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 قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها االقتصادية تأهيلمواصلة -و

مليون من احلرفيات  1.3 الحتضانهيكتسي قطاع الصناعة التقليدية أهمية خاصة 

 :تتوخى رؤية اسرتاتيجية جديدة للقطاع بلورةتم تس وهلذا، واحلرفيني

 ت؛جودة وجاذبية اخلدمات واملنتوجا الرفع من -
 واملناطق احلرفية واملركبات املتخصصة؛ تطوير نسيج من املقاوالت احلرفية املهيكلة -
طوير سالسل اإلنتاج، والتحويل احمللي للمنتوجات، وربط الصناعة التقليدية باإلرث ت -

 ؛والتارخيي لبالدناالثقايف 
والرفع من صادرات الصناعة تطوير آليات متويلية مالئمة، وتشجيع الرتويج والتسويق  -

 ؛التقليدية عن طريق تنويع املنتوجات والبحث عن أسواق جديدة

 ؛حتسني ظروف عيش واشتغال احلرفيني والصناع التقليديني -
 ؛تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي واملؤسساتي للقطاع -
 ؛مواكبة تطوير دور غرف الصناعة التقليدية واملؤسسات التابعة للقطاع -
عرب إرساء خدمات مندجمة لالستقبال واملصاحبة تعزيز خدمات التواصل واإلرشاد،  -

  ؛والتوجيه ملساعدة احلرفيني وخمتلف العاملني يف القطاع
للحرفيني واملشتغلني يف الرفع من عدد املتدربات واملتدربني، وتنمية التكوين املستمر  -

 ؛اجملال التعاوني
الصناعة التقليدية موازية للشهادات املمنوحة يف أسالك الرتبية رفيي شهادات حل منح -

 .يف إطار تثمني وترصيد املهارات املهنية واخلربة املراكمة، بناء على التجربة والتكوين

 تيسري الولوج للعقار-ز

اعتبارا لكون العقار هو الوعاء احلاضن ملختلف املشاريع واألنشطة االقتصادية 

 شامل إصالحستعمل احلكومة على تنزيل واالجتماعية، ونظرا ألهميته يف تيسري االستثمار، 

لرسالة امللكية املوجهة للمشاركني يف ل ، وفقاوتسهيل تعبئته حكامته وحتسني ،قطاع العقارل

املناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها يف التنمية االقتصادية 

 يف أفق تعزيز وظيفته كرافعة أساسية للتنميةوتوصياتها،  1125دجنرب  لواالجتماعية" 

 الية:الت جراءات، وخاصة من خالل اإلنشودةاالقتصادية واالجتماعية امل
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 حتسني حكامة القطاعأوال : 

  ؛عقارية فعالة وناجعةعمومية بلورة سياسة  -

فتح ورش حتيني وحتديث ومراجعة الرتسانة القانونية املؤطرة للعقار وفق منظور  -

  ؛شامل

  العقارية؛تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة  -

عمليات  السيما من خالل تكثيف ،تسريع وترية تعميم نظام التحفيظ العقاري -

 التحفيظ اجلماعي؛

 ؛تتميم عملية جرد وإحصاء الرصيد العقاري العمومي -

وضع إطار مرجعي للمعايري اليت يتعني توفرها يف برجمة املرافق والتجهيزات  -

  ؛يف وثائق التعمري بهدف عقلنة وترشيد استعمال الرصيد العقاري للدولة العمومية

مالية لتسوية املبالغ املستحقة برسم التعويض عن نزع امللكية وضع برجمة زمنية و -

  ألجل املنفعة العامة وتنفيذ األحكام القضائية.

 االقتصادية واالجتماعية  للتنمية ليةآكالنهوض بالعقار ثانيا : 

 :ستسعى احلكومة يف هذا اإلطار إىل اختاذ التدابري التالية

مبا يسمح باستباق احلاجيات  تعبئة العقار لفائدة املشاريع االستثمارية العمل على -

 واحلد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقار يف املناطق ذات اجلاذبية؛ ،العقارية هلذه املشاريع

وتعزيز آليات املراقبة للحد من  وضع آليات عملية وإجرائية لضبط السوق العقارية -

  اليت تؤدي إىل ارتفاع األسعار؛ ةاملضارب

تسريع عملية متليك األراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي احلقوق  -

 ؛املستغلني

اعتماد مساطر ومعايري دقيقة لعمليات تفويت وكراء العقارات العمومية وفق قواعد  -

ول الرصيد ، من خالل توفري املعلومات الالزمة للمستثمرين حالشفافية وتكافؤ الفرص

 العقاري العمومي وإمكانية تعبئته؛
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وضمان  املالكمحاية حقوق  مبا يعزز، اخلاصة بنزع امللكيةمراجعة النصوص  -

 ؛هلم املناسبتعويض ال

 ؛، تتضمن مساطر ومعايري دقيقة لتدبريهامالك اخلاصة للدولةاألمدونة اعتماد  -

بهدف تعبئة العقار  إرساء اسرتاتيجية وطنية مشولية ومندجمة يف جمال السكن -

تقوم على االلتقائية وتنسيق تدخالت كافة القطاعات الضروري هلذا القطاع، 

 .العمومية املعنية بهذا القطاع

 دماج املهينواإل الشغلالنهوض ب-2

يف صلب أحد التحديات الكربى اليت تعتزم احلكومة مواجهتها وجعلها  التشغيليعترب 

 اهليكلية والقطاعية.واملؤسساتية وومعاجلتها يف جوانبها القانونية  هاأولويات

ستسعى احلكومة إىل تبين سياسة عمومية يف جمال التشغيل تقوم على  ،ويف هذا الباب

 التالية: األسس

وجتويد برامج إنعاش الشغل وحتسني أداء وبعالقات الشغل التشغيل النهوض بأ. 

 ئقوتطوير شروط العمل الال مؤسساته

 :ستتخذ احلكومة التدابري التاليةومن أجل ذلك، 

حتت شعار " مجيعا من أجل النهوض  0505يف أفق تفعيل اسرتاتيجية التشغيل  -

 اجلهات سرتاتيجيات القطاعية وتعزيز دورربطها باإلوبالتشغيل املنتج والعمل الالئق" 

  ؛اجلماعات الرتابية يف هذا اجملالو

 ؛سرتاتيجية الوطنية للتشغيلل اإلللتشغيل كآلية لتتبع تنزيتفعيل اللجنة الوزارية  -

املرصد  ودعمل، سوق الشغاملتعلقة بوضع نظام معلوماتي يوفر للفاعلني املعلومات  -

 ؛الوطين لسوق الشغل

 ؛ربط منظومة الرتبية والتكوين وحمو األمية بالتشغيل العمل على -

  ؛ومراجعتهاالقيام بتقييم شامل لربامج إنعاش التشغيل  -
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ل يشغتمراجعة آليات الوساطة سواء تعلق األمر بالوكالة الوطنية إلنعاش ال -

  ؛والكفاءات أو مبؤسسات الوساطة بالقطاع اخلاص

 تحسني حكامتهالتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرية واملتوسطة  -

برنامج مع -يف إطار عقد طةدورها يف تيسري إنشاء ومنو املقاوالت الصغرية واملتوسو

 ؛الدولة

تضمن االلتقائية والتكامل بني خمتلف  وضع منظومة جهوية إلنعاش التشغيل -

 الفاعلني على الصعيد الرتابي إلنعاش التشغيل. 

 شغل فرصإحداث ب وربطها مراجعة وجتويد التحفيزات القطاعية واجملالية ب.

