــر مــع مــا نــص عليــه هــذا القانــون؛
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أجــرأة مقتضيــات املرســوم رقــم 2.18.182بتاريــخ  25يونيــو  2018يتعلــق بكيفيــات منــح
اإلذن الخــاص بإحــداث أو نــر أو طبــع أي مطبــوع دوري أجنبــي باملغــرب؛
تنويــع أنشــطة وكالة املغرب العريب لألنبــاء وإطالق منتجات جديدة؛
تطويــر وتجويــد املنصــة الرقميــة للوكالــة الســيام بالنســبة ملوقــع  mapexpressاملوجــه
للعمــوم وموقــع  mapinfoالخــاص باملهنيــن؛
تعميــم التغطيــة بالتلفزة الرقمية األرضية ( )TNTلتبلغ  % 90ســنة 2018؛
بــث القنــوات التلفزيــة الرقميــة ( )TNTبتقنيــة الجــودة العاليــة  HDلــكل مــن القنــاة
األوىل والرياضيــة والسادســة؛
إعطــاء دفعــة كبــرة للصناعــة الســينامتوغرافية باملغــرب وفتــح املجــال الســتقبال
اســتثامرات مهمــة ،ولنقــل التجــارب والخــرات املهنيــة لبالدنــا ،وذلــك بإصــدار املرســوم
رقــم  2.17.373يقــي بتغيــر ومتيــم املرســوم رقــم  2.12.325صــادر يف  17أغســطس 2012
بتحديــد رشوط ومســاطر دعــم إنتــاج األعــال الســينامئية ورقمنــة وتحديــث وإنشــاء
القاعــات الســينامئية وتنظيــم املهرجانــات الســينامئية.
مواكبــة وتنفيــذ املشــاريع املشــركة مــع الــوزارة املنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة املكلفــة
بإصــاح اإلدارة وبالوظيفــة العموميــة (نظــام البوابــة الوطنيــة للشــكايات -تقاريــر
مؤسســات الحكامــة حــول الوظيفــة العموميــة -إنجــاز النظــام املعلومــايت املشــرك لتدبــر
املــوارد البرشيــة )...حيــث صــدر قــرار لوزيــر الثقافــة واالتصــال رقــم  004/18بتاريــخ 23
فربايــر  2018يتعلــق بإحــداث وحــدة تلقــي الشــكايات وتتبعهــا ومعالجتهــا؛
تفعيــل مقتضيــات املرســوم رقــم  2.17.265الصــادر يف  28يونيــو  2017بتحديــد كيفيــات
تلقــي مالحظــات املرتفقــن واقرتاحاتهــم وشــكاياتهم وتتبعهــا ومعالجتهــا (الصــادر بالجريــدة
الرســمية عــدد  6582بتاريــخ  29يونيــو  ،)2017وذلــك بإحــداث وحــدة تلقــي الشــكايات
وتتبعهــا ومعالجتهــا عــى مســتوى قطــاع االتصــال والتــي تــرف عليهــا املفتشــية العامــة
لقطــاع االتصــال؛

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
324

المحور الرابع

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي

تنزيــل مضامــن املرســوم رقــم  2.17.410الصــادر يف  20ســبتمرب  2017بتحديــد كيفيــات
اإلشــهاد عــى مطابقــة نســخ الوثائــق ألصولهــا (الصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد 6616
بتاريــخ  26أكتوبــر  ،)2017وذلــك بتعيــن املســؤول عــن اإلشــهاد عــى مطابــق نســخ
الوثائــق ألصولهــا ،مبقتــى قــرار وزيــر الثقافــة واالتصــال رقــم  001/18بتاريــخ  17ينايــر
.2018
مؤرشات تتعلق بوقع هذه اإلنجازات واإلصالحات عىل املواطن واملقاولة
ميكــن قيــاس وقــع وأثــر اإلنجــازات التــي بارشهــا القطــاع عــى املواطــن واملقاولــة واملهنيــن مــن
خــال املــؤرشات التاليــة:
مالءمــة وضعيــة  314صحيفــة إلكرتونيــة مــع مقتضيــات قانــون الصحافــة والنــر إىل حــدود
فربايــر 2019؛
بلغ عدد الصحف الصادرة حوايل  252صحيفة ورقية؛
بلــغ عــدد الجرائــد واملجــات املســتفيدة خــال ســنة  2017مــن الدعــم العمومــي املمنــوح
للصحافــة املكتوبــة الورقيــة واإللكرتونيــة  87من ـرا ( 69جريــدة ومجلــة ورقيــة و 18جريــدة
إلكرتونيــة)؛
بلــغ عــدد املقــاوالت النــارشة املســتفيدة مــن الدعــم  71مقاولــة ( 53مقاولــة نــارشة للجرائــد
واملجــات الورقيــة ،و 18مقاولــة نــارشة للجرائــد اإللكرتونيــة)؛
ارتفــاع حصــة املنتوجــات الجديــدة يف رقــم معامــات وكالــة املغــرب العــريب لألنبــاء
بقيمــة 41%؛
ارتفاع نسبة اإلنتاجية العامة للقصاصات بحوايل % 5,18؛
بلــوغ نســبة مشــاهدة باقــة القنــوات التلفزيــة للرشكــة الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة % 42,1
عــى مســتوى الخدمــات التلفزيــة ،وبلــوغ نســبة اســتامع القنــوات اإلذاعيــة  % 27,6حيــث
حققــت إذاعــة محمــد الســادس للقــرآن الكريــم نســبة اســتامع بلغــت  % 13,8وارتفعــت
هــذه النســبة لتصــل خــال رمضــان إىل % 23,7؛
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تخصيــص الرشكــة الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة خــال ســنة  2018لإلنتــاج الســمعي البــري
الوطنــي  5809ســاعة و  45دقيقــة مــن الربمجــة التلفزيــة ،و 9619ســاعة و  40دقيقــة مــن
الربمجــة اإلذاعيــة؛
تســجيل القنــاة االمازيغيــة خــال ســنة  ،2018ملــا مجموعــه  5144ســاعة كإنتــاج وطنــي مبــا
فيــه  1378كإنتــاج داخــي و 3766كإنتــاج خارجــي؛
تحقيــق  % 33,3كمعــدل نســبة املشــاهدة خــال األســبوع األول مــن شــهر أكتوبــر 2018
للقنــاة الثانيــة؛
مواصلــة القنــاة الثانيــة ملجهودهــا يف دعــم اإلنتــاج الســمعي البــري والســيناميئ الوطنــي،
حيــث عملــت عــى تخصيــص مــا يقــارب ثلثــي شــبكتها املرجعيــة لإلنتــاج الوطنــي مــع منــح
اإلنتــاج الداخــي مكانــة هامــة؛
منحــت لجنــة دعــم األعــال الســينامئية بدورتيهــا برســم ســنة  2017دعــا ماليــا مجموعــه
 73.500.000درهــم؛
منحــت لجنــة دعــم األعــال الســينامئية يف دورتيهــا برســم ســنة  2018دعــا ماليــا يقــدر بـــ
 48.650.000درهــم؛
منحــت لجنــة دعــم تنظيــم املهرجانــات الســينامئية بدورتيهــا برســم ســنة  2018دعــا ماليــا
يقــدر بـــ  28.130.000درهــم اســتفادت منــه  64جمعيــة؛
منحــت لجنــة دعــم رقمنــة وتحديــث وإنشــاء القاعــات الســينامئية الدعــم لثــاث قاعــات
ســينامئية بخصــوص رقمنتهــا بلــغ مجموعــه  1.950.000درهــم .كــا منحــت اللجنــة كذلــك
الدعــم لثــاث قاعــات ســينامئية بخصــوص التحديــث بلــغ مجموعــه  4.050.000درهــم
ودعــا ملركــب ســيناميئ يف إطــار تشــجيع إنشــاء القاعــات بلــغ مجموعــه 2.500.000
درهــم؛
بلــغ مجمــوع امليزانيــة املســتثمرة مــن لــدن املنتجــن األجانــب باملغــرب أزيــد مــن  426مليــون
درهم؛
بلــغ مجمــوع تحصيــات املكتــب إىل غايــة شــتنرب  83 :2018مليــون  627ألــف و  563درهــم،
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منهــا ( )08ماليــن و  834ألــف و  133درهــم حقــوق املؤلفــن ،و( )74مليــون و  793ألــف
و 430درهــم تحصيــات النســخة الخاصــة؛
بلــغ مجمــوع التوزيعــات التــي قــام بهــا املكتــب  08ماليــن و 845ألــف و 321درهــم موزعــة
كالتــايل :توزيعــات حقــوق املؤلــف مليونــن و 412ألــف و 494درهــم ،وتوزيعــات النســخة
الخاصــة  06ماليــن و 432ألــف و 827درهــم؛
تنظيــم متحــف اإلشــهار برشاكــة مــع جمعيــة « »Les Impérialesبهــدف عــرض تاريــخ
اإلشــهار يف املغــرب ومختلــف املراحــل واملحطــات التــي عرفهــا تطــور هــذا املجــال إىل
اليــوم؛
منــح  2588بطاقــة صحفــي ،واعتــاد  86صحفــي ومصــور مــن مختلــف الجنســيات،
الرتخيــص  554رشكــة إنتــاج وطنيــة وأجنبيــة بالنســبة إلنتاجــات الخــر والروبورتاجــات
واألفــام الوثائقيــة ،منــح مــا يناهــز  950رخصــة الســترياد املطبوعــات و 288بطاقــة
تعريــف مهنيــة تهــم تخصصــات مختلفــة يف مهــن الســينام والســمعي البــري (خــال
ســنة .)2018

اإلصالحات واألوراش املربمجة للمرحلة الثانية من الوالية

يعتــزم قطــاع االتصــال خــال النصــف الثــاين مــن الواليــة الحكوميــة ،اســتكامل تنفيــذ كل املشــاريع
واألوراش التــي ســطرها يف مخطــط عملــه تنزيــا ألهــداف الربنامــج الحكومي.
وتتجىل هذه املشاريع يف:
تنظيم املعرض الوطني حول اإلعالم؛
تنظيم امللتقى الوطني للتكوين يف مهن اإلعالم واملعلومة؛
تنظيم ملتقى حول اإلعالم الرقمي؛
برنامج لتكوين الصحفيني عىل مستوى جهات اململكة؛
تفعيــل وتطويــر العمــل بفضــاء املقاولــة الصحفيــة ببوابــة القطــاع بهــدف تقريــب
اإلدارة مــن املواطــن وتحقيــق الرسعــة والفعاليــة يف اســتقبال ودراســة ملفــات طلبــات
الدعــم؛

التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
327

المحور الرابع

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي

تحيني عقد الربنامج الخاص بدعم املقاولة الصحفية من أجل مواكبة املتغريات؛
إنشاء بيوت ودور للصحافة؛
تحقيــق االســتفادة مــن مجانيــة اســم النطــاق  press.maتنزيــا ملقتضيــات املــادة  34مــن
القانــون رقــم  88.13املتعلــق بالصحافــة والنــر؛
توســيع الطاقــة اإلســتعابية للمعهــد العــايل لإلعــام واالتصــال واملعهــد العــايل ملهــن الســمعي
البــري والســينام عــر إنشــاء ملحقتــن مبدينــة طنجــة؛
تطويــر جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا الرشكــة الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة وتوســيعها وتعميــم
التغطيــة الجغرافيــة بالبــث الرقمــي وتعميــم العمــل بنظــام HD؛
تعميم البث عىل مدار الساعة يف اإلذاعات الجهوية وتوسيع التغطية اإلذاعية الجهوية؛
دعم اإلنتاجات الوطنية؛
تطويــر برامــج القــرب وتقويــة وتجويــد الربامــج التــي تعنــى بالعــامل القــروي ،والربامــج املوجهة
للشــباب واملــرأة ولفئــة ذوي االحتياجــات الخاصة؛
العمــل عــى معالجــة الوضعيــة املاليــة للقنــاة الثانيــة بتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة
املعنيــة؛
تقوية مهام الخدمة العمومية للقناة وتطوير الخدمة اإلذاعية «راديو  »2M؛
دعــم إنتــاج األعــال األجنبيــة الســينامئية والســمعية البرصيــة باملغــرب ،مــن خــال توفــر
التمويــل الــروري الــذي يبلــغ  100مليــون درهــم ســنويا؛
إصالح اإلطار القانوين وإعادة هيكلة املكتب املغريب لحقوق املؤلفني؛
تحديــث آليــات العمــل وفــق مــا هــو معمــول بــه يف املكاتــب الدوليــة لتدبــر امللكيــة
الفكريــة يف مجــال التحصيــل واالســتخالصات بهــدف الرفــع مــن املداخيــل وتحقيــق النجاعــة
يف التدبــر؛
إعداد قانون خاص باإلشهار؛
تشــجيع مهنيــي قطــاع اإلشــهار عــى وضــع آليــات للتنظيــم الــذايت وصياغــة ميثــاق أخالقيــات
للمهنــة وتنظيــم جائــزة اإلبــداع اإلشــهاري؛
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إحــداث اللجنــة اإلستشــارية« :لجنــة اإلعالنــات القانونيــة والقضائيــة واإلداريــة» بنــاء عــى
مقتضيــات املرســوم رقــم  2.64.072بتاريــخ  29مــارس  1965املتعلــق بســن نظــام لإلعالنــات
والن ـرات القانونيــة واإلداريــة.
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 .1تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم

تشــتغل الدبلوماســية املغربيــة يف ســياق دويل مركــب ،متســم بتــوايل وتســارع األحــداث والتغـرات،
مــع بــروز فاعلــن إقليمــن ودوليــن جــدد ،إضافــة إىل الرتاجــع املالحــظ عــى مســتوى النســق املتعدد
األطـراف .وهــو مــا يحتــم مواصلــة تحديــث املنظومــة الدبلوماســية ومالمئتهــا وتطويــر أدائهــا ،بغيــة
التفاعــل االســتباقي والفعــال مــع كل املســتجدات ،صونــا وخدمــة ملصالــح املغــرب العليــا وخدمــة
ملغاربــة العــامل.
متاشــيا مــع رؤيــة صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس ،نــره اللــه وأيــده ،املســتنرية وتوجيهاتــه
الســامية يواصــل املغــرب االضطــاع بــدور مســؤول يف املنطقة ،باعتبــاره عنرص أمــن واســتقرار وتوازن،
وتعمــل الدبلوماســية املغربيــة ،عــى تعبئــة كافــة إمكانياتهــا لتعزيــز اإلشــعاع الــدويل للمملكــة،
وتوطيــد موقفهــا كفاعــل إقليمــي ودويل.
وتجــدر اإلشــارة أن الدبلوماســية املغربيــة تشــتغل يف ســياق دويل مركــب ،متســم بتــوايل وتســارع
األحــداث والتغ ـرات ،مــع بــروز فاعلــن إقليمــن ودوليــن جــدد ،إضافــة إىل الرتاجــع املالحــظ عــى
مســتوى النســق املتعــدد األطــراف .وهــو مــا يحتــم عــى الــوزارة مواصلــة تحديــث املنظومــة
الدبلوماســية ومالمئتهــا وتطويــر أدائهــا ،بغيــة التفاعــل االســتباقي والفعال مــع كل املســتجدات ،صونا
وخدمــة ملصالــح املغــرب العليــا وخدمــة ملغاربــة العــامل.
و يف هــذا الصــدد ،تنبنــي السياســة الخارجيــة يف تناولهــا لعديــد مــن امللفــات وخاصــة منهــا املرتبطــة
بالقضيــة الوطنيــة ،أو مبكانــة املغــرب داخــل القــارة األفريقيــة ،أو فيــا يخــص تقويــة وتنويــع رشاكات
املغــرب ،عــى أســاس احـرام الثوابــت الوطنيــة للمملكــة و األهــداف املرجعيــة التاليــة:
 .1.1مواصلة املجهود الدبلومايس للدفاع عن القضية الوطنية.
تبقــى القضيــة الوطنيــة عــى رأس أولويــات الدبلوماســية املغربيــة ،يف إطــار ثوابــت محــددة .وبفضل
التوجيهــات امللكيــة الســديدة ،متكنــت الدبلوماســية املغربيــة خــال الســنة الفارطــة مــن تحقيــق
مكاســب غايــة يف األهميــة ،كرســها قـرارا مجلــس األمــن الــدويل رقــم  2414و ،2440مــن خــال:
دحض أطروحة «األرايض املحررة»؛
اعتبــار الجزائــر طرفــا يف هــذا الن ـزاع املفتعــل مــن خــال دعوتهــا إىل املائــدة املســتديرة
املنعقــدة بجنيــف يومــي 5و 6دجنــر 2018؛
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اإلبقاء عىل املســار الســيايس تحت الرعاية الحرصية لألمم املتحدة؛
التأكيــد عىل الوضع التاريخــي والقانوين للمنطقة العازلة؛
تجديــد التأكيد عىل أولويــة املبادرة املغربية للحكم الذايت.
ويف نفــس الســياق ،شــاركت اململكــة يف املائــدة املســتديرة املنعقــدة بجنيــف يومــي  5و 6دجنــر
 ،2018تجســيدا للتجــاوب البنــاء مــع إرادة الســيد األمــن العــام لألمــم املتحــدة وللتوافــق املتزايــد
بــن محــددات املوقــف املغــريب واملواقــف الدوليــة ،وآخرهــا القــرار  693الصــادر عــن القمــة
 31لالتحــاد اإلفريقــي الصــادر يف نواكشــوط ،والــذي وضــع قضيــة الصح ـراء املغربيــة يف إطارهــا
األنســب ،املتمثــل يف األمــم املتحــدة.
شــارك املغــرب يف املائــدة املســتديرة الثانيــة ،بدعــوة مــن املبعــوث الشــخيص لألمــن العــام ،وفــق
مرجعيــات وثوابــت واضحــة ومعروفــة ،مرتبطــة بوحدتــه الرتابيــة الوطنية وســيادته عىل كافــة ترابه.
كــرس هــذا اللقــاء الثــاين شــكل مســار املائــدة املســتديرة مبشــاركة كافــة األطـراف املعنيــة ،املغرب،
الجزائــر ،موريتانيــا ومجموعة «البوليســاريو».
كرســت هــذه املائــدة املســتديرة الثانيــة ،للمــرة األوىل ،العنــارص الرضوريــة لحــل هــذه القضيــة
وفــق قـرارات مجلــس األمــن ،طبقــا ملقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن القـرار  ،2440التــي تُؤكــد أن
الحــل يجــب أن يكــون سياســيا ،وواقعيــا ،وعمليــا ،ومســتداما ،ومبنــي عــى التوافــق.
ومــن بــن آخــر التطــورات التــي عرفتهــا القضيــة الوطنيــة اعتــاد مجلــس األمــن القـرار  ،2468يف
 30أبريــل  .2019وهــو قـرار يكتــي أهميــة خاصــة ألنــه يحمــل تطــورا نوعيــا ،ويتضمــن عنــارص
ُمهيكلــة للمسلســل الســيايس ،و ُمحــددة لتطــوره يف املراحــل الالحقــة.
وتتجىل أهم هذه التطورات يف:
 - 1اإلع ـراف بــدور الجزائــر يف الخــاف اإلقليمــي املفتعــل حــول الصح ـراء املغربيــة ،حيــث
يشــر ق ـرار مجلــس األمــن ،ألول مــرة منــذ ســنة  ،1975إىل الجزائــر رصاحــة ،بذكرهــا باإلســم
خمــس م ـرات.
 - 2ترحيــب مجلــس األمــن بالزخــم الجديــد الــذي أحدثتــه املائــدة املســتديرة األوىل والثانيــة
بجنيــف ،وإشــادته بالتـزام وانخـراط كل األطـراف يف العمليــة السياســية لألمــم املتحــدة بشــكل
جــاد و ُمحــرم مــن أجــل تحديــد عنــارص التقــارب.
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 - 3إعــادة التأكيــد عــى محــددات الحــل الســيايس ،مــن خــال رســم معاملــه ،داحضــا بذلــك،
بشــكل منهجــي ،أوهــام الجزائــر و»البوليســاريو» .ويف هــذا الصــدد :
• ربــط مجلــس األمــن الحــل الســيايس الواقعــي ،والعمــي ،واملســتدام مبفهــوم «التوافــق»،
الــذي تــم ذكــره يف الق ـرار خمــس م ـرات.
• كــا قــام القـرار ،وألول مــرة ،بالربــط بــن «التوافــق» وتحقيــق مبــدأ تقريــر املصــر ،حيــث
أدرج «التوافــق» ضمــن ُمحــددات الحــل الســيايس لتحقيــق هــذا املبــدأ.
• شــدد القـرار عــى أولويــة ووجاهــة املبــادرة املغربيــة للحكــم الــذايت ،حيــث أشــاد مجلــس
األمــن بـــ «الجهــود الجديــة وذات املصداقيــة» التــي يبذلهــا املغــرب مــن أجــل إحـراز تقــدم
نحــو الحــل الســيايس.
 - 4عكــس هــذا القـرار ،مــن خــال التحضــر املضبــوط واملتابعــة الدقيقــة ملراحــل تبنيــه ،مــن
التفــاوض إىل غايــة اعتــاده ،العمــل الدبلومــايس املغــريب امل ُكثــف املبنــي عــى اإلســتباقية،
والرسيــة ،والجديــة ،والفعاليــة .كــا عكــس املصداقيــة والتبــر والدعــم الــذي تحظــى بــه رؤيــة
صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس ،نــره اللــه ،والتوجيهــات امللكيــة الســامية بخصــوص
قضيــة الصح ـراء املغربيــة ،والتــي مكنــت املغــرب مــن تحقيــق مكاســب دبلوماســية هامــة.
وتــأيت هــذه التطــورات يف ســياق أشــمل ،اتســم بتواصــل مسلســل ســحب االعرتافــات بالكيــان
الوهمــي ،حيــث تــم ســحب اعرتافــات خمــس دول يف الســنوات الثــاث األخــرة ،آخرهــا جنــوب
الســودان يف شــتنرب  .2018كــا تواصــل اتســاع دوائــر الدعــم الــدويل ملبــادرة الحكــم الــذايت يف
األقاليــم الجنوبيــة ،حيــث اعتمــدت برملانــات كل مــن الباراغــواي والشــييل والربازيــل وكولومبيــا
ق ـرارات تؤيــد املبــادرة املغربيــة .كــا أن إدمــاج األقاليــم الجنوبيــة يف االتفــاق الفالحــي واتفــاق
الصيــد البحــري اللذيــن يجمعــان املغــرب واالتحــاد األورويب ،وتنصيــص قانــون املاليــة األمريــي
عــى إدراج املســاعدات املوجهــة إىل الصحــراء تحــت بنــد االعتــادات املخصصــة للمغــرب،
يشــكالن تأكيــدا عــى وجاهــة الطــرح املغــريب وتأييــدا ملوقفــه.
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 .2.1مواكبة السياسة اإلفريقية لجاللة امللك نرصه الله
واكبــت الدبلوماســية املغربيــة ،عــى املســتوى الثنــايئ ،السياســة والديناميــة الجديــدة التــي
أطلقتهــا الزيــارات امللكيــة امليمونــة لــدول القــارة اإلفريقيــة والتــي كانــت آخرهــا الزيــارة التــي
قــام بهــا موالنــا املنصــور باللــه إىل الكونغــو بحــر أبريــل  ،2018حيــث شــهدت الســنة الفارطــة
برمجــة  11زيــارة ميدانيــة لــدول إفريقيــة معنيــة بالرشاكــة االقتصاديــة مــع بالدنــا .كــا أن
الــوزارة واصلــت ،عــر ســفارات اململكــة ،وبتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة والفاعلــن
االقتصاديــن املعنيــن ،تتبــع تنفيــذ املشــاريع التــي يتــم إطالقهــا واالتفاقيــات املوقعــة خــال
الزيــارات امللكيــة امليمونــة لهــذه الــدول ،وذلــك يف إطــار آليــة لتتبــع والتقييــم التــي أنشــأت
لهــذا الغــرض.
أمــا عــى املســتوى القــاري ،فقــد تكللــت جهــود الدبلوماســية املغربيــة ،بعــد عــودة املغــرب
إىل أرستــه املؤسســية اإلفريقيــة ،بتموقعــه داخــل مختلــف هيــاكل املنظومــة اإلفريقيــة ،حيــث
أن املغــرب انتخــب:
عضوا مبجلس الســلم واألمن باالتحاد اإلفريقي للفرتة2020 2018 :؛
رئيســا للجنة التقنية الخاصــة للتجارة والصناعة واملوارد املعدنية؛
نائبــا أوال لرئيــس اللجنــة التقنيــة الخاصــة لــوزراء الوظيفــة العموميــة والجامعــات الرتابيــة
والتنميــة الحرضيــة والالمركزيــة؛
كــا انضمت بالدنا إىل برملان عموم إفريقيا بخمســة برملانيني.
مــن جهــة أخــرى ،وقــع املغــرب بتاريــخ  21مــارس  ،2018عــى اتفاقيــة إنشــاء منطقــة التجــارة
اإلفريقيــة الحــرة  ،ZLECAfمتاشــيا مــع الرؤيــة الســديدة ملوالنــا املنصــور باللــه املتعلقــة
بالبنــاء اإلفريقــي .كــا أن بالدنــا ســاهمت بشــكل بنــاء يف بلــورة رؤيــة إفريقيــة تعنــى بتدبــر
الهجــرة ،مــن خــال االجنــدة التــي قدمهــا صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس ،نــره
اللــه ،رائــد االتحــاد االفريقــي يف مجــال الهجــرة ،امــام القمــة  30لالتحــاد االفريقــي ،والتــي
اقــرح جاللتــه مبوجبهــا إحــداث املرصــد اإلفريقــي للهجــرة ومنصــب مبعــوث االتحــاد االفريقــي
املكلــف بالهجــرة.
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 .3.1تعزيز البعد اإلسالمي-العريب
مســاهمة مــن بالدنــا يف النهــوض بالعمــل العــريب املشــرك ،ومتاشــيا مــع التوجيهــات امللكيــة
الســامية ،بلــورت الدبلوماســية املغربيــة صيغــا متعــددة للتعــاون مــع مختلــف الــدول العربيــة،
خاصــة عــى املســتوى الثنــايئ ،مــع اســتمرارية تكييــف املوقــف املغــريب بخصــوص األزمتــن اليمنية
والســورية ،وفــق مســتجدات الســاحة وباالرتــكاز عــى حتميــة الحــل الســيايس ورضورة إيــاء
الجانــب اإلنســاين األهميــة القصــوى.
أمــا فيــا يخــص القضيــة الفلســطينية ،تبنــى املغــرب موقفــا مســؤوال يرتكــز عــى 1- :جوهريــة
قضيــة فلســطني يف الــرق األوســط  2-رفــض أي إجـراء أحــادي الجانــب بخصــوص القــدس ،وهــو
مــا جســدته بوضــوح الرســالة امللكيــة الســامية املوجهــة إىل الرئيــس األمريــي بخصــوص ق ـرار
الواليــات املتحــدة األمريكيــة االع ـراف بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل ونقــل ســفارتها إليهــا ،إضافــة
إىل الزيــارة التــي قــام بهــا وزيــر الشــؤون الخارجيــة و التعــاون الــدويل ،الســيد نــارص بوريطــة،
إىل القــدس يف وقــت شــحت فيــه الزيــارات  3-رفــض سياســة األمــر الواقــع اإلرسائيليــة  4-دعــم
املغــرب للمصالحــة الفلســطينية  5-تكريــس البعــد اإلنســاين التضامنــي مــع االشــقاء الفلســطينيني،
مــن خــال خدمــات املستشــفى امليــداين الطبــي و الجراحــي الــذي أقامتــه القــوات املســلحة
امللكيــة بقطــاع غــزة و مــن خــال املســاعدات اإلنســانية الدوريــة املوجهــة لفائــدة الشــعب
الفلســطيني ،بتعليــات ملكيــة ســامية.
 .4.1تعزيز االنتامء املغاريب
يعــرف البنــاء املغــاريب حالــة جمــود ،يف تعــارض مــع الديناميــة التــي تعرفهــا العالقــات الدوليــة،
حيــث ميكــن وصــف الوضــع الحــايل للعالقــات بــن املغــرب والجزائــر بالوضــع غــر الطبيعــي
وغــر املقبــول .وقــد دعــا جاللــة امللــك محمــد الســادس ،نــره اللــه ،الجزائــر يف خطابــه الســامي
مبناســبة الذكــرى  43للمســرة الخ ـراء إىل إحــداث آليــة سياســية مشــركة للحــوار والتشــاور.
وهــي مبــادرة حظيــت برتحيــب ودعــم كبرييــن وتنويــه واســع مــن طــرف العديــد مــن الــدول
العربيــة ومــن دول أوروبــا وأمريــكا وإفريقيــا ومــن قبــل الهيئــات اإلقليميــة والدوليــة.
عــى املســتوى الثنــايئ ،واصلــت بالدنــا تعزيــز العالقــات مــع تونــس وموريتانيــا عــر آليــات
التعــاون الثنــايئ املتوفــرة ،وهــو مــا مكــن مــن إعطــاء ديناميــة جديــدة للعالقــات مــع موريتانيــا،
خصوصــا عــى املســتوى االقتصــادي والتجــاري .كــا يواصــل املغــرب متابعــة الوضــع يف ليبيــا وفــق
محــددات املوقــف املغــريب.
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 .5.1تعزيز العالقات مع الرشكاء التقليديني للمغرب وعقد رشاكات جديدة

