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���א��א�����א�������� �

  والص�ة�والس�م�ع�ى�سيدنا�محمد�وآله�وصحبه�ومن�و�ه،

  

  

��نشهد �اليوم �ملحظة �*ي �فاصلة �0ص�حات � ب�دنابسلسل �خ�ل �ربط�من �من �أقرته ما

� �الحكومة �مبدأ �واعتماد �با?حاسبة ��قBCاع�?سؤولةاللمسؤولية �صناديق �من �حيث�ا?نبثقة ،

Kنتقدم�� �الBO?ان�Mذا �وذلك�*ي�عون�بثقة�مجلس�النواب�نيل�لالBOنامج�الحكومي�أمام هللا�تعاZى،

�يحتم �ودوليا، �وإقليميا �وطنيا �وحضاري�استثنائي defى �نتقال�سياق�سياZمن جديدة مرحلة إ 

أفضل� غد *ي الثقة وتعزيزالجديد�*ي�تjkيل�مقتضيات�الدستور� ع�BOالتقدم الديموقراطي، البناء

�الجماsي�توفBr و �ا?غربية لpمة �التنافس�والعمل  وسيادته وقوته الوطن Mvضة أجل من شروط

مواطناته� لكافة العدالة��جتماعيةوالتنمية�و  والحرية الكرامة مغرب و�جMwاد�*ي�إرساء ووحدته،

  .مواطنيهو 

حراك�ديموقراطي�عربي�تمكن�فيه�ا?غرب�من�سياق��إن�عرض�الBOنامج�الحكومي�يأتي�*ي

مسارا�متمjrا�واستثنائيا��مع�تحدياته�واستحقاقاته،�واستطاع�أن�يشق�و�ستبا�يالتفاعل�0رادي�

�الشعب�ا?غربي��نجح � السادس�نصره�هللامحمد� بقيادة�ج�لة�ا�لكفيه �إرساء ثالث�خيار�*ي

ع�ى�أرضية�الثوابت�الراسخة�لpمة�ا?غربية�وا?تمثلة�مرتكز�و �،*ي�إطار��ستقرارقائم�ع�ى�0ص�ح�

�والتشبثأرضا�و�شعبا�الوحدة�الوطنية�الدفاع�عن�و وقيمه�الدين�0س�مي�السمح�ب�التشبث*ي�

  .ا?لكية�الدستورية�و�ختيار�الديمقراطيب

�لـل �ا?لكي �الخطاب �شكل �القوى��2011 مارس 9 قد �?طالب �وتاريخية �شجاعة استجابة

�ل�ص�ح�و  �اا?تطلعة �و مقاومة �والفساد، �ا?ستمر�? كان�انط�قالتحكم defالسيا� سلسل�التحول

اعتماد�دستور�جديد�يفتح�آفاق�تعميق�هذا�التحول�بيوليوز� فاتح�ستفتاء*ي�اوالهادئ�الذي�تعزز�

�له�قواعد ��ويضع �ثم�جاء �و �0يجابي�طور التوضمانات�ومؤسسات، �النوsي  25 انتخابات�يوم*ي

BOا 2011 نون�dة�محطة��كانتل�jrن�*ي� تتجل *ي�تاريخ��ستحقاقات��نتخابية�با?غربمتمrتدش
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الثقة� ترسخالشأن�السيا�defوالعمومي�و تدب�Brمع�بفعالية�ن�و ا?واطنتجاوب�ف�Mا�جديدة�مرحلة�

  .*ي�ب�دنا�مصداقية�التحول�السياdefزكى� ات�ال�زمة�ممانجاز�0ص�حإ*ي�

اهتمام�وحراك�شبابي�دال�و هذا�ا?سلسل�0يجابي�ا?سنود�بمتابعة�شعبية�قوية�طار�إ*ي�

� �رئيس�الحكومة �تعيrن �تم ،Brكب� �وترقب�دوZي �واسع �من�طرف��إع�مي ا�لك�صاحب�الج�لة

،�وت�ه�اعتماد��مقاربة�تشاركية�واسعة�ةيلدستور ا�للمقتضيات�اوفق محمد�السادس�حفظه�هللا

¢غلبية�الحكومية،�والحرص�ع�ى�التواصل�ا?نتظم�مع�الرأي�العام،�وأثمر�ذلك�وضع��*ي�تشكيل

ع�ى�قواعد�كفيلة�بتخليق�ا?مارسة�السياسية�وضمان�ا?صداقية��لpغلبية�الحكومية�نصَّ �ميثاٍق 

� �*ي �العام�تدبBr والjkاهة �الشأن ،� �دعائم �الشعبالوإرساء �خدمة �*ي �من��،دولة �حدده وذلك�بما

�أهداف� �ومن �الحكومي �للعمل �والفعال �وا?تضامن �وا?ندمج �التدب�Brالتشاركي �لضمان مرتكزات

 .تمثل�أساسا�لصياغة�السياسات�وتحديد�ا?واقف�ووضع�الBOامج�ثم�آليات�لتjkيل�ذلك�ومتابعته

�أساس�م�وقد �ع�ى �الحكومي �الBOنامج �إعداد �مشروع �إط�ق �ووفق�تم �التوجهات �هذه ن

�و  �تعاقدية �برامج �ع�ى �قائما �التحالف�الحكومي �تجعل �مشروع�اضحمقاربة �*ي �الحسم �وبعد ة،

�أقطاب� �وفق �للحكومة، �جديدة �هيكلة �حكومية �قطاعات�مندمجة �ع©Mا متكاملة،��وزاريةتنبثق

وتحقيق�وذلك�MKدف�رفع�الفعالية�وضمان�استمرارية�الفعل�الحكومي�ذي�الطبيعة��سBCاتيجية،�

�وال ��ختصاصات، �*ي �التداخل �من �والحد �ا?سؤولية �*ي �والوضوح �تjkيل��شروع�نسجام *ي

�ا?دني� �وا?جتمع �والحكامة �الحريات �بقضايا �الع�قة �ذات �الجديدة �الدستورية ا?قتضيات

 .ة�وربط�ا?سؤولية�با?حاسبةوتحديث�إدارة�الدول

�سيستمر�بعدفع�فعاليته�وانسجامه�ن�ورش�تأهيل�العمل�الحكومي�ور إفو*ي�هذا�الصدد�

� �القانون �الخاصإرساء dا��التنظيمM®̄عضا � �القانوني �والوضع �الحكومة �وتسي�Brأشغال بتنظيم

  .ه�أولوية�للحكومة�*ي�ا?رحلة�القادمةوالذي�سيمثل�وضعُ 

�طبيعة� �ذي �حكومي �بBOنامج �تتقدم ̄عضا®Mا � �ا?لكي �التعيrن �وبعد �اليوم �الحكومة إن

�ص �بلغة �تعاقدية، �أو� واضحةو ريحة �السياسات �وضع �.ي �سواء �مرتكزات �ث�ث �ع7ى ويقوم

  :تنفيذها
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  .العمل�ا�ندمج�وا�تكامل •

  .ا�قاربة�التشاركية •

  .ربط�ا�سؤولية�با�حاسبة •

̄حزاب�التحالف�الحكومي،�و هذا�الBOنامج�ستند�وي د�يجسيس²ى�إZى�تع�ى�الBOامج��نتخابية�

�وم �الدستور �بتjkيل �الجوهرية�ا�تطلباته�لjCام �ل�نتظارات �و�ستجابة �وا?ؤسساتية، لتشريعية

عموم�الفاعلrن��قتصاديrن�لو  الخارجداخل�الوطن�و*ي�وا?لحة�للشعب�ا?غربي�بفئاته�وشرائحه�

  .الوفاء�باµلjCامات�الدولية�لب�دنا�و و�جتماعيrن�ومؤسسات�ا?جتمع�ا?دني،�

�استثنا �وµية �الحالية �التشريعية �الوµية �إن �نص�عليهبامتياز�ئية �من��بالنظر�?ا الدستور

� �مقتضياته �تjkيل �إص�ٍح و �.هاءاأثنضرورة �وتطوير��هو�مسلسل �لوظائفها �وتجديد �للدولة عميق

�وإرساء�قواعد�الت�ؤم�والتكامل�والتعاون�بrن�مؤسسا·Mا،�لكسب�تحديات� �وتأهيل�أدوارها بنيMwا

 �� �والعدالة �والتنمية��قتصادية �الجيدة �جتماعيةالحكامة �يعزز �مما ،� �نموذج�ا?غربيالإشعاع

  .وجاذبيته

� �*ي�مقتضيات�ويكتسب�تjkيل �تشاركيا �تدبBrا ºe»تقت� �متعددة �لذلك�أبعادا �تبعا الدستور

�إطار�تفاع�ي� �*ي �يجمع�¢غلبية�وا?عارضة�وعموم�مكونات�ا?جتمع �استحقاقاته، �وبلورة صياغة

�واعتمشBCك �ديموقراطي، �تأويل �و�رتكاز�ع�ى �ت، �ماد �أولويات�واضحوقع �وفق d¼مدى�زم� �ع�ى ة

  .السنوات�الخمس�ا?قبلة

�اقانون�20وما��µيقل�عن��اتنظيمي�اقانون�16 أك½�Bمن�*ي�إصدار �أهم�هذه�¢بعاد�يتمثلو 

القوانrن�كهيكلة�ولوية�للقوانrن�ذات�الطبيعة�ا?وفق�مخطط�تشري²ي�مندمج�مع�إعطاء�¢ �اعادي

�الخاص �الح�ةالتنظيمية �بعمل �والقضاء �والتعيينات �كومة �تق¿�deو¢مازيغية �ولجان وا?الية

�ذلك�بعد. الحقائق �بعد ��ويأتي �وال©Mوض��يتج�ىمؤسساتي �مجموع�مؤسسات�الحكامة �إرساء *ي

�والديموقراطي �وا?ستدامة �البشرية �0نسانبالتنمية �حقوق �وحماية �التشاركية �عن�ة ��فض ،

ور�الجديد�ذات�الع�قة�بتوسيع�اختصاصا·Mا�أو�مة�ا?ؤسسات�القائمة�مع�مقتضيات�الدستم�ء
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مراجعة�تركيبMwا�وأدوارها�وع�قا·Mا،�مع�التأكيد�ع�ى�مواكبة�ذلك�بتوف0�Brمكانات�ال�زمة�لضمان�

  .لدستوريةؤسسات�اقيامها�بمهامها�ودعم�التفاعل�بي©Mا�وبrن�با�ي�ا?

� �البعد �ف�Mم�السياسات�العÀخر�أما �الورش�الدستوري� �هذا �ال�زم�*ي �والقطاعية مومية

�ومقتضيات� �وحريات �حقوق �من �الدستور �به �جاء �ما �لتjkيل � �أو�تطويرها �وإط�قها اعتمادها

،�وÁي�تشريعات�ومؤسسات�وسياسات�وما�نص�عليه�من�واجبات�ومسؤولياتا?واطنة�الفعالة،�

  . يمثل�الBOنامج�الحكومي�خريطة�طريق�لتدقيق�مسلسل�تjkيلها

� �للBOنامج�ونتjkيل�الدستور�بمقاربة�تشاركية�وديموقراطية�مكوإذ�يمثل�العمل�ع�ى �ناظما ا

هو��نتقال�إZى�طور�جديد�*ي�نظام�الحكامة�الجيدة��حسن�تنفيذهالحكومي،�فإن�مركز�الثقل�*ي�

� �ا?وارد��سلوكوإرساء �وتثمrن �القانون �ا?سؤوليات�وسيادة �وتحديد �الشفافية �ع�ى �قائم جديد

��البشرية �ربط �*ي �با?حاسبةوالصرامة �أسا?سؤولية �باعتبارها �مختلف�ا، �وفعالية �لنجاعة سا

السياسات�العمومية�والقطاعية،�وضمان�استدامMwا�والتوزيع�العادل�لثمارها�ع�ى�عموم�ا?غاربة،�

ع�ى�الحياة�مباشر�إيجابي��أثر مصداقية�السياسات�والBOامج�تتحدد�بما�ينجم�ع©Mا�من��حيث�إن

  .rناليومية�للمواطنات�وا?واطن

�إ �عن �الدفاع �والMNابيةن �الوطنية �والوحدة �السيادة ،� �العليا�شما�µو�جنوبا، وا?صالح

أولوية�تعت�BOحول�الصحراء�ا?غربية�زمن�والقضايا�العادلة�للمملكة�ا?غربية�و*ي�مقدمMwا�الjkاع�ا?

�defمن�أجل�الوصول�إZى�حل�سياوستسخر�الحكومة�كافة�جهودها��،¢ولويات�للBOنامج�الحكومي

  .Mvائي�متوافق�عليه�*ي�احBCام�تام�للوحدة�الوطنية�والBCابية�للمملكة

�الذاتي�� �للحكم �ا?غربية �ا?فاوضات�ا?نبثق�عن�ا?بادرة �دعم�مسلسل حيث�ستعمل�ع�ى

�قراراته� �*ي �مجلس�¢من، �وصفها dوال�� ��بتكار�والتوافق �بروح �تتسم dال�� �الجنوبية، ¯قاليمنا

  . اقية�والجديةالست�ا?تتالية،�با?صد

�تقدير�وإكبار� �بتحية �الحكومة، �ا?وقر�باسم �الBO?ان �أمام �أتقدم �أن �ا?ناسبة، �MKذه وأود

،�القائد�¢ع�ى�ورئيس�أركان�الحرب�العامة،�ع�ى�العناية�نصره�هللامحمد�السادس�لج�لة�ا�لك�

� �و ا?ولوية �ا?لكية، �ا?سلحة �للقوات �يول�Mا dو¢ لال�� �ا?لكي، �الدرك �والقوات�قوات d¼الوط� من
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�رجال�ونساء�هذه�ا?ؤسسات�التضحية�ال��dما�ف�Ãو لتفاني�كما�أشيد�بالروح�العالية�لا?ساعدة�

�النبيلة �?هامهم �من�خ�ل�مزاولMwم �عل�Mا �بنف�،يBOهنون �ع�ى�وأؤكد �حرص�الحكومة س�ا?ناسبة

�ووحدته �الوطن �حوزة �عن �الدفاع �*ي �بال©Mوض�بمهامهم �الكفيلة و*ي��،الBCابية�توف�Brالوسائل

 ¢� �ع�ى �ا?واطنrن،الحفاظ �و�ستقرار�وس�مة �كذلك�ستواصلو  من �بأسرة��الحكومة عنايMwا

  .ا?قاومة�وجيش�التحرير

�ست �الحكومة �أن �*ي��واصلكما �العمومية �القوات �طرف �من �ا?بذولة �للمجهودات دعمها

لناجعة�µستباق�أي�·Mديد�قد�مواجهة�الMwديدات�0رهابية�ال��dتBCصد�ب�دنا�ع�BOتوف�Brالوسائل�ا

� �أتوجه �كما �واستقرار�ا?ملكة، �يمس�أمن �هللابالدعاء � إZى �القدير�الع�ي �كل�أن �برحمته يتغمد

  .وط©Mم�وعزة�*ي�سبيل�الدفاع�عن�وحدة�وأمنوأرواحهم�الشهداء،�ممن�وهبوا�حيا·Mم�

ال�Á�dي�إحدى�ة�و*ي�هذه�اللحظة�ا?تمjr �من�الدستور، 88 إننا�اليوم�واستنادا�إZى�الفصل

توجه�إليكم�ن،�ملكنا�حفظه�هللارعاية�دعم�شعبنا�و ثم�بمحطات�هذا�ا?سار�الصاعد�بعون�هللا�

توطيد�مسلسل�بناء�مجتمع�متوازن�ومتماسك�ومستقر�تقديم�الBOنامج�الحكومي�الهادف�إZى�ل

�خاصة�للمغاربةالرعاية�الو��ومتضامن�ومزدهر�يضمن�العيش�الكريم�للمواطنات�وا�واطنSن

�الخارج �تا�قيمSن�.ي �وقائم�ع7ى بتوف�Brالشروط�ال�زمة�Èنتاج�ال½Bوة�الطبقة�الوسطى��نمية،

  :Áي�خمس�توجهات�كMcى وتحقيق�التضامن�بrن�مختلف�شرائحه�وذلك�وفق�

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <
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دةتعزيز الھوية الوطنية  :أو� وصيانة ت�حم وتنوع مكوناتھا  الموح�
 .وا#نفتاح على الثقافات والحضارات

  

 الضامنة الرشيدة والحكامة المتقدمة والجھويةالقانون  دولة ترسيخ :ثانيا

 وربط الحقة المواطنة على والقائمةوا*من  والحريات والحقوق للكرامة

  .والحقوق بالواجبات بالمحاسبة المسؤولية

  

 متنوع الروافد القطاعية والجھوية بناء اقتصاد وطني قويمواصلة  :ثالثا

سياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل وال�ئق للشغل للثروة و وتنافسي ومنتج
  .لثمار النمو

  

يضمن الولوج العادل إلى بما  البرامج ا#جتماعية وتفعيل تطوير :رابعا
 تكافؤو التضامن يكرسوخصوصا التعليم والصحة والسكن، الخدمات ا*ساسية 

  .والجھات وا*جيال الفئاتا*فراد و بينالفرص 

  

وتقوية يجابي مع المحيط الجھوي والعالمي >التفاعل اتعزيز  :خامسا
  .المغاربة المقيمين في الخارجلخدمة ا*داء العمومي 
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   :أو�

دة وصيانة ت�حم  تعزيز الھوية الوطنية الموح�
وتنوع مكوناتھا وا#نفتاح على الثقافات 

 .والحضارات
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  :أو�

دةتعزيز الھوية الوطنية  نة ت حم وتنوع مكوناتھا وا�نفتاح وصيا الموح�
 على الثقافات والحضارات

�مغربية� �هوية �والحضاري�ا?متد�ع�BOقرون�ع�ى �التاريÊي �تطوره �*ي ارتكز�النموذج�ا?غربي

� �ومتنوعة �ا?كونات �ومتعددة �إو �الروافد،ممjrة �إشعاعه�ن �وضمان �النموذج �هذا �ع�ى الحفاظ

� يتطلب��رتكاز �لل©Mوضع�ى �و �سياسة�مندمجة �ا?غربية �*ي�ضمان��تعزيز بالهوية �ودورها مكانMwا

وتقوية��نتماء�للوطن�و�عjCاز�بتاريخه�وحضارته�الوطنية�القيم��وترسيخنوع�الوحدة�وصيانة�الت

�عليه� �نص �ما �وفق �وذلك �و�جتماعية، ��قتصادية �تنميته �*ي �و0سهام �ومرجعيته وثقافته

ربية،�وفاء�hختيارها�الذي��hرجعة�فيه،�.ي�بناء�أن�ا�ملكة�ا�غ": الدستور�الذي�أكد�ع�ى

دولة�ديمقراطية�يسودها�الحق�والقانون،�تواصل�بعزم�مسMSة�توطيد�وتقوية�مؤسسات�

�مجتمع� �دعائم �وإرساء �الجيدة، �والحكامة �والتعددية �ا�شاركة �مرتكزاopا �حديثة دولة

�وا�ساواة، �والكرامة �والحرية �باrمن �الجميع �فيه �يتمتع �الفرص،��متضامن، وتكافؤ

�بSن�حقوق�وواجبات� �نطاق�الت�زم �.ي �ومقومات�العيش�الكريم، والعدالة�uجتماعية،

 .ا�واطنة

�والMNابية،� �الوطنية �متشبثة�بوحدopا �كاملة، �ا�غربية�دولة�إس�مية�ذات�سيادة ا�ملكة

دةوبصيانة�ت�حم�وتنوع�مقومات�هويoyا�الوطنية،� - العربيةبانصهار�كل�مكوناopا،��ا�وِحّ

�والغنية�بروافدها��فريقية�و~ندلسية� �س�مية،�و~مازيغية�والصحراوية�الحسانية،

 .والعMcية�وا�توسطية

�ظل� �وذلك�.ي �ف�oا، �الصدارة �مكانة �الدين��س�مي ��بتبوإSتتم� �ا�غربية �أن�الهوية كما

�وال�uنفتاحتشبث�الشعب�ا�غربي�بقيم� تفاهم�ا�تبادل�وuعتدال�والتسامح�والحوار،

  ."بSن�الثقافات�والحضارات��نسانية�جمعاء

ن�ما�ورد�*ي�الديباجة�الدستورية�يمثل�0طار�العام�¯هداف�السياسة�العمومية�*ي�قضايا�إ

  : الهوية�والقيم�ع�BOالعمل�ع�ى�سلسلة�محاور�أهمها
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1M sj’nÛa@@òØÜààÜÛ@òîäí†Ûa@òîÈuŠ½biòä�aì½a@ŒíŒÈmë@@òÛëû�½aZ 

الدين�0س�مي�مكانة�الصدارة��إه�السياسة�ع�ى�تعزيز�الهوية�ا?غربية�ال��dتتم�jrبتبو وترتكز�هذ

 إطارا?ؤسسة�الضامنة�لحفظ�هذه�الهوية�والساهرة�ع�ى�قيمها�*ي��إمارة�ا�ؤمنSنف�Mا،�باعتبار�

�0نسانية �والحضارات �الثقافات �بrن �ا?تبادل �والحوار�والتفاهم �والتسامح �و�عتدال ��نفتاح