 :من أهمهاالتدابري جمموعة من الربنامج من أجل ذلك يعتمد 

ىل القطاعات الواعدة على من أجل توجيهها إمراجعة سياسة التحفيزات القطاعية  -

 ؛مستوى عدد ونوعية فرص الشغل اليت حتدثها

 ؛برامج التشغيل الذاتيتعزيز  -

عرب إصدار طلب إطالق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب يف املناطق القروية  -

املشاريع يف املناطق القروية، وتقديم دعم مالي للمشاريع مشاريع موجه حلاملي 

 ؛ ة ومواكبة حامليها بتكوين إلزامياملختار

من أجل اإلسهام إحداث برامج تكوين خاصة بتأهيل الشباب احلاصلني على الشهادات  -

 ؛يف التنمية القروية

أنشطة لتشجيع الشباب على تطوير خدمات و إقامة فضاءات رقمية يف العامل القروي -

 .عن بعد

 شغللل. إجراءات خاصة بتعزيز القابلية ج

 :تعتزم احلكومة اختاذ تدابري من بينها إذ

  ؛تدريب لدى اإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابيةنظام حداث إ -

 ؛ازينوتطوير برامج استكمال تأهيل اجمل االستمرار يف تفعيل -
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لفائدة خرجيي اجلامعات واملعاهد  تخصيص تداريبللمقاوالت ل إقرار حتفيزات -

 ومراكز التكوين املهين؛

  ؛تشجيع إنشاء مشاتل مندجمة إليواء حاملي املشاريع والباحثني -

  ؛تعميم فضاءات التشغيل على كافة املدن وإنشاؤها باجلامعات واجلماعات الرتابية -

فعيل مقتضيات وت، دعم ومواكبة املبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي وإنشاء املقاوالت -

يف املائة للمقاوالت املتوسطة  11مرسوم الصفقات العمومية املتعلقة بتخصيص 

 .والصغرى

مواصلة تطوير ومالءمة تشريع الشغل والنهوض بالعمل الالئق وإرساء عالقات  -د

  مهنية مستقرة

 ستعمل احلكومة على: ،ويف هذا اإلطار

مع معايري  مقتضياتهاالءمة مل مندجمة عرب مقاربة تشاركية مدونة الشغل مراجعة  -

وتنافسية وتطوير تشريع الشغل لضمان العمل الالئق لكل الفئات،  ،العمل الدولية

وتيسري ولوج الفئات اهلشة لعامل الشغل، ومواكبة املهاجرين يف املقاولة الوطنية 

  ؛وضعية قانونية من أجل تيسري إدماجهم املهين

 ؛اإلضراب حق ممارسة وإجراءات بشروط املتعلق التنظيمي القانون السعي حنو إقرار -

  ؛املهنية املتعلق بالنقابات القانون إعداد -

 املهنية العالقات بهدف تطوير األطراف، خمتلف التزامات حيدد اجتماعي ميثاق بلورة  -

  ؛اجلماعية واملفاوضة االجتماعي احلوار ومأسسة

 العمل اتفاقية ألحكام تنفيذا املهنية والسالمة بالصحة لنهوضل إعداد اسرتاتيجية -

  ؛282 رقم الدولية

 للتشريع اخلاضعة املراقبة للمؤسسات تغطية من الرفعو الشغل مفتشية جهاز تقوية -

  ؛آليات تلك املراقبة وتوفري املوارد البشرية الالزمة تدرجييا وتعزيز االجتماعي

، اهلشة الفئات محاية جمال يف العاملة املدني اجملتمع مجعيات مع الشراكة تطوير -

  .العمل يف املرأة حبقوق والنهوض األطفال تشغيل حماربة جمال يف والسيما
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 الصحية والتغطية االجتماعية احلماية وحتسني توسيع - ـه

 : ومن أجل ذلك ستعمل احلكومة على القيام مبا يلي

إخراج نظام التغطية االجتماعية للعمال املستقلني وأصحاب املهن احلرة إىل حيز  -

حقوقهم ابتداء  ماليني وذوي 5والذي يهدف إىل التغطية التدرجيية حلوالي الوجود، 

بالفئات غري  اخلاصة إجراء الدراساتمع بالفئات املنظمة  بدءا، 1128من سنة 

 ؛املنظمة

 ؛الشغل فقدان عن التعويض من ةاالستفاد شروط وتبسيط حتسني -

  .إصالح مشولي ومستدام لنظام املعاشات -

 التنمية املستدامة والتأهيل البيئي عزيزت-3

 من خالل:

 والتأهيل البيئي لتنمية املستدامةسرتاتيجية الوطنية لفعيل اإلت-أ 

 يف للمغرب اإلراديالخنراط ا تفعيال للتوجيهات امللكية السامية القاضية بتكريس

 األمم اتفاقية تنزيل على وحرصا ،املستدامة التنمية أهداف لبلوغ الرامية العاملية اجلهود

مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ  وتنزيال لنتائج ،املناخية التغريات حول اإلطار-املتحدة

 :ستقوم احلكومة بالعمل على ،"11 كوب" مبراكش

 ؛وطين للبيئة والتنمية املستدامةتفعيل مقتضيات القانون اإلطار مبثابة ميثاق  -

، وتعزيز اإلطار املؤسساتي املستدامة للتنمية الوطنية سرتاتيجيةاإل تفعيلوعداد إ -

  ؛املتعلق بالتنمية املستدامة

 ؛دعم وتفعيل الصندوق الوطين للبيئة والتنمية املستدامة -

 ؛أساسي كمحور األخضر االقتصاد تعتمد وإقليمية جهوية تنموية خمططات بلورة -

 ؛ل املطارح غري املراقبةمواصلة برنامج تأهي -
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والصناعية والرفع من نسبة اجلمع  الصلبة للنفايات الوطنية املخططات تفعيل سريعت -

؛ ومعاجلة املياه والسائل الصلب للتطهري الوطنية يف املائة؛ واملخططات 05إىل 

 ؛1111يف املائة حبلول  21ىل نسبة بالوصول إ العادمة

مبا باملدن  اجلماعي احلضري النقل لتطوير للجماعات الالزم املالي الدعم تقديم -

 يسهم يف احلفاظ على البيئة؛

 للبيئة الوطين املرصد خصوصا البيئية، واملراقبة والتتبع الرصد آليات وتعزيز تفعيل -

  ؛اجلهوية املراصد ومواكبة املستدامة، والتنمية

 إطار يف املعبأة منها خاصة ،الصناعي التلوث حملاربة املخصصة املالية اإلمكانيات دعم -

 املائي؛  الصناعي التلوث ملكافحة التطوعية واآللية الصناعي التلوث مكافحة صندوق

 ؛إعداد وتفعيل برنامج وطين ملكافحة التلوث اهلوائي -

 .تدعيم السياسة الوطنية يف جمال تغري املناخ -

  تنمية العرض املائي -ب

 ؛وتفعيل براجمه للماء الوطين املخطط اعتماد -

مواصلة بكات توزيع املاء الصاحل للشرب وبالرفع من مردودية ش املاء على الطلب تدبري -

 ألف هكتار سنويا.  51ـل املوضعيالتقليدي إىل نظم حتويل نظم السقي 

 :من خالل ،املائية واملنشآت التحتية البنية تعزيز العرض املائي ومواصلة تنمية -

 سدود يف السنة 3مربجما مبعدل  سدا 25بإجناز  الكربى، السدود مواصلة إجناز -

 ؛1112و 1122 بني املمتدة الفرتة يف

 الشروب املاء إىل احلاجات سنويا للمساهمة يف تلبية صغرى سدود عشرة إجناز -

 املائية؛ الفرشات وتغذية والري القروي بالعامل

 إىل الشمال أحواض من املياه حتويل مبشروع الدراسات املتعلقة إجناز مواصلة -

 ؛إجياد آليات ومصادر التمويلالوسط، مع السعي إىل 

 غري التقليدية.يد باملاء وتشجيع مصادر املياه تنويع مصادر التزو -
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 والنجاعة الطاقية يف جمال الطاقات املتجددة ينموذج املغربالتكريس -ج

 :من بينها إجراءاتعرب وذلك 

، تفعيال للتوجيهات امللكية السامية، تنزيل وتسريع خمططات الطاقات املتجددة -

سنة  املرتقبةمن القدرة  %41من أجل رفع حصة الطاقات املتجددة من  وذلك

 ؛ 1131يف أفق  %51إىل  1111

تفعيل الشطر األول من هذه ، ويةسرتاتيجية الوطنية للنجاعة الطاقبلورة اإلمتام إ -

بني  1112و 1122برنامج" للفرتة املمتدة ما بني -سرتاتيجية يف إطار "عقداإل

  ؛واجلماعات الرتابية واحلكومةالوكالة املغربية للنجاعة الطاقية 

من طرف املواطنني واملقاوالت  إحداث آليات لتشجيع استخدام الطاقات املتجددة -

 ؛ةوحتفيز االستثمارات يف الطاقات البديلة والنجاعة الطاقي

 .ستراتيجيةاإل الطاقية المشاريع مختلف إلنجاز الضرورية العقارية األوعية تعبئة -
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 : الرابع احملور

 التنمية البشرية  تعزيز

 التماسك االجتماعي واجملاليو



  2120-2102 الربنامج احلكومي: 54

 

 



 55 2120-2102الربنامج احلكومي:   

 