فضاء الجوار األورو املتوسطي

يواصــل املغــرب العمــل عــى تعزيــز رشاكاتــه التاريخيــة مــع دول أوروبــا املتوســطية ،خاصــة
منهــا فرنســا وإســبانيا .ويف هــذا الصــدد ،يجــدر التذكــر بالزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس
الفرنــي إىل بالدنــا إميانويــل ماكــرون يف نونــر  2018للمشــاركة يف إطــاق خــط القطــار الفائــق
الرسعــة «الــراق» ،والــذي ترأســه موالنــا املنصــور باللــه ،ومــا تحملــه هــذه الزيــارة مــن رمزيــة،
اعتبــارا للــدور الــذي يلعبــه املغــرب كمنصــة لنقــل التكنولوجيــا إىل الفضــاء اإلفريقــي .كــا
تنبغــي اإلشــارة إىل الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا ملــك إســبانيا فيليبــي الســادس إىل املغــرب
بحــر فربايــر  2019ومــا حملتــه مــن إشــارات قويــة عــى عمــق الروابــط التــي تجمــع البلديــن،
حيــث تــم التوقيــع عــى مجموعــة مــن االتفاقيــات الثنائيــة ،عــى رأســها مذكــرة تفاهــم تهــم
الرشاكــة االســراتيجية بــن املغــرب وإســبانيا.
مــن جهــة أخــرى ،تســعى اململكــة إىل تقويــة الرشاكــة االســراتيجية مــع روســيا وترقيــة آليــات
التعــاون والحــوار مــع اململكــة املتحــدة ،حيــث تــم التوقيــع ،بتاريــخ  5يوليــوز  ،2018عــى
اتفــاق إطــاق الحــوار االســراتيجي بــن املغــرب واململكــة املتحــدة.
كــا أن بالدنــا تســعى ،تفعيــا للتوجيهــات امللكيــة الســامية ،إىل تنويــع رشاكاتهــا يف الفضــاء
األورويب مــن خــال انفتــاح أكــر عــى دول أوروبيــة أخــرى (الربتغــال ،رصبيــا ،رومانيــا،
بلغاريــا )...عــر إرســاء وتفعيــل آليــات التعــاون الثنــايئ ،كاملشــاورات السياســية واالجتامعــات
الرفيعــة املســتوى واجتامعــات اللجــان املختلطــة.
كــا متكــن املغــرب يف إطــار رشاكتــه مــع االتحــاد األورويب ،وبالرغــم مــن التحديــات املطروحــة،
مــن الحفــاظ عــى مكاســبه .وهــو مــا جســدته مصادقــة الربملــان األورويب بأغلبيــة ســاحقة عــى
االتفــاق الفالحــي واتفــاق الصيــد البحــري ،اللذيــن يدمجــان األقاليــم الجنوبيــة يف التعامــات
املغربية-األوروبيــة.

فضاء الجوار األطليس

يف إطــار تعميــق التعــاون والتنســيق مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،شــهد شــهرا مــارس
وشــتنرب  ،2018تنظيــم لقائــن مــع كاتــب الدولــة األمريــي يف الخارجيــة ،كان مــن أهــم
مخرجاتهــا إعــادة إطــاق الحــوار االســراتيجي.
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ويف هــذا الصــدد ،تجــدر اإلشــارة إىل انعقــاد الــدورة األوىل ملجموعــة العمــل الخاصــة بإفريقيــا،
املندرجــة يف إطــار الحــوار اإلســراتيجي بــن املغــرب والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،بتاريــخ 5
فربايــر  ،2019بواشــنطن ،مبشــاركة وفــد رفيــع املســتوى يقــوده الســيد الوزيــر املنتــدب لــدى
وزبــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدويل املكلــف بالتعــاون اإلفريقــي.

فضاء االنفتاح :آسيا واألقيانوس وأمريكا الالتينية

تبعــا للرؤيــة امللكيــة الســديدة ،عمــل املغــرب عــى مســتوى هــذا الفضــاء ،عــى تعزيــز
التعــاون وال ـراكات مــع عــدد مــن القــوى الفاعلــة والصاعــدة بآســيا ،األوقيانــوس ،وأمريــكا
الوســطى والالتينيــة ،خصوصــا مــن خــال عقــد دورات املشــاورات السياســية مــع كل مــن
أســراليا ونيوزيالنــدا والباراغــواي الشــييل ،إضافــة إىل اجتامعــات اللجــان املشــركة مــع كل مــن
الفييتنــام واليابــان واندونيســيا وجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة ،ومــن خــال املســاهمة يف تعزيــز
التعــاون الثــايث األط ـراف مــع أبــرز القــوى اآلســيوية.
ولنفــس الغايــة ،نهجــت بالدنــا سياســة منفتحــة عــى املنظــات اإلقليميــة اآلســيوية ويف أمريــكا
الالتينيــة ،عــى صعيــد مجموعــة اآلســيان ،لجنــة حــوض نهــر امليكونــك ،منتــدى جــزر املحيــط
الهــادي واملركوســور.
 .6.1تكريس ريادة بالدنا يف التعاطي مع مختلف التحديات العابرة للحدود والقضايا الشاملة

الهجرة

احتضــان املغــرب للمؤمتــر الــدويل للهجــرة يف مراكــش يومــي  10و 11دجنــر  ،2018العتــاد
امليثــاق العاملــي للهجــرة اآلمنــة واملنظمــة واملنتظمــة ،وهــو مــا يؤكــد ريــادة النمــوذج املغــريب،
املنبثــق مــن التوجيهــات امللكيــة الســامية ،بخصــوص التدبــر اإلنســاين والعقــاين للهجــرة
واللجــوء .كــا تــم عــى هامــش هــذا املؤمتــر التوقيــع عــى اتفــاق مقــر يحتضــن مبوجبــه املغــرب
«املرصــد اإلفريقــي للهجــرة» ،الــذي تفضــل موالنــا املنصــور باللــه ،رائــد االتحــاد اإلفريقــي يف
مجــال الهجــرة ،باقــراح انشــائه ضمــن حزمــة مقرتحــات تضمنتهــا االجنــدة اإلفريقيــة للهجــرة،
التــي قدمهــا صاحــب الجاللــة لالتحــاد اإلفريقــي.
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املناخ

وفــاء مــن املغــرب بجعــل االنشــغاالت االفريقيــة يف صــدارة أولوياتــه ،واصلــت بالدنــا املســاهمة يف
تفعيــل اللجــان املعنيــة باملنــاخ واملنبثقــة عــن قمــة العمــل االفريقيــة املنظمــة عىل هامــش الدورة
 22ملؤمتــر األمــم املتحــدة للتغ ـرات املناخيــة مبراكــش يف نونــر  ،2016مــن خــال املســاهمة يف
تفعيــل لجنــة املنــاخ لحــوض الكونغــو وكــذا أجــرأة الصنــدوق األزرق لحــوض الكونغــو والنهــوض
بــه واللــذان توجــت اشــغالهام مبشــاركة صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه يف
قمــة برازافيــل بتاريــخ  29ابريــل  .2018كــا التــزم املغــرب مــن خــال الرســالة امللكيــة الســامية
مبناســبة قمــة رؤســاء الــدول والحكومــات لــدول منطقــة الســاحل ،التــي انعقــدت يــوم  25فربايــر
 2019بنيامــي ،بالتكفــل بدراســات الجــدوى الالزمــة الســتكامل املخطــط االســتثامري املناخــي
ملنطقــة الســاحل .وأكــد عــى وضــع مركــز كفــاءات التغــر املناخــي باملغــرب رهــن إشــارة دول
لجنــة الســاحل لتقويــة قدراتهــا يف هــذا املجــال.
كام اشــتغل املغرب عىل تقوية املشــاركات يف املنتديات الدولية حول القضايا األمنية.
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 .2تعزيز رعاية مغاربة العالم

تطوير الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العامل

متاشــيا مــع التوجيهــات امللكيــة الســامية التــي مــا فتئــت تدعــو إىل تحســن الخدمــات املقدمــة
ألفـراد جاليتنــا املغربيــة بالخــارج وســعيا منهــا إىل تجويــد املرافــق اإلداريــة والخدمــات القنصليــة
املقدمــة لهــذه الفئــة مــن املواطنــن ،تبنــت وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدويل منــذ
عــدة ســنوات خطــة إصالحيــة شــاملة للعمــل القنصــي .وترمــي هــذه الخطــة إىل إعــادة هيكلــة
التقطيــع القنصــي وتأهيــل املراكــز القنصليــة وتحســن ظــروف االســتقبال .ويف هــذا اإلطــار ،فــإن
الــوزارة عمــدت إىل تنزيــل مجموعــة مــن املشــاريع عــى أرض الواقــع برســم ســنة  ،2018منهــا
إنجــاز دليــل قنصــي موحــد ،متــاح عــى املوقــع  www.consulat.maيتعلــق بجميــع الوثائــق
اإلداريــة التــي تصدرهــا البعثــات الدبلوماســية واملراكــز القنصليــة ،بحيــث أصبــح هــو املرجــع
الوحيــد لتقديــم الخدمــات القنصليــة .كــا تــم أيضــا إنشــاء مركــز اتصــال الســتقبال مكاملــات
الجاليــة املغربيــة بالخــارج .وجديــر بالذكــر أن متثيليــات املغــرب بالخــارج تقــوم ،بصفــة دوريــة،
بتنظيــم قنصليــات متنقلــة لفائــدة مغاربــة العــامل ،كــا تضــع رهــن إشــارتهم باقــة مــن الخدمــات
عــر االنرتنيــت.