جمعاء،�وذلك�من�خ�ل�صيانة�مكانة�ا?رجعية�0س�مية�وتشجيع�القيم�¢خ�قية�ا?رتبطة�MKا�

�و�نفتاح �والتعايش �والتسامح �و�عتدال �الوسطية �إطار �إZى��.*ي �السياسة �هذه �تس²ى كما

�ستمرار�*ي�دعم�الخطاب�الدي¼�dا?عتدل�و�ستمرار�*ي�دعم�دور�ا?ساجد�و¢وقاف�ومؤسسات�

�يناسب�مكانMwم�*ي�ال �بما d¼ن�*ي�الحقل�الديrتعليم�العتيق،�ومضاعفة��هتمام�بوضعية�العامل

�بأن� �علما �و�الBCبوية، �الدينية �مهامهم �ويمك©Mم�من�أداء أم�MSا�ؤمنSن�صاحب�الج�لة�ا?جتمع

وMvم�والكافل�لقضاياهم�والضامن�لحقوقهم�ؤ هو�الراsي�لشا�لك�محمد�السادس�حفظه�هللا،�

�تكوينا�وم�ذ �ودعم�دورها �العلماء �تعزيز�مؤسسة �و�ستمرار�*ي �ومعنويا، �MÎمهم�ماديا �ما �*ي هم

  .وإدماجا�وإشراكا�باعتبارها�ا?ؤسسة�العاملة�*ي�مجال�الدعوة�و0رشاد�و0ص�ح�*ي�ا?جتمع

� �الست حكومةال�أنكما �ا?واطنة �قيم �تعزيز� �ع�ى �Mvوض�صالحعمل �من �يرتبط�MKا �وما ة

�الحوا �و بثقافة �ر �و التعاون �و ا?سؤولية �العمل �0 و و0نتاج Brالتدب ��ل والقيام� ،خت�فيجابي

وطنية�الخاصة�السBCاتيجية�� وضمان�الحقوق�والحريات،�ومن�ذلك�مواصلة�وتطوير�بالواجبات�

� �ا?غربية �والقيم �0نسان �حقوق �ع�ى �بالBCبية �بالواجبات¢صيلة �الحقوق �ف�Mا� ،وربط تنخرط

  .�جتماعيةنشئة�ا?عنية�بالتمختلف�القطاعات�

2M @óÜÇ@ !bnÐãüaë@ %�ìÛa@ ðìÌÜÛa@ wî�äÛa@ òíìÔnÛ@ ò©†äß@ òíìÌÛ@ ò,bî,@ Öý�g
@òîjäuþa@pbÌÜÛaZ 

لقد�أقر�الدستور�توجهات�واضحة�*ي�هذا�ا?جال�تقت«�deتjkي��تشاركيا�يرتكز�ع�ى�تقوية�

وذلك��نوع�الوحدة�ويضمن�التاللغتrن�الوطنيتrن�الرسميتrن�العربية�و¢مازيغية�*ي�إطار��يحفظ�

�أكاديمية� �وإرساء �خاص�MKا �وإصدار�قانون �العربية �اللغة �استعمال �تطوير�وتنمية �ع�ى بالعمل

�ذلك�العمل�ع�ى� �وبموازاة �من�شروط��شتغال�ال�زمة، محمد�السادس�للغة�العربية�وتمكي©Mا

�يحدد�كي dوضع�قانون�تنظيم�BOللغة�¢مازيغية�ع� dفيات�إدراج�¢مازيغية�تفعيل�الطابع�الرسم
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�تراsي� �ا?كتسبات�ا?حققة�ووفق�جدولة�زمنية �مع�صيانة �العامة، �التعليم�والحياة �*ي وإدماجها

اللغة�با?جاµت�ذات�¢ولوية،�واعتماد�منهجية�تشاركية�مع�مختلف�الفاعلrن�*ي�مجال�ال©Mوض�

�ا?عهد �تعزيز�دور �مع �¢مازيغيتrن، �وطنية�¢م للثقافة ا?لكي والثقافة �مؤسسة �باعتباره ازيغية

�للغات��فاعلة d¼إحداث�ا?جلس�الوط� �ع�ى�ضوء �اختصاصاته �النظر�*ي �وإعادة �ا?جال، �هذا *ي

  .يةا?غربات�ثقافالو 

�السياسةو  �هذه ��أيضا�ستشتمل �اللغوي �لتعزيز��نفتاح �جديدة �مقاربة  و�هتمام ع�ى

�العلل تعزيزا�¢جنبية باللغات �والبحث �الثقا*ي �والتفاعل�لتواصل ��قتصادي �والتعاون dم

�جانب�ذلك� �وإZى �برنامجها الحكومة تلjCم 0نساني،  ثقافةالو  للغات الوط¼d ا?جلس بإرساء *ي

�الصحراوي� العربية اللغتrن وتنمية حماية *ي دوره وتفعيل يةا?غرب �الثقا*ي �وا?كون و¢مازيغية

�واللسانية التعبBrات ومختلف الحساني �بrن�ا?غ الثقافية �و�نسجام �التكامل �ضمان �مع ربية،

  . مجموع�ا?ؤسسات�ا?عنية�بالشأن�اللغوي 

3M @ pb,bî,@ …bànÇaòîÏbÔq@ëm@ òîäÏë@ òîßýÇg‹ŒÈ@a@óÜÇ@ òàöbÓë@ òîiŠÌ½a@ òíì8
Êa†i⁄aë@òîÛëû�½aë@òíŠ§aë@òä�aì½a@Z 

� �أن �تعت�BOالحكومة �بالثقافة �ال©Mوض �انخراطه�rنالوطنيو0ع�م �جهو �ماوتقوية �التنمية*ي �د

�الثقافية� والتحديث �تقوم�ع�ى�جعل�السياسة �ضمن�مقاربة�مندمجة �يتم�إدراجها يمثل�أولوية

،�وذلك�باستثمار�ع�ى�الثقافات�والحضارات�نفتاح�عزيز�والفنية�دعامة�لتعزيز�الهوية�الوطنية�وت

� �تنوع �ا?غربية �الثقافة �الحرياهاوغن�هاوتعددمكونات�وروافد �قيم �و�رتكاز�ع�ى �وا?سؤولية�، ة

وقيم�ا?واطنة�وثقافة�التطوع�وإعادة��عتبار�للعمل�وبذل��الBCبية�ع�ى�الروح�النقديةو0بداع،�و 

  .الجهد�و�الخدمة�ذات�النفع�العام�كقيم�دينية�واجتماعية�وإنسانية

تعميم�وستعمل�الحكومة�ع�ى��لjCام�باÈجراءات�الكفيلة�بنهج�ثقافة�قرب�حقيقية�من�خ�ل�

�الثقافيةالبنيا �والخدمات �و0ع�مية ت �وصيانة ،� �والطبي²ي �الثقا*ي ،�هوتثمين�تهوحمايالBCاث

وتحسrن�حكامة�الشأن�الثقا*ي�وتحديث�التدب�Brالثقا*ي�ومراعاة�البعد�الجهوي�ومواكبة�0بداع�

�ا?بدعrن�وا?نتجrن �بأوضاع �والعناية � �الشبابي�و0نتاج �0بداع �و ومرافقة �دعم�تطوير�، سياسة
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�ونشر 0  d¼الوط� �الدوZي�هنتاج �الثقا*ي �التعاون �والتنافسية�وتفعيل �الجودة �قواعد �وفق �وذلك ،

   .والشفافية�والشراكة�وا?هنية

��أيضا�ستعمل�الحكومةو  يعكس��ومبدع  ع�م�ديمقراطي�وحر�ومسؤولإع�ى�لتتوفر�ب�دنا

�و  �الوطنية �الهوية �ويخدم �والثقافية �السياسية �يالتعددية �التنمية �*ي ويواكب��ا?جتمعيةنخرط

إرساء�مبادئ�التعدد�والتنوع�بrن�مختلف�مكونات�ا?جتمع�ا?غربي�يعمل�ع�ى�و السيا��defتحول لا

rكBCال� �مع �مختلفوروافده �مع ��يجابي �والتفاعل �والتسامح ��نفتاح �سياسة الثقافات���jع�ى

  . والحضارات�0نسانية

ع��تصال�بكل�مكوناته�انط�قا�وستعمل�الحكومة�*ي�هذا�السياق،�ع�ى�تعميق�إص�ح�قطا

�الحكامة�الجيدة�و  مختلف�ا?تدخلrن�*ي�القطاع،�مع�الفع�ي�التشارك�من�مقاربة�جديدة�قوامها

  .وتعميم�التعاقد�مع�ا?ؤسسات�الفاعلة�*ي�القطاع

ع�ى�أساس�من�الحرية��قانون�الصحافة�والنشر �طوير وع�ى�هذا�¢ساس،�تعjCم�الحكومة�ت

نصوص�ا?تعلقة�بالصحافة�والنشر�*ي�إطار�قانون�واحد�بما�يضمن�حرية�وجمع�ال�وا?سؤولية،

الرأي�والتعب�Brوالحق�*ي�الولوج�إZى�ا?علومة�وممارسة�هذه�الحرية�*ي�نطاق��لjCام�با?سؤولية�

� �و�حBCام �للمهنة��ال�زم �الذاتي �وإحداث�آليات�للتنظيم �الجديد، للقانون�ومقتضيات�الدستور

�ا?جل �رأسها �وع�ى �للصحافة d¼بس�الوط� �تضطلع �مستقلة �مرجعية �سلطة هنة�ا?�تنظيمبمثابة

Mا��و�ستمرار�*ي�تحديث�ا?قاولة�الصحفية�من�خ�ل�واحBCام�أخ�قيا·وا?ساهمة�*ي�ال©Mوض�MKا�

وتوسيع�انتشارها�وتطوير�صحافة�متقدم�وفق�عقد�برنامج� للصحافة�ا?كتوبة�دعم�تطوير�نظام�ال

ودعم�حضورها�وطنيا�ودوليا�إضافة�وتحسrن�حكامMwا�دا®Mا�وتنويع�منتوجها�الوكالة�والرفع�من�أ

  .�جتماعية�للصحفيrن�والعاملrن�*ي�هذا�القطاعا?هنية�وإZى�العمل�ع�ى�ال©Mوض�با¯وضاع�

أما�*ي�ا?جال�السم²ي�البصري،�فإن�الحكومة�ستقوم�بالرفع�من�أداء�الشركات�العمومية�   

�البصري�ع �السم²ي �العرض�العمومي�ل�ع�م �وتنويع �برامجها �وعقود �دفاتر�تحم�·Mا �BOمراجعة

�من�خ�ل� �دوليا �تصديره �ع�ى �والعمل d¼الوط� �الدرامي �0نتاج �وتشجيع �وقنوات�جديدة بBOامج

� �الجديد�باÈضافة�إZى�عصرنة�وتطوير�قطاع�0شهار�بشكل��تنسجم�معمقاربة�جديدة الدستور
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واعتماد�قانون�يضمن��،يتبوأ�مكانته�*ي��قتصاد�الوط¼dيجعله�يواكب�ا?ستجدات�والتطورات�و 

  . وإط�ق�القناة�الBO?انية�،وتكافؤ�الفرص�الشفافية�والتنافسية�لjCام�بالقيم�الوطنية�و اعد�قو 

�و � �الثقا*ي �0شعاع �*ي �دورها �إZى �وبالنظر �للسينما، �التنمية�وبالنسبة �*ي ا?ساهمة

�القطاع�م�قتصادية ن�خ�ل�تنظيمه�ودعمه�وعقلنة�تدبBrه�ووضع�البنيات�،�سيتم�تعزيز�هذا

�ا?غربية��،التحتية�و0جراءات�القانونية�والBCويج�ا?�ئم �يجعل�السينما لهوية�ل مرآةمبدعة�و بما

و�نتقال�من�الرصيد�الكم�dإZى�0نجاز��،و0بداعية*ي�تعزيز�القدرة�التنافسية�مساهمة�و  ا?غربية

� .النوsي �كما �والثقا*ي��الحكومتعjCم �0ع�مي �الفضاء �*ي �التكنولوÓي dوض�بالجانب�الرقمM©ال� ة

dاتيجية�ا?غرب�الرقمBCضمن�اس.  

�فإن� �القطاع، �هذا �*ي �العاملrن �أوضاع �وتحسrن d¼والف� �الثقا*ي �0بداع �دعم �أجل ومن

زمة�لكرامة�ال� الحكومة�ستعمل�ع�ى�ضمان�حقوق�ا?ؤلفrن�ا?ادية�وا?عنوية�*ي�إطار�من�الحرية�وا

�القطاع�والرفع�من�مردودية�موارده�البشرية�من�خ�ل�Èبداع�حر�ومسؤول،�ويتأتى� إص�ح�هذا

 توف�Brالعنصر�البشري�ا?�ئم�وا?ؤهل�?واجهة�التحديات�ال��dيفرضها�التطور�ا?طرد�لهذا�ا?جال

�الصحافة� �مجاµت �ا?ستمر�*ي �والتكوين �للتدريس �مندمجة �أكاديمية �إنشاء �خ�ل �من وذلك

  . القائمة�كوينتستند�ع�ى�مؤسسات�الت�والسم²ي�البصري�والسينما�و0شهار 
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  :ثانيا

ترســيـــخ دولة القانون والجھوية المتقدمة 
والحكامة الرشيدة  الضامنة للكرامة والحقوق 
والحريات وا*من والقائمة على المواطنة الحقة 
  وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات
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  :انياث

الضامنة   الرشيدة والجھوية المتقدمة والحكامة القانون خ دولةـــيــترس
والقائمة على المواطنة الحقة وربط  وا.من للكرامة والحقوق والحريات

  والحقوق بالواجبات المسؤولية بالمحاسبة

ويات�من�أولو �.ب�دنالديمقراطي�*ي�مسار�البناء�ال�محطة�متمjrةجديد�الدستور�ال�اعتماد�إن

��العمل�الحكومة �خ�لع�ى �من �ا?سار�وذلك �هذا �الديموقراطية� ترسيخ �الدولة �بناء مواصلة

 التjkيل�التشاركي�والديمقراطي�?قتضيات�الدستور من�خ�ل�الفساد�حاربة��خت�µت�وأوجه�وم

  . وفعاليMwا�وتكريس�استق�لية�السلطة�القضائية�0دارة وإص�حوالجهوية�ا?تقدمة�

  : التشاركي�والديمقراطي��قتضيات�الدستور �الت��يل - 1

  :  *ي�هذا�السياق�ستعمل�الحكومة�ع�ىو

�القانون  - �دولة ��ا?ؤسساتو � ترسيخ �أساس �وتوازMvاع�ى �السلط وتعاوMvا��فصل

 .والحقوق�بالواجبات�الجيدة�وربط�ا?سؤولية�با?حاسبةومبادئ�الحكامة�

ص�حيا·Mا�*ي�نطاق�التقيد�لف�ختبكامل�مسؤوليا·Mا�وممارسMwا�?الحكومة�اضط�ع� -

 .بالدستور 

�حBCام�التام�لفصل�السلط��*ي�إطار لBO?ان�مع�او�تواصل�مستمر�إقامة�تعاون�بناء� -

�ت �?ا �امثله �?هذه �من�ؤسسة �الدستورية �فضاء للتعرف�ع�ى�للنقاش�و�ديمقراطي

شريع�*ي�التو�ص�حيا·Mا�الواسعة�¢سا�defو�لدورها�ا?حوري�و�انشغاµت�ا?واطنrن�

 .تقييم�السياسات�العموميةوا?راقبة�و 

�ع�ق�إقامة - �ات ��حBCام �ع�ى ��ا?تبادلمبنية �مع �ا?عارضة �وتمكي©Mا الوسائل�من

  .الحياة�السياسيةالعمل�الBO?اني�و مهامها�ع�ى�الوجه�¢كمل�*ي�لقيام�بلال�زمة�
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�الص - �ذات �الدستورية �ا?قتضيات �بتفعيل �التشاركية �الديمقراطية �ورش لة�فتح

�والحريات �الحقوق �ويعزز �التنمية �يخدم �بما �ا?دني �ا?جتمع �مع �وتطوير�الع�قة

 .ويحفز�ع�ى�القيام�بالواجبات

الحرة�آليات�ا?نافسة�السياسية��طوير MKدف�ت�مواصلة�إص�ح�ا?نظومة��نتخابية -

 .للتمثيل�الديمقراطيؤسس�تو �ناخبrنال��dتع�BOعن�إرادة�الوالMÎjkة�

�ا - �ا?ؤسسات �و إرساء �لدستورية �الحكامة �مؤسسات �الفاعلrن�اوتعميق �مع لتشاور

�بلورة��والجماعات�الBCابية�منظمات�ا?جتمع�ا?دني�جتماعيrن�و�قتصاديrن�و  *ي

 .هاوتقييم�هاتنفيذو �هاتفعيلو السياسات�العمومية�

�القانونية� - �ا?نظومة �تطوير�وتحديث �أجل �من �التشري²ي �ل�ص�ح �مخطط اعتماد

  .البدء�بالقوانrن�التنظيمية�ذات�¢ولويةو ء�الدستور�الجديد�ع�ى�ضو لب�دنا

لpمانة�العامة�للحكومة�فإن�الBOنامج�الحكومي�يؤكد�ع�ى��ساdefوبالنظر�للدور�القانوني�¢ 

وا?صالح�ا?كلفة�بالشؤون�القانونية�ا?شتغلة��ت¢همية�القصوى�لتنمية��قدرات�¢طر�والكفاءا

̄مانة�العامة�للحكومة� �بالوسائل�الضرورية�من�أجل�با وبمختلف�القطاعات�الوزارية،�وتزويدها

جعل��ورش�0ص�حات�التشريعية��قادرا�ع�ى�مواكبة�السياسات�العمومية�ال��dتعjCم�الحكومة��

�وإحكام، إعدادها �وفعالية �تناسق �من �ذلك �يستلزمه �بما �الحكامة� وتنفيذها، �?بادئ � وترسيخ

  .وا?تطورةالقانونية�الناجعة�وا?واكبة�

،�وال��dدعا�ف�Mا�2011وتنفيذا�للتوج�Mات�ا?لكية�السامية،�الواردة�*ي�خطاب�العرش�لسنة�

تم�سنة�با�ي�ا?ؤسسات�الدستورية�قبل�م�حفظه�هللا�إZى�اعتماد�جدولة�زمنية�مضبوطة�Èقامة

بإجراء�،�فإن�الحكومة�ستعمل�ع�ى�اتخاذ�كافة�0جراءات�التشريعية�والتنظيمية،�الكفيلة�2012

�بكافة�الضمانات�ال�زمة�لjkاهMwا� �ا?قررة،�مع�ضمان�إحاطMwا �ستحقاقات��نتخابية�*ي�آجالها

  .وشفافيMwا
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  ال�مركزية�وال�تمركز إرساء�الجهوية�ا�تقدمة�وتعزيز - 2

تعزيز�الديمقراطية�ورشا�حيويا�ل ال�مركزية�وال�تمركز رساء�الجهوية�ا?تقدمة�وتعزيزإيمثل�

�تطوير�و  �وال©Mوض�بالتنمية �الدولة �هياكل  واجتماعيا اقتصاديا وا?ندمجة ا?ستدامةوتحديث

ستحظى�أقاليمنا�الجنوبية�بأهمية�خاصة� �طار�.ي�هذا�و .تعزيز�سياسة�القربو  بيئيا و وثقافيا

  ..ي�انسجام�مع�مقMNح�الحكم�الذاتي�الجهوية�ا�تقدمة�رساءإ .ي

� ـأ �ا�تقدمة �الجهوية �و إرساء �ال�مركزيةتعميق � مسلسل �وذلك إصدار�قانون�من�خ�ل

ز�مؤسسات�جهوية�منتخبة�وقوية�وذات�افر إيضمن�والجماعات�الBCابية�¢خرى��تنظيم�dللجهات

�فعلية � ،اختصاصات �تقطيع �واعتماد �و�جتماعية�يجهوي ��قتصادية �التنمية وفر�مؤه�ت

  .لكل�جهةوالبيئية� والثقافية

�القيام��أهمية�خاصةالحكومة� وZيوست� لتمكrن�الجهات�من�جهاز�تنفيذي�قوي�قادر�ع�ى

مع�العمل�ع�ى�ضمان��نسجام�الضروري�بrن��ال�زمة،�بمهامه�ويتمتع�باµختصاصات�و�ا?وارد

 الدولة بrن وتنظيم�الع�قات�القطاعية�و�سBCاتيجيات�التنموية�الجهويةو السياسات�العمومية�

 جهوي  نظام وإحداث والخاص، العام القطاعrن بrن اكةالشر  وتشجيع التعاقد، طريق عن والجهة

  .ا?الية لقانون  التنظيمd إص�ح�القانون  مشروع *ي الجهوي  البعد وإدماج 0حصائية، للمعلومات

لتدارك��هاتأهيل�و � التنمية�مجال *ي الجهات دور  فعيلتو*ي�هذا�0طار�ستس²ى�الحكومة�إZى�

� �مستوى �و الخصاص�ع�ى �التحتية �االبنيات �لخدمات �التضامن�جتماعية MKدف� Mابي© وتفعيل

 بشكل لتساهمالبشرية�وا?الية�ال�زمة��الوسائلتمكي©Mا�من�نمو�وال½Bوات�و التوزيع�العادل�لثمار�ال