احملور الرابع: تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي 

 واجملالي

 .يف الربنامج احلكومي ارئيسيو ايمركز احمور البشرية التنمية تعزيز ثلمي

يف جماالت  انطالقا من تشخيص رصيد السياسات االجتماعية والتحديات القائمةو

والقروية وحماربة الفوارق االجتماعية واجملالية ، ةالصحي اخلدماتوالرتبية والتكوين 

فإن  ،سريوصيانة التماسك االجتماعي واألوالتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات اهلشة 

بلوغ املؤشرات ، تقليص نسبة الفقر واهلشاشة ، باإلضافة إىلهدفستالربنامج احلكومي ي

 التالية:

 المؤشرات 0502الهدف في  الوضع الحالي
 يف اإلعدادي التمدرسنسبة رفع  %79 88..%
 نسبة األميةتقليص  %83 %03

 التغطية الصحيةتعميم  %73 %60
 الصحية األساسيةرفع الولوج للخدمات  %033 %03
 لدى الرضع نسبة الوفياتتقليص  والدة 0333لكل  83 والدة 0333لكل  89
 لطرق يف العامل القرويل جالولورفع  %73 %97

 العجز السكينتقليص  ألف 833 ألف 033

  التالية: اوروذلك من خالل احمل

 والبحث العلمي والتكوينالرتبية  منظومةتفعيل إصالح -1

 إلصالح سرتاتيجيةلرؤية اإلل واملتجانس التنزيل الفعلي والعملي من أجل ضمان

إرساء مدرسة اإلنصاف  من أجل" 1131-1125 منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي

فيذ هذا اإلصالح يركز على ثالثة حماور سيتم اعتماد قانون إطار لتن ،"واجلودة واالرتقاء

 :هيأساسية 
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 الفرص يف ولوج الرتبية والتكوينحتقيق اإلنصاف وتكافؤ -أ

 على: العملسيتم 

 إىل 4بالنسبة للفئة العمرية من  حتقيق إلزامية الولوج التام للرتبية والتعليم والتكوين -
 سنة؛ 15

وشبه احلضرية واملناطق ذات اخلصاص، مع اختاذ  متييز إجيابي لفائدة األوساط القروية -

 يف البوادي؛ بري الضرورية لتشجيع متدرس الفتياتاالتد

ضمان الصيانة و، ية املدرسيةتتدارك العجز احلاصل يف تأهيل واستكمال البنيات التح -

 الدائمة للبنايات املدرسية؛

 ؛اآليات االستهداف به حتسني جودتها، وتطوير ، معتعزيز خدمات الدعم االجتماعي -

وتوسيع  ضمان التمدرس أجل منورفع الغالف املالي املرصود له  "تيسري" نظام الدعمتعزيز  -

 ؛ الدوائر اجلغرافية واألسالك املدرسية املستفيدة منه

 ؛ة، وإرساء اليقظة الرتبويتطوير الربامج الوقائية للحد من اهلدر املدرسي -

 ؛أو وضعيات خاصة إيالء عناية خاصة لتمدرس األطفال يف وضعية إعاقة -

تطوير وجتويد برنامج تعليم اللغة ل من خال االعتناء باجلالية املغربية يف اجملال الرتبوي -

بتنسيق مع  العربية والثقافة املغربية لفائدة أبناء اجلالية املغربية املقيمني باخلارج

 القطاعات واملؤسسات احلكومية املعنية وكذا مع الدول الشريكة؛

مراقبة ، وتعزيز آليات وتدابري حتيني اإلطار القانوني واملرجعي لتأطري التعليم اخلاص -

 وتأطري مؤسساته، والرفع من مساهمته يف تعميم التعليم، وال سيما باجملال القروي.

 الرتبية والتكوين تطوير النموذج البيداغوجي وحتسني جودة-ب

 ، ستعمل احلكومة على:اخلصوصوبهذا 

 مبختلف أبعادها الدينية والوطنية واإلنسانية؛ القيم يف املنظومة الرتبوية تعزيز -
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 ؛فعلي للجسور واملمرات بني خمتلف قطاعات منظومة الرتبية والتكوينإرساء  -

من خالل تقوية وضع  خاصة ، ودعم التمكن من اللغات،تنزيل اهلندسة اللغوية اجلديدة -

 اللغات األجنبيةوالنهوض ب، اما وتعلمهموحتسني تدريسهواألمازيغية العربية  تنياللغ

  ؛وكذا حتسني تدريسها وتعلمها

 تعليم وتعلم العلوم والتكنلوجيا والرياضيات؛ واالرتقاء بالتعليم التقين؛جتديد  -

يف التعليم  تنمية وتطوير كفايات التالميذ يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

 ؛والتعلم

 ؛ةاعتماد اسرتاتيجية وطنية لتكوين األطر الرتبوي -

 ؛تطوير منظومة التوجيه املدرسي واملهين -

 .التعليم األوليتأهيل مؤسسات  -

وحتقيق التعبئة اجملتمعية حول  الرتبية والتكوين حتسني حكامة منظومة-ج

 اإلصالح

 ، ستعمل احلكومة على:املنطلقومن هذا 

 والبحث العلمي نإلصالح منظومة الرتبية والتكويالتسريع بإخراج القانون اإلطار - -

 ؛املشار إليه سلفا

وتتبع تنفيذ  لقيادة آليةباعتبارها ، للرتبية والتكوينتفعيل اللجنة الوزارية الدائمة  -

 ؛أهدافها حتقيقو تقويم مدى  1131-1125 سرتاتيجيةاإلمشاريع الرؤية 

  .للرتبية والتكوين الرفع من الكفاءة املؤسساتية والتدبريية لألكادمييات اجلهوية -
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 ضمان حماربة فعالة لألمية-د

 اإلجراءات أهمها:وذلك من خالل اعتماد جمموعة من 

لتعزيز دورها وتقوية جناعتها لوكالة الوطنية حملاربة األمية لالدعم الالزم  تقديم -

شراكة مع خمتلف بالالزمة للقيام مبهامها ومتكينها من وسائل العمل البشرية واملالية 

 ؛الفاعلني املعنيني

 رقمية اخلاصة بها.الدولية وتطوير الوسائل ال املعايريحسب  ميةبرامج حمو األ مراجعة -

 إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي-ه

 :التالية اإلجراءاتعرب 

 لعالي احتسني الولوج والدراسة بالتعليم  :أوال

نسبة التمدرس رتفاع الات الالزمة وتوفري اإلمكان مراجعة التغطية اجلهوية للجامعات -

 ؛حاليا %33مقابل  1112-1111سنة %45 إىلبالتعليم العالي 

حتسني لضمان تكافؤ فرص التعليم للجميع و مواصلة الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة -

 ؛اخلدمات املقدمة للطلبة

من خالل مواصلة الرفع من الطاقة  إصالح نظام املنح الدراسية والولوج للسكن اجلامعي -

وتتبع  حاالستيعابية للمطاعم واألحياء اجلامعية، ومتكني الطلبة املعوزين من املنح، وإصال

 ؛معايري االستفادة منها

ومؤسسات التعليم العالي لتقوية  تعزيز املرافق واألنشطة الثقافية والرياضية باجلامعات -

 .اندماج الطلبة وتشبعهم بالقيم النبيلة وروح املواطنة

 ءمتها مع متطلبات التنميةالاالرتقاء باجلودة لتحسني خمرجات التعليم العالي وم :اثاني

 تطور العلمي لتواكب والبحث العالي بالتعليم املتعلقة التشريعات وتطوير حتيني -

 ؛، وخاصة منها القانون اإلطاراملنظومة

%45%33
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ترسيخ الصالحيات املوكولة هلا و ممارسة خمتلفومتكينها من احرتام استقاللية اجلامعة -

 ؛املقاربة التعاقدية

 ؛التعليم العالي منظومة مكونات خمتلف بني اجلسور ومد البيداغوجي اإلصالح توطيد -

 ؛التعليم العالي العام مع وتعاون تكامل يف اخلاص العالي التعليم دور تعزيز -

  ؛العلمي والبحث العالي للتعليم جهوي كقطب املغرب موقع تعزيز -

 .العلمي والبحث العالي التعليم جودة وضمان لتقييم الوطنية الوكالة مهام تفعيل -

 والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة: دعم البحث العلمي اثالث