تطوير الخدمات عىل املستوى الثقايف والرتبوي

املراكــز الثقافيــة املغربيــة بالخــارج :يف إطــار تعزيــز أداء املراكــز الثقافيــة املغربيــة بالخــارج،
تــم تعديــل املرســوم رقــم  ،2.14.817الصــادر يف  23دجنــر  2014املتعلــق بإحــداث املراكــز
الثقافيــة وكيفيــة تنظيمهــا وتدبريهــا ،مبوجــب مــروع املرســوم رقــم  2.18.24املصــادق
عليــه خــال اجتــاع املجلــس الحكومــي املنعقــد بتاريــخ  08نونــر  ،2018والهــادف إىل
إحــداث مراكــز ثقافيــة مغربيــة بالخــارج عــى شــكل «مؤسســات» تخضــع فيــا يخــص
تنظيمهــا وإدارتهــا وتســيريها للقواعــد املنصــوص عليهــا يف النظــام القانــوين الجــاري بــه
العمــل يف بلــد االســتقبال .متــت املصادقــة عــى برنامــج عمــل املركــز الثقــايف املغــريب «دار
املغــرب» مبونرتيــال بكنــدا برســم ســنة  ،2018وفــق املرســوم الصــادر يف  23دجنــر 2014
املتعلــق بإحــداث وتنظيــم املراكــز الثقافيــة املغربيــة بالخــارج .أمــا املركــز الثقــايف املغــريب
بأمســردام فقــد تــم إنهــاء أشــغال تهيئتــه يف انتظــار افتتاحــه وانطــاق برامجــه.
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وعــى غــرار املراكــز الثقافيــة املغربيــة بالخــارج ،تقــوم الــوزارة بتنفيــذ مجموعــة مــن
الربامــج واألنشــطة الثقافيــة برشاكــة مــع حكومــات دول االســتقبال وبعــض املؤسســات
الثقافيــة كــدار الثقافــات املغربيــة الفالمانيــة ومؤسســة الثقافــات الثــاث بإشــبيلية التــي
نظمــت يف إطــار اتفاقيــة الرشاكــة املربمــة مــع الــوزارة ،برســم ســنتي  2017و ،2018ســتة
منتديــات بإســبانيا.
تنظيــم جامعــات ثقافيــة لفائــدة الشــباب املغاربــة املقيمــن بالخــارج ،املرتاوحــة أعامرهــم
مــا بــن  18و 25ســنة .ويف هــذا اإلطــار ،تــم ،مــا بــن أبريــل  2017وفربايــر  ،2019تنظيــم:
• دورتــن للجامعــة الشــتوية ،برشاكــة مــع جامعــة األخويــن ،لفائــدة  200شــاب وشــابة مــن
مغاربــة العــامل.
• دورة ربيعيــة ،خــال أبريــل  ،2018برشاكــة مــع كل مــن جهــة بنــي مــال  -خنيفــرة
وجامعــة الســلطان مــوالي ســليامن .وقــد عرفــت هــذه الــدورة اســتضافة  86طالبــة وطالــب
مــن مغاربــة العــامل.
• دورتــن صيفيتــن ،مبدينــة تطــوان ،لفائــدة  380مــن الشــباب املغاربــة املقيمــن بالخــارج.
وقــد نظمــت دورة  2018برشاكــة مــع كل مــن مجلــس جهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة
وجامعــة عبــد املالــك الســعدي.
مشــاركة مغاربــة العــامل يف احتفــاالت عيــد العــرش املجيــد :خــال ســنتي  2017و،2018
شــارك  228مــن ممثــي مغاربــة العــامل يف االحتفــاالت املخلــدة لهــذه الذكــرى.
برنامــج املقامــات الثقافيــة :برشاكــة مــع النســيج الجمعــوي املغــريب بالخــارج ،نظمــت
الــوزارة ،مــا بــن فربايــر  2017ودجنــر  ،2018تســعة مقامــات ثقافيــة لفائــدة  214مغربيــة
ومغــريب مقيمــن بالخــارج.
برنامــج العــروض املرسحيــة :فقــد عملــت الــوزارة منــذ ســنة  ،2009عــى تنظيــم جــوالت
مرسحيــة بعــدد مــن بلــدان االســتقبال .ويف هــذا الصــدد ،تــم تقديــم مــا يفــوق  180عرضــا
مرسحيــا برشاكــة مــع أزيــد مــن  40فرقــة مرسحيــة ،خــال موســم  ،2018/2017لفائــدة املغاربة
املقيمــن ب  15بلــدا بــكل مــن أوروبــا وإفريقيــا ودول الــرق األوســط ،وذلــك بزيادة ملموســة
مقارنــة مــع املوســم الفــارط .ومــن املنتظــر خــال الســنوات املقبلــة أن تعمــل الــوزارة عــى
توســيع فئــة املســتفيدين لتشــمل جــل بلــدان إقامــة مغاربــة العــامل.
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برنامــج الجــوالت املرسحيــة الناطقــة باللغــة األمازيغيــة :تــم إعــداد برنامــج طمــوح ،برشاكــة
مــع املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة ،يهــم تقديــم  51عرضــا مرسحيــا ميثلــون مختلــف
أطيــاف اللغــة األمازيغيــة بعــدد مــن بلــدان االســتقبال ،تقدمهــا  12فرقــة مــن كل جهــات
اململكــة.
ويف مجــال تعليــم اللغــة العربيــة والثقافــة املغربيــة ألطفــال الجاليــة املغربية املقيمــة بالخارج،
والــذي يحظــى باألولويــة يف اإلس ـراتيجية الوطنيــة للنهــوض بقضايــا وشــؤون مغاربــة العــامل،
عملــت الــوزارة عــى بلــورة عــدة برامــج هادفــة إىل تحســن وتقويــة برامــج تعليــم اللغــات
والثقافــة املغربيــة بالخــارج ،وتطويــر الرشاكــة مــع الفعاليــات املغربيــة العاملــة يف الحقــل
الرتبــوي املــوازي .وقــد عــرف املوســم ال درايس  2018 - 2017و  2019 - 2018ارتفاعــا يف عــدد
األســاتذة حيــث بلــغ  575أســتاذا ،كــا ارتفــع عــدد املؤسســات التعليميــة إىل أزيــد مــن 2000
مؤسســة يف إطــار التعليــم النظامــي .أمــا بخصــوص التعليــم غــر النظامــي فقــد اســتفادت 165
جمعيــة مــن الكتــب املدرســية والديداكتيكيــة البالــغ عددهــا  100.000كتــاب وقصــة .أمــا
عــى مســتوى دعــم الجمعيــات ،فقــد اســتفادت مــن  9جمعيــات نشــيطة يف مجــال تعليــم
اللغــة العربيــة والثقافــة املغربيــة مــن الدعــم.

تطوير الخدمات عىل املستوى االجتامعي

برنامــج املخيــات الصيفيــة لفائــدة أطفــال الجاليــة املغربيــة املنحدريــن مــن أرس معــوزة:
برشاكــة مــع العديــد مــن املؤسســات العموميــة والخاصــة ،نظمــت الــوزارة برنامــج املخيامت
الصيفيــة ،خــال ســنتي  2017و ،2018لفائــدة  412مــن أطفــال املغاربــة املقيمــن بالخــارج
املعوزيــن واملرتاوحــة أعامرهــم بــن  9و 13ســنة.
دعــم متــدرس أبنــاء األرس املغربيــة املعــوزة املقيمــة بــكل مــن الجزائــر وتونــس والكــوت
ديفــوار :بتنســيق مــع البعثــات الدبلوماســية واملراكــز القنصليــة بهــذه الــدول ،اســتفاد ،مــا
بــن ســنتي  2017و ،2018مــا يقــارب  1660تلميــذ وتلميــذة مــن هــذا الربنامــج.
التكويــن املهنــي والحــريف لفائــدة شــباب مغاربــة العــامل :يف إطــار اتفاقيــات رشاكــة مــع
مكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل ووزارة الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتامعــي
والتضامنــي وكــذا الوكالــة املغربيــة للتعــاون الــدويل ،دأبــت الــوزارة ،كل ســنة ،عــى تنفيــذ
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برنامــج التكويــن املهنــي والحــريف لفائــدة الشــباب املغاربــة يف وضعيــة اجتامعيــة صعبــة،
وذلــك بهــدف دعــم اندماجهــم االجتامعــي والحــريف يف ســوق الشــغل ببلــدان اإلقامــة.
وقــد شــهد هــذا الربنامــج تســجيل حــوايل  33شــابا وشــابة ،مبختلــف شــعب التكــون املهنــي
والحــريف.
اإلدمــاج الــدرايس للعائديــن اضطراريــا مــن أبنــاء املغاربــة القاطنــن بالخــارج :بتعــاون مــع
وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي وكــذا مكتــب
التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل ،متكنــت الــوزارة مــن إعــادة إدمــاج أكــر مــن  135تلميــذا
وطالبــا مــن املغاربــة العائديــن اضطراريــا إىل أرض الوطــن ،وذلــك مبختلــف مؤسســات
التكويــن املهنــي والحــريف برســم املوســمني الدراســيني  2017و.2018
املنــح الجامعيــة لفائــدة الطلبــة املعوزيــن مــن أبنــاء املغاربــة املقيمــن بالخــارج :مبوجــب
اتفاقيــة الرشاكــة املربمــة مــع وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي وتكويــن األطــر،
وبتنســيق مــع التمثيليــات الدبلوماســية واملراكــز القنصليــة ،يتــم ســنويا تخويــل 1000
منحــة لفائــدة الطلبــة املغاربــة املقيمــن بالخــارج.
املســاعدة االجتامعيــة للمغاربــة املوجوديــن يف وضعيــة هشاشــة :تواصلــت الــوزارة تنفيــذ
برنامــج املواكبــة االجتامعيــة مــن خــال املتابعــة اليوميــة ملغاربــة العــامل يف وضعيــة هشاشــة
أو اســتغاثة مــن خــال:
• التكفــل بــأداء مصاريــف ترحيــل الراغبــن منهــم يف العــودة إىل أرض الوطــن ،بتنســيق مــع
وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدويل والبعثــات الدبلوماســية والقنصليــة ،لفائــدة مــا
يناهــز مــن  132مواطــن مغــريب يف وضعيــة اســتغاثة.
• تحمــل مصاريــف ترحيــل  1220جثــان للمغاربــة املعوزيــن مــن مختلــف بلدان االســتقبال
إىل أرض الوطــن والذيــن ال يتوفــرون عــى تأمــن خــاص بنقــل الجثامني.
دعــم الفئــات الهشــة مــن املغاربــة املقيمــن بالخــارج (الســجناء ،القــارصون واملســنون) مــن
خــال إطــاق طلــب جديــد لعــروض مشــاريع موجهــة لفائدة جمعيــات مغاربــة العامل النشــيطة
يف مجــال مواكبــة ودعــم الفئــات الهشــة مــن مغاربــة العــامل ببلــدان االســتقبال.
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تطوير الخدمات عىل املستوى القانوين

تنظيــم املنتــدى الثــاين للمحامــن املغاربــة املقيمــن بالخــارج يومــي  24و 25مــن شــهر
نونــر  2017مبدينــة أكاديــر .وقــد شــكل هــذا املنتــدى ،فرصــة إلغنــاء النقــاش حــول ثــاث
محــاور أساســية :حاميــة حقــوق ومصالــح الفئــات الهشــة مــن مغاربــة العــامل؛ وآليــات
املســاعدة ببلــدان االســتقبال؛ والعوملــة.
يف  25مــاي  ،2018تــم انتخــاب أعضــاء املكتــب التنفيــذي لجمعيــة املحامــن املغاربــة
ومــن أصــول مغربيــة املامرســن بالخــارج ،بهــدف تقريــب خدمــة املســاعدة مــن املغاربــة
املقيمــن بالخــارج والدفــاع عــن حقوقهــم ومصالحهــم املرشوعــة والتعريــف باملســتجدات
وطنيــا ودوليــا.