 مشاركةو  وا?وارد للمؤه�ت ¢مثل و*ي��ستثمار للب�د و�جتماعية �قتصادية التنمية *يفعال�

�وا الفاعلrن مختلف �الخاصا?حليrن �تطوير�وإنجاز لقطاع  وتقوية الكBOى  ا?هيكلة ا?شاريع *ي

  .الجهات جاذبية

� �إرساء �ع�ى �الحكومة �ستعمل �الخصوص، �وصندوق��وMKذا ��جتماsي �التأهيل صندوق

�الجهات �بrن �و التضامن ،� �من �تمكي©Mا �MKدف �الBCابية �الجماعات �مداخيل التكفل�تطوير
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وارد�ا?الية�الوطنية�بمرسوم�ا?اعات�الBCابية�من�باختصاصا·Mا،�مع�تنظيم�توزيع�حصص�الجم

 .باÈضافة�إZى�إص�ح�الجبايات�ا?حلية

إعادة�النظر�*ي�ولتعزيز�مسار�ال�مركزية�بشكل�عام�سيتم�إص�ح�ا?نظومة�الحالية�MKدف�

بما�يضمن�تناسق� و*ي�مابrن�هذه�الجماعات�توزيع��ختصاصات�بrن�الدولة�والجماعات�الBCابية

�و ونجاع �ا?ستوى�ا?ح�ي، �الفعل�العمومي�ع�ى �البعديةة �وا?راقبة �ا?واكبة العمل�و   ،إقرار�نظام

تمكrن�الجماعات�الBCابية�من�0مكانيات�التدبBrية�والتمويلية�للقيام�بمهامها�واختصاصا·Mا،�ع�ى�

  .رى لجهات�والجماعات�الBCابية�¢خوضع�برنامج�للرفع�من�القدرات�التدبBrية�لخ�ل�من�وذلك�

وذلك�،�الجهوية�ا?تقدمة�وال�مركزية�واكبي ركز��داري ممشروع�طموح�ل�تاعتماد�  ب�ـ

�التعجيل� �ل�تمركز�بمن�خ�ل d¼إصدار�ا?يثاق�الوط� �ورشا �تحقيق�تحول��مهيك� باعتباره يروم

�لتطوير�و  �مهما �وتوجها �الحكامة �أنماط �*ي �نوsي �الدولة، �هياكل �0دارة�تحديث �تنظيم وإعادة

 BCا�محليا،�وذلك�بتخويلها�الM©ع�BOابية�بما�يكفل�تناسق�عملها�و��ستجابة�عن�قرب�للحاجيات�ا?ع

�متمركزة�ال��dسيتم�لا�ل�دارةوضع�نظام�فعال� و0مكانيات�ال��dمن�شأMvاالسلط�والص�حيات�

   .لتحقيق�التكامل�و�ندماج�بrن�مختلف�القطاعات�العمومية�بنيات*ي��تجميعها

�ال º¼وستتبrوالتسي�Brالتدب� �والتشاركية�*ي �التعاقدية �ا?نهجية �بrن�ا?ستويrن�حكومة �Bفيما

�بrن�هذه�ا?ستويات�*ي�مجاµت�إنجاز�الBOامج�ا?ركزي�والBCابي �التنسيق�والتشاور�فيما ،�ومراعاة

Brالتنموية،�تحقيقا�?بدأ�0دارة�با¯هداف�ومراقبة�أساليب�التدب. 

�ا�جالي ـ ج �ا�قاربة �لتأهيل��ةاعتماد �شمولية �إطار�سياسة �*ي �ا?شاريع �وتjkيل �وضع *ي

�طموح� .ا?جال �بمسلسل �وا?واكبة �الص�حيات �بتعزيز �رهينا �فقط �ليس �ال�مركزية فتفعيل

من�. Mا�و*ي�تjkيلها®ركز،�ولكنه�مرتبط�كذلك�باعتماد�مقاربات�تنموية�ترتكز�ع�ى�ا?جال�*ي�بنامل�ت

� �الحكومة �تعjCم �ا?قار هنا �عوض�اعتماد �للدولة �العامة �ا?jrانية �برمجة �*ي �ا?ندمجة �ا?جالية بة

وع�ى�تطوير�آليات�التحف�jrا?اZي�*ي� ،الوزارية اتالقطاع�كتفاء�بتوزيع��عتمادات�ع�ى�مختلف�

  .ع�قة�بأولويات�إعداد�الBCاب�*ي�سياق�نظرة�شمولية�للتنمية�والMwيئة�ا?جاليتrن
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 :�دارةص�ح�إ - 3

�يتعلق �إب�وفيما �فص�ح��دارة �إن �الBOنامج �و�رتقاء�MÎدف�إالحكومي �من�¢داء �الرفع Zى

با?رفق�العام�إZى�مستوى�النجاعة�والفعالية�وا?ردودية�العالية�للقيام�بواجباته�ا?تمثلة�*ي�خدمة�

  :وقد�تم�تحديد�محاور�أساسية�لتحقيق�هذه�¢هداف�والغايات. ا?واطنrن

�µن�0د: أوrل�ارة�وا?واطنإعادة�الثقة�ب�  : ما�ي�ي�من�خ

- �jrى�الخدمات�0دارية�العمومية،�مع�تركZالولوج�إ�Brمواصلة�تبســــــيط�ا?ساطر�وتيس

الجهود�ع�ى�ا?ساطر�0دارية�¢ك½�Bتداو�µوذات��هتمام�الواسع�والوقع�ا?باشر�ع�ى�

،�صحيح�0مضاءpفراد،�تالوثائق�الشخصية�ل�(الحياة�اليومية�للمواطنrن�وا?قاولة�

� �ع�ى �رخص�البناءا?صادقة �لpصل، �النسخ �ومشاريع�مطابقة �التجاري �السجل ،

 .)....ا?قاوµت��وإنشاء �ستثمار

 .الصرامة�*ي�زجر�ا?خالفات�بدل�تعقيد�ا?ساطر�للوقاية�م©Mا -

 .التطبيق�الفع�ي�للقانون�الخاص�بتعليل�القرارات�0دارية -

�ا?تعل - �بإصدار�القانون �التعجيل �ا?علومات �ع�ى �الحصول �*ي �بالحق بحسب��ق

 .من�الدستور �27الفصل�

�ع� - �استقبال��ىالعمل �حسن �للسهر�ع�ى �العمومية �باÈدارات �إدارية توف�Brوحدات

 .ا?رتفقrن�والتواصل�مع�ا?واطنrن�وإرشادهم�وتلقي�شكايا·Mم�ومعالجMwا

� �لدور ��لكMNونيةواعتبارا ���دارة �خدمات�ا�ساهمة*ي �نجاعة �والجماعات��*ي الدولة

الBCابية،�ستواصل�الحكومة�إنجاز�خدمات�إلكBCونية�أساسية�موجهة�للمواطن�وا?قاولة�و0دارة،�

مع�العمل�ع�ى�ربط��ستثمارات�*ي�مجال�ا?علومــــــــــيات�و�الخط�ووضع�الخدمات�ع�ى�0نBCنت�

�وتبسيط�ا?ساطر  �الخدمات�0دارية �تحسrن �ع�ى �*�بمردوديMwا �وطنية�وذلك �إطار�إسBCاتيجية ي

  :تركز�ع�ى�الخدمات�التاليةمندمجة�
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: استكمال�رزنامة�الخدمات�ال��dتمكن�ا?واطنrن�من�طلب�الوثائق�0دارية�ع�ى�¢نBCنيت -

�السيارات،� �ع�ى �الضريبة ،º¼السك� �شهادة �العدZي، �موجز�السجل �ا?دنية، �الحالة وثائق

 إلخ؛

البطاقة�(ى�الشبابيك�0دارية�كالدوائر�¢منية�تعميم�خدمة�أخذ�ا?واعيد�ع�BOالخط�ع� -

 ا?قاطعات�وا?حاكم؛و �ا?ستشفياتو �)الوطنية

 ؛)حذف�الطابع�ا?ادي�عن�ملفات�التصريح�با?رض(الخدمات�ا?رتبطة�بالتغطية�الصحية� -

 التسجيل�*ي�قرعة�الحج؛ -

̄صولها؛ -  خدمة�ا?صادقة�0لكBCونية�ع�ى�مطابقة�نسخ�الوثائق�

- � �وتتبع �وضع �ع�BOالخط �ا?حلية �العمومية �بالخدمات �ا?تعلقة �الطرق�(الشكايات حالة

 ؛)الحضرية،�0نارة،�جمع�النفايات،�إلخ

ويبقى�أهم�ورش�*ي�إطار�0دارة�0لكBCونية�هو�إحداث�قاعدة�للربط�البي¼�dل�دارات�تمك©Mا�

رجوع�إZى�هذا�¢خ�Brمن�من�التنسيق�فيما�بي©Mا�*ي�إطار�تقديم�الخدمات�العمومية�للمرتفق�دون�ال

  .أجل�0دµء�بوثائق�وإثباتات�تسلم�له�من�لدن�إدارات�أخرى 

 :ما�ي�ي�من�خ�ل�الحكامة�الجيدة�*ي�التدب�Brالعمومي: ثانيا�

- �Brبتسي� �ا?تعلقة �الجيدة �الحكامة �قواعد �يحدد �العمومية �للمرافق إصدار�ميثاق

 ¢� �الBCابية �والجماعات �والجهات �العمومية �0دارات �العمومية �و¢جهزة كما�خرى

� �الفصل �ذلك �الدستور �157يش�BrإZى �0دارة� .من �الjCامات �ا?يثاق �هذا ويشمل

وأعواMvا�وقواعد�تنظيمها�وتدبBrها�والقواعد�ا?نظمة�لع�قة�0دارة�با?رتفق،�وسن�

 .رية�ونشرها�وقياس�¢داء�والجودةقواعد�التدقيق�الدوري�وتعليل�القرارات�0دا

- � �و عقلنة ��ختصاصات �تداخل �لتفادي �0دارية �الهياكل �ا?صالح�وترشيد تضخم

 .نجاز�عمليات�تدقيق�تنظيم�dبصفة�مستمرة0دارية�بناء�ع�ى�إ

� �يخص �البشريةوفيما �لدور و  ا?وارد �إZى��هااعتبارا �ا?غربية �باÈدارة ��رتقاء �*ي ا?حوري

ة�ومتشبعة�بمبادئ�حسن�س�Brا?رافق�ا?ستوى�الذي�يجعل�م©Mا�إدارة�فعالة�وناجعة�وذات�مردودي
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العامة،�فقد�أصبحت�الحاجة�ملحة�µعتماد�سياسة�تدبBrية�شجاعة�وطموحة،�تجعل�من�ا?وارد�

لذا،�. البشرية�قطب�الرÝى�*ي�إعداد�وتنفيذ�السياسات�العمومية�*ي�مختلف�ا?جاµت�الحيوية

  :ما�ي�ي�فإن�الحكومة�عاقدة�العزم�ع�ى

�الهي - �0ص�حات �البشرية،�مواصلة �تدب�Brا?وارد �?نظومة �والعميقة �الشاملة كلية

�¢داء،� �وتقييم �والكفاءات، ��عتبار�الوظائف �بعrن �تأخذ �حديثة �مناهج باعتماد

�ولوج� �*ي �والشفافية �و�ستحقاق �الكفاءة �واعتماد �ا?ستمر، �التكوين وتثمrن

  .مناصب�ا?سؤوليةتوZي�وظائف�العمومية�و ال

-  pل� �جديدة ��ستحقاق�إقرار�منظومة �ترتكز�ع�ى �وشفافة، �ومنصفة �محفزة جور،

وا?ردودية�والفعالية�و0نجاز�الفع�ي�للعمل،�مع�إقرار�نظام�جديد�يشجع�ع�ى�إعادة�

ل�ع�ى�مع�العم�انتشار�ا?وظفrن��لتحفjrهم�ع�ى�العمل�با?ناطق�الصعبة�والنائية،

  .pجور لدنى�الرفع�التدريßي�من�الحد�¢ 

��ج - �¢وضاع �لتحسrن �العمومية�تماعية �باÈدارات �وا?ستخدمrن لموظفrن

�ال �وتوسيع��ةيBCابوالجماعات �بتنظيم �يتعلق �فيما �وخاصة �العمومية، وا?ؤسسات

�ا?تعلقة� �0شكاليات �وبمعالجة ��جتماعية، �وتعزيز�الحماية ��جتماعية، ¢عمال

 .شغل�والوقاية�من�¢خطار�ا?هنيةبالصحة�والس�مة�ا?هنية�وطب�ال

- � �*ي �ا?ناصفة ��عتبار�مبدأ �بعrن �¢خذ �إZى �الوصول �للمرأة �منصفة *ي�تمثيلية

 .مناصب�ا?سؤولية

تفعيل�،�مع�العمل�ع�ى��إرساء�نظام�التدب�Brع�ى�أساس�النتائج�*ي�0دارة�العمومية -

�ا?سؤولrن�*ي�0دارات�العمومية �ممرات�وقواعد�واضحة�وتحفjrية� حركية وإرساء

 .خلها�و*ي�ما�بي©Mا�وكذا�بrن�ا?صالح�ا?ركزية�وا?صالح�الخارجيةÈعادة��نتشار�دا

- � �ا?ادتrن �*ي �عليه �ا?نصوص � dالتنظيم� �الدستور،��92و�49إصدار�القانون من

�مبادئ� �م©Mا �µسيما �الوظائف�العليا، �*ي �ومعاي�Brالتعيrن �مبادئ �بتحديد وا?تعلق

  .ص�و�ستحقاق�والكفاءة�والشفافيةتكافؤ�الفر 
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ياسة�التكوين�0داري،�*ي�أفق�إعادة�النظر�*ي�التكوين�ا?وجه�إZى�0دارة�تقييم�س -

�العاZي� �وا?عهد �ل�دارة �الوطنية �للمدرسة �والشامل �العميق �ع0�BOص�ح العليا،

تستجيب�للحاجيات�الفعلية�للتأط�Brوالتأهيل،�ارة�بدمجهما�*ي�مؤسسة�واحدة�ل�د

بما�يرتقي�MKا�إZى�مؤسسة�ذات�إشعاع�ة،�يا،�وفق�معاي�Brالجودة�العاليوطنيا�وجهو 

 .ع�ى�ا?ستويrن�العربي�و0فريقي�دوZي،�µسيما

،�فإن�الحكومة�ستواصل�الجهود��دارة�الMNابيةوتفعي��للدور�¢سا�defالذي�تضطلع�به�  

 Mادعم�قدرا·و �الرامية�لتحديث�هذه�0دارة�وتأهيلها�وتعزيزها�بالوسائل�ا?ادية�والبشرية�الضرورية

  .التدبBrية�لخدمة�ا?واطن�ورفع�تحديات�¢من�والتنمية

محورا�مهما�من�محاور�برنامج�الحكومة�*ي�تدب�Brالشأن�العام� مكافحة�الفسادكما�تشكل�

� �عملها، �منهج �*ي �أساسيا �مؤسساتوومرتكزا �تقوية �الحكومة �تعjCم �الصدد �هذا الرقابة��*ي

توطيد�دور�ا?فتشية�العامة�للمالية�رها�ع�BOوتفعيل�توصيات�تقاريوا?حاسبة�وتكريس�استق�لها�

� �وكذا �لتدخ�·Mا �ا?ؤطرة �القانونية �ا?نظومة �تحديث �خ�ل �العامة��تفعيلمن �ا?فتشيات دور

�أ �جعلها �بغرض � جهزةللوزارات �الداخ�يفعالة �والتدقيق �التفتيشات�و �للتفتيش انتظامية

العمل�مع��والصفقات�الكBOى �يةوالBOامج�القطاعلمؤسسات�العمومية�لفتحاصات�ا?ستقلة�و� 

كما�ستعمل�الحكومة�. إحكام�التنسيق�بrن�مختلف�¢جهزة�ا?ختصةع�ى�و �Mwاع�ى�الرفع�من�مهني

ع�ى�تطوير�و�تحديث�نظام�الحسبة�ا?وجود�ليساهم�*ي�تجويد�الخدمات�وحماية�ا?سMwلك�ع�ى�

  .أساس�من�مقتضيات�الحكامة�الجيدة�ا?نصوص�عل�Mا�*ي�الدستور 

 :ما�ي�ي�عBO �،�وذلكواجهة�الرشوةال�زمة�?اتخاذ�0جراءات�سيتم�كما�

 .تحيrن�وتأهيل�التشريع�ا?رتبط�بحماية�ا?ال�العام�ومكافحة�0ثراء�غ�Brا?شروع -

 .وتطوير�التشريع�ا?تعلق�بالتصريح�با?متلكات�وضع�ميثاق�وط¼�d?كافحة�الفساد -

 .ا?نصوص�عل�Mا�*ي�الدستور " لرشوةالهيئة�الوطنية�للjkاهة�والوقاية�من�ا"إرساء� -

�و�سياسات� - �للjkاهة d¼برنامج�وط� �مستوى�القطاعات�اعتماد �ع�ى �الفساد ?كافحة

 .*ي�إطار�خطة�وطنية�مندمجة�الحكومية
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و�إقامة�شراكات�وطنية��تشجيع�مشاركة�عموم�ا?واطنrن�*ي�مجهود�مكافحة�الفساد -

�و  �و�جتماعيrن، ��قتصاديrن �الفاعلrن �مختلف �والخاص�بrن �العام �القطاع بrن

 .مات�ا?جتمع�ا?دنيمنظو 

  :إص�ح�منظومة�العدالة - 4

�العدالة�إن ��نظومة �العميق�والشامل � �ص�ح �برامج��*ييأتي �أولويات صدارة

به�إZى�سلطة��تم��رتقاءالذي� لقضاءالدستورية�لكانة�?ازيز�بغرض�تعالحكومي�وذلك�0ص�ح�

والتنمية��ل�*ي�البناء�الديمقراطي�وتوطيد��ستقرار��جتماsيللدور�الحيوي�للعد�امستقلة،�نظر 

،�وباعتبار�rن�والفاعلrن��قتصاديrن�و�جتماعيrن،�وحماية�حقوق�والjCامات�ا?واطن�قتصادية

� �لصون �م�ذا �و القضاء �القضائي�الحقوق �¢من �وتحقيق �الفعلية، �ممارسMwا �وضمان الحريات

  .التحف�jrع�ى�ا?بادرة�و�ستثمارسيخ�الثقة�الكفيلة�بو�لjCام�بسيادة�القانون،�وتر 

طبقا�للمقاربة�التشاركية�مع�الفعاليات�ا?عنية�ومكونات�ا?جتمع�ا?دني��،وستعمل�الحكومة

� �ع�ى �الصلة، �الدستوريذات �ا?قتضيات ��ةتjkيل �ا?تعلقة �تعزيز� ئيةالقضابالسلطة �يضمن بما

�ح �وصيانة �فعاليته، �ورفع �كافة�استق�ل�القضاء، �وتحصrن�كرامة�وشرف�وهيبة �ووقاره، رمته

  .مكوناته

�وست �قوم �0 الحكومة �هذا �¢سا�defبطار�*ي �بالنظام �ا?تعلقة �التنظيمية إصدار�القوانrن

تنظيم�وس�Brا?جلس�¢ع�ى�للسلطة�القضائية�وا?عاي�Brا?تعلقة�بتدب�Brالوضعية�ا?هنية�بللقضاة�و 

  . للقضاة�ومسطر�ة�التأديب

� �وبالنظر �الخاصة �القضائيةللللمكانة �للسلطة �~ع7ى �ال�مجلس �تطبيق� سهر*ي ع�ى

راء�و�À �وضعية�القضاء�ومنظومة�العدالةالتوصيات�حول��إصدار و��الضمانات�ا?منوحة�للقضاة

0مكانيات�ال�زمة�لضمان�توف�Brسن�سBrه�و�ح�Bالقضاء،�ستعمل�الحكومة�ع�ى�ضمان�سrحول�

  .وا?اZي�0داري استق�له�
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�ك �ع�ى �العمل �سيتم �تjkيل�ما �يحقق �بما �التشريعية �ا?نظومة �ومراجعة إصدار�القوانrن

�ا? �قتضيات �س�Brالعدالة�الدستورية �وقواعد �ا?تقاضrن �وبحقوق deáالقا� �باستق�ل ا?تعلقة

 .،�وتطوير�0طار�القانوني�ا?نظم�?ختلف�ا?هن�القضائيةالضرر�القضائيالتعويض�عن�و 

�0ص �الحكومة �سواء�وستواصل �القانونية �ا?نظومة �تحديث �إZى �الرامية �الجوهرية �حات

�ومجموعة� �الجنائية �ا?سطرة �قانون �مراجعة �وµسيما �الحريات، �ممارسة �بضمان �يتعلق فيما

القانون�الجنائي�?زيد�من�ا?�ءمة�مع�الjCامات�ا?غرب�الدولية�*ي�مجال�حقوق�0نسان،�أو�فيما�

  .يتعلق�بتحسrن�مناخ��ستثمار

�البشرية،� �ومواردها �و0دارية �القضائية �الهياكل �تأهيل �برامج �تنفيذ �الحكومة وستتابع

وترسيخ�التخليق،�وجعل�القضاء�*ي�خدمة�ا?واطن،�بدعم�ضمانات�ا?حاكمة�العادلة،�وتحقيق�

فعالية�ونجاعة�القضاء�وقربه،�وتبسيط�ا?ساطر�و0جراءات�القضائية�وتوحيدها،�وتسهيل�ولوج�

�وتحسrن�ظروف�العمل�و�ستقبال�بإعداد�فضاءات�قضائية�مناسبة،�ا?تقاضrن� �ا?حاكم، إZى

�وتخصصه� �القضاء �احBCافية �وترسيخ �القضائية، �0دارة �*ي �الجيدة �والحكامة �الشفافية ونهج

ونزاهة�وجودة�أحكامه�عن�طريق��رتقاء�بالتكوين�0عدادي�والتكوين�ا?ستمر�للقضاة�وا?وظفrن�

� �القضائي�لحاجيات�التنمية��قتصادية�ومساعدي�القضاء MKدف�تعزيز�مواكبة�النظام�و¢داء

  .و�جتماعية�وتحسrن�مناخ�¢عمال�و�ستثمار

�القضائية�عن� �بمستوى�0دارة �للر�ي �اتخاذ�0جراءات�العاجلة �لعازمة�ع�ى وإن�الحكومة

�أفق�التحديث�وا?كننة�الشاملة �الحديثة�*ي ?حاكم�ا?ملكة�خ�ل��طريق�استعمال�التكنولوجيا

¢مد�القريب،�لتسريع�إجراءات�البت�*ي�القضايا،�وضمان�جودة�وشفافية�الخدمات�القضائية،�

  .والرفع�من�القدرة�التواصلية�للمحاكم�مع�ا?تقاضrن�وتعميم�نشر�ا?علومة�القانونية�والقضائية

̄حكامه� تسريع�تنفيذ��ة�ع�ىستعمل�الحكوموÈعطاء�النموذج�*ي�احBCام�القضاء�و�متثال�

  .*ي�هذا�ا?جال¢حكام�القضائية�الصادرة�ضد�0دارة�وإقرار�تداب�Brملزمة�وفعالة�

  

وحدات�للمساعدة�القانونية��وإنشاءكما�تعjCم�الحكومة�تكثيف�التعاون�القضائي�الدوZي،�

�ال�تمركز�0داري  �فض��عن�تفعيل �ا?نازعات، �لحل �البديلة �الوسائل �وتشجيع وا?اZي��ا?جانية،
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�الخدمات� �مستوى �من �الرفع �وكذا �الجهوي، �الصعيد �ع�ى �القضائية �0دارة �فعالية لضمان

  .�جتماعية�ا?قدمة�من�طرف�ا?ؤسسة�ا?حمدية�لقضاة�وموظفي�العدل

  :~منو��ترسيخ�الحقوق�والحريات - 5

وق�،�فقد�أفرد�الدستور�بابا�خاصا�للحريات�والحقالحقوق�والحرياتوفيما�يتعلق�بBCسيخ�

خريطة�طريق�لتعزيز�حقوق�0نسان�وإص�ح�وم�ءمة�ا?نظومة�القانونية�ا?تعلقة� ¢ساسية�يمثل

�مع� �والبيئية، �والثقافية �و�جتماعية �و�قتصادية �والسياسية �ا?دنية �¢ساسية بالحقوق

�ا?غرب�*ي �صادق�عل�Mا dال�� �التشريعات�الوطنية�مع��تفاقيات�الدولية �م�ءمة �ع�ى �تنصيصه

  .نطاق�أحكام�الدستور�وقوانrن�ا?ملكة�وهويMwا�الوطنية�الراسخة

وإن�الحكومة�إذ�تعت�BOأن�تjkيل�ذلك�يتطلب�سياسة�عمومية�مندمجة�تنطلق�من�رصيد�

�الحريات� �ترسيخ �ع�ى �ستعمل �وتقرير�الخمسينية، �0نصاف�وا?صالحة �هيئة توصيات�ومقاربة

ة�ما�MÎم�تدعيم�ا?ساواة�بrن�الجنسrن�والس²ي�إZى�والحقوق�والواجبات�وا?واطنة�ا?سؤولة،�خاص

jrا،�ومكافحة�كل�أشكال�التميMKا?ناصفة�وإرساء�هيئة�خاصة�� وتبسيط�وتسهيل��،تحقيق�مبدأ

� �و0سراع �الجمعيات �تأسيس �وكيفيات�بإجراءات �بشروط �الخاص dالتنظيم� �القانون اعتماد

�ال �السلطات �إZى �عرائض �وتقديم �التشريع �*ي �الحق � ،عموميةممارسة �باعتماد القوانrن�وكذا

�الحكامة� �منظومة �وإص�ح �والحكامة، �0نسان �بحقوق �ا?عنية �با?ؤسسات �الخاصة التنظيمية

  .من�الدستور �54وفقا�?قBCحات�ا?جلس�¢ع�ى�لpمن�و�ذلك�طبق�?قتضيات�الفصل��¢منية،

ية�العاملة�*ي�مجال�تعزيز�0طار�القانوني�وتطوير�ا?ؤسسات�الوطنستعمل�الحكومة�ع�ى�و 

�وتجريم� �أمام�القضاء �ا?ساواة حقوق�0نسان،�وتعزيز�ضمانات�ا?حاكمة�العادلة�وتفعيل�مبدأ

�أو� �ا?هينة �ا?مارسات �وكل �والروحية �وا?عنوية �الشخص�الجسدية �بس�مة �ا?اسة �¢فعال كل

قسري�و�حتجاز�الكرامة،�وترتيب�أق¿�ºeالعقوبات�ع�ى�جرائم��ختطاف�و�ختفاء�الب�الحاطة

�الجرائم�ضد�0نسانية� �وع�ى و�عتقال�التعسفيrن�والتعذيب�والتمي�jrالعنصري�بكل�مظاهره،

واعتبار�كل�هذه�¢فعال�جرائم��µتسقط�بالتقادم،�ومواصلة�نشر�ثقافة�حقوق�0نسان�والBCبية�

�تعز  �مع �0نسان، �وحقوق �للديمقراطية �الوطنية �الخطة �إطار �*ي �عل�Mا �ا?مارسة�والتكوين يز

  .�تفاقية�للملكة�ا?غربية�ودعم�التعاون�مع�الهيئات�الدولية��*ي�مجال�حقوق�0نسان
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من�دور�كب�Br*ي�توف�Brالظروف�ا?�ئمة�لتحقيق�التنمية��قتصادية��ل�من�ووعيا�م©Mا�بما  

�إطا �*ي �ستعمل �الحكومة �فإن �ب�دنا، �تعرفها dال�� �وإنجاح�¢وراش�الكBOى ر�الحق�و�جتماعية

�الجريمة�و�ضمان�س�مة�¢شخاص�و�ا?متلكات�وضمان�ممارسة� �تعزيز�محاربة �ع�ى والقانون،

وع�ى�محاربة�الظواهر�السلبية�ال��dتشوب�ممارسة�هذه�الحريات�وترسيخ�ثقافة��،الحريات�العامة

  .ا?واطنة�ا?سؤولة�واحBCام�سيادة�القانون�تحت�رقابة�القضاء

ا?جهودات�الرامية�إZى�تقوية�وتعزيز��سBCاتيجية�الخاصة��وستواصل�السلطات�العمومية

�والزجرية� �الوقائية �الجوانب �بrن �تجمع �شمولية �إطار�مقاربة �*ي �غ�Brالشرعية �الهجرة بمحاربة

  .إضافة�إZى�الBCك�jrع�ى�الجوانب�السوسيو�اقتصادية�والتحسيسية

سمعة�الوطن�*ي�هذا�ا?جال�ونظرا�لäثار�السلبية�والخطBrة�للمخدرات�ع�ى�الناشئة�وع�ى�  

�بكل�أوجهها� �الخطBrة، �الظاهرة �هذه �محاربة �إZى �الرامية ستواصل�السلطات�العمومية�جهودها

�و¢منية� والوفاء �ا?جالية �للتحديات �والتصدي �بذلك �ا?تعلقة �للمغرب �الدولية باµلjCامات

  .و0قليمية�والدوليةو�جتماعية�و¢خ�قية�ا?رتبطة�MKذه�Àفة�ع�ى�ا?ستويات�الوطنية�

مواصلة�ا�جهودات�ا�بذولة�و� ناءالسجإدماج� Èعادة مندمجة مقاربةوستعتمد�الحكومة�

  :rنسنة�ظروف�اعتقال�السجناء�وصون�كرامoyم�من�خ�ل��جراءات�التالية

تحسrن�شروط�0يواء�والحد�من�مشكل��كتظاظ،�ببناء�سجون�جديدة�وفق�مواصفات� -

  .ع�والBCميم�الواجب�*ي�شأن�بعض�السجون�القديمةيبالتوسنموذجية،�والقيام�

�dوتعزيز�ع¼تحسrن�الرعاية�الصحية�من�خ�ل�دعم�الشراكة�*ي�هذا�0طار�مع�القطاع�ا? -

�الت �ومستوى �حجم �وتحسrن �ا?جال �هذا �*ي �الوقائية �تجهjrات�أ0جراءات ط�Brوكذا

 .السجون�من�ا?عدات�الطبية�الضرورية

-  BCال� �الBOامج �ا?ستفيدينتطوير �السجناء �دائرة �وتوسيع �م�ءمة��م©Mا،�بوية �خ�ل من

ية،�*ي�شأن�عنحاجيا·Mم�لهذه�الBOامج�وتعزيز�آليات�الشراكة�والتواصل�مع�القطاعات�ا?

محو�¢مية�والتكوين�ا?dæ،�وإعمال�ا?راقبة�والتتبع�والتحيrن�ال�زم�*ي�و �برامج�التعليم

 .هذا�ا?جال
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�ا?بذو  - �وإعمال�¢من�و�نضباط�*ي�صفوف�مواصلة�الجهود d¼السج� لة�لتخليق�الفضاء

�تطوير� �وكذا �وتعزيز�آليات��فتحاص�وا?راقبة، �سواء، �حد �ع�ى �وا?وظفrن السجناء

برامج�التكوين�والتأهيل�ا?عر*ي�وا?�dæ?وظفي�السجون�بما�يت�ءم�ومتطلبات�أمن�فعال�

 .وإدماج�حقيقي�للسجناء�بعد�0فراج

الحقوقية��طلباتالعمل�من�خ�ل�م�ءمة�القوانrن�ا?نظمة�للسجون�للمتتحديث�طرق� -

� �الجيدة،�الواردة �بالتدب�Brال�ممركز�والحكامة �ا?تصلة �وللتطورات �الجديد بالدستور

�ما� �وفق �وغ�Brالحكومية �الحكومية �الفعاليات �ع�ى �و�نفتاح �الشراكة �نطاق وتوسيع

Mçم�ل�دماج�بشكل�فعال�وسليم�بعد�ييكفل�تحقيق�دعم�مادي�ومعنوي�للسجناء�و·Mي

  .0فراج
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  :ثالثا

مواصلة  بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد 
القطاعية والجھوية وتنافسي ومنتج للثروة 

وللشغل ال�ئق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع 
  العادل لثمار النمو
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  :ثالثا

عية والجھوية مواصلة  بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطا
سياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل ال�ئق و
  النمو العادل لثمار

  

 لفرص ومنتج ومستديم قوي  نمو تحقيق إZى �قتصادي ا?جال *ي الحكومي الBOنامج MÎدف

ار�ومتضامن�يقوم�ع�ى�دعم�الطلب�الداخ�ي�بتحسrن�القدرة�الشرائية�و�تدعيم��ستثم الشغل

. وقدر·Mا�ع�ى�اخBCاق�¢سواق�وع�ى�تقوية�الطلب�الخارÓي�بالرفع�من�تنافسية�ا?قاوµت�ا?غربية

وجعله�قادرا�ع�ى�التموقع�إZى�الرفع�من�تنافسية��قتصاد�الوط¼�dككل� الBOنامج كما�MÎدف�هذا

�ا?قبلة �العشرية �خ�ل �الصاعدة �الدول �مصاف �ضمن �والتنموي �مختلف��الجغرا*ي وإشراك

�ومتكاملا �مندمج �النمو�بشكل �حركية �*ي �ع�ى��. لقطاعات �الBOنامج �هذا �يعتمد �الغرض، و�لهذا

� �ومحاربة �الحكامة �و�حتكار تحسrن �مناخ� والريع،�ا?ضاربة �وتحسrن �0دارة �نجاعة وتطوير

��ستثمار �¢عمال، �الصغرى��ودعم �ا?قاوµت �ودعم �للتنمية، �والجهوي �الBCابي �البعد وتقوية

�التشغيلوا?توسطة �خدمة �وجعل�كل�ذلك�*ي �الفاعلrن�، �مع �حوار�فعال�ومنتظم �اعتماد �مع ،

 .�قتصاديrن�و��جتماعيrن

 نسبة تحقيقMKدف��نتقال�إZى�درج�جديد�من�النمو� إZى الحكومةس²ى�ومن�هذا�ا?نطلق،�ت

   Ýي�بمعدلنمو�الناتج�الداخ�ي�الخام�غ�Brالف� ،��ونسبة2016 -2012 فBCة خ�ل5.5%  بمعدل نمو

*ي�أفق� %8وتخفيض�البطالة�إZى��%2ضبط�التضخم�*ي�حدود��كما�ستعمل�الحكومة�ع�ى.  6%

  .داءاتوالرفع�من�معدµت��دخار�و��ستثمار�مع�ضبط�عجز�الحساب�الجاري�?jrان�¢  2016
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�أساس� �الجيدة �الحكامة �و إن �لتعزيز�الثقة �الرخاء والBCابط��جتماsي���قتصاديتدعيم

�والضامن�لتعزيز� �الطبيعية �للموارد �ا?ستدام �و�ستغ�ل �البيئة �ع�ى وتقليص�الفقر�وا?حافظة

  .ثقة�ا?واطن�وا?قاولة�*ي�عمل�0دارة�والدولة

�ح �إرساء �ع�ى �الحكومة �ستعمل �¢ساس، �هذا �وع�ى ��اقتصاديةكامة الشفافية�قوامها

النظام�ب ا?ضر�حتكار�ومحاربة�ا?ضاربات�و�تحسrن�مناخ�¢عمالو والفعالية�والحكامة�الجيدة�

  :ما�ي�يوذلك�من�خ�ل���قتصادي

- � �ا?نافسة �يففاالشو تكريس �والتدب�Brو ة �العمومية �للصفقات �الولوج �*ي �الفرص تكافؤ

الية�والعقارية،�وتعزيز�التتبع�وا?راقبة�وتحسrن�ا?فوض،�وسياسات�الدعم�العمومية�ا?

Brالتدب. 

تكييف�ا?نظومة�القانونية�والتقنية�ا?ؤطرة�للصفقات�العمومية�وتوحيد�قواعد�وشروط� -

�وتعميمها �وتدبBrها، �ومراقبMwا �الBCابي�إبرامها �والجماعات �الدولة �إدارة �وهيئا·Mا�ع�ى ة

 .وا?نشآت�العامة

التشري²ي�والتنظيم�dالجانب�ع�ا?اZي�من�خ�ل�تنفيذ�إص�حات�*ي�تقوية�الرقابة�*ي�القطا -

 . لتقوية�الشفافية�و�تعزيز�مصداقية�ا?علوماتللسلطات�الرقابية�*ي�¢سواق�ا?الية�

��ستثمار� - �دعم �أجل �من �للموارد �والتخصيص�الناجع ��ستثمار�العمومي تعزيز�فعالية

 .ا?نتج�لل½Bوة�والشغل

�و  - �التتبع �ا?ستثمرين�ييمالتقتفعيل �والjCامات ��ستثمار �ب لعقود �يتعلق شاريع�ا?فيما

 .�ستثمارية�ا?ستفيدة�من�التحفjrات�العمومية

الBOامج�التعاقدية�ودفاتر�التحم�ت�?حاربة�اقتصاد�الريع��والحد�من��حتكارات��اعتماد -

�ل�ا?قالع�تعويض�الBCاخيص�و�متيازات�*ي�مجاµت�استغالعمل�ع�ى��و �و�ستثناءات

بدفاتر�تحم�ت�تحدد�الشروط��وغBrها وتوزيع�ا?واد�¢ساسية�والنقل�والصيد�البحري 
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�وتكافؤ�الفرص �إطار�ا?ساواة �*ي �م©Mا �ل�ستفادة �طلبات�ا?وضوعية �إZى �اللجوء �مع ،

 .عروض�مفتوحة�كلما�أمكن�ذلك�قصد�تعزيز�الشفافية�وا?ساواة

�ت - �مجلس�قوية �ص�حيات �*ا?نافسة �وتودوره �والتنافسية �تعزيز�الشفافية �مجال �وفBr ي

 .للقيام�بمهامهال�زمة�0مكانيات�

�تطوير� - �وتوحيد �النظام�0حصائي �و العمومي �0حصائية �ا?علومة �عمومية"جعل " خدمة

�ا?واطنrن �وعموم �و�جتماعيrن �و�قتصاديrن �السياسيrن �الفاعلrن �بثقة *ي��تحظى

�والخارج �إو  .الداخل �ا?تقدمةحصائإحداث�نظام �الجهوية �?واكبة �جهوي ولتحقيق� .ي

ع�ى�ضمان�استق�لية�الجهاز�0حصائي�ع�BOإحداث�وكالة�وطنية� ذلك�ستعمل�الحكومة

�بص�حيات�  ل�حصاء �الضرورية تتمتع �بالوسائل �ومدها �ووظيفية الكفيلة��  تنظيمية

�توف�Brا?عطيات �من �والدقيقة بتمكي©Mا �الشاملة �با� ال�0�dحصائية ?صداقية�تحظى

�ودوليا �و�قتصادي� للحاجيات� وتستجيب�  وطنيا defالسيا� �القرار �لصناع الفعلية

 .تقييم�السياسات�العمومية و�جتماsي�وتمكن�عموم�ا?واطنrن�من

�طرف� �من �مراقبMwا �فعالية �وتقوية �العامة �وا?نشآت �ا?ؤسسات �حكامة �إطار�تحسrن و*ي

�ا? �بrن �الربط �متطلبات �مع �وتماشيا �والنجاعة،�الدولة �الشفافية �وتعزيز �وا?حاسبة سؤولية

�القانون�ا?تعلق�با?راقبة�ا?الية�للدولة�ع�ى�هذه�ا?ؤسسات�من� ستعمل�الحكومة�ع�ى�إص�ح�

� �ا?راقبة �وم�ءمة �أدا®Mا �ومراقبة �تقييم �تطوير�وتعزيز�آليات �للأجل ��سBCاتيجية لهذه�رهانات

 .ةوأدوارها��قتصادية�و�جتماعيا?ؤسسات�

وموازاة�مع�هذا�0ص�ح�سيتم�التعميم�التدريßي�للع�قات�التعاقدية�بrن�الدولة�وا?نشآت�

�تنفيذ�السياسات�القطاعية�وإنجاز� �*ي defكفاعل�أسا� وا?ؤسسات�العامة�MKدف�تكريس�دورها

مع�قدرا·Mا��ستثمارية��ا?شاريع�ا?هيكلة�والرفع�من�جودة�خدما·Mا�وتحسrن�وضعيMwا�ا?الية�ودعم

  .إZى�الشراكة�بrن�القطاعrن�العام�والخاص�لتطوير�ا?رفق�العام�وتعزيز�البنيات�التحتيةاللجوء�

كما�سيتم�تحسrن�آليات�الحكامة�ع�BOتطبيق�ميثاق�ا?مارسات�الجيدة�لحكامة�ا?ؤسسات�

�وتحديث�أدوات� �وتقييم�أشغالها �ا?جالس�التداولية�ومهنيMwا وا?نشآت�العامة�MKدف�تقوية�دور

تسيBrها�ودعم�الشفافية�وثقافة�التواصل�حول�0نجازات�والBOامج،�مع�تعميم�تدقيق�الحسابات�
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�أن�الحكومة�ستعمل�ع�ى�إص�ح�ا?دونة�العامة�للتنميط�ا?حاس�dëووضع�قانون�لتجميع� علما

  .حسابات�ا?جموعات�الكBOى�من�أجل�تعزيز�آليات�الشفافية

اعية�ا?عتمدة�حاليا�والخ�صات�¢وZى�لتjkيلها،��وتأسيسا�ع�ى�مختلف��سBCاتيجيات�القط

�اقتصادي �رؤية �وضع �إZى �الحكومة �مندمجة�ةستس²ى ��وطنية �ترتيب�¢ولويات، �*ي�تعيد وتدقق

�التنسيق�و�حقق�وت�أهداف��سBCاتيجيات�القائمة�ومؤشرات�إنجازها  Mابي©و�لتقائية�نسجام

� �ع�ى �إنجاز وتعمل �وتBrة �� تسريع �بعrن �آخذة �ا?خططات�ها �مع �والتكامل �الBCابي عتبار�البعد

  . الجهوية

�وانسجامها ،�والتقائيMwا�ولتقييم�مدى�نجاعة�مختلف�السياسات�العمومية�ودرجة�تكاملها

  .ستضع�الحكومة�آليات�للتتبع�والتقييم�تحت�0شراف�ا?باشر�لرئاسة�الحكومة

ية،�فإن�الحكومة�عازمة�ع�ى�و*ي�إطار�تحسrن�مناخ�¢عمال�والدفع�بعجلة�التنمية�الجهو 

ع�BOتحيrن�وتحديث�منظومته�القانونية�وا?ؤسساتية��ل�ستثمار تعميق�آليات�التدب�Brال�متمركز�

بدور�محوري�*ي�مجال�تحف��jrقتصاد�الجهوي���ضط�عوتمكrن�ا?راكز�الجهوية�ل�ستثمار�من�

ث�فرص�الشغل�الذاتي،�وفق�حكامة�وإذكاء�تنافسية�ا?جاµت�الBCابية�µستقطاب�ا?شاريع�وإحدا

�توسيع� �ع�ى �بالعمل �وذلك �الجهوية، �?شروع �ا?ستقب�ي �التوجه �مع ºeìتتما� �متكاملة ترابية

ص�حيات�هذه�ا?راكز�والرفع�من�مجال�الخدمات�ا?قدمة�لفائدة�ا?قاوµت�خاصة�م©Mا�الصغرى�

�وتعزيز�ا �والبشرية �فض��عن�تعزيز�0مكانيات�ا?ادية �ا?راكز�وا?توسطة، �لهذه �الBCابية لتمثيلية

  .وتقويم�أدا®Mا�الجهوية�ع�ى�نحو�يمك©Mا�من�أداء�مهامها�ع�ى�الوجه�¢مثل

وتحسينا�وتدعيما�?ناخ�الثقة�و�ستقرار��قتصادي�بب�دنا،��يس²ى�الBOنامج�الحكومي�إZى�

� �ع�ى �وا?اكرو الحفاظ �ا?الية ��اقتصادية�- التوازنات �من �تثبيMwا �ع�ى ��أجلوالعمل مناخ�ضمان

�للفاعلrن��قتصاديrن�و�جتماعrن�ا?غاربة��وتوفBr مستقر�ومحفز�ع�ى��ستثمار� �ال�زمة الرؤية

 و�ستجابة�للحاجيات��جتماعية�ا?لحة،�لتنمية�البشريةلسياسات�مستدامة��و¢جانب،�وتطوير 

  .ر��جتماsي�با?غرب�ستقرا،�وتدعيم�الرافعة�¢ساسية�لسياسة�اجتماعية�عادلة�باعتبارها
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�الخصوص،و  �حدود�الحكومة�ستعمل��MKذا �*ي �لنسبة�عجز�ا?jrانية �الرجوع�التدريßي ع�ى

�العمومية�3% �ا?الية �لتدب�Brا?وارد �حكامة�جديدة �وذلك�ع�BOإرساء �الخام، �الداخ�ي �من�الناتج

�الضروريةو  �بالحاجيات �النفقات �تربط �العمومية، �النفقات �ترشيد �سياسة ستقوم�و �.اعتماد

� �الصدد �هذا �*ي �االحكومة �سياسة �النظر�*ي �وخفض�بإعادة �الكلفة �*ي �للتحكم �العمومي لشراء

  .،�مع�الحفاظ�ع�ى�مجهود�الدولة�*ي��ستثمار�العمومي�الداعم�للنمو�و�التشغيلالنفقات

� �تمويل �من �الحكومة �وشفافيةالولتمكrن �وفعالية �أك½�Bنجاعة �بشكل �سياسات�العمومية

�شامل�للمنظومة ع�BOإص�حتطوير�ا?وارد�ا?الية�العمومية�يتم�س�وترشيد�النفقات،�وتعزيز�ا?وارد

� ��بغرضالضريبية �الضريبة، �العدالة �ترشيدتحقيق �ع�ى �الحكومة �ستعمل �ع��BOكما النفقات

��اعتماد �السياسات�العمومية �محاور �ع�ى d¼تنب� �للمjrانية وربط�0نفاق�العمومي�هيكلة�جديدة

  . و�توíي��قتصاد�*ي�0نفاق�و�تجنب�0سراف�و�التبذير�بالحاجيات�الضرورية

  :ويتوíى�هذا�0ص�ح�تحقيق�¢هداف�الكBOى�التالية

- � �العمومية �ا?الية ��للمنظومة ع�BOإص�حتطوير�ا?وارد �العدالة��بغرضالضريبية تحقيق

�dëالضريبة،�وذلك�بالرفع�من�مردودية�النظام�الضري�BOن�أدعrاء�توسيع�الوعاء،�وتحس

�و0دارة �بrن�ا?لزم �ع�قات�الثقة �وبناء �الضريبية، �0ص�ح�. 0دارة �سيشمل�هذا كما

تشجيع��إZىباستثناء�تلك�الهادفة�التقليص�ا?تدرج�ل�ستثناءات�و0عفاءات�الضريبية�

��جتماعية��ستثمار�ا?نتج �العدالة �و  ،وتوíي �محاربة�كذا �*ي �مجهودات�الدولة تقوية

�تعزيز�ا?واالغش�والتملص�ال �من�خ�ل dëا?راقبةضري� �وتطوير�نظام �البشرية  مع  رد

 .الضريdë مواصلة�توسيع�الوعاء�وتخفيض�العبء

لهذا� �dضري0ëعفاء�الول�حنقاش�البالنسبة�للقطاع�الف�Ýي،�ستعمل�الحكومة�ع�ى�فتح�و 

  .0عفاءالقطاع�بما�يضمن�العدالة�الجبائية�واستمرارية�استفادة�صغار�الف�حrن�من�هذا�

��ترشيد - ��اعتمادو النفقات �للمjrانية �جديدة �هيكلة �إص�ح �أساس �للع�ى قانون�عميق

تنب¼�dع�ى�محاور�السياسات�العمومية�عوض��كتفاء�يجعل�ا?jrانية� التنظيم�dللمالية�

ع�ى�جعل�ه�ا?قاربة�عتمد�هذتسو �.بتوزيع��عتمادات�ع�ى�مختلف�القطاعات�الوزارية
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�ا? ��عتمادات �إنجاز�الBOامجبرمجة �قياس �بمؤشرات �مقBCنة �هذا�. الية �سيقBCن كما

حكامة�جيدة�للمالية�العمومية�قوامها�يمكن�من�0ص�ح�باعتماد�نظام�محاس�dëجديد�

�و  �با?حاسبةالشفافية �ا?سؤولية �تعزيز� .ربط �ع�ى �أثر�إيجابي �0ص�ح �لهذا وسيكون

  . Mا®?jrانية�ومراقبة�أداسلطة�الBO?ان�*ي�مجال�الBCخيص�للحكومة�*ي�تنفيذ�ا

�يخص�التوازنات�الخارجية،�فستعمل�الحكومة�ع�ى�معالجة�شمولية�ل�خت�µت� �فيما أما

�وضعية�ا?jrان�التجاري�ووضعية�الحساب�الجاري�?jrان��داءات،� �ف�Mا �بما الهيكلية�الخارجية،

�BOا�وفوذلك�عMwا�تحديد�معوقات��ستثمار�والتنافسية،�والعمل�ع�ى�إزالMق�رؤية�مندمجة،�بما�ف�

� �عناصر�0نتاج، �بكلفة �ا?تعلقة �و لوالا?عوقات �التصدير�وجستيك �والتكوين�والتعليممدخ�ت

  :ما�ي�ي�ع�ى�ستعمل�الحكومة�و*ي�هذا�0طار �.رومناخ��ستثما

قابل� جديد�ومتنوع�عرضانبثاق�تطوير�و القابل�للتصدير�لعرض�تقوية�القيمة�ا?ضافة�ل -

 يع�¢سواق�الخارجية،للتصدير،�وتنو 

رؤية�Èرساء�وتطوير�الصادرات�ا?ؤسسات�ا?شتغلة�*ي�مجال�إنعاش�ترشيد�مهام�تعزيز�و  -

�و �لامكالت �ا?ؤسسات �هذه �بrن �والتجارية�والBCابط ��قتصادية �الدبلوماسية البعثات

 جة،دموفق�رؤية�من

 دة،تعزيز�موقع�ا?غرب�*ي�أسواقه�التقليدية�وانفتاحه�ع�ى�¢سواق�الصاع -

نسجام�بrن�مختلف�ا?تدخلrن�*ي�ا?فاوضات�التجارية�الثنائية�ومتعددة�¢طراف��تعزيز� -

� �قدرة �تعزيز �MKدف �مضافة�ا?وموقع �قيمة �ذات �اتفاقيات �وتحقيق �ا?غربي فاوض

،d¼قتصاد�الوط� ل

  .أسعار�ا?واد�الطاقية�و�¢ولية�سياسة�استباقية�إزاء�تقلبات�نهج -

من�خ�ل�مجموعة�من�التداب�Brشراكة�مع�الفاعلrن��قتصاديrن�بتحسrن�مناخ�¢عمال� -

�و  �بي©Mا �من �ل�ستثمار، �جديد �ميثاق �ضع �و�0طار وتحيrن �القانوني الخاصة�0جراءات

تسجيل�و وتسهيل�مساطر��ستثمارات�إص�ح�النظام�العقاري�و بالتحف�jrع�ى�التصدير�

�و  �الرخص�ا?لكية �ع�ى �ا?عاالحصول �شفافية �من �وتعزيز�ثقة�والرفع �التجارية م�ت

تقليص�العمل�ع�ى�ني�خاص�با?قاوµت�*ي�وضعية�صعبة،�و وضع�إطار�قانو و ا?ستثمرين�

 .ا?دة�الزمنية�ال��dتتخذها�القضايا�التجارية�أمام�ا?حاكم
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- Brني�و  تدب�Mwا�فعاليو  Mwا?ساهمات�الدولة�*ي�مجال��ستثمار�والرفع�من�مردوديمندمج�عق

 .ات�القطاعية�وتنفيذ��سBCاتيجيات�والسياسات�العمومية*ي�تنمية�النشاط

من�خ�ل�*ي�تمويل�وإقامة�البنيات�والخدمات� تنمية�الشراكة�بrن�القطاع�العام�والخاص -

ويل�dëانتظارات�ا?رتفقrن�*ي�الحصول��وضع�إطار�قانوني�يستجيب�لحاجيات�الفاعلrن

 .ع�ى�خدمات�ذات�جودة�عالية

- � �ا?جالي�التفاوتاتتقليص �التحتية�ة �البنيات �مستوى �ع�ى �العجز�ا?سجل �من والحد

  .و�جتماعية�قتصادية��والتجهjrات�¢ساسية

��قتصاد �تمويل �*ي �الحيوي �ودوره �ا?اZي �القطاع �?ركزية ��دخار�واعتبارا �فوتعبئة ن�إ،

�القطاع�ع�ى�ا?ستويrن� Mدف�القانوني�وا?ؤسساتي�Kالحكومة�عازمة�ع�ى�العمل�ع�ى�تأهيل�هذا

. دائه�ومساهمته�*ي�التنمية��قتصادية�وتدعيم�استقراره�وإشعاعه�ع�ى�ا?ستوى�القاري تطوير�أ

�سوق�الرساميل: نوعية�·Mم�القطاع�ا?اZي�بمكوناته�الث�ث�إص�حاتكومة�ع�ى�تjkيل�حوستعمل�ال

  .ر�البيضاءشعاع�القطب�ا?اZي�للداالقطاع�البنكي�وقطاع�التأمينات�وتسهم�*ي�تعزيز�تنافسية�وإو 

�يتعلقف �الرساميلب�فيما � سوق �تحقيق �ع�ى �الحكومة �التأط�Brنقلستعمل �*ي �نوعية ة

القانوني�لهذا�السوق��من�خ�ل�وضع�قانون�جامع�لسوق�الرساميل�بكل�مكوناته�يشمل�بشكل�

�آمندمج�¢دوات�ا? ومن�. ليات�ومؤسسات�الBCخيص�والرقابةالية�ومؤسسات�السوق�ا?اZي�وكذا

عطاء�هامش�مريح�ل�بداع�ومواكبة�التطورات�ون�توضيح�الرؤية�لدى�الفاعلrن�وإلقانن�هذا�اأش

�بالبورصة �وإدراجها �جديدة �مالية �منتوجات �وضع �وتسهيل �السوق �هذا �يعرفها dال�� �السريعة

ب�Zى�الجانوباÈضافة�إ�.خار�لصالح��قتصاد�و��ستثماربغرض�تمكrن�هذا�السوق�من�تعبئة��د

خصوصا�بالنسبة�بالبورصة��سجيلZى�تشجيع�الترادية�·Mدف�إالحكومة�سياسة�إالقانوني�ستنهج�

� �والصغرى �ا?توسطة �والسندات�للمقاوµت ̄سهم �با ��كتفاء �وعدم �جديدة �بأدوات وإغنا®Mا

  . صورة��قتصاد�ا?غربي�*ي�مجمله�بأك�BOقدر�ممكنوالعمل�ع�ى�أن�تعكس�بورصة�الدار�البيضاء�

� �لتعزيز�مصداقية �البورصةوضمانا � ،وجاذبية �دورها �وتوسيع �تفعيل �تمويل�وبغاية *ي

والصرامة�*ي�معاقبة� بمهنيMwا�و�رتقاء هامراجعة�تدبBr و مراجعة�طرق�حكامMwا�ستتم��،ا?قاوµت

    .وتقوية�شفافية�العمليات�وا?علومات�ا?الية ا?مارسات�ا?غرضة
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�تأ �ع�ى �الحكومة �ستعمل ��ستثمار�والعاملrنكما �جودة��ط�Brبنوك �من �الرفع �MKدف MKا

�سوق� �شقيه �*ي �الرساميل �سوق �مصداقية �من �يعزز �بما �عل�Mا �القائمrن �ومسؤولية إرشادها

  .السندات�وسوق�¢سهم�وبما�يدعم�تطور�البورصة

يضمن��ستعمل�الحكومة�ع�ى�متابعة�إص�ح�هذا�القطاع�بما�القطاع�البنكيوفيما�يخص�

�تدب�Brا?خاطر�و  �ومهنية �مقوته �له �?ؤسسات�جديدة�يكفل �أفضل �واستيعابا ��نفتاح �من زيدا

�وبما �مبدعة �وإ�و?نتوجات deîرئي� �تنموي �بدور �قيامه �تمويل�يضمن �*ي �فاعل �بشكل سهامه

  . ويمكن�من�تعبئة��دخار�بما�يخدم�تمويل�التنمية�الصغBrة�وا?توسطةا?قاوµت�

�يخص� �التأميناتوفيما �تعبئةقطاع �*ي �الحيوي �دوره �فبالنظر�إZى �و*ي��، d¼دخار�الوط�

تمويل��قتصاد،�ستعمل�الحكومة�ع�ى�تحقيق�انفتاح�أك�BOلهذا�القطاع�بما�يمكن�من��رتقاء�

�ع�ى�جودة�خدمات�التأمrن�وتنوعها� بمهنيته�ورفع�درجة�ا?نافسة�داخله�بشكل�ينعكس�إيجابا

ثراء�اضدي�MKدف�إلتأمrن�التعاوني�والتعكما�ستعمل�الحكومة�ع�ى�دعم�وتشجيع�ا. وع�ى�أسعارها

Zى�تعزيز�ا?نظومة�الرقابية�*ي�هذا�القطاع�ع�BOكما�ستس²ى�الحكومة�إ   .السوق�بمنتوجات�جديدة

وضع�إطار�مرج²ي�و �حBCازية�م�ئمة�للمعاي�Brالدولية�*ي�مجال�مراقبة�التأميناتاقواعد��اعتماد

     .علومات�ا?اليةوتعزيز�الحكامة�والشفافية�ونشر�ا? مراقبة�مب¼�dع�ى�تدب�Br¢خطارلل

�أن ��كما �الحكومة �تضع �إنجاح�ص*ي �للدار�البيضاء مشروعلب�اهتماما·Mا �القطب�ا�ا�ي

وتعت�BOالحكومة�. لية�والتنافسيةوتعتBOه�رافعة�لتطوير�القطاع�ا?اZي�بب�دنا�وفق�معاي�Brالجودة�العا

ن�بداية�بتطور�السوق�شعاع�الدار�البيضاء�كمركز�ماZي�جهوي�رهrإن�إنجاح�هذا�القطب�وتعزيز�إ

�ا?الية �التعام�ت �مستوى �وع�ى �وا?ؤسساتي �القانوني �ا?ستويrن �ع�ى �محليا �هذا�. ا?الية وع�ى

ستعمل�الحكومة�ع�ى�وضع�حد�للتأخر�والBCاكم�الذي�تعرفه�لسنوات�جملة�من�مشاريع��¢ساس

�بش �0نتاج�التشري²ي �وتBrة �تسريع �وع�ى �ا?اZي �للقطاع �القطاع�القوانrن�ا?هيكلة �هذا �*ي كل�عام

كما�ستعمل�ع�ى�تسهيل�ومواكبة�إنجاز�. مراعاة�لتطوره�السريع�ولضرورة��الـتأقلم�مع�هذا�التطور 

ء�م©Mا�ا?تعلقة�بالقطاع�ا?اZي�0ص�حات�ا?رتبطة�بتjkيل�مشروع�القطب�ا?اZي�للدار�البيضاء�سوا

  .وتفاعل�فيما�بي©Mا�معهاوانسجام��ذلك�*ي�تكامل�مع�با�ي�0ص�حاتعموما�و �¢عمالو�بمناخ�أ
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� �للدور �الحكومة��0شعاsيواعتبارا �فان �القاري �الصعيد �ع�ى �للدار�البيضاء للقطب�ا?اZي

�مع� �والشراكة �التعاون �مختلف�سياسات �مع �وتكامل �بانسجام �الدور �هذا �تدعيم �ع�ى ستعمل

  .و0س�مي�بيالدول�0فريقية�كما�ستعمل�ع�ى�تطوير�إشعاع�القطب�اتجاه�العالم�العر 

bîãbq@ZÝÌ’Ûa@˜ŠÐÛ@ñ‰†½a@òîubnã⁄a@pbÇbİÔÛa@Šíìİm@و�@òîàämðëŠÔÛa@EbÈÛa:@@

 : لتنميةفي ا الفـ�حةتعزيز مكانة ودور 

� �الذي �ا?ركزي �للموقع �تاعتبارا �مساهم�Mwةالف�ححتله �خ�ل �من d¼الوط� ��قتصاد  ا*ي

� �ا?عتBOة �و *ي �الخام �الداخ�ي � اÈسهامه�اعتباراالناتج �تحقيق �و *ي �الغذائي �ل¢من لتنمية�دعمه

  :تتمحور�حول�التوجهات�Àتيةالف�حية�سالقروية،�فإن�السياسة�الحكومية�

�دعامتيه� - �بrن �أفضل �توازن �مراعاة �ا?غرب�¢خضر�مع �مخطط �تفعيل �*ي �قدما de»?ا

 الف�حة�العصرية�والف�حة�التضامنية؛

 هذا�ا?خطط؛�إعطاء�¢من�الغذائي�ا?كانة�ال��dيستحقها�*ي -

�مراعاة� - �مع �التجميع �آلية �¢خضر�وخاصة �ا?غرب �مخطط �تjkيل �وسبل تطوير�وسائل

 مصالح�والjCامات�جميع�¢طراف؛

  :ستعمل�الحكومة�ع�ى ،هذه�التوجهات�تحقيقومن�أجل�

- �defالتكوين�¢سا�BOي�0نتاج�وذلك�ع*�defالعناية�بالعنصر�البشري�باعتباره�العامل�¢سا

وإعادة�النظر�*ي�ا?نظومة�الخاصة�بالتكوين���حية�والتأط�Brالتق¼�dللف�حrن*ي�ا?هن�الف

 ؛مردوديتهأدائه�و �ا?�dæالف�Ýي�والرفع�من

�لصغار�الف�حrن�من�خ�ل�إنشاء�صندوق�لضماMvم�لدى� - تطوير�أساليب�تمويل�جديدة

 ؛مؤسسات�التمويل

ا�منصفة�للف�ح�وضامنة�ضبط�مسالك�وأساليب�توزيع�ا?نتوج�الف�Ýي�بما�يضمن�أسعار  -

 . 0نتاجيةµستمرارية�وتطوير�قدراته�

وع�ى�0سراع�*ي�القطاع�ع�ى�توطيد�دينامية�تحديث� سBrتكز�عمل�الحكومة 0طارو*ي�هذا�

  .إنجاز�¢وراش��سBCاتيجية
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�التوطيد�تعزيز�دينامية��ستثمار�*ي�دعام��dمخطط�ا?غرب�¢خضر دعامة�: ويتطلب�هذا

�ا �·Mدف�إZى�الف�حة dوال�� �الهشة، �با?ناطق �صغار�الف�حrن �مباشرة �بصفة �·Mم dال�� لتضامنية،

�الفقر �مكافحة �وإZى �ذات�جدوى�اقتصادية �مشاريع �مضافة�. تنفيذ �ذات�قيمة �الف�حة ودعامة

ال½Bوة�وفرص�الشغل�وقيمة�مضافة�نتج�عالية�با?ناطق�ا?�ئمة،�وال�M·�dدف�إZى�تسريع�مشاريع�ت

وسيتم�لهذه�الغاية�تحيrن�ا?خططات�الف�حية�الجهوية�وعقود�الBOامج�ا?BOمة�, دير*ي�مجال�التص

كما�سيتم�*ي�نفس�السياق�العمل�. ?ختلف�س�سل�0نتاج�من�أجل�الرفع�من��ستثمار�وتسريعه

�نجاعته� �من �للرفع �الف�حية �التنمية �إطار�صندوق �*ي �ا?منوح �الدعم �تحسrن باستمرار�ع�ى