 مصادر واالبتكار وتنويع العلمي البحث جمال يف املتدخلني خمتلف بني التنسيق تعزيز -

 ؛التمويل

 العلمية التحاليل وخمتربات العلمي للبحث التقين الدعم لوحدات وطنية شبكة إحداث -

  ؛املماثلة

الوجيهات بني اجلامعات  دعم عرب مواصلة العلمي البحث نتائج تثمني آليات تعزيز -

  .املبتكرة املقاوالت إنشاء مشاريع واملقاوالت، وحاضنات

 تكوين مهين موجه لتحقيق فرص التشغيل -و

توفري عرض موسع ومندمج للتكوين وفتحه يف وجه  إىل احلكومة تسعى، البابويف هذا 

 :عرب الفئاتمجيع 

وضمان تكامل عرض التكوين املهين مع التعليم  2221سرتاتيجية اإلتفعيل اخلطة  -

 املدرسي والتعليم العالي، 

 يفوق تزويد سوق الشغل مبابهدف  التكوين املهين ملنظومةالرفع من الطاقة االستيعابية  -

 .مؤسسة تكوينية جديدة 213إحداث و وسبعمائة ألف خرجية وخريج نامليو
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بنفس شروط وآليات املنحة  منحة دراسيةمن يف التكوين املهين متكني املتدربني البدء يف  -

 اجلامعية؛

املتدربني بالوسط  ومنألف من الفئات ذات االحتياجات اخلاصة  241تكوين أزيد من  -

الذين ستتم تقوية استفادتهم من التكوين املهين،  وكذلك السجناء السابقني ،السجين

بشراكة مع مؤسسة حممد اخلامس للتضامن ومؤسسة حممد السادس إلعادة إدماج 

 ,ءالسجنا

 حماربة اهلدر املدرسي من أجل  توفري أكثر من مليون مقعد للمنقطعني عن الدراسة-

من خالل وضع املقاولة يف صلب جهاز التكوين لبلوغ  تعزيز التكوين املهين بالوسط املهين-

  .مليوني أجريبهدف الوصول إىل  من املتدربني بالفضاء املقاوالتي %51نسبة 

وتفعيله،  لتأطري هذا النوع من التكوين القانون املنظم للتكوين املستمر السعي إىل إقرار-

 .مكتسبات التجربة املهنيةزمين للتكوين لفائدة األجري والتصديق على  ومأسسة رصيد

 حتسني وتعميم اخلدمات الصحية -2

استكمال إىل  1112-1122الربنامج احلكومي يف جمال الصحة للفرتة  يسعى

أوراش اإلصالح والربامج اليت اخنرطت فيها احلكومة السابقة، خصوصا منها التغطية 

 .العامة الصحة وإصالح الصحية اخلدمات إىل الولوج الصحية الشاملة وتعزيز

 التغطية الصحية الشاملة-أ

 : التالية بالتدابري القيام سيتم ،اإلطار هذا ويف

لتشمل أصحاب املهن احلرة  للفئات املستهدفة املتبقية استكمال تعميم التغطية الصحية -

والعمال املستقلني .( األطباء، واملوثقون، والصيادلة، واحملامون، واملهندسون املعماريون، اخل)

من وذوي حقوقهم، وذلك .( الفالحون، البحارة، والصناع التقليديون، وعمال البناء، اخل)

وهو ما سيمكن املنظومة الصحية الوطنية من تغطية  ،خالل اعتماد القوانني ذات الصلة

 .من الساكنة %09أكثر من 
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 الصحية اخلدمات إىل الولوج تعزيز-ب

 :اإلجراءات أهمها ستقوم احلكومة بعدد من ويف هذا اإلطار 

 الصحية اخلدمات ومؤسسات العمومي باملستشفى الصحية اخلدمات االستفادة من تعزيز -

 (؛ RAMED)األولية عن طريق تعزيز متويل وحكامة نظام املساعدة الطبية 

  ؛حتسني ظروف وجودة االستقبال باملرافق الصحية -

 ؛يف اجملال الصحي اعتماد مقاربة جهوية يف معاجلة شكايات املرتفقني -

  ؛الولوج إىل األدوية واملستلزمات الطبية األساسيةتسهيل  -
بغية  املكلفةمواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية وتشجيع اإلنتاج الوطين لألدوية  -

 ؛ختفيض مثنها
 ؛الصحية اخلريطة مقتضيات تفعيل -
إطالق برنامج وطين لتأهيل البنيات  من خاللالعمومية  املستشفيات متابعة تأهيل  -

، وخاصة بالعامل مركزيا وترابيااالستشفائية والتجهيزات واملعدات واملوارد الصحية 

 ؛القروي
وحدة طبية متنقلة مع سيارة عرب ختصيص تقوية برنامج الصحة املتنقلة بالعامل القروي  -

لكل منطقة صحية، أي بكل قيادة، وذلك بشراكة مع اجلماعات الرتابية يف إطار  إسعاف

 ؛القروي بالوسط واالجتماعية برنامج تقليص الفوارق اجملالية

سرتاتيجية عن طريق تنزيل اإلالنهوض بصحة الفئات اهلشة وذوي االحتياجات اخلاصة،  -

  ؛الوطنية للصحة واإلعاقة

  ؛األشخاص املسننيإحداث برنامج خاص بصحة  -
لفريوس  احلاملني ضحايا العنف وباألشخاص واألطفال جتويد ظروف التكفل بالنساء -

  ؛داء فقدان املناعة املكتسبة
 ؛حتسني اخلدمات الصحية املسداة للمهاجرين -

دعم االستقاللية اإلدارية واملالية للمؤسسات االستشفائية يف إطار تفعيل اجلهوية  -

 ؛املتقدمة

 تعزيزو والطوارئ األخطار من واليقظة الوقاية سبل تقويةو السالمة الصحيةتعزيز  -

 .احلدود على الصحية املراقبة مصاحل
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  أولوية وطنية اسرتاتيجيةك صحة األم والطفلتكريس -ج

  ؛تأهيل فضاءات الوالدة املراقبة، خاصة يف العامل القروي -

 ؛األم والطفل إحداث أقطاب جهوية متميزة ومتعددة االختصاصات لصحة -

  ؛إحداث منظومة وطنية لتتبع وتقييم صحة األم والطفل -

بعض ل تعميم تشخيص األطفال حديثي الوالدة بغية الكشف عن األعرض األولية -

  ؛األمراض الثقيلة واملكلفة

 .تأهيل فضاءات الوالدة املراقبة يف العامل القروي -

 تعزيز املوارد البشرية الصحية-د

 :اختاذ عدد من التدابري أهمها وستعمل احلكومة على

الرفع من املناصب املالية املخصصة للقطاع ووضع شروط تفضيلية لتشجيع التعاقد  -

 مع أطباء القطاع اخلاص 

 الصحيني واإلداريني. املهنيني كفاءات تعزيز -

 وتأهيل لتكوين وطين برنامج وضع عرب وذلك الصحة، مهن طلبة عدد من الرفع -

 مراعاة احتياجات كل جهة؛، مع الصحة مهنيي

 .فتح نقاش من أجل إرساء نظام اخلدمة الصحية اإلجبارية الوطنية -

، وذلك وفق شروط استقطاب األطباء املتخصصني للجهات اليت تعاني من خصاص -

 حمفزة وبشراكة مع اجلهات؛

انتداب أطر طبية من القطاع اخلاص أو العام لالشتغال على األقل مرة يف األسبوع  -

 ، يف إطار عقد حمدد األجل؛باملراكز الصحية القروية املقفلة

، وذلك السعي إىل استثمار كفاءات األطر الطبية وشبه الطبية احملالة على التقاعد -

 من خالل التعاقد معها ألداء بعض املهام احملددة؛

  .التعاقد مع مهنيي الصحة لفتح املراكز الصحية املغلقة بالعامل القروي -
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واإلقصاء  وحماربة الفقر واهلشاشة الفوارق يف الدخل تقليص-3

  االجتماعي

، حمورا أساسيا للعمل الفوارق يف الدخل وحماربة الفقر واهلشاشة تشكل حماربة

 :اهلادفة إىل اإلجراءاتمن  عرب عدد وذلكاحلكومي يف الوالية احلالية، 

التضامن وتقليص الفوارق يف الدخل وحماربة الفقر واهلشاشة واإلقصاء  تعزيز -

 االجتماعي. 