تفويــض اعتــادات ماليــة لســفارات وقنصليــات اململكــة ،مــن أجــل التعاقــد مــع مكاتــب
املحامــاة بالخــارج ،يتولــون تقديــم االستشــارات القانونيــة والتوجيــه واإلرشــاد اإلداريــن الالزمــن
ملغاربــة العــامل املوجوديــن يف وضعيــة اجتامعيــة صعبــة .وجديــر بالذكــر أن عــدد االتفاقيــات
الســارية املفعــول املوقعــة بــن ســفارات وقنصليــات اململكــة ومكاتــب املحامــاة بالخــارج قــد
بلــغ  25اتفاقيــة ،موزعــة عــى  13بلــد اســتقبال.
دراســة ومعالجــة  4317شــكاية وطلــب برســم ســنتي  2017و ،2018بتنســيق مــع مختلــف
القطاعــات املعنيــة عــى مســتوى أرض الوطــن.
تجديــد توقيــع اتفاقيــة الرشاكــة والتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة واملســح
العقــاري والخرائطيــة التــي تضمنــت مقتضياتهــا تخصيــص عــدد مــن الخدمــات املوجهــة
لفائــدة املغاربــة املقيمــن بالخــارج ،منهــا تطبيــق «محافظتــي» الــذي يتيــح ملغاربــة العــامل
تتبــع الوضعيــة القانونيــة لعقاراتهــم عــن بعــد.
املســاهمة يف مواكبــة مغاربــة العــامل خــال عمليــة عبــور «مرحبــا» ،التــي يتــوىل صاحــب الجاللــة
نــره اللــه رئاســتها الفعليــة ،والتــي ســجلت خــال الخمــس ســنوات األخــر توافــد عــدد كبــر
مــن مغاربــة العــامل إىل أرض الوطــن حيــث وصــل عــدد الوافديــن الســنة املاضيــة ( )2018أزيــد
مــن  2,8مليــون مواطــن .وتتــم هــذه املواكبــة عــن طريــق تعزيــز آليــة الدميومــة طيلــة أيــام
األســبوع عــى املســتوى املركــزي والالمركــزي ،وكــذا بعــدد مــن املؤسســات كالوكالــة الوطنيــة
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للمحافظــة العقاريــة ،بشــكل يضمــن انســيابية ومرونــة الخدمــات واإلجـراءات اإلداريــة املقدمــة
للمرتفقــن مــن مغاربــة العــامل رعيــا للفــرة الوجيــزة ملقامهــم الصيفــي .هــذا باإلضافــة إىل وضــع
برنامــج تواصــي متكامــل وبرنامــج للمواكبــة اإلداريــة واالجتامعيــة والقانونيــة وإحــداث خاليــا
االســتقبال .كــا يتــم بهــذه املناســبة تنظيــم اليــوم الوطنــي للمهاجــر الــذي يصــادف  10غشــت
مــن كل ســنة مبختلــف واليــات وعــاالت وأقاليــم اململكــة ،حيــث تــم هــذه الســنة تنظيــم
هــذه التظاهــرة تحــت عنــوان «أيــة أدوار للكفــاءات املغربيــة بالخــارج يف تنميــة االقتصــاد
الوطنــي».

تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج

عرفــت ســنتي  2017و 2018مواصلــة تعبئــة الكفــاءات املغربيــة بالخــارج يف التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة للمغــرب عــر وضــع برنامــج متكامــل لتعبئتهــا .هكــذا تــم خــال الســنتني األخريتــن
املســاهمة يف التنظيــم أو املشــاركة يف العديــد مــن اللقــاءات والتظاه ـرات واملنتديــات املنظمــة
بالخــارج أو باملغــرب .نذكــر مــن بينهــا عــى الخصــوص:
املشــاركة يف منتدى آفاق املغرب (باريس 22 ،يناير )2017؛
تنظيم جوائز «ســفرية ( »2017الرباط 07 ،مارس )2017؛
دعم تظاهرة «جوائز ديوان» (بروكســيل 24 ،مارس )2017؛
دعــم تظاهرة «جوائز ديوان» (برلني 28 ،أبريل )2017؛
دعــم تنظيــم الــدورة الثالثــة ملهرجــان الفكاهيــن املغاربــة املقيمــن بالخــارج ( 31يوليــوز
–  19غشــت )2017؛
تنظيــم املنتــدى الثالــث للكفــاءات املغربيــة بأملانيــا (طنجــة 30 ،شــتنرب – فاتــح أكتوبــر
)2017؛
املشــاركة يف الدورة  22ملنتدى آفاق املغرب (باريس 14 ،يناير )2018؛
املشــاركة يف الدورة الرابعة للامراطون الدويل للرباط (الرباط 04 ،مارس )2018؛
املنتــدى األول للكفــاءات املغربيــة املقيمــة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة (الربــاط16 ،
مــارس  ) 2018؛
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املنتــدى الثالــث للكفــاءات املغربيــة املقيمــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة (مراكــش04 - 03 ،
أبريــل )2018؛
النــدوة الدوليــة حــول رسطــان املبيــض ورسطــان عنــق الرحــم (مراكــش 07-05 ،أبريــل
)2018؛
تنظيــم الورشــة املوضوعاتيــة األوىل للخــراء املغاربــة يف مجــال التكنولوجيــا الحديثــة
املقيمــن بفرنســا (الربــاط 05-04 ،يوليــوز  )2018؛
كــا عملــت الــوزارة عــى التعريــف بالكفــاءات املغربيــة بالخــارج عــر مختلــف وســائل اإلعــام.
حيــث تــم إنجــاز مجموعــة مــن البورتريهــات املرئيــة واملكتوبــة للتعريــف بالكفــاءات املغربيــة
املقيمــة بالخــارج واملشــاريع التــي تــرف عليهــا ،إضافــة إىل مشــاركة العديــد منهــا يف برامــج
إذاعيــة .كــا عرفــت ســنتي  2017و 2018تزويــد قاعــدة املعطيــات بكفــاءات مغربيــة جديــدة،
ليبلــغ مجمــوع الكفــاءات املســجلة حاليــا أكــر مــن  7500كفــاءة.

تنمية استثامرات مغاربة العامل

ومــن أجــل تشــجيع املغاربــة املقيمــن بالخــارج عــى االســتثامر يف بلدهــم األم تــم خــال الســنتني
األخريتــن  2017و 2018القيــام مبــا يــي:
إطــاق النســخة األوىل مــن جــر األعــال املغــريب يف  24يوليــوز  2017برشاكــة مــع االتحــاد
العــام ملقــاوالت املغــرب الــذي جمــع ازيــد مــن  300مــن مغاربــة العــامل املقاولــن بنظرائهــم
باملغــرب مــن أجــل تبــادل الخــرات واستكشــاف فــرص الرشاكــة والتنميــة بــن اململكــة
والخــارج ؛
املشــاركة يف انجــاز دراســة تــرف عليهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة بتعــاون مــع وزارة االقتصــاد
واملاليــة حــول دور الجاليــة يف تعبئــة االســتثامرات مــن أجــل التنميــة املســتدامة والشــاملة عــن
طريــق التمويل التشــاريك/الجامعي « »Crowdfunding؛
تعبئــة نســاء مقــاوالت مــن مغاربــة العــامل للمشــاركة يف الــدورة الثانية مــن املبــادرة االقتصادية
لنســاء الجنــوب املنظــم تحــت شــعار « مقاولــة الغــد ،مفتــاح النجــاح مــن طــرف جمعيــة
النســاء رئيســات املقــاوالت باملغــرب يــوم  3مــارس2017؛
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بتنســيق مــع وزارة الصناعــة واالســتثامر والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي وبرشاكــة مــع
شــبكة الكفــاءات املغربيــة يف صناعــات الطــران بكنــدا ( )AEROMACتــم تنظيــم
بعثــة اقتصاديــة مــن 1اىل 04أكتوبــر  2018مؤلفــة مــن ممثــي املنتــدى االســراتيجي
«أيروموريــال» « ،»AERO MONTREALوالتي ترأســها ســوزان بينــوا ،Suzanne BENOIT
هــذه البعثــة جمعــت قــادة رئيســيني يف قطــاع الطــران بكيبيــك بكنــدا تنتمــي لقطــاع
الصناعــة واملؤسســات الجامعيــة ومراكــز البحــث والجمعيــات املهنيــة .مــن خــال القيــام
بعــدة زيــارات ملجموعــة مــن الــركات ومراكــز التكويــن يف كل مــن مدينتــي الــدار البيضــاء
وطنجــة؛
إطــاق أشــغال املنتــدى األول لتعبئــة الكفــاءات املغربيــة املقيمــة بكنــدا لتطويــر التعــاون يف
قطــاع الطـران يف  05أكتوبــر  ،2018والــذي شــكل مناســبة لإلعــان الرســمي عــن إنشــاء شــبكة
الكفــاءات املغربيــة يف مجــال الطـران بكنــدا « ،»AEROMACوتقديــم العديــد مــن املشــاريع
املتعلقــة بهــذا املجــال مــن طــرف خ ـراء البعثــة وتــوج هــذا املنتــدى بالتوقيــع عــى مذكــرة
تفاهــم تهــدف بشــكل خــاص إىل تعزيــز فــرص التقــارب والتعــاون بــن الــركات املغربيــة
والكيبيكيــة بهــدف تقويــة التقــارب بــن الــركات الكنديــة والنســيج االقتصــادي املغــريب ،مــن
أجــل إحــداث تعــاون مثمــر يف مجــال املشــاريع املبتكــرة ،وتشــجيع االســتثامرات الكنديــة يف
املغــرب؛
يف إطــار تفعيــل الجهــة الثالثــة عــر الخاصــة مبغاربــة العــامل املقاولــن ،أطلقــت الــوزارة
املنتدبــة املكلفــة باملغاربــة املقيمــن يف الخــارج وشــؤون الهجــرة وبرشاكــة مــع جمعيــة
النســاء املقــاوالت باملغــرب ،النســخة الثالثــة مــن املبــادرة االقتصاديــة لنســاء الجنــوب
تحــت شــعار االبتــكار والرقمــة :أي دور ريــادي للنســاء .يومــي  2و 3مــن مــارس 2018
مبراكــش.
كــا اســتقبلت الخليــة التــي تعنــى بشــؤون املســتثمرين عــى صعيــد الــوزارة خــال الســنتني
األخريتــن  2017و ،2018مــا يقــرب مــن  400مســتفيدا ومســتفيدة .ويف مجــال دعــم اإلعــام
والتواصــل حــول االســتثامر بالبلــد األم ،تــم:
وضــع نظــام معلومــايت ميكــن مــن التوجيــه واملواكبــة عــن بعــد للمســتثمرين املغاربــة
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املقيمــن بالخــارج والراغبــن يف االســتثامر بوطنهــم األم بــدءا مــن مرحلــة التفكــر يف
املــروع إىل مرحلــة التنفيــذ؛
وضــع قاعــدة بيانــات مركزيــة مفهرســة متكــن املســتثمرين املغاربــة املقيمــن بالخــارج
مــن االســتعالم عــن منــاخ األعــال وكــذا الفــرص املتاحــة لهــم لتحفيزهــم عــى االســتثامر
بالبلــد األم وذلــك يف إطــار الرشاكــة مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة؛
إنتــاج فيديوهــات توضيحيــة تــزود حامــي املشــاريع مغاربــة العــامل باملعلومــات املتعلقــة
بإنشــاء املقــاوالت؛
توســيع مســاحة عــرض برنامــج «االســتثامر» املدرجــة بالبوابــة إلكرتونيــة للــوزارة تقــدم
املعلومــات للراغبــن يف االســتثامر باملغــرب مــن مغاربــة العــامل (املســاطر اإلداريــة،
التحفيــزات ،األوراش الكــرى لالســتثامر )......؛
كــم عرفــت هــذه الســنة اإلطــاق الرســمي لربنامــج التعــاون البلجيــي املغــريب Maghrib
 :Belgium Impulseمــن اجــل مواكبــة حامــي املشــاريع مــن املغاربــة املقيمــن ببلجيــكا.