  .ل�لحاجيات�الفاعلrن�والواقع��قتصاديو�ستجابة�أفض

وموازاة�مع�ذلك،�ستتم�مواصلة�0ص�حات�¢فقية�مع�الBCك�jrع�ى�الجوانب��سBCاتيجية،�

  .كا?اء�و�ستشارة�الف�حية�والتنمية�القروية

�م �ا?ائية �تدب�Brا?وارد �الف�حيةإن �التنمية �مواكبة �*ي �رئيسيا �تحديا �يشكل وتندرج�. ازال

 ��*ي�0ص �و�ستدامة �الفعالية �تروم �إطار�اسBCاتيجية �*ي �وبج�ء، �عل�Mا، �0قدام �تم dال�� حات

وهكذا،�سيتم�الرفع�من�وتBrة�الBOنامج�الوط¼�dل�قتصاد�*ي�مياه�. استعمال�هذه�ال½Bوة�الثمينة

إZى�التنمية� هكتار�سنويا�ح��ºيتس¼�ºتحقيق��قتصاد�ا?توíى�والضروري �60.000*ي�أفق�السقي�

�ا?ستقبلية �دوائر�. الف�حية �لفتح �القائمة �السدود �تجه�jrسافلة �*ي �0سراع �ع�ى �سيعمل كما

  .هكتار�سنويا�20.000جديدة�ل�ستثمار�الف�Ýي،�وذلك�بوتBrة�تصل�*ي�ا?عدل�إZى�

�ت dال�� �الف�حية، �وبخصوص��ستشارة �بدور �ا?عرفة�قوم �إZى �الف�حrن �ولوج �*ي defأسا

�وا �ا?تعلقة�والتقنيات�الحديثة �ا?راحل �إتمام �ع�ى �العمل �سيتم �القطاع، �يعرفها dلتطورات�ال�

�انتشار�ا?ستشارين�الف�حيrن �الف�حية�من�أجل�إعادة �ل�ستشارة d¼كما�. بإحداث�ا?كتب�الوط

سيتم�*ي�إطار�دعم��ستشارة�الف�حية�إص�ح�قطاsي�التكوين�والبحث�?ا�لهما�من�دور�أسا�def*ي�

  .تت�ءم�والواقع�الجديد�لف�حتنا�إطار�رؤية�متجددة

�dال�� �التحديات �ضوء �ع�ى �القروية �التنمية �*ي �شاملة �النظر�بصفة �إعادة �كذلك ستتم

فالف�حة�تشكل�محرك�الحياة�القروية�وتبقى�رافعة�, تفرضها�مكافحة�الفقر�ع�BOمنظور�اقتصادي

احات�من�اسBCاتيجية�وهكذا،�ستستفيد�ا?ناطق�الجبلية�والو . أساسية�للتنمية�وتحسrن�الدخل
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��قتصادية� �التنمية �مكونات �كافة �لتنسيق �مندمجة �مقاربة �ع�ى d¼تنب� �للتنمية جديدة

  .و�جتماعية

كما�سيتم�إط�ق�إص�حات�كبBrة�من�أجل�تحديث�طرق�توزيع�ا?نتوجات�الف�حية،�وبالتاZي�

للحد�من��نتوج�الف�Ýيا?�ولهذه�الغاية،�ستتم�إعادة�النظر�*ي�مجمل�سلسلة�قيم. تحسrن�تثمي©Mا

�وهوامش �الخدمات�اللوجيستيكية �*ي �والبحث�عن�النجاعة �ا?ضافة �القيمة . الربح�الخسائر�*ي

وسيتم�توف�Brدعم�خاص�لتصدير�ا?نتوجات�الف�حية�من�أجل��تعزيز�مكانMwا�*ي�ا?jrان�التجاري�

  .ة�الصغBrةللب�د،�وخاصة�م©Mا�ا?نتوجات�ا?حلية�ال��dتستفيد�م©Mا�أساسا�الف�ح

و*ي�نفس�السياق،�سيتم�إي�ء�اهتمام�خاص�للف�حة�البيولوجية،�ال��dتعرف�نموا�مjCايدا�

ع�ى�الصعيد�العالمd،�وذلك�*ي�إطار��من�الوsي�بضرورة�إضفاء�الديمومة�ع�ى�النظم�الزراعية�

ا?عاي�Brوسيتم�لهذه�الغاية�وضع�تشريع�مناسب�يت�ءم�مع�. والحاجة�إZى�حماية�ا?وارد�الطبيعية

  .معتBOةالدولية�ح��ºتتبوأ�ب�دنا�مكانة�µئقة�*ي�هذا�ا?جال�الذي�تتوفر�فيه�ع�ى�مؤه�ت�

ا?دخ�ت�الف�حية�بوأخBrا،�سيتم�القيام�بمجهود�متواصل�لتعزيز�وضمان�تزويد�الف�حrن�

ر�ضروريا�ويعت�BOهذا�العنص. وعوامل�0نتاج�وتسهيل�ولوجهم�إZى�وسائل�التمويل�والتأمrن�الف�Ýي

�*ي�إطار�مخطط�ا?غرب�¢خضر،�سواء� لضمان�الرفع�من�0نتاجية�وتحقيق�¢هداف�ا?سطرة

  .من�حيث�0نتاج�أو�ا?ردودية

  : العالم القروي ا�عتناء ب

،�ستعمل�الحكومة�ع�ى�الرفع�من�مjrانية�صندوق�التنمية�العالم�القرويوبخصوص�تنمية�

مبنية�ع�ى��مشاريع�مندمجةيا�وتخصيص�اعتماداته�لتمويل�مليار�درهم�سنو �1القروية�لتصل�إZى�

. موجهة�للعالم�القروي�وخاصة�ا?ناطق�الجبلية�وا?عزولة�مقاربة�مجالية�و�تشاركية�وتعاقدية

وسيتم�انتقاء�هذه�ا?شاريع�وتنفيذها�ع�ى�أساس�مشاريع�منتقاة�و�مقBCحة�من�طرف�الوزارات�

ناء�ع�ى�مسطرة�طلب�عروض�للمشاريع�ا?قBCحة�من�طرف�ا?عنية�وفق�ا?ساطر�ا?عمول�MKا�أو�ب

  . الجماعات�الBCابية�أو�من�طرف�فعاليات�ا?جتمع�ا?دني
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كما�ستعمل�الحكومة�*ي�هذا�0طار�ع�ى�تسريع�ربط�العالم�القروي�وا?ناطق�الجبلية�با?اء�

�والطر  �إنجاز�ا?سالك �وتBrة �من �والرفع �تسعM·Brما �النظر�*ي �وإعادة �والقناطر�ال��dوالكهرباء ق

تسMwدف�فك�العزلة�عن�ا?ناطق�القروية�والجبلية�ووضع�برنامج�مندمج�لتطوير�ا?ناطق�الجبلية�

ات�العمومية�ال��dتعاني�من�الهشاشة�لتعزيز�ولوجها�إZى�الخدمات��جتماعية�¢ساسية�والخدم

در·Mا�ع�ى�إنتاج�وضع�مخطط�مندمج�لتنمية�ا?ناطق�القروية�والرفع�من�قوالخدمات�ا?نفعية�و 

 . ال½Bوات�واستثمار�قدرا·Mا��قتصادية�الف�حية�وغ�Brالف�حية

كما�ستس²ى�الحكومة�إZى�تجه�jrا?دارس�وا?راكز�الصحية�ودور�¢مومة�والوµدة�ا?وجودة�

با?ناطق�القروية�والجبلية�ووضع�برنامج�وط¼�dلتطوير�ا?هارات�التقنية�وا?عرفية�لساكنة�ا?جال�

�العملية�القرو  �التنافسية�وإشراك�ا?قاوµت�ا?هيكلة�*ي ي�خاصة�الشباب�MKدف�تحسrن�القدرة

�وتسريع� �التضامنية �الف�حة �مخطط�ا?غرب�¢خضر�ع�BOدعم �أحدMðا dال�� �الدينامية ومواصلة

إنجاز�مشاريع�التحويل�من�زراعة�الحبوب�إZى�إنتاج�¢شجار�ا?ثمرة�ذات�القيمة�العالية�والتطبيق�

�ي�للقوانrن�والسياسات�ال�M·�dدف�إZى�وضع�برنامج�Èيجاد�حلول�مناسبة�Èشكالية�أرا�deáالفع

 . الجموع

  :ةالبحريالثروة تثمين و ضمان استدامة 

" آليوتيس"،�فإن�الحكومة�تعjCم�تحيrن�وتjkيل�مخطط�الصيد�البحري أما�بالنسبة�لقطاع�

ة�هذا�القطاع�الحيوي�من�خ�ل�مشاريع�ضمن�استمراريتداب�Brمن�شأMvا�أن�ت�اتخاذباÈضافة�إZى�

قطاع�الصيد�البحري�بأكملها��منتوج�وتدخ�ت�مبتكرة�·Mدف�إZى�إعادة�هيكلة�وتثمrن�سلسلة�قيم

B½لل� �وا?ستدام �ا?سؤول �و�ستغ�ل �بب�دنا، �حلقاته �مختلف Brوتأط� �البحرية تشجيع�و وات

 .ليةالعا��ستثمار�*ي�الصناعات�التحويلية�ذات�القيمة�ا?ضافة

�Brن�تدبrتكز�عمل�الحكومة�ع�ى�توطيد�ا?كتسبات�*ي�مجال�الحفاظ�ع�ى�ا?وارد�وتحسBrوس

كما�. استغ�لها،�والرفع�من�وتBrة��ستثمارات�ا?وجهة�للبنيات�التحتية�با?وانئ�وشبكة�التسويق

�صديريةسيتم�اتخاذ�إجراءات�لتطوير�تنمية�¢حياء�البحرية�وصناعات�الصيد�لتعزيز�قدرا·Mا�الت

  .رجال�البحرمل�تحسrن�ظروف�عو��تفعيل�تداب�Brمحفزة�لعصرنة�وتأهيل�¢ساطيل�الساحليةو 

ع�ى�استكمال�مخططات�الMwيئة�µستغ�ل�تعمل�الحكومة�بخصوص�محور��ستدامة،�سو 

�وضع� �الهدف�ا?تمثل�*ي �لبلوغ �السمكية �تحت��ستغ�ل�ا?راقب�%95ال½Bوة ومن�. من�ال½Bوة
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�الحفاظ�ع �الصيد�أجل �بمكافحة �إنجاز�¢وراش�ا?تعلقة �*ي �0سراع �يتم �السمكية، �ال½Bوة �ى

�مع� �بالتعاون �وتقويته �للمعلومات �مندمج �نظام �ع�BOوضع �وخاصة �وغ�Brالقانوني، ال�مشروع

كما�سيتم�وضع�مخطط�وط¼�d. مؤسسات�البحث،�مع�إعادة�النظر�*ي�وظائف�ا?راقبة�وتعزيزها

�مراقبة �ضمان �أجل �من �ع�ى��للتتبع �والحصول �القيم، �سلسلة �?جمل �البحرية �لل½Bوات فعالة

تطوير�وتطبيق�و �الشهادات�ال�زمة�للتصدير،�وضمان�تتبع�مسار�ا?نتوج�من�السفينة�إZى�ا?سMwلك

�الوطنية �لتدب�Brا?صايد �صارمة �¢ك½�Bتضررا مخططات �ا?صايد �*ي �الصيد �وتقليص�مجهود

�ال½Bوة�السمكية�ع�ى�أساس�وضع�مساطر�وشروط�شفافة�تبالjCامن�مع� ؤطر�عملية�الولوج�إZى

 .دفاتر�تحم�ت

،�ستعمل�الوكالة�الوطنية�لتنمية�تربية�¢حياء�البحرية،�*ي�وع�ى�مستوى�ال½Bوات�البحرية

�مؤه�ت� �تتوفر�ع�ى dالسلسلة�ال�� �هذه �ع�ى�وضع�مخطط�لدعم��ستثمار�*ي القريب�العاجل،

كما�ستعمل�هذه�الوكالة�ع�ى�وضع�إطار�قانوني�لتحف�jr. حقيقة،�وخاصة�با?ناطق�ذات�¢ولوية

�ا?وجهة� �البحرية،�سواء�م©Mا �ستثمارات�وال©Mوض�بتسويق�ا?نتوجات�ا?تأتية�من�تربية�¢حياء

  .للتصدير�أو�تلك�ا?وجهة�للسوق�الداخ�ي

قة�وع�ى�مستوى�محور�تحسrن�أداء�القطاع،�ستعطى�¢ولوية�ل�ستثمار�*ي�البنيات�ا?تعل

�مستوى� �إن�ع�ى �الصيد، �موانئ �هيكلة �إعادة �*ي �حيث�سيتم�0سراع �وتسويق�السمك، بتفريغ

كما�سيتم�إي�ء�عناية�خاصة�للس�مة�. البنيات�التحتية�أو�ع�ى�مستوى�تجهjrات�التفريغ�وا?ناولة

  .الصحية�من�أجل�ا?�ءمة�الشاملة�مع�التشريع�الجاري�به�العمل�وا?عاي�Brالدولية

التسويق،�سيتم�العمل�ع�ى�إتمام�برنامج�بناء�أسواق�السمك�وأسواق�الجملة�وبخصوص�

و*ي�هذا�الصدد،�يتم�العمل�ع�ى�هيكلة�نشاط�. MKدف�إحداث�شبكة�متناسقة�وفعالة�للتسويق

  .بيع�السمك�بالجملة�ع�ى�ضوء�التشريع�ا?نظم�لهذه�ا?هنة

MÎم�: جانبrن�هامrن،�¢ول �وفيما�يتعلق�بمحور�تنافسية�القطاع،�سيتم�الشروع�*ي�تفعيل

�مراحل� �مختلف �Èدماج �إجراءات �واتخاذ �ا?ملكة �وجنوب �بشمال �للتنافسية �قطبrن إحداث

أما�الجانب�. السلسلة،�وذلك�MKدف�تأمrن�الjCويد�ا?نتظم�وذي�جودة�لوحدات�الصناعة�البحرية

�التنافسية�?نتوجات�الصيد�ا: الثاني �تداب�Brلتعزيز�القدرة �*ي�فيتعلق�باتخاذ �هاما �تمثل�وزنا dل�

  .صادراتنا
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�تعزيز�البحث�*ي�مجال�الصيد�البحري�من�خ�ل�توف�Brموارد�كافية� وأخBrا،�سيعمل�ع�ى

  .لتطوير�ا?عرفة�العلمية�لل½Bوات�البحرية�لضمان�استدامMwا

  :حماية المستھلكو والتجارة الصناعةتطوير 

�مواصلة�تحديث�النسيج�الصنا �من�الحكومة�بضرورة �قصد�رفع�رهان�اقتناعا d¼الوط� sي

ا?نافسة�العا?ية،�تعjCم�الحكومة�*ي�إطار�برنامج�مندمج�ومتكامل��راط�0يجابي�*يخ�ن�نفتاح�و

�ونجاعMwا �فعاليا·Mا �والتدب�Brتضمن �للحكامة �آليات �وضع �¢وراش�مع �من �مجموعة . استكمال

  :وتتجسد�هذه�¢وراش�*ي�

�ا?قاوµت�الصغرى� - � �0نتاجية�لجعلها�الرفع�من�تنافسية �إمكانيا·Mا وا?توسطة�وعصرنة

 قادرة�ع�ى�ولوج�¢سواق�العا?ية�وقادرة�ع�ى�تطوير�وتنمية�السوق�ا?حلية؛

�*ي�جعل�ا?غرب�وجهة�جاذبة�ل�ستثمار� - تحسrن�مناخ�¢عمال�الذي�يعت�BOعام��أساسيا

 الوط¼�dأو�الخارÓي؛

لحاجيات�ا?قاولة،�من�خ�ل�التنسيق�مع�توف�Brالكفاءات�البشرية�ذات�التكوين�ا?�ئم� -

 الفاعلrن�ا?عنيrن�وتفعيل�نظام�الحاجيات�ا?تجدد�للقطاع�الصناsي؛

�الجديد - �الجيل �من �الصناعية �ا?شاريع �استقبال �فضاءات �الجهات� إحداث بمختلف

ضع�سياسة�نجاز�ا?ناطق�الصناعية�ا?ندمجة�وو ستجيب�?تطلبات�القطاع�الصناsي�وإت

�للمناط �الصغرى جديدة �ا?دن �*ي �الصناعية �الصغرى��ق �للمقاوµت وتوف�Brعرض�م�ئم

  ؛وا?توسطة

الBCك�jrع�ى�ا?هن�العا?ية�للمغرب�ال��dتتيح�له�امتيازات�تنافسية�واعدة�من�خ�ل�برامج� -

 مع�التوسيع�إZى�قطاعات�أخرى�كصناعة�¢دوية؛نموية�هادفة�وإطار�تحفjrي�م�ئم�ت

�وض - �خ�ل �وتمويل�تحف��jrبتكار�من �الناشئة �ا?بتكرة �محفز�للمقاوµت �إطار�قانوني ع

�ا?جال،�مع�إعطاء��نط�قة�لBOنامج�جهوي�Èنشاء� ا?شاريع�ذات�إضافة�نوعية�*ي�هذا

 .مجمعات�ل�بتكار�وكذا�دعم�أقطاب�للتنافسية�و�بتكار�

�¯همية�و  �الخام�وت�قطاع�التجارة�والتوزيعنظرا d¼الناتج�الوط� وف�Brمناصب�*ي�0سهام�*ي

  :للشغل�واعتبارا�لدوره�*ي�دعم�الطلب�الداخ�ي،�ستعمل�الحكومة�ع�ى
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�لتوف�Brعروض�متنوعة� - 1 �التوزيع �وتطوير�مسالك �للتجارة �الجديدة �¢نماط تشجيع

  للمنتجات�ذات�جودة�وبأثمان�مناسبة؛

  �نكباب�ع�ى�¢وضاع��جتماعية�للتجار�الصغار؛�- 2

  قطاع�غ�Brا?هيكل؛التقليص�من�انتشار�ال�- 3

  جذب�استثمارات�جديدة�داخل�القطاع�الذي�يتوفر�ع�ى�فرص�نمو�كبBrة؛�– 4

  الحرص�ع�ى�تطور�منسجم�ومتوازن�للتجارة�داخل�ا?جال�الحضري؛�– 5

ا?تجولة�والتغطية��جتماعية�والتكوين��والتجارةو*ي�هذا�0طار�ستحظى�أسواق�الجملة�

  .ة�باعتبارها�مداخل�لتجسيد�¢هداف�Àنفة�الذكروالتعم�Brالتجاري�بمقاربات�جديد

�و  �*ي �الحكومة �ستضع ��تنميةأولويا·Mا ��ستثمارات ��قتصادية�باعتبارها �للتنمية قاطرة

�اسMwداف�مختلف� �سيتم �كما �عملها �برنامج �*ي �مهمة �مكانة �ستول�Mا �وعليه �والوطنية، الجهوية

  .جهات�ا?ملكة�لتوظيف�مؤه�·Mا�والرفع�من�جاذبيMwا

و*ي�هذا�0طار،�تعjCم�الحكومة�وبموازاة�مع�تشجيع��ستثمار�الوط¼d،�العمل�ع�ى�تقوية�

ع�قات�ا?غرب�مع�شركائه�التقليديrن�خاصة��تحاد�¢وروبي،�وكذلك�تنويع�مصادر��ستثمارات�

والدول�الخليجية�ودول�أمريكا�الشمالية،�وبعض��الصاعدة¢جنبية�ا?باشرة،�خاصة�مع�الدول�

  .الدول�¢سيوية�وتركيا

��متياز�وكذا� �ذات �القطاعات �العرض�*ي �تحسrن ��ستمرار�*ي �ع�ى وستحرص�الحكومة

العمل�ع�ى�الرفع�من�الBCشيد�ومستوى�التنسيق�ا?ؤسساتي�بrن�مختلف�ا?تدخلrن�*ي�مسلسل�

  .�ستثمار

�من�الحكومة�ع�ى�تعزيز�حماية�ا?سMwلك�و  �للوحرصا إنتاجه�ع�ى�تم��الذي�رصيداستثمارا

�ا?نتوجات� �س�مة �بضمان �الخاص �القانوني، �0طار �تعزيز �ع�ى �ستعمل �القانوني، ا?ستوى

� �رقم �للقانون �وإصدار�النصوص�التطبيقية �تداب�Brلحماية��31.08والخدمات �بتحديد deáالقا

  .ا?سMwلك

�ا?سMwلك�قصد�نشر� �لحماية d¼إحداث�ودعم�الصندوق�الوط� �ع�ى �ستعمل�الحكومة كما

  .حماية�ا?سMwلك�ودعم�الجمعيات�النشيطة�*ي�هذا�ا?جال�ثقافة
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  :الصناعة التقليديةتثمين وتنمية 

� �?كانة �التقليديةواعتبارا �ت�الصناعة �وما �مجتمعنا من�موروث�حضاري�ورصيد��كتjkه*ي

�إنجاز�أوراش��،ثقا*ي�وإبداsي�ووزن�*ي�النشاط��قتصادي فإن�الحكومة�ستواصل�تسريع�وتBrة

� �بالعنصر�البشري�و�ستثمار�*ي�ل�2015رؤية ��هتمام �أساسا �تراsي �القطاع�وفق�مقاربة تنمية

�م�ئمة� �صحية �بتوف�Brتغطية �وذلك �الصناع، �ظروف�عيش�وعمل �تحسrن �خ�ل �من مؤه�ته

وتسهيل�الولوج�إZى�التمويل�وحل�إشكالية�الjCود�با?واد�¢ولية�بتنسيق�مع�القطاعات�الحكومية�

  .ا?عنية

�لل �وضبط�ومراعاة �الجهوية �ا?خططات �تفعيل �ع�ى �العمل �سيتم �ا?حلية خصوصيات

�إسBCاتيجية�قطاع� �بالصناع�التقليديrن�وسن�قانون�تنظيم�الحرف�وأجرأة 0حصاءات�ا?تعلقة

�الخدماتية �التقليدية �واستنباط��الصناعة �ا?قاوµتي �النسيج �ومواكبة �دعم �برنامج ومواصلة

بة�للمقاوµت�الصغرى�وا?توسطة�والصناع�الفرادى�MKدف�م�ئمة�للدعم�بالنس�تأساليب�وآليا

�توف�Brفرص�الشغل�وتحف�jrالشباب�ع�ى��ستثمار،� الرفع�من�إنتاجيMwم�ودخلهم�وا?ساهمة�*ي

هذا�مع�مواصلة�العمل�ع�ى�تأهيل�شبكات�البنيات�التحتية�وتعزيزها�بإحداث�فضاءات�مندمجة�

  .ومناطق�للصناعة�التقليدية�من�جيل�جديد

سياسة�تعزيز�¢سواق�التقليدية�مع�ولوج�أسواق�جديدة�و ما�فيما�يخص�الجانب�الBCويßي�أ

�ا?واصفات�. واعدة �وضع �خ�ل �من �الجودة �الBCك�jrع�ى �سيتم �القطاع �تنافسية �ع�ى وحرصا

وشارات�الجودة�والع�مات�الجماعية�للتصديق�حفاظا�ع�ى�ممjrات�منتوجنا�التقليدي�وم�ءمته�

  .اقµنتظارات�¢سو 

�dæ?ي�للتدرج�اZواعتبارا�¯همية�التكوين�بالقطاع�ستتم�مواصلة�تفعيل�ا?خطط��ستعجا

وكذا�وإنجاز�ا?خططات�ا?ديرية�للتكوين�ا?dæ،� 2015متدرجا�*ي�أفق��  60 000الذي�MÎدف�تكوين

  .تنمية�التكوين�ا?ستمر�لفائدة�الصناع�والصانعات

  :نمو مستدام للسياحة وضمانالمغرب وجھة سياحية مرجعية جعل 

ا?غرب�وجهة�MKدف�جعل�" 2020رؤية�"وبخصوص�السياحة�فستعمل�الحكومة�ع�ى�تjkيل�

،�بفضل�نموذج�سياحية�مرجعية�*ي�مجال�التنمية�ا?ستدامة�*ي�منطقة�البحر�¢بيض�ا?توسط
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�للسياحة � فريد �والتدب�Brا?سؤول �النمو�ا?ستدام �بrن �ايجمع �للموارد ال½Bوة�و �ةيلبيئوالعق�ني

  .ال��dتتمتع�MKا�ب�دنا�الثقافية

�و  �الجديدة �السياحية ��سBCاتيجية �"·Mدف �السائحrن�" 2020رؤية �عدد �مضاعفة إZى

منصب��470.000 إحداثالوافدين�ع�ى�ا?غرب�ومضاعفة�عدد�السفريات�ا?حلية�ث�ث�مرات�و 

  .2020 *ي�أفقومضاعفة�عائدات�السياحة��جديد،شغل�مباشر�

 :على2016  *ي�أفق كومةستعمل�الحو 

�ت - �احكحديث �خ�ل �من �القطاع �و �إنشاءمة �للسياحة �العليا �التنمية�الهيأة وكاµت

�يالسياح �الثمانيةا?ة، �ا?ناطق�السياحية �*ي �الجهوية �الBOامج� �سؤولة�عن�تنفيذ�وقيادة

 ."2020رؤية�"ا?BOمجة�ضمن�

اطق�السياحية�من�خ�ل�تطوير�عرض�سياÝي�متنوع�يمكن�من�تنمية�وتثمrن�ا?وارد�وا?ن -

�*ي�أفق�� ألف  250مجموعة�من�الBOامج�·Mدف�تجاوز�عتبة� ،�وذلك�ضمن�2016سريرا

 BO2012سنة�ابتداء�من�مج�الجهوية�اإطار�تفعيل�ال.  

- � �ع�ى �مخطط�العمل �تنفيذ �تسريع �خ�ل �من �ا?حليrن �السياح �سفريات �عدد مضاعفة

  .?واطنrنم�وحاجيات�اءي�وتشجيع�ظهور�مفاهيم�جديدة�تت�ب�د

تسريع�تنفيذ�ا?خطط�¢زرق�الخاص�بالسياحة�الشاطئية�وضمان�إMvاء�أشغال�بناء�ع�ى� -

 .2016 *ي�أفق�محطات�أخرى �4والتقدم�*ي�إنجاز�� من�ا?حطات�ا?BOمجة�4¢قل�

سواء�من�طرف�ا?ستثمرين�ا?حليrن�أو��السياÝي�ستثمار�الخاص�*ي�القطاع�وتBrة�تسريع� -

��¢جانب�من�خ�ل �*ي �آليات�مجددة �والخاص��إطار تفعيل �العام �القطاعrن �بrن شراكة

   .السياحة��ستثمار�*ي�مجالوتشجيع�تطوير�آليات�لتحف�jrو 

�الرصد - �آليات �خ�ل �من �القطاع �*ي �جهاز�لرصد� تعزيز��ستدامة �ع�BOإنشاء وا?تابعة

لك�تطوير�آليات�مؤشرات��ستدامة�لهذا�القطاع�بتعاون�مع�ا?راصد�الجهوية�للبيئة،�وكذ

  .لتحف��jrستثمار�*ي�هذا�ا?جال
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�مركز�تكوين�متم�jrبكل� - �التكوين�ومتطلبات�سوق�الشغل�من�خ�ل�إنشاء تعزيز�م�ئمة

  . منطقة�سياحية،�وفقا�?نهجية�تشاركية�بrن�القطاعrن�العام�والخاص

�إص�حات�جديدة - �إدخال �مع �خاصة dæ?ا� �والتأهيل �الخدمات�السياحية �تحسrن�جودة

�السياحيrن� �با?رشدين �ا?تعلق �الجديد �القانون �وتنفيذ �السياحية، �ا?نشآت لتصنيف

  .ووكاµت�¢سفار

�خ�ل� - �من �وا?توسطة �الصغBrة �السياحة �للمؤسسات �التنافسية �والقدرة �التنمية دعم

  .وضع�جهاز�مندمج�لدعم�وتوجيه�هذه�ا?ؤسسات

brÛbq@Z@…‰aì½aë@ò÷îjÜÛ@Þëû�½aë@âa†n�½a@Ji†nÛaòîÈîjİÛa@@

� �ع�ى �عازمة �الحكومة �إن �ا?ستدامة �أسس�التنمية �وال½Bوات�و إرساء �البيئة الحفاظ�ع�ى

  :الطبيعية�حيث�ستعمل�وذلك�من�خ�ل

   ؛التفعيل�ا?ؤسساتي�والقانوني�و�جرائي�للميثاق�الوط¼�dللبيئة�والتنمية�ا?ستدامة -

�البيdõ إدماج - �و�سBCاتيجيات��و�ستدامة�البعد �العمومية �السياسات �مختلف *ي

  ؛*ي�الBOامج�التعاقدية�وا?شاريع��ستثمارية�ودفاتر�التحم�تو�القطاعية

وضع�آليات�لليقظة�والوقاية�ومعالجة�آثار�الكوارث�الطبيعية�والتقلبات�ا?ناخية،�ومحاربة� -

�عن�برامج�حماية�ا?جال�الجب�ي�والغابوي�والساح�
ً
�  .ي�والبحري التصحر،�فض

�خاصة� �عناية �الحكومة �ستمنح �وصحية، �سليمة �بيئة �العيش�*ي �حق �ضمان �أجل ومن

  .برامج�التطه�Brالسائل�والصلب،�ومقاومة�تلوث�الهواءوتعميم�لتنفيذ�

ع�ى�تدعيم�¢من�الغذائي�ع�BOالرفع�من�مستوى�0نتاج�وتحسrن��كذلك�ستعمل�الحكومةو 

�الطا�ي �و¢من �ا?حاصيل �*ي��وذلك مردودية �التحكم �ومواصلة �الطاقية �التبعية بخفض�نسبة

�قدرات� �الطاقات�البديلة�0نتاجالطلب�وتقوية �مجال �*ي �لتوف�Br. والتخزين�خاصة �بالنسبة أما

�ا?ائي �� ¢من �من�قدرات�التعبئة �الرفع �سينكب�ع�ى �اهتمامنا �ا?او فإن �و �ءتحلية عادة�إ¢جاج

  .استعمال�ا?ياه�العادمة�بعد�تنقيMwا
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  :و مندمجة ج سياسة بيئية متكاملة نھ

�متكاملة� �بيئية �سياسة �نهج �ع�ى �الحكومة �ستعمل �البيئية �ا?شاكل �مواجهة �أجل من

� ��قتصادية�ومندمجة �بأبعادها �مستدامة �تنمية �لبلوغ �جذرية �إص�حات �تحقيق �إZى ·Mدف

  .و�جتماعية�والبيئية

�¯وراش�التأ �قوية �دفعة �إعطاء �من�خ�ل�مقاربة�وترتكز�هذه�0ص�حات�ع�ى dõهيل�البي

اجتماعية�ومجالية�وتشاركية�تكرس�التضامن�بrن�الفئات�و¢جيال�والجهات،�وتس²ى�إZى�تحسrن�

  ,إطار�وظروف�عيش�ا?واطنrن،�مما�يضمن�كرامMwم�وحقهم�*ي�الصحة�والرفاهية

� �تعميم�وتسريع�وتBrة�مشاريع �الحكومة�إZى �استعمال�إوبالتاZي�ستس²ى �الععادة ادمة�ا?ياه

وكذا�الحد�من�كل�أشكال�التلوث�خاصة�منه�الصناsي،�وا?حافظة�ع�ى�التنوع�والتطه��Brالسائل،�

�السياسات� �*ي dõن��عتبار�البعد�البيrل�¢خذ�بع�البيولوÓي�و¢وساط�الطبيعية�وذلك�من�خ

�للتنمية� �ظروف�مؤهلة �ضمان �أجل �من �و�جتماعية �وا?خططات��قتصادية �و�سBCاتيجيات

  .ا?ستدامة

�تستند،� �مندمجة �اسBCاتيجية �رؤية �ع�ى �البيئية �السياسة �ستعتمد �أخرى، �جهة ومن

�البيئية،� �الرهانات �صل÷Mا �و*ي �مستدامة �تنمية �تحقيق �ع�ى �و�جتماعية، ��قتصادية بأبعادها

�يفتحه�من�آفاق�واسعة،�µنبثاق�أنشطة� �قوام�النمو�¢خضر�و�قتصاد�الجديد،�بما باعتبارها

�بمبت الرفاهية�ومناصب�شغل�جديدة،�مع�الحد�من�ا?خاطر�البيئية�والتدب�Brتحقيق�كرة�واعدة

  .ا?ستدام�للموارد�الطبيعية

�للبيئة� d¼ا?يثاق�الوط� �MKا �جاء dتفعيل�ا?بادئ�والتوجهات�ال�� �ع�ى �ستعمل�الحكومة كما

?شBCكة�و�ندماج�والتنمية�ا?ستدامة،�حيث�ستجعل�من�مبدأ�الوقاية�و�حتياط�وا?سؤولية�ا

ويعت�BO*ي�هذا�الصدد�ا?جال�القانوني�ورشا�. أساسا�?واجهة�أي�تحد�MÎدد�ا?نظومة�البيئية�بب�دنا

كبBrا�ستعمل�عليه�الحكومة�من�خ�ل�تفعيل�الBCسانة�القانونية�ع�ى�أرض�الواقع�انط�قا�من�

ون�إطار�للبيئة�والتنمية�ا?ستدامة�مبدأ�الحكامة�الجيدة�*ي�تدب�Brا?سألة�البيئية،�وكذا�بإعداد�قان
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�وÁي�مبادئ� �الخصاص�القانوني�لبعض�ا?جاµت�البيئية، �أو�ملء كمرجع�للسياسات�العمومية،

  .أقرها�ا?يثاق�كمشروع�مجتم²ي�انخرطت�*ي�بناء�أرضيته�كل�فئات�ا?جتمع�ا?غربي

  :الغابوية  للمواردالمحافظة والتدبير المستدام 

�عل �يتوفر �?ا �أدو وبالنظر �تلعب �ومتنوعة، �غنية �غابوية �ثروة �من �ا?غرب �بيئية�ايه را

�الBOنامج� �فإن �لبلدنا، �ا?ستدامة �التنمية �لتحقيق �قصوى �أهمية �ذات �واقتصادية واجتماعية

الحكومي�MÎدف�إZى�دعم�نجاعة�وتأث��BrسBCاتيجية�الوطنية�ا?تعلقة�با?حافظة�والتدب�Brا?ستدام�

�لللموارد�الغابوية�وذلك�من�خ:  

تنمية�ا?جال�الغابوي�وا?ناطق�ا?جاورة�له،�ع�BOدعم�تنظيم�ذوي�الحقوق�وا?ستفيدين� -

�حول�مشاريع�تشاورية� �معها �إطار�جمعيات�وتعاونيات�مع�تطوير�ع�قات�وروابط� *ي

�كشركاء� �مقاوµت�صغرى �التنظيمات �هذه �جعل �من �تمكن �عل�Mا، متفاوض�ومتعاقد

�التن �*ي �وفاعلrن �للدولة �والجهويةحقيقيrن �ا?حلية �بطريقة�. مية �ا?حور �هذا وMÎم

  . م�يrن�نسمة�7يفوق��امباشرة،�نصف�الساكنة�القروية،�أي�م

�واحBCام� - �لضمان�حق��نتفاع�العق�ني�من�جهة، �تحديد�وتحفيظ�ا?لك�الغابوي، إMvاء

�القانون� �?راجعة �وذلك�كشرط�أوZي �أخرى، �وا?لك�الغابوي�من�جهة �الخاصة ا?لكية

�يفوق�. بوي الغا �سيتم�تحفيظ�ما �مختلف�الفاعلrن، �وبتنسيق�مع �0طار، �هذا �7و*ي

مليون�هكتار�بما�*ي�ذلك�ا?ساحات�ا?حددة�إداريا�وا?صادق�ع�ى�تحديدها��إZى�حد�Àن�

 .  مليون�هكتار��3,7وال��dتبلغ��

- � �أو�تشج�BrحواZي �ا?جال�ع50.000�Oتخليف�وتجديد �تأهيل �إعادة �مع �السنة �Bهكتار�*ي

� �ا?حلية �لpصناف�الطبيعية �¢ولوية �و¢ركان(إعطاء �¢رز ،d¼البلوط�الفلي� ) العرعار،

  .ودعم�البحث�الغابوي�ومقاربة�الجودة

�السياسة� - �مع �بتوافق �السدود، �وتوحل �الBCبة �انجراف �ومحاربة �¢حواض�ا?ائية حماية

*ي�عالية�¢حواض،�وحماية�الوطنية�للماء،�وال�M·�dدف�إZى�التدب�Brالحمائي�للBCبة�وا?ياه�

حوض�مائي�ذو�أولوية��18حقينة��السدود�من�التوحل،�وذلك�ع�BOبرنامج�للتدخل�MÎم�

  . هكتار�25.000وبوتBrة�سنوية�تصل�إZى�حواZي�
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إعادة�تأهيل�النظم�البيئية�وحماية�ا?جاµت�الطبيعية�وتنمية�¢صناف�الحيوانية�ا?هددة� -

�تثمrن�هذه�ا?وا �ع�BOتفعيل�القوانrن�: ردباµنقراض�وكذا أهداف�متكاملة�يتم�تحقيقها

 .*ي�¢صناف�الحيوانية�والنباتية�ا?هددة�باµنقراض�وباµتجار ا?تعلقة��با?حميات�

) 1: (مليون�هكتار،�ترتكز�ا?نهجية�ا?تبعة�ع�ى�2,5ولتحقيق�هذه�¢هداف،�ع�ى�مساحة� -

ت�Ãøوتجه�jr) 2(لوجية�وإيكولوجية،�موقعا��ذا�أهمية�بيو �154إعادة�التوازن�الطبي²ي�ل�

� �) 3(ا?جاµت، BOع� �ا?حلية �للتنمية �نواة �لجعلها �ا?نتوجات��تطوير وتثمي©Mا وتنويع

  .كما�تلعب�هذه�الفضاءات�دورا�أساسيا�*ي�الBCبية�البيئية. السياحية�كالسياحة�البيئية

مجموع�غابة�¢رز��ال�زمة�لجعل��تونظرا�لpهمية�البالغة�لصنف�¢رز�ستواصل�0جراءا -

̄طلس�ا?توسط،�محمية�للمحيط�الحيوي،�وتصنيفها�كBCاث�ل�نسانية   .  با

س�سل�إنتاج�متكاملة�ع�BOتأط�Brوتأهيل�تعاونيات�ذوي��نشاءإتثمrن�ا?نتوجات�الغابوية�و  -

�الذي�سيمكن�من�خلق�قيمة�مضافة�تحسن�من�مداخيل�الساكنة� �الdeùء الحقوق،

ن�ا?نتوجات�ا?عنية،�نذكر�ع�ى�سبيل�ا?ثال�¢عشاب�العطرية�ومن�بr. ا?جاورة�للغابات

 . والطبية�والفطريات�و¢ركان

وتنمية�¢حزمة�الخضراء�والغابات�الحضرية�وا?حيطة�بالحواضر�كمجاµت�للBCفيه��نشاءإ -

�إطار�تدب�Brتشاركي�بrن�مختلف�الفاعلrن� �الفضاءات�*ي �العموم�عM·�BOيئة�هذه لفائدة

  .ا?عنيrن

  :مواصلة تعبئة الموارد المائية شيد استعمال الماء و تر

فإن�الحكومة�ستعمل�ع�ى�استباق�ومواجهة�مخاطر��خت�ل�بrن�فيما�يتعلق�بقطاع�ا?اء،�

� �وذلك�من�خ�ل �وكلفة، �تعقيدا �يزداد �والعرض�الذي �ا?اء �ع�ى سياسة��اعتمادالطلب�ا?jCايد

وترشيد�استعماله�وا?حافظة��ع�ى�ا?اء�حكم�*ي�الطلبعتمد�ا?زاوجة�بrن�مقاربة�التتمائية�فعالة��

صادره�خاصة�من�ا?وارد�ا?ائية�غ�Brالتقليدية،�مع�م ،�ومقاربة�تدعيم�العرض�من�ا?اء�وتنويعهعلي

�ا?وارد� �ا?حافظة�ع�ى �ع�ى �للتحسيس�والتعبئة �إشراك�الفاعلrن�بالقطاع الحرص�الشديد�ع�ى

�من�التلوث �وحمايMwا �لبلور و . ا?ائية �السياسة �هذه �من�ستة �الجهود �مواصلة �ع�ى عمل�الحكومة

�تدب�Brمندمج�وتشاركيإ أجل �أفق�إرساء �تنظيم�القطاع�*ي حصrن�ا?كتسبات�من�خ�ل�تو �عادة

�ا �ع�ى �ر لعمل �ا?عبأة �ا?ياه �مردودية �ا?اء�وصفع �وتوزيع �إنتاج �وتجهjrات �ا?ائية �ا?نشآت يانة
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�م �ا?عنيrن �الفاعلrن �مع �والتنسيق �الشروب �أجل �تجه�jrوتحديث�تن �*ي �العجز�الحاصل دارك

 .ا?دارات�السقوية

انجاز�ا?خطط�الوط¼�dللماء� عيسر تستعمل�الحكومة�ع�ى�تفعيل�ا?جلس�¢ع�ى�للماء�و�كما�

� �تطبيقه �*ي �والشروع �ع�ى �العمل �مع �ا?ائية �ا?وارد �للمياه�� وحماية �وا?نظم �العق�ني ستغ�ل

من�خ�ل�تحلية�مياه�البحار�وا?ياه�¢جاجة�وإعادة��العادية?ياه�غ�Brورفع�وتBrة�تعبئة�ا�،الجوفية

�العادمة �ا?ياه �. استعمال �الحكومة �تغفل �لن �كما �بالفيضانات �ا?هددة �ا?ناطق عميم�تو حماية

  .و�ا?دارات�الشبه�حضرية�لعالم�القرويباالjCويد�با?اء�الشروب�وخاصة�

  :سBCاتيجية�الوطنية�للماء�من�خ�لكما�ستعمل�الحكومة�ع�ى�مواصلة�تفعيل�� 

  ،اله�و�تطوير�مردودية�الشبكات�ا?ائيةمواصلة�تدب�Brالطلب�ع�ى�ا?اء�وترشيد�استعم_ 

 _� �مواصلة �ا?ائية �ا?وارد �للتجمعات�تعبئة �الشروب�والصناsي �ا?اء �الحاجيات�من لتلبية

�والري،�وا?ساهمة�*ي�الوقاية�من�الفيضانات�وإنتاج�الطاق �التغذية�السكنية، ة�الكهربائية�وكذا

  �صطناعية�للفرشات�ا?ائية،

  .الوقاية�من�الفيضانات�بتنسيق�مع�جميع�ا?تدخلrن�*ي�هذا�ا?يدان_ 

�*ي�_  defسا¢� �دورها �من�أداء �لتمكي©Mا �الوطنية �الجوية �تطوير�وتحديث�¢رصاد مواصلة

  ·Mا،مواكبة�التطور��قتصادي�و�جتماsي�للقطاعات�ا?ستعملة�لخدما

�التلوث�و�ستjkاف�من�أجل�ضمان�_  �من �الطبي²ي �وا?جال �ا?ائية �ا?وارد �ع�ى ا?حافظة

  .تنمية�مستدامة

ومن�شأن�هذه�ا?شاريع�تحسrن�نسبة�الولوج�إZى�ا?اء�وضمان�توزيع�عادل�للموارد�ا?ائية�

  .للسكان�ومختلف�القطاعات��قتصادية

  :جھا وتخفيض كلفتھا وتحسين النجاعة الطاقيةتقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر إنتا

تقليص�التبعية�الطاقية�وتنويع�مصادر�فستعمل�الحكومة�ع�ى��الطاقةوفيما�يتعلق�بقطاع�

  .النجاعة�الطاقيةتحسrن�و �وتخفيض�كلفMwا�إنتاجها
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� �ع�ى �الحكومة �0طار�ستعمل �هذا �لسد�و*ي �مشاريع �بوضع �الكهرباء �إنتاج �قدرات تقوية

C?للكهرباء�الحاجيات�ا�d¼ى�ا?كتب�الوطZايدة�ع�ى�الكهرباء�وع�ى�تفعيل�جمع�¢نشطة�ا?وكولة�إj

�للشرب� �الصالح �للماء d¼وا?كتب�الوط� �تنظيم�أنشطة�باعتبارها �مسلسل�إعادة �*ي �أولية مرحلة

�لضرورة� �للشرب�وذلك�من�أجل��ستجابة �الصالح �وا?اء �وتسويق�الكهرباء إنتاج�ونقل�وتوزيع

ا?رفق�العام�ا?تعلق�MKاتrن�ا?ادتrن�وضمان�تزويد�ب�دنا�MKما�*ي�أحسن�الظروف���ضمان�استمرار 

  .جودة�وكلفة

�والحاجيات� �يت�ءم �للكهرباء �تعريفي �نظام �وضع �إZى �خاصة �أهمية �الحكومة وستعطي

�و  �لب�دنا d¼ستعمال�يمكن�إوخصوصيات�النمو��قتصادي�الوطµية�jrبنيات�تعريفية�تحف� نشاء

  .اء�باÈضافة�إZى�توجيه�الدعم�الحكومي�إZى�ا?سMwلكrن�ذوي�الدخل�ا?حدودأمثل�للكهرب

�الطاقات� �من �الوطنية �0مكانات �لتعبئة �خاصة �أهمية �الحكومة �توZى �ذلك، �ع�ى وع�وة

ا?تجددة�من�خ�ل�تنفيذ�الBOنامجrن�ا?ندمجrن�للطاقة�الريحية�والشمسية�وتنمية�استعماµت�

� �القطاع �*ي �الشمسية �الطاقةالطاقة �كMwاس� �*ي �للتحكم �واسع �نطاق �ع�ى d¼أن�. السك� كما

�من�خ�ل�تطوير�مشاريع�تصدير�الكهرباء�من�أصل�متجدد� �ندماج�الطا�ي�الجهوي،�و�µسيما

  .سيشكل�أحد��نشغاµت�الهامة�للحكومة

وستعمل�الحكومة�كذلك�ع�ى�جعل�معهد�البحث�*ي�مجال�الطاقة�الشمسية�والطاقات�

�أدا �ذات�قيمة�الجديدة، �حرف�جديدة �الشركات�والجامعات�من�أجل�إنشاء �?واكبة �حقيقية ة

  .مضافة�كبBrة

�ستجعل� �الخواص، �طرف �من �ا?تجددة �مصادر�الطاقات �من �الكهرباء �إنتاج ولتنمية

  .الحكومة�من�بrن�أهدافها�تطوير�تقنrن�قطاع�الكهرباء

� �وثيقا �ارتباطا �مرتبطة �مشاريع �إZى �¢هداف �هذه �ترجمة �0طار�وتبقى �وضع باستكمال

�النووي� �و¢من �والس�مة �الطاقية �والنجاعة �ا?تجددة �والطاقات �للكهرباء dوالتنظيم� التشري²ي

  .و0شعاsي

ع�ى�الخصوص�ستعمل�الحكومة�ومن�أجل�تغطية�حاجيات�الب�د�من�ا?واد�البBCولية،�ف

  .وكذا�قدرات�تكرير�النفط�تقوية�قدرات�تخزين�واستقبال�ا?واد�البBCولية�السائلة�وغاز�البوتان
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�خيارا� �للحكومة �بالنسبة �يمثل �ا?غرب �إZى �الغاز�الطبي²ي �إدخال �فإن �أخرى، �جهة ومن

اسBCاتيجيا�واقتصاديا�من�الدرجة�¢وZى�سيمكن�من�خفض�كلفة�الطاقة�وخصوصا�عن�طريق�

م�ذلك�وسيت. استعمال�تكنولوجيا�تنافسية�جدا�فيما�يخص��ستثمارات�والكفاءة�التكنولوجية

*ي�إطار�مدونة�الغاز�ومخطط�للتنمية�الغازية�الذي�MÎدف�إZى�إنجاز�البنيات�¢ساسية�ال�زمة�وإZى�

  .تطوير�التوزيع�ع�ى�مستوى�ا?ناطق�ا?حتملة�وكذا�تشجيع�استعمال�الغاز�الطبي²ي

  :ترسيخ مكانة المغرب كرائد في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته

�يخص� �فيما �أما �ا�عدنيةالتنمية �الحكومة �فتعjCم ،� �دعم �ا?عدنية الجديدة�0سBCاتيجية

  :�رتقاء�بأداء�القطاع�*ي�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�للب�د،�يرتكز�ع�ىMKدف�

�بفضل� - �ومشتقاته �للفوسفاط �العا?ية �السوق �*ي �كرائد �ا?غرب �مكانة ترسيخ

�وا?توسط Brالقص� �ا?دى �ع�ى �ا?سطرة �التنموية �والدينامية��ا?شاريع والبعيد

�مشاريع� �خ�ل �من �دعمها �سيتم dوال�� �الفوسفاط �قطاع �يعرفها dال�� الجديدة

�لجعل� �التحويلية، �والصناعة dا?نجم� ��ستغ�ل �مستوى �ع�ى �مهمة استثمارية

�و  �الفوسفاطية �للصناعة �دوليا �مركزا �ا?غرب �ا?ستوى�يعزز �ع�ى �ا?غرب تموقع

̄سمدة   .العالم�dفيما�يتعلق�با

�عدا�تفعي - �ا?عدني، �القطاع �لكون �نظرا �والبBCوZي �ا?عدني �والتنقيب �البحث ل

  .الفوسفاط،�يواجه�عدة�تحديات�وبالخصوص�استكشاف�مكامن�جديدة

  .تنمية�التقييم�والتحويل�ا?ح�ي�للمواد�ا?عدنية -

�?ستخدمي� - defسا¢� �النظام �وتعديل �با?ناجم �ا?تعلق �الجديد �القانون إخراج

وإعادة�هيكلة��ستغ�ل�ا?نجم�dالتقليدي�وكذا�تعزيز�0نعاش��ا?قاوµت�ا?نجمية

dا?نجم.  

ونظرا�¯همية�وحساسية�هذا�القطاع�بالنسبة�للس�مة�والوقاية�من�ا?خاطر،�فسيتم�بذل�

الجهود�من�أجل�متابعة�مراجعة�النصوص�القانونية�والتنظيمية�ال��dتحكم�¢نشطة�ا?ذكورة�

  .*ي�مجال�ا?راقبةوكذا�تعزيز�قدرات�0دارة�

@@
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�تطوير� �مجال �*ي �والتضام��أما �uجتما�ي �تحسrن�uقتصاد �ع�ى �الحكومة �فستعمل ،

�و0طار� ��جتماsيالحكامة �ل�قتصاد �والقانوني �إا?ؤسساتي �بتبسيط �وذلك �التعاونيات�، نشاء

والعمل�ع�ى�إيجاد�آليات�جديدة�لتمويل�مبادرات��قتصاد��جتماsي�*ي�إطار� نتجا·Mامrن�وتثم

d¼ي،�من�. التمويل�التضامsستعمل�الحكومة�ع�ى�دعم�قدرات�مؤسسات��قتصاد��جتما� كما

�وتحس �العمومية، �للصفقات �التعاونيات �ولوج �تسهيل ��قتصاد�rخ�ل �مؤسسات �ولوج ن

بالتأط�Br حديثة�النشأة?ؤسسات�وخاصة�التعاونيات�هذه�امواكبة�و �،صحية�جتماsي�للتغطية�ال

  .ودعم�ولوجه�لpسواق�الدولية�وتوسيع�ا?نتوج�التضام¼�dع�BOمجموع�الBCاب�الوط¼dوالتكوين�

�يخص� �وا�توسطةوفيما �ا�قاوhت�الصغرى �الحكومة��دعم �تقBCحها dال�� �السياسة فإن

� �مؤسس�ع�ى�نسبة�ضريبية�م�ئمة�و مبسط��وضع�نظام�جبائي�تحفjrي تعتمد�ع�ى إيجاد�وكذا

�آصيغ�و  �و �تمويل�مشاريع�ا?قاوµت�ا?توسطة�والصغرى لليات�جديدة �*ي�تشجيعها لتؤدي�دورها

صغBrة�ا?قاوµت�الكما�تس²ى�الحكومة�إZى�جعل�هاته�ا?قاوµت،�وخاصة�. دمج�القطاع�غ�Brا?نظم

تطوير�منتوجات�بنكية�م�ئمة�ومن� "جتماsيا?قاول�� "بقانون�خاص�جدا،�تستفيد�من�وضع�

�ا?خاطر ك �و �رأسمال �العمومية، �الطلب �سندات �من �إZى �آباÈضافة �من�وضع �ل�ستفادة ليات

  .الصفقات�العمومية

�الصغرى�و  �ال©Mوض�با?قاولة �تتوíى dال�� �الوطنية �با?ؤسسات �ا?نوط �تعزيز�الدور سيتم

ت�ال�زمة�?واكبة�هذه�ا?قاوµت�ع�ى�نطاق�أوسع�وا?توسطة�وذلك�من�خ�ل�إمدادها�باÈمكانيا

  .جهويا�وقطاعيا

ستعمل�الحكومة�ع�ى�تعزيز�فرص�التمويل�ا?تاحة�للشركات�الصغرى�وا?توسطة�ع�BOتب¼�dو 

آليات�جديدة�*ي�إطار�النظام�الوط¼�dللضمان�لفائد·Mا،�وتقوية�دور�رأسمال�ا?خاطرة�*ي�تمويل�

ضمان�موجهة�لهذه�الفئة� إنشاء�آلية�من�خ�لوµت�الصغBrة�جدا�دعم�ا?قاهذه�ا?قاوµت�و�كذا�

وMKذا�. باÈنشاء�والتطوير�و�ستغ�ل ·Mدف�إZى�تسهيل�حصولها�ع�ى�التموي�ت�البنكية�ا?تعلقة

  .التمويلية�لهذه�الشريحة�من�ا?قاوµت سوف�تستجيب�هذه�Àلية�للمتطلبات
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 :يةو اللوجستيكمواصلة انجاز ا8وراش الكبرى و تطوير البنيات التحتية 

�التنمية� �توف�Brشروط �*ي �التحتية �البنيات �تلعبه �الذي �الهام �بالدور �الحكومة �من إيمانا

*ي�إنعاش�الشغل�،�فإMvا�ستعمل�BOى�الكافة�إZى�مساهمة�¢وراش�ضو�جتماعية�باÈ ��قتصادية

�البنيات �تعزيز�وتطوير�هذه �من�أجل �الجهود �مواصلة �0رادية�ع�ى �السياسة �الحفاظ�ع�ى �مع ،

وفق�مقاربة�تستحضر�ضرورة�التكامل�بrن��ص��ستثمار�*ي�البنية�التحتية�للنقل،خللدولة�فيما�ي

امج�الخاصة�ومصادر�تمويلها�بما�والتدقيق�¯هداف�الBO � مختلف�أنماط�النقل�وتعتمد�التخطيط

�القطاعات� �بrن �التنسيق �وتعزز �تقييمها �وضمان �تjkيلها �*ي �والفعالية �وديمومMwا �كفايMwا يضمن

 . ةالحكومية�من�أجل�ترشيد�النفقات�وتحقيق�مستوى�الخدمات�ا?طلوب

ى�تعjCم�الحكومة�إرساء�سياسة�طرقية�ترمي�إZ  البنيات�التحتية�للنقل�الطر�ي،ع�ى�مستوى�

كما�. إنقاذ�الرصيد�الوط¼�dالطر�ي�وتطوير�الطرق�ا?صنفة�وإص�ح�وإعادة�بناء�القناطر�ا?تقادمة

� �الحكومة �ساكنة�تعjCم �عن �العزلة �لفك �والثاني �¢ول �¯ثر�الBOنامجrن �تحليلية �بدراسة القيام

 .العالم�القروي�ووضع�تركيبة�برنامج�ثالث�MÎدف�إZى�توسعة�عملية�فك�العزلة

 � �وتعjCم �الحكومة �القرويةأيضا �إنجاز�الطرق �وتBrة �مشاريع��،تسريع �استكمال �تعjCم كما

كلم�من�الطرق�السريعة�لبلوغ��600والطرق�السريعة�ع�BOفتح��توسيع�الشبكة�الوطنية�من�الطرق 

الناظور�سنة��- الحسيمة،�ووجدة�-مقاطع�تازة كلم�µسيما�بعد�إتمام�أشغال��1300شبكة�طولها�

2015.  

طرق�السيارة�ستعمل�الحكومة�ع�ى�إMvاء�ا?شاريع�ال��dتوجد�*ي�طور�0نجاز�*ي�و*ي�مجال�ال

�الرباط �بالرفع�من�الطاقة��ستيعابية�?قطع �وا?تعلقة ��-Àجال�ا?حددة، �سنة ،�2012البيضاء

��- برشيد �م�ل�والطريق�السيار�ا?داري�?دينة�الرباط�سنة d¼قبل�متم��2014ب� ��2015و�نMwاء،

� �أشغال �للمخطط�ا?ديري�¢ول�من �التكمي�ي �إطار�الBOنامج �*ي �ا?درجة �السيارة �الطرق مقاطع

  ). برشيد��-آسفي،�تيط�مليل�-الجديدة(للطرق�السيارة�
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�الطر�ي� �النقل �Èشكالية �وتشاركية �شمولية �مقاربة �اعتماد �ع�ى �الحكومة �ستعمل كما

�القانون �الناحية �من �النقل �منظومة �ومراجعة �والتنظيبا?غرب �حية �وتجديد �والتقنية Brة�ظمية

. والعدالة�والشفافيةوالحرفية�مراجعة�نظام�الرخص�*ي�اتجاه�ضمان�الفعالية�و النقل�الطر�ي�

� لجة�ظاهرة�حوادث�الس�Brوتحسrن�الس�مة�?عابلورة�سياسة�فاعلة�ع�ى�ستعمل�الحكومة�كما

  .ةيالطرق

توطيد�دخول�القطاع� و*ي�مجال�السكك�الحديدية�والنقل�السككي�ستعمل�الحكومة�ع�ى

�ب �الفائقة �ا?غربي�عصر�السرعة �السككية�السككي �تحسrن�الشبكة �إZى �الرامية �الجهود مواصلة

�للخدمات� الحالية �محطات �وإنشاء �الخدمات �مستوى �وتحسrن �القطارات �محطات وتأهيل

ة�الرابط�بrن�طنج الفائق�السرعة��للقطار �إنجاز�الشطر�¢ول �ومواصلة�.اللوجستيكية�السككية

�القطار�فائق�و  �لخطوط �ا?ديري �إنجاز�ا?خطط �من �ا?والية �للمراحل �و0عداد الدار�البيضاء،

  .السرعة�كا?قطع�الثاني�منه�والذي�سBrبط�بrن�البيضاء�ومراكش

� �الحكومة �تعjCم �البحري، �والنقل �ا?وانئ �مجال �للقطاع�و*ي �ا?ؤسساتي �0ص�ح مواصلة

يشكل�والذي�إط�ق�ا?خطط�ا?ديري�ا?ينائي�الجديد��ل�تكريس�ا?كانة�البحرية�للمغرب�من�خو 

إطارا�مستقبليا�شام��ومندمجا�لتطوير�منسجم�?وانئ�ا?ملكة�ومرجعا�مشBCكا�ومتباد�µمن�طرف�

كما�. 2015وبدء�استغ�ل�ميناء�طنجة�ا?توسط�الثاني�*ي�سنة��¢طراف�ا?عنية�بالقطاع�ا?ينائي

لنقل�ا�ص�حÈ �0جراءات�الضرورية�واتخاذلبحري�احماية�ا?لك�برنامج�استعجاZي�ل إط�ق�سيتم

كما�سيتم�تعزيز��.بالخارج�ا?غاربة�ا?قيمrنتسهيل�عملية�عبور�تنمية�¢سطول�الوط¼�dو البحري�و 

  .دور�ميناء�طنجة�ا?توسط�كميناء�محوري�*ي�التجارة�الدولية�البحرية

جية�جديدة�لتطوير�بنيات�يوضع�اسBCات�و*ي�مجال�ا?طارات�والنقل�الجوي،�تعjCم�الحكومة

� �الجوي �النقل �استباق �و تتوíى �التجاوب �رؤية �مكاسب�تحرير��2020حاجيات �وتثمrن للسياحة

إنجاز�النقل�الجوي�وتموقع�مطار�الدار�البيضاء�كقاعدة�وقطب�إقليم�d*ي�مجال�ا?�حة�الجوية،�و 

وتكريس�الحكامة�و�التقنrن�التدب��Brبرنامج�Èص�ح�وضعية�ا?كتب�الوط¼�dللمطارات�وتطوير�آليات

إعادة�تأهيل�شركة�الخطوط�ا?لكية�ا?غربية�MKدف�الرفع�من�فعالية�و�جودة�الخدمات�و �الجيدة

  . µستعادة�تنافسيMwا
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خذ�0جراءات�التنظيمية�وا?راجعات�القانونية�تتس*ي�مجال�البناء�و¢شغال�العمومية،�و

 Brتدب� الصفقات�العمومية�وتنظيم�وتطوير�القطاع�وتأهيل��الضرورية�لضمان�عصرنة�وشفافية

وإعداد�منظومة�متطورة�فيما�يتعلق�بتأهيل�وتصنيف�الشركات�الوطنية�ومكاتب��الفاعلrن�داخله

الدراسات�بما�يضمن�تطويرها�لتكون�أك½�Bتنافسية�و�تمكن�من�تحقيق�الجودة�العالية�*ي�انجاز�

   .ا?شاريع�و�الخدمات

افسية��قتصاد�الوط¼d،�ستسهر�الحكومة،�بشراكة�وثيقة�مع�القطاع�وسعيا�م©Mا�لتعزيز�تن

،�ع�ى�التفعيل�¢مثل�ل�سBCاتيجية�الوطنية�لتطوير�و*ي�إطار�التكامل�بrن�جميع�الفاعلrن�الخاص

التنافسية�اللوجستيكية�من�خ�ل�0رساء�الفع�ي�للوكالة�ا?غربية�لتنمية�¢نشطة�اللوجستيكية�

  .2012سنة�نشاطها�خ�ل��ءوبد

�للمناطق� d¼الوط� �ا?خطط �من �¢ول �الشطر �إنجاز �وتBrة �تسريع �ع�ى �ستعمل كما

�لتحسrن�ربط�مختلف�ا?ناطق�اللوجستيكية� اللوجستيكية�وتأهيل�وإنجاز�بنيات�تحتية�جديدة

  . بشبكات�النقل�وم©Mا�الطريق�الساح�ي�الذي�سBrبط�ميناء�الدار�البيضاء�ومنطقة�زناتة

  

  

 :واكبة متطلبات ا�ستراتيجيات القطاعية وا8وراش الكبرىلم يـنـالمھتنمية التكوين 

� ستعمل�الحكومة� ،الكBOى �?تطلبات��سBCاتيجيات�القطاعية�و¢وراش�الهيكليةومواكبة

التوفر��ع�ى�نظام�أك½�Bمرونة�وتجذرا�MKدف� التكوين�ا���ع�ى�إعداد�اسBCاتيجية�مندمجة�لتنمية�

  .ع�ى��ستجابة�لحاجيات�النمو��قتصادي�و�جتماsي�لب�دنا�ا*ي�الوسط�ا?�dæوقادر 

��سBCاتيجية �هذه �التنظيمية� وستعالج �والجوانب �بالحكامة �ا?رتبطة �الجوانب مختلف

�ومستوى�استق�ليMwا� dæ?ا� �وتدب�Brمؤسسات�التكوين �وطرق�تنظيم �والبيداغوجية وا?ؤسساتية

  .ن�ا?dæ،�ع�وة�ع�ى�مصادر�ومساطر�تمويل�التكوينوكذا�انخراط