 ذات االحتياجات اخلاصة.والفقرية والفئات  اهلشة دعم الفئات -

 توفري متويل الربامج اهلادفة إىل حماربة الفقر واهلشاشة واإلقصاء االجتماعي -

ة وتطوير حكامة الدعم عموميالجتماعية االسياسات وتكامل ال إرساء التقائية .أ

  االجتماعي وتعزيزه

 :ستسعى احلكومة إىل القيام مبا يلي ،ومن أجل بلورة ذلك على أرض الواقع

 التنمية وبرامج ومؤسساتوالتقائية سياسات جناعة  لتطويرمناظرة وطنية تنظيم  -

  ؛االجتماعية

وتصنيف  وتقييمإحداث منظومة لليقظة االجتماعية يعهد إليها رصد وتتبع  -

  ؛االجتماعية اجياتاحل

خاصة بهذه  موحدةوضع نظام لرصد الفئات الفقرية واهلشة واعتماد قاعدة معطيات  -

  ؛وفعالية الفئات، وذلك بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدال

املؤسسات، وذلك على مستوى  ،منظومة الدعم االجتماعيومردودية حكامة تطوير  -

 املراقبة؛وطرق التوزيع، وآليات الدعم واالستهداف، و، املعلوماتيةالنظم و

 ؛البشريةاملبادرة الوطنية للتنمية  دعم مواصلة -

، وذلك عن صندوق التكافل العائليحتسني شروط تطبيق مبادرتي دعم األرامل و -

االستفادة، بغية الرفع من وشروط تيسري إجراءات مراجعة و، واملساطرطريق تبسيط 

  ؛وتوسيع املستفيدين من التكافل العائلي فعليا من هذا الدعمعدد املستفيدات 
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تهلك يف جمال التموين وضبط السوق وتفعيل قانون حرية محاية املستفعيل آليات  -

  ؛واملنافسةاألسعار 

تتبع األسعار واقرتاح تدابري احلفاظ على القدرة الشرائية عرب تكثيف عمليات مراقبة  -

خمتلف أجهزة املراقبة ومحاية املستهلك ووضع نظام يقظة لتتبع  معبتنسيق السوق 

 .التموين واألسعار

 اهلشةالفئات و األسرة والطفولة ودعم تقوية أنظمة الرعاية االجتماعية -ب

 اختاذ التدابري التالية: وستعمل احلكومة على

 :على مستوى الرعاية االجتماعية

ومأسسة الرعاية  ية االجتماعيةالقانون املتعلق مبؤسسات الرعا تفعيلو اعتماد -

 ؛االجتماعية

 .التكفل بهذه املؤسسات ومواصلة تأهيلهابروتوكوالت  وضع -

 :ألسرة والطفولةعلى مستوى ا

 ؛إطالق منوذج مغربي للوساطة األسرية -

  ؛اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة تفعيل -

 ؛الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزلينيالقانون احملدد لشروط تفعيل  -

تقوية  ، وذلك أساسا من خاللالسياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة تفعيل -

والنهوض باملعايري االجتماعية ، وتعزيز فعاليته حلماية األطفالالقانوني اإلطار 

ووضع منظومات  ،وإحداث أجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولة احلمائية،

 ؛للمعلومات والتتبع والتقييم واملراقبة

من أجل التكفل باألطفال املتخلى عنهم واملشردين، وذلك تدابري استعجالية  اختاذ -

  ؛عن طريق تعزيز دعم الدولة للمراكز املتخصصة، وإنشاء مراكز إضافيةأساسا 

وتوفري اآلليات التمويلية للتكفل  بلورة سياسة وطنية للعناية باألطفال يف وضعية هشة -

 ؛يف وضعية هشة عنهم واألطفالباأليتام واألطفال املتخلى 
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 ؛الرفع من قيمة التعويضات العائلية وعدد األطفال املستفيدين -

 .وإدماج األمهات املهمالت تطوير منظومة صندوق التكافل العائلي -

 :ألشخاص املسننيبالنسبة ل

واجملتمع  سنني واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولةشخاص املسياسة وطنية لأل وضع -

 ؛تفعيل املرصد الوطين لألشخاص املسنني، وكرامتهم وحقوقهمضمان ل املدني

 ؛باألشخاص املسنني أساليب بديلة عن التكفل املؤسساتي طويرت -

 .لتكوين والتدريب يف مهن الشيخوخةاتعزيز  -

 :إعاقة ألشخاص يف وضعيةبالنسبة ل

  ؛ئة من مناصب الشغل لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقةايف امل 7حصة  تفعيل -

 وضعية يف األشخاص حقوق املتعلقة حبماية اإلطار القانون مقتضيات يف تفعيل البدء -

سيما وضع نظام للدعم االجتماعي والتشجيع واملساندة  ، البها والنهوض إعاقة

 لفائدتهم؛

  ؛األشخاص يف وضعية إعاقةوطين للنهوض حبقوق خمطط عمل  وضع -

يف وضعية اإلطار الوطين مع مقتضيات االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص  الءمةم -

  ؛إعاقة

إطار تنظيمي إلزامي من أجل تعزيز خمتلف بدائل اإلدماج املدرسي لألطفال  وضع -

  ؛املعاقني

  ؛قائم عمومي الولوجيات عند أي تصميم جديد أو بناء مراعاة -

 ؛وتقنني املراكز املتخصصة يف اإلعاقة تنظيم  -

، وذلك بإقرار برامج تربوية ودينية حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة النهوض -

  ؛وإعالمية وتواصلية لتغيري التمثالت االجتماعية السلبية املنتشرة عن اإلعاقة

وإدراجه يف  بعد اإلعاقة يف املخططات الوطنية والربامج الرتابية للتنمية دمج -

 ؛امليزانيات القطاعية
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  .ل وتكوين املوارد البشرية يف جماالت النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقةيتأه -

 :بالنسبة للسجناء

يق مساعدتهم على متابعة عن طر سجناءوضع سياسة متكاملة إلعادة إدماج ال -

  ؛واحلد من مشكل االكتظاظالسجناء حتسني شروط إيواء و دراساتهم

وتوسيع دائرة السجناء املستفيدين تطوير الربامج الرتبوية السجنية و تأهيل املؤسسات -

 .منها

 :لمهاجرين املقيمني باملغرببالنسبة ل

 :تنفيذا للتعليمات امللكية السامية، ستقوم احلكومة مبا يلي

 ؛الوطنية للهجرة واللجوء اإلسرتاتيجيةتفعيل  مواصلة -

 املتخذة من أجل متتيع املهاجرين املقيمني باملغرب بكافة حقوقهم اإلجراءاتدعم  -

 ؛بالدنا كما صادقت عليهااملتضمنة يف املواثيق الدولية 

  ؛املهاجرينلفائدة الت التوعية مح إطالق -

نشاء مراكز الستقبال الالجئني ومتكينهم من التمدرس إلمصادر متويل  جيادإ -

 يف إطار شراكة مع املفوضية السامية لالجئني؛ والتطبيب

 .من الولوج إىل املدرسة العمومية متكني أبناء املهاجرين املقيمني باملغرب -

 وتعزيز مساهمته يف مكافحة الفقر والتهميش االقتصاد االجتماعيتقوية  -ج
وتعزيز وتوفري مناخ مالئم لتنميته وتثمني املنتوج وتنظيم الفاعلني بالقطاع  تقوية -

 ؛املبادرات احمللية واجملالية

وكذا املرسوم املتعلق بتنظيم  القانون املتعلق بالتعاونيات مقتضيات تفعيلمتابعة  -

  ؛وتسيري سجل التعاونيات

ضافة إىل القطاع باإلالذي يشمل  إخراج القانون اإلطار لالقتصاد االجتماعي -

جتماعي واجلمعيات ذات الطابع أي مقاوالت االقتصاد اال ،التعاوني، املكونات األخرى

 ؛االقتصادي وغريها
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سيما منها اجلهوية  ،تطوير فرص الولوج إىل مصادر التمويل ودعم الشراكات -

  .واحمللية

متويل السياسات اهلادفة إىل حماربة الفقر واهلشاشة واإلقصاء االجتماعي  - د

 لفئات واسعة من اجملتمع

باإلضافة إىل املوارد املالية املتاحة حاليا على مستوى ميزانية الدولة وميزانيات 

املؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية، ونظرا حلجم النفقات اليت تتطلبها السياسات 

 ستعمل احلكومة على، حماربة الفقر واهلشاشة واإلقصاء االجتماعيالعمومية اهلادفة إىل 

 الية:اختاذ التدابري الت

من خالل رفع الدعم تدرجييا عن املواد املتبقية بهدف  ةصإصالح صندوق املقا مواصلة -

 ، ودعمياسات وبرامج التنمية االجتماعيةسمتويل  املوجهة إىلعتمادات الا الزيادة يف

 ؛الفئات اهلشة واحملتاجة

 ؛ صندوق دعم التماسك االجتماعي مراريةستا -

ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات واملوارد  مندمجبرنامج وطين  متويل -