تطوير الرشاكة مع املجتمع املدين املغريب بالخارج

برنامج دعم الجمعيات العاملة لفائدة مغاربة املهجر
تفعيــا ملضمــون برنامــج الرشاكــة مــع جمعيــات مغاربــة العــامل ،عملــت الــوزارة عــى تقويــة
التعــاون مــع الجمعيــات العاملــة لفائــدة املغاربــة القاطنــن يف الخــارج ،حيــث تــم خــال الســنتني
 2017و 2018إنجــاز مــا يــي:
دعم ومواكبة إنجاز عدد من املشاريع التي تهم مختلف فئات مغاربة العامل؛
دعــم بعــض الجمعيــات املغربيــة التــي تســهر عــى تنظيــم أنشــطة ثقافيــة لفائــدة املغاربــة
القاطنــن بالخــارج خــال مقامهــم الصيفــي باملغــرب؛
تطويــر وتعزيــز قاعــدة البيانــات بجمعيــات جديــدة فاعلــة يف مجــال مواكبــة املغاربــة
القاطنــن باملهجــر حيــث تــم تســجيل مــا يقــرب مــن  1500جمعيــة ناشــطة مبختلــف بلــدان
إقامــة مغاربــة العــامل؛
تقويــة الحكامــة والتنســيق مــع مختلــف املتدخلــن يف مجــال الرشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع
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املــدين بالخــارج حيــث تــم نــر «دليــل للمســاطر الخــاص بتدبــر الرشاكــة مــع الجمعيــات
العاملــة لفائــدة املغاربــة املقيمــن بالخــارج»؛
تقويــة نظــام املراقبــة والتتبــع والتقييــم للمشــاريع املدعمــة مــن طــرف الــوزارة واملنجــزة مــن
طــرف الجمعيــات العاملــة لفائــدة مغاربــة العــامل.
برنامج الرفع من قدرات جمعيات مغاربة العامل
يف هذا املجال ،متيزت سنتي  2017و 2018بالحصيلة التالية:
متابعــة تنفيــذ برنامــج تقويــة القــدرات ألزيــد مــن  200جمعيــة مغربيــة بإســبانيا مــع
الــركاء االســراتيجيني للــوزارة عــن طريــق القيــام بعــدد مــن اللقــاءات اإلخباريــة والــدورات
التكوينيــة لفائــدة الجمعيــات املســتفيدة؛
مواكبــة مبــارشة ألزيــد مــن  100جمعيــة مغربيــة للمغاربــة املقيمــن بالخــارج وتزويدهــا
باملعلومــات املطلوبــة وذلــك مــن أجــل تطويــر تدخالتهــا يف املحــاور االســراتيجية وذات
األولويــة بالنســبة للــوزارة؛
اســتفادة العــرات مــن الجمعيــات املســتفيدة مــن برنامــج دعــم القــدرات مــن متويــل
مشــاريعها مــن قبــل الــوزارة يف مجــاالت اجتامعيــة وثقافيــة.
وتبعــا لتنظيــم املنتــدى األول للمجتمــع املــدين ملغاربــة العــامل يــوم  10مــاي  2014بالصخ ـرات،
نظمــت الــوزارة املنتدبــة املكلفــة باملغاربــة املقيمــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة ،املنتدى التشــاوري
الثــاين لجمعيــات ملجتمــع املــدين ملغاربــة العــامل يــوم  02غشــت  2017بالربــاط .وقــد شــكل هــذا
املنتــدى الــذي نظــم تحــت موضــوع «جمعيــات مغاربــة العــامل  :رشيــك متميــز مــن أجــل تنفيــذ
االس ـراتيجية الوطنيــة املوجهــة للمغاربــة املقيمــن بالخارج»مناســبة للتشــاور وتقاســم األفــكار
حــول مالمئــة انتظــارات مغاربــة العــامل وتحديــد أهــم التوجهــات اإلس ـراتيجية ملختلــف الفئــات
املســتهدفة مــن مغاربــة العــامل .وقــد شــارك يف هــذا املنتــدى مــا يقــرب مــن  200مشــاركة
ومشــارك ممثلــن عــن جمعيــات مغاربــة العــامل وشــبكات الكفــاءات املغربيــة املقيمــة بالخــارج
ونــواد املســتثمرين وخ ـراء يف مجــال الهجــرة .والذيــن ســاهموا يف أشــغال خمــس ( )5ورشــات
نظمــت باملناســبة.
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مواكبة جمعيات مغاربة العامل يف مبادرات التنمية املشرتكة
وعيــا مــن الــوزارة املكلفــة باملغاربــة املقيمــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة بأهميــة تشــجيع
انخــراط املغاربــة املقيمــن بالخــارج يف الديناميكيــة التــي تشــهدها مختلــف القطاعــات
واملجــاالت باملغــرب مــن أجــل توثيــق ارتباطهــم بالوطــن األم والحفــاظ عــى حســهم التضامنــي
والتطوعــي وتبنيهــم لهمــوم الوطــن وقضايــاه بــادرت الــوزارة إىل اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر
لدعــم ومســاعدة مشــاريع التنميــة املشــركة ،مــن بينهــا دعــم ومســاعدة مشــاريع جمعيــات
التنميــة املحليــة املمثلــة للجاليــة املغربيــة والتــي تطمــح يف التنميــة املحليــة للبلــد األم،
وتركيــز الجهــود لدعــم التشــبيك العــر وطنــي ،واالســتفادة مــن اآلليــات املؤسســية القامئــة
عــى الحــوار والعمــل االســراتيجي .وهكــذا فربســم ســنتي  2017و ،2018تــم إنجــاز مــا يــي يف
مجــال التنميــة التضامنيــة:
القيــام بــدور الوســاطة الــذي مــن شــأنه تشــجيع وتوجيه جمعيــات الجاليــة والجمعيــات املحلية
يف مجــال التنميــة املشــركة ،وذلــك بتقديــم الدعــم اإلداري والتقنــي وأحيانــا املادي؛
التواصــل املســتمر مــع جمعيــات الجاليــة املغربيــة املقيمــة بالخــارج وإخبارهــم يف كل مناســبة
أو لقــاء تواصــي بجميــع أشــكال املبــادرات يف مجــال التنميــة؛
دعــم ومســاندة العديــد مــن املبــادرات التــي تتبناهــا جمعيــات الجاليــة املغربيــة املقيمــة
بالخــارج يف مجــاالت التعليــم ،الصحــة ،النقــل ...إلــخ.

تنمية التواصل لفائدة مغاربة العامل

عملــت الــوزارة مــن خــال تفعيلهــا لربامــج عملهــا لســنتي  2017و 2018عــى مواصلــة تنفيــذ
سياســة تواصليــة هادفــة ،لتحســن الخدمــات املوجهــة ملغاربــة العــامل.
التواصل الرقمي
العمل عىل التحيني املستمر للبوابة االلكرتونية للوزارة وتحديثها؛
تفعيل يقظة إعالمية حول املغاربة املقيمني بالخارج وموضوع الهجرة؛
تعزيز حضور الوزارة عىل مختلف شبكات التواصل االجتامعي.
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التواصل مع وسائل اإلعالم
املســاهمة عــر وســائل اإلعــام الســمعية البرصيــة يف إغنــاء النقــاش العمومــي يف كل القضايــا
املتعلقــة بشــؤون مغاربــة العــامل داخــل أرض الوطــن وخارجــه؛
إعــداد الــوزارة برشاكــة مــع منابــر إعالميــة محليــة والكرتونيــة مللفــات خاصــة حــول الربامــج
الحكوميــة الخاصــة باملغاربــة املقيمــن بالخــارج والسياســة الجديــدة للهجــرة واللجــوء؛
إعــداد الــوزارة برشاكــة مــع منابــر إعالميــة لربامــج توجيهيــة وتحسيســية لفائــدة املغاربــة
املقيمــن بالخــارج.
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 .3تنفيذ االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

تذكري بأهداف وبرامج االسرتاتيجية

تهــدف اإلســراتجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء إىل ضــان إدمــاج أحســن للمهاجريــن وتدبــر
أفضــل لتدفقــات الهجــرة يف إطــار سياســة منســجمة ،شــاملة ،ذات بعــد إنســاين ومســؤول ،مــن
خــال تســهيل اندمــاج املهاجريــن ،تأهيــل اإلطــار املؤسســايت ،تدبــر تدفــق املهاجريــن يف إطــار
اح ـرام حقــوق اإلنســان ووضــع إطــار مؤسســايت مالئــم.