 ؛الصحيةو التعليمية

إلجناز برامج شراكات بني الدولة والقطاع اخلاص ومجعيات اجملتمع املدني  عقد -

 .يف جمال حماربة الفقر واهلشاشةبتمويل مشرتك، 

 اجملالي توازنودعم ال العامل القروي نميةتسريع وترية ت-4

 اختاذ التدابري التالية: ب ستقوم احلكومة 

برنامج تقليص الفوارق االجتماعية واجملالية إجناز لتسريع تنفيذي خمطط  وضع -

، مبين على الشراكة بني مليار درهم( 55) سنوات 7على مدى  بالعامل القروي

 ؛اجلهات واجلماعات الرتابيةوخمتلف القطاعات الوزارية واملؤسسات 

  ؛صندوق التضامن بني اجلهاتو، االجتماعيلتأهيل صندوق ا تفعيل -
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وتنمية املناطق  الربامج احلالية اهلادفة إىل فك العزلة عن العامل القروي تعزيز -

خاصة بالنسبة للفتيات يف  ،وتشجيع التمدرس والتكوين وحماربة األمية اجلبلية،

 ؛اجملال القروي واألحياء اهلامشية باملدن

وتزويدها باملرافق والبنيات التحتية  القروية الناشئةبرنامج وطين للمراكز تفعيل  -

 ؛األساسية

وتيسري  التدابري الالزمة من أجل رفع معدل الربط الفردي بشبكة املاء الشروب اختاذ -

 ؛الولوج إىل الصرف الصحي بالعامل القروي

وكذا مقرات إلقامة األساتذة ومهنيي  ،تعزيز الداخليات ودور الطلبة والطالبات -

، ودور للضيافة قرب املراكز الصحية لفائدة املرافقني الصحة يف العامل القروي

 ؛ملرتاديها، مما ميكن من تقريب املواطنني من املصاحل العمومية

وتيسري الولوج  الئق سكنالفقرية واملتوسطة على  الطبقاتدعم حصول -5
  للسكن

  التدابري واإلجراءات التالية:باختاذ  احلكومة ستقوم

لتقليص العجز واحلد من مجيع أشكال  0502وحدة سكنية يف أفق 055.555 إنتاج -

 السكن غري الالئق؛ 

 دور اليت تعيش يف (205555) من مائة وعشرين ألف أسرة %55السعي إىل معاجلة  -

 ؛  1112يف أفق سنة  "دون صفيحبمدن "الربنامج الوطين إطار  يفصفيح ال

 055.555احلضري لألحياء غري القانونية لتحسني ظروف سكن ما يفوق  التأهيل -

 أسرة؛

وتفعيل دور الوكالة الوطنية بناية مهددة باالنهيار  17.555بشأن معاجلة  التعاقد -

 للتجديد احلضري وتأهيل املباني اآليلة للسقوط؛

إنتاج السكن االجتماعي والسكن املنخفض التكلفة وإحداث منتوج موجه  تشجيع -

  ؛لألسر املعوزة

120.000
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وتشجيع السكن التشاركي والتضامين وكذا تسهيل آليات تشجيع السكن  إنعاش -

 االجتماعي املوجه للكراء وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن؛

ة العقارية واإلجيار املفضي القانوني والتقين للقطاع يف جمال الوساط التأطريتعزيز  -

 ؛إىل التملك وتأطري السكن التضامين والتشاركي

 متويالت مدعمةمن  من األسر الفقرية االقتصاديلولوج للسكن يف ا الراغبنيمتكني  -

 معايري حمددة؛ وفق

  ؛إعادة النظر يف سياسة دعم حصول الطبقة الوسطى على السكن -

الطبقات الوسطى  لتيسري ولوجاملساطر اخلاصة بالتعاونيات السكنية ودعمها  تبسيط -

 ؛سكن يالئم إمكانياتها وتطلعاتهاإىل 

 واخلصوصيات املعماري الطابع مراعاة مع القروية باجملاالت لسكنإطالق برنامج ل -

 واحمللية. اجلهوية

 لرياضة لسني الولوج العناية بالشباب وحت -6

 :من أجل ذلك باعتماد اخلطوات التاليةوستقوم احلكومة 

 أ. اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب

كومي باعتباره ميثل ثلث اجملتمع مركزيا يف الربنامج احل موقعا بحيتل الشبا

 اإلجراءات خالل من مما حيتم تقديم خدمة عمومية ومندجمة للشباب، ،ورصيدا للوطن

 :التالية 

 ،وفق مقاربة تشاركية للشباب املندجمة الوطنية اإلسرتاتيجيةوتنفيذ  تنزيل -

 ؛يتفعيل اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعو -

ودور الشباب  التخييمجمال اخلدمات املقدمة يف ب مراجعة اإلطار التنظيمي اخلاص -

 ومراكز التكوين املهين النسوي.

ومراكز التكوين  مؤسسة لدور الشباب 2555البنيات التحتية ل وتطويرتأهيل  -

 والتخييم، ومراكز االستقبال والطفولة واعتماد شراكات مع اجلهات املختصة.
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 نهج مبدأ التعاقد مع اجملتمع املدني الشبابي واملبين على النتائج. -

وحتسني  الربنامج الوطين للتخييمطفل من االستفادة من مليون  السعي إىل متكني -

 ظروف االستقبال بفضاءات التخييم. 

 حتسني الولوج للرياضة وتعزيز اإلشعاع الرياضيب. 

 اآلتية:جراءات اإلمن أجل ذلك ستقوم احلكومة بو

 .الوطنية للرياضة اإلسرتاتيجيةأجرأة وتنزيل  -

، وذلك بهدف تنمية تعزيز سياسة القرب الرياضيدعم إحداث بنيات رياضية للقرب و -

الرياضة من قبل فئة عريضة من العموم على مستوى األحياء واملؤسسات ممارسة 

 :اليت سيتم اختاذهاومن أهم اإلجراءات  .التعليمية واجلامعية

o النهوض بالرياضة املدرسية؛ 

o تشجيع مشاتل تكوين األبطال؛ 

o استغالل الفضاءات الرياضية املوجودة يف املؤسسات التعليمية؛ 

o واملراكز املتوسطة باملدن خاصة الرياضية، تيةالتح البنيات تغطية تطوير 

 .القروية

وفق مقاربة تشاركية ومنهجية مصاحبة ومواكبة برامج عمل اجلامعات الرياضية  -

وفق  الرياضية واجلمعيات للجامعات املقدمة املساعدات وضبط حتسنيعمل تعاقدية و

 ؛قواعد احلكامة اجليدة

 الرياضية التحتية البنيات وتدبري لتنمية والعام اخلاص القطاعني بني شراكة إرساء -

 مع للقرب، الرياضية املالعب وجتهيز لبناء مشرتك متويل بتعبئة يسمح مبا ،للقرب

 يف وذلك املرافق، هذه تسيري من تدرجيي بشكل واجلمعيات اخلواص املقاولني متكني

 والقيام املقدمة اخلدمات مستوى على احلفاظ مع مالئمة، وكلفة حتمالت دفرت إطار

 . الالزمة باإلصالحات
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 واإلعالم والنهوض بهمالثقافة حتسني الولوج إىل ا -7

 من خالل:

وحتسني الولوج إليها وتعزيز اإلشعاع النهوض بالثقافة املغربية حتسني  - أ

 الثقايف

يف التنمية البشرية،  ةودورها يف تعزيز اهلوية الوطنية واملساهم ر الثقافةدوبالنظر ل

ولي ست احلكومةالرأمسال الالمادي لبالدنا، فإن  والنهوض بالرتاث الفين واإلبداعي، وتثمني

 أهمية خاصة هلذا اجملال، بالتنصيص على جمموعة من التدابري منها:

  وطنية؛ ثقافية اسرتاتيجية إرساء -

ترتكز على تقوية اللغتني الوطنيتني الرمسيتني العربية  إطالق سياسة لغوية مندجمة -

، ومحاية اللهجات والتعبريات  إطار حيفظ الوحدة ويضمن التنوعواألمازيغية؛ يف

، مع االنفتاح على اللغات األجنبية والثقافات األخرى الثقافية املستعملة يف املغرب

 ؛وعلى حضارة العصر

 وتشجيع ،الرتابي اجملال على عادل بشكل توزيعهاو األساسية يةالثقاف البنيات توفري -

 املتعددة؛ أبعاده يف الوطين الثقايف الرتاث على واحلفاظ للكتاب االعتبار وإعادة القراءة

كمعدل سنوي  موقع 511تسجيل  عرب والطبيعي الثقايف الرتاث وتثمني احملافظة -

 احلية ومراجعة اإلنسانيةالكنوز و الثقايف بالرتاث املرتبط التشريعي اإلطار تطويرو

 الوطنية اللجنة وإرساء املتاحف وتسيري إحداث وتأطري الثقايف بالرتاث املتعلق القانون

 ؛للرتاث والوطنية اجلهوية نواللج الثقايف للتنوع

  ،الثقافة لقطاع املخصصة للميزانية التدرجيي الرفع -

واالنفتاح على القيم الكونية وعلى  ،والوطنية الدينية والقيم بالثوابت الثقافة ربط -

 البعد وإبراز وحاضرا، ماضيا للمغرب احلضارية رموزال إبرازالثقافات األخرى، مع 

 ؛املغربية للثقافة اجلهوي

  ة؛الوطني الثقافية الصناعة أسس إرساء -
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 21 إىلالتارخيية  واملعامل واقعامل زيارات عدد رفع بهدف الرتاث اقتصاد قطاع تنمية -

 ؛1112 أفق يف زائر ماليني

  ؛الوطنية املسرحية بادراتامل دعمو الوطنية املسارح قاعدة توسيع -

 والتالميذ؛ الطلبة لفائدة الثقافية واخلدمات الوطنية للمتاحف الولوج تشجيع -

 إشعاعها. يف واملساهمة الشباب للمؤلفني واألدبية الفكرية اإلنتاجات دعم -

 املغرب إشعاعدوره يف تكريس املواطنة ووتعزيز عالم حتسني الولوج لإل -ب

 :وذلك من خالل اإلجراءات التالية

 الوطنية؛ اإلعالمية املقاوالت وتنمية الوطين اإلعالمي اإلنتاج دعم -

 مسعية خدمات وتطوير ،املغربي البصري السمعي املشهد وإغناء تنويع على العمل -

 عامة؛ واإلذاعي التلفزي البث تغطية وتوسيع رقمية، بصرية

 اجلهوية الصحافة تقوية على والعمل والرقمية الورقية للصحافة املوجه الدعم تعزيز -

 املتقدمة؛ اجلهوية تنزيل ورش ملواكبة

فية ااالقتصادي للمقاوالت الصح النموذج وتعزيز فيةاتعزيز مكانة املؤسسات الصح -

 يف؛امن خالل تقوية برامج الدعم العمومي للصحف والتكوين الصح

 لتنظيم أساسيا مرجعا باعتباره للصحافة الوطين مقتضيات قانون اجمللس تنزيل -

 ؛واحرتام أخالقياتها املهنة

 املغرب العربيووكالة العمومي  البصري الوطين السمعي االتصال تعزيز مكانة قطاع -

 ؛التعدديةحرية ممارسته واحرتام  من خالل السهر على ضمان لألنباء

عرب  السينمائية الصناعةاملغربي وقانون  السينمائي للمركز املنظم القانون تطوير -

 تعزيز صورة املغرب كوجهة للتصوير؛و السينمائية الوطنية بالصناعة االرتقاء

واإلسراع يف تنزيل  اجملاورة واحلقوق املؤلفني تقوية آليات محاية امللكية الفكرية وحقوق -

 .مقتضيات قانون النسخة اخلاصة
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  :اخلامس احملور

 تعزيز اإلشعاع الدولي للمغربالعمل على 

 العامل يف العادلةه قضايا وخدمة
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احملور اخلامس: العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب 

 وخدمة قضاياه العادلة يف العامل

 اإلسرتاتيجيةرؤية تنفيذ ال الدبلوماسي يف إطارال اجملعمل احلكومة يف  يندرج

ومصاحله العليا، وشراكاته  ، لتموقع املغربلصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل

 على املستوى اجلهوي والقاري والدولي.

 :وفق التوجهات التاليةوستعمل احلكومة 

خصوم وحدته الوطنية  عن القضية الوطنية ومواجهةللدفاع هود الدبلوماسي اجملرفع  -

هم من أجل الطي النهائي للنزاع املفتعل حول أقاليمنا وإبطال مؤامرات ،والرتابية

 اجلنوبية.

موقعه كفاعل  وطيدتعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب، وتاإلمكانيات الدبلوماسية ل تعبئة -

وحتصني مصاحله  ،إقليمي على املستوى اإلفريقي واملتوسطي والعربي واإلسالمي

 .شركائه االقتصادينيائه، وتنويع دائرة حلف وتوسيع، اإلسرتاتيجية

لقيام بدوره املسؤول يف املنطقة باعتباره عنصر أمن االعمل على مواصلة املغرب  -

 ،واستقرار وتوازن، ومصدرا لإلشعاع يف املنطقة العربية واإلسالمية ويف إفريقيا

بنموذجه السياسي ومنوذجه يف تدبري احلقل الديين ويف الدفاع عن قضايا األمة وعن 

 فريقيا وحقها يف بناء منوذجها يف التنمية.استقاللية إ

اإلشكاالت بلوماسية واخلارجية من أجل التصدي ملختلف رفع قدرات املواكبة الد -

 شبكاتالعابرة للحدود مثل قضايا اللجوء واهلجرة، وتهريب املخدرات واألسلحة، و

االجتار يف البشر، واجلماعات املسلحة، واحلركات اليت تهدد السلم اإلقليمي والعاملي، 

 . ةكلة املنظمات اإلقليمية والدوليإعادة هياإلسهام يف وقضايا املناخ، و

تقوية التعاون مع حميطنا العربي وتعزيز العالقات مع الشركاء التقليديني للمغرب،  -

مع دول اخلليج، وترسيخ التوجه اإلفريقي على  يجيةاإلسرتاتتفعيل الشراكة وخاصة 

العالقة  وتفعيلوالثقافية والدينية واإلنسانية،  واالقتصاديةكل املستويات السياسية 

مع االحتاد  الوضع املتقدم، وتطوير البناء املغاربيمع االحتاد اإلفريقي، واستكمال 
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شراكتنا استثمار ويه غرب وسالمة أراضيضمن وحدة امل بي ومؤسساته مباواألور

وخاصة مع  ،وتنويع وتعزيز شراكاتنامع الواليات املتحدة األمريكية،  اإلسرتاتيجية

  .والربازيل واهلند الدول الصاعدة كروسيا والصني

لسياسة اخلارجية كما اعريضة للربنامج فيما خيص الطوط اخلوميكن أن جنمل 

 يلي:

 حتصني الوحدة الرتابية للمملكة-1

على  ،بشمال اململكة وجنوبها ،الوحدة الرتابيةحتصني املغربية مسألة  احلكومةتضع 

بإمجاع وطين وراء  الدبلوماسية، على اعتبار أنها قضية املغاربة األوىل، وحتظى رأس أولوياتها

 ويف هذا اإلطار، سيتم العمل على ما يلي: نصره اهلل.صاحب اجلاللة 

، جلعل املتقدمةقاليم الصحراوية واجلهوية واكبة تفعيل النموذج التنموي لألم -

، طبقا للرؤية املتبصرة جلاللة امللك الصحراء صلة وصل بني املغرب وعمقه اإلفريقي

 .حفظه اهلل

كحل سياسي  ،ملبادرة احلكم الذاتي يف األقاليم اجلنوبية الدوليالدعم  دوائرتوسيع  -

 املفتعل. وحيد هلذا النزاع اإلقليمي

 ملناورات خصوم الوحدة الرتابية على كل اجلبهات. التصدي -

وحث املنتظم  ،خميمات تندوف يففضح اخلروقات القانونية واإلنسانية واألخالقية  -

لسماح با ، بدءايف هذا اجملال الكاملةوليتها ؤللضغط على اجلزائر لتحمل مس األممي

 ومتتيع ،ه املخيماتللمفوضية السامية لالجئني بالقيام بواجبها يف إحصاء ساكنة هذ

، ومتكينها من حقوقها األساسية، ويف باحلماية اإلنسانية الدولية هذه الساكنة

 مقدمتها حرية التعبري والتنقل.