حصيلة املنجزات املتعلقة بتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 2019 - 2017

تســهيل اندمــاج املهاجريــن والالجئــن مبؤسســات التعليــم النظامــي :تســجيل  6284مســتفيدا
برســم املوســم الرتبــوي  ،2017 - 2016مــن بينهــم  2980فتــاة ،وكــذا  5545مســتفيدا برســم
املوســم الرتبــوي  ،2018 - 2017مــن بينهــم  2729فتــاة؛
تبســيط املســاطري واإلجـراءات العمليــة لتيســر تســجيل وتســهيل ولــوج الشــباب املهاجريــن
والالجئــن ملختلــف األنشــطة املتوفــرة (الرحــات ،املخيــات الصيفيــة )....والخدمــات
املقدمــة مــن طــرف املراكــز الرياضيــة والبنيــات القامئــة (دور الشــباب ،مالعــب القــرب،
مراكــز التكويــن الخاصــة بالفتيــات :اســتفادة حــوايل  1100طفــا مــن أبنــاء املهاجريــن
والالجئــن ،مــن املخيــات الصيفيــة خــال ســنة  2018 - 2017بتعــاون وتنســيق مــع وزارة
الشــباب والرياضــة وجمعيــات املجتمــع املــدين؛
اســتفادة املهاجريــن مــن الرعايــة الصحيــة األوليــة ويف حالــة املســتعجالت ومــن الربامــج
الوطنيــة للصحــة 23000 :مســتفيد ،خــال ســنة 2018 - 2017؛
اســتفادة املهاجريــن والالجئــن مــن الخدمــات املقدمــة مــن طــرف املراكــز التابعــة للتعــاون
الوطنــي 4050 ،مســتفيد خــال ســنة 2018 - 2017؛
فتــح املجــال أمــام املهاجريــن والالجئــن للولــوج إىل مراكــز التكويــن املهنــي :تســجيل 190
مهاجـرا والجئــا برســم ســنة  ،2017 - 2016و 401مهاجـرا والجئــا برســم ســنة 2018 - 2017
مبراكــز التكويــن والرتبيــة التابعــة ملندوبيــات التعــاون الوطنــي وكــذا تســجيل  56مهاج ـرا
خــال ســنة  54 ،2017 - 2016مهاجــرا برســم ســنة  2018 - 2017و 12مهاجــرا والجئــا
برســم ســنة  2019 - 2018مبراكــز التكويــن التابعــة للمكتــب الوطنــي للتكويــن املهنــي
وإنعــاش الشــغل؛
التقرير الرتكيبي لإلنجازات املرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  - 2017أبريل 2019
353

المحور الخامس

العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم

فتــح املجــال أمــام املهاجريــن والالجئــن للولــوج إىل  11مكتــب التابــع للوكالــة الوطنيــة
إلنعــاش الشــغل والكفــاءات :تســجيل  1274مهاجـرا ومتكينهــم مــن االســتفادة مــن الخدمات
والربامــج املقدمــة 294 :مســتفيدا مــن ورشــات البحــت عــن العمــل 357 :مقابلــة ،وإدمــاج
 42مهاجـرا يف ســوق الشــغل ،وذلــك ،خــال الفــرة مابــن  2018 - 2017؛
إدراج فئــة املهاجريــن والالجئــن يف إطــار املخطــط الوطنــي للنهــوض بالتشــغيل ،2021 - 2017
لالســتفادة مــن كل الربامــج مــع اقــراح دعــم عقــود االدمــاج لتيســر ولوجهــم اىل ســوق
الشــغل ؛
مراجعــة املســطرة املتعلقــة بتأشــر العقــود مــن أجــل ضــان أفضــل لحقــوق العــال
املهاجريــن وتيســر اندماجهــم يف الحيــاة السوســيومهنية وذلــك ،مــن خــال تبســيط عمليــة
تجديــد العقــود .باإلضافــة إىل إطــاق منصــة «تأشــر» االلكرتونيــة يف يونيــو  2017وفتــح
 6شــبابيك للقــرب باملديريــات الجهويــة التابعــة لــوزارة الشــغل واإلدمــاج املهنــي :تأشــر
عىل186عقــد عمــل لفائــدة املهاجريــن الذيــن متــت تســوية وضعيتهــم القانونيــة ،وذلــك،
خــال الفــرة مــا بــن  2018 - 2017؛
مواصلــة تعزيــز منظومــة مراقبــة الحــدود ،قصــد الحــد مــن الهجــرة الرسيــة ومكافحــة
شــبكات تهريــب املهاجريــن :إحبــاط  64867محاولــة وتفكيــك  120شــبكة تهريــب
املهاجريــن واالتجــار بالبــر ،خــال ســنة  2017وكــذا إحبــاط  88761محاولــة وتفكيــك 229
شــبكة تهريــب املهاجريــن واالتجــار بالبــر ،خــال ســنة  2018؛
تقويــة منظومــة العــودة الطوعيــة مــن خــال تنظيــم  1733عمليــة للعــودة الطوعيــة (ســنة
 )2017وكــذا ( 1509ســنة  )2018؛
مواصلــة تســوية الوضعيــة اإلداريــة للمهاجريــن والالجئــن :قبــول  20.000طلــب مــن 28400
طلــب تســوية ،وذلــك يف إطــار املرحلــة الثانيــة إلدمــاج األشــخاص املقيمــن بشــكل غــر قانــوين
بال ـراب املغــريب ،والتــي انطلقــت بتوجيهــات ملكيــة ســامية منــذ أواخــر  2016إىل غايــة 31
دجنــر  2017وفــق نفــس الــروط التــي ميــزت العمليــة االســتثنائية األوىل لســنة :2014
االع ـراف ب  780الجئــا مــن قبــل مكتــب شــؤون الالجئــن وعدميــي الجنســية واالســتامع إىل
 1134طالــب لجــوء مــن جنســية ســورية وذلــك إىل حــدود  5فربايــر  2019؛
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تنظيــم العديــد مــن اللقــاءات والورشــات والتظاهـرات الدوليــة حــول الهجــرة واملهاجريــن،
أهمهــا تنظيــم املنتــدى الــدويل للهجــرة والتنميــة لســنتي  2017و 2018برئاســة مشــركة
مــع أملانيــا ،هــذا إىل جانــب تأســيس رشاكــة فعليــة مــع املجتمــع املــدين باملغــرب لتنفيــذ
برامــج مــن أجــل االندمــاج ،إضافــة إىل االنفتــاح عــى الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي
مــن أجــل تطويــر رشاكات اســراتيجية يف مجــال الهجــرة ؛
تنفيــذ العديــد مــن الحمــات التواصليــة والتوعويــة حتــى اآلن وتطويــر مجموعــة مــن
األدوات واآلليــات (أســبوع املهاجريــن باملغــرب ،أســبوع الالجــئ ،دليــل املهاجريــن بعــدة
لغــات ،برامــج إذاعيــة )... ،؛
الــروع يف تنفيــذ برامــج عمــل تــروم تطويــر قــدرات الجهــات الفاعلــة يف قضيــة الهجــرة
واللجــوء مبــا فيهــا املجتمــع املــدين عــى الصعيديــن املركــزي واملحــي.

التعاون الدويل والتنسيق القطاعي

نظـرا لتعــدد املجــاالت التــي تهــم قضايــا الهجــرة والجاليــات بالخــارج ،وكــذا تعــدد املتدخلــن يف
هــذا املجــال ســواء عــى املســتوى الوطنــي أو الــدويل ،فقــد قــام املغــرب ،بوضــع آليــة لتطويــر
الحكامــة يف هــذا املجــال وتجويــد تدبــره وتنســيقه مــع مختلــف الــركاء الوطنيــن والدوليــن.
ويف هــذا الصــدد ،قامــت الــوزارة املنتدبــة املكلفــة باملغاربــة املقيمــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة،
بوضــع نظــام للتعــاون الــدويل يف مجــال الهجــرة والقضايــا املتعلقــة باملغاربــة املقيمــن بالخــارج،
حيــث عــرف التعــاون الــدويل يف هــذا املوضــوع خــال الســنوات األخــرة ،ديناميــة متميــزة
باملغــرب ،وذلــك عــر انخراطــه الفعــال يف مجموعــة مــن اآلليــات الدوليــة وتعزيــزه للتعــاون
الثنــايئ واملتعــدد األطـراف يف هــذا املجــال الــذي ينــدرج يف ســياق عاملــي يتميــز بتنقــات برشيــة
كثيفــة عــر العــامل .وبالفعــل ،فقــد انخــرط املغــرب يف الديناميــة الدوليــة حــول الهجــرة ،وذلــك
عــن طريــق انخراطــه يف امليثــاق العاملــي مــن أجــل «هجـرات آمنــة ،منظمــة ومنتظمــة» ،والــذي
قامــت بالدنــا بتقديــم مقرتحــات حولــه ،بعــد إطــاق مشــاورات وطنيــة تــم تنظيمهــا الســنة
املاضيــة.
كــا أن املغــرب انخــرط يف املنتــدى العاملــي للهجــرة والتنميــة الــذي يرتأســه بشــكل مشــرك
مــع أملانيــا خــال ســنتي  2017و 2018والــذي تــم تنظيــم النســخة الحاديــة عــر منــه ببالدنــا
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خــال شــهر دجنــر  .2018وعــى املســتوى الوطنــي ،فقــد قامــت الــوزارة بتعزيــز آليــات التنســيق
القطاعــي يف القضايــا ذات االهتــام املشــرك ســواء مــن خــال اســتمرارية عمــل اللجنــة الوزاريــة
للمغاربــة املقيمــن بالخــارج شــؤون الهجــرة التــي يرتأســها الســيد رئيــس الحكومــة وتضــم يف
عضويتهــا الهيئــات العموميــة املرتبطــة مبجــاالت اشــتغال القطــاع ،أو املشــاركة يف اللجــان الوزاريــة
والقطاعيــة مــن أجــل ترســيخ بعــد الهجــرة يف شــقيه ،ســواء مــا يتعلــق باهتاممــات مغاربــة العــامل
أو باملهاجريــن والالجئــن باملغــرب.
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