التنسيق مع الربملان ومنظمات اجملتمع ومن أجل ذلك، ستعمل احلكومة على تقوية 

ة ومتواصلة بقيادة صاحب اجلاللة الوطنية، يف إطار تعبئة وطنية شامل الفعالياتوكل  املدني

 نصره اهلل.
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 ة جلاللة امللكاإلفريقيمواكبة السياسة -2

 ،لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللالشخصي الفاعل  بفضل االخنراط

 ل:من خال أن حتقق نقلة نوعية، السياسة اإلفريقية للمغرب، استطاعت يف القارة اإلفريقية

حصر يف نال تكاملة اجتاه إفريقيا"، والنظر "إليها كمجموعة" شاملة ومت سياسة"نهج  -

، وذلك وفق الرؤية امللكية السامية و جمال ثقايف أو لغوي بعينهأ ،حمدد إقليميفضاء 

  للمسرية اخلضراء. 42مبناسبة الذكرى دكار اليت تضمنها خطاب جاللته يف 

من قبيل االقتصاد  ،يويةاحلاالت منفتحة على اجمل متعددة األبعاد سياسةإرساء  -

 .األمن واهلجرة واجلوانب الروحيةوالتنمية و

تعزيز العالقات مع كل دول ومناطق القارة، على الصعيد الثنائي وعلى مستوى  -

وخصوصا اجملموعة  ،فريقي( والتجمعات اإلقليميةاإل االحتاداملؤسسات القارية )

 (.(CEDEAO االقتصادية لدول إفريقيا الغربية

)مشروع أنبوب الغاز الذي سريبط بني  هيكلةاملكربى الشاريع تنفيذ املبني يق التوف -

جيابي اإلوقع الذات  شاريعاملواملغرب ونيجرييا؛ املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي(، 

ة )ترقية البنى التحتية؛ تشييد مرافق صحية وتربوية(، والنهوض على الساكناملباشر 

 رة للدخل، قرى الصيادين...(داملبالتنمية البشرية )املشاريع 

خطة عمل املوقعة وإقرار آلية للتنسيق بهدف متابعة املشاريع واالتفاقيات  وضع -

القطاعات  لضمان مواكبة "،واضح وأولويات حمددة برنامج"متكاملة تستند إىل 

تمام الذي توليه للدول "نفس االه لتلقى دول القارة، ة اإلفريقيةسللسياالوزارية 

 الغربية".

 واإلسالمي البعد العربي-3

تعزيز الشراكة وال سيما ثنائية، العالقات تقوية الوالعمل العربي املشرتك  تعزيز جهود -

 .يمع جملس التعاون اخلليج اإلسرتاتيجية

 املغاربية يف أفق استعادة االحتاد املغاربي لدوره.الثنائية  العالقات توطيد جتديد جهود -
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ستواصل يف السياسية اخلارجية للمغرب، حيث القضية الفلسطينية  تعزيز موقع -

 جلنة القدس، رئيس نصره اهلل، اجلاللة امللك حممد السادس احلكومة بقيادة صاحب

دائم للقضية ول عادل وشامل اخنراطها يف اجلهود الدولية من أجل التوصل إىل ح

 ةواكبم، والقدس تهاعاصم يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة الفلسطينية، مبا

جهود جاللته الدؤوبة يف دعم املقدسيني واحلفاظ على هوية القدس الشريف، وعلى 

طابعه الروحي واحلضاري والدميغرايف، والسيما من خالل العمل امليداني لوكالة بيت 

 مال القدس الشريف.

ر االخنراط يف العمل اجلماعي داخل منظمة التعاون اإلسالمي لتوطيد أواص رفع -

حرمة املقدسات اإلسالمية  ْود عنالتضامن ورفع حتديات املرحلة، وعلى رأسها الذَّ

إجياد الطائفية، والعمل من أجل الغلو وومواجهة كل أشكال  املتطرفوحماربة الفكر 

 عاناة الشعب السوري الشقيق.مل حل

 التارخيية واالنفتاح على فضاءات جديدة الشراكاتتعزيز -4

 فرنسا خاصة منها ،دول أوروبا املتوسطية التارخيية مع املغرب شراكاتمواصلة تعزيز  -

 . املتحدة األمريكية وإسبانيا ومع الواليات

تنويع شراكاته عرب االنفتاح على فضاءات جديدة من خالل تفعيل  مواصلة -

الشراكات املربمة مع كل من روسيا والصني، وكذا االستثمار يف فضاءات واعدة 

 والوسطى. ةسيوية كاهلند واليابان، ودول أمريكا الالتينيأخرى مع دول آ

قاربة اجلديدة، مب تحدياتملواجهة الالشراكة مع االحتاد األوروبي  تعزيز وجتديد -

، ومراعاة املصاحل العليا ،خالص بني الشركاءواإلتقوم على مبادئ الشفافية واالحرتام 

مبنية على الوضوح يف  ومتوازنةة يقيشراكة حق إلرساء وحتقيق املنفعة املتبادلة

 .لتعهداتباوالوفاء  ،املواقف

 املهجر يف املغربية اجلاليةب العناية-5

، لدفاع عن حقوقهم ومحاية مصاحلهما، وستعمل احلكومة على خدمة مغاربة العامل

 :عربومحاية هويتهم الثقافية والدينية، 
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 .العامل يف املؤسسات الوطنيةشراك مغاربة إتفعيل املقتضيات الدستورية القاضية ب -

 ؛كما ستعمل على اإلسراع بإخراج القانون املنظم جمللس اجلالية املغربية باخلارج

استكمال ورش اإلصالح القنصلي، ومسلسل حتديث وجتويد اخلدمات القنصلية  -

 .مالئملفائدة أفراد اجلالية املغربية باخلارج، وفق برنامج عمل  واالجتماعية

أكرب حلماية القاصرين املغاربة غري املرافقني باعتبارهم فئة هشة  اهتمامإعطاء  -

معرضة لالستغالل من قبل عصابات االجتار يف البشر أو اجلماعات التبشريية أو 

 املتطرفة.

دولة وتوسيع  24 معواليد العاملة الضمان االجتماعي  اتفاقيات وتفعيل تطوير  -

 . االتفاقيات لتشمل دوال أخرى

وخصوصا من خالل  ،بإشكاليات السجناء املغاربة يف السجون األوروبيةاالهتمام  -

 حقوقها. ضمانواحلرص على  القانونيةاملرافقة 
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 خامتة
 جيسده ما وهو ،كومي رهني بتوفر التزام سياسي قوياحلربنامج الهذا جناح تنفيذ  إن

ووضع آليات دقيقة ملتابعة وتيسري العمل  تعبئة اجلهاز اإلداريب. كما أنه رهني األغلبية ميثاق

  .احلكومي على املستوى امليداني

وباإلضافة إىل اإلجراءات املقرتحة أعاله لتحقيق جناعة السياسات هلذا الغرض، و

 :اآلليات التاليةفإن احلكومة ستعتمد ، بصفة عامة العمومية

والتدابري  األهداف ،اخلصوصبتضمن ي يف أفق ثالثة أشهر تنفيذي خمطط اعتماد -

 قطاع حكومي.اليت سيتم اختاذها بالنسبة لكل 

بنية إحداث ، وامجنالرب اتتبع وتيسري تنزيل هذل تنزيلوزارية لل-جلنة بنيإحداث  -

  .بذلكإدارية لدى رئيس احلكومة يعهد إليها 

اليت  واإلجراءاتجناح اإلصالحات واألوراش أن إمياننا بالبد من التأكيد على وهنا 

واألغلبية الربملانية واحلكومية احلكومة  ال يتطلب فقط تعبئةيتضمنها الربنامج احلكومي 

التعبئة و يستدعي إرادة مجاعية لإلصالحو، امجاعي اوطني اجمهود يتطلبوحدها، بل 

دنيني للمؤسسات وللفاعلني السياسيني واالقتصاديني واالجتماعيني واملالتام واالخنراط 

حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل ني، ات واملواطنطنوعموم املوا

 .ونصره

املصلحة الوطنية فوق كل  جعلاإلميان العميق والراسخ من أجل  ،ونا يف عملناوحيد

استقرار وحدة ووجعل احلفاظ على  ،التشاور واحلوارواعتماد  ،الثقة والتعاونوتغليب  ،اعتبار

 يسعى اجلميع لتحقيقه. هو اهلدف األمسى الذيوجاذبية وتنافسية بالدنا 

وأن  ا وطنيا،طموحيشكل امج من أهداف وإجراءات نوإذ ندرك أن ما يتضمنه هذا الرب

اإلكراهات والتحديات اليت أمامنا كبرية، فإن ثقتنا يف اهلل أوال، ثم يف اإلرادة اجلماعية 

 نا مطمئنني إىل النجاح يف تطبيقه.واالخنراط الشعيب جتعل
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 كما أؤكد أن هذا الربنامج هو باكورة عمل مجاعي مشرتك بني مكونات األغلبية

احلكومية، ويعكس انشغالنا يف املقام األول بقضايا الوطن واملواطنني،  وخمتلف القطاعات

 حفظا لكرامتهم، ومحاية وصونا حلقوقهم وحرياتهم.

القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد  يف ظلخري هذه األمة  وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه

 السادس نصره اهلل، وجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء مزدهرا.

 .ه وبركاتوالسالم عليكم ورمحة اهلل
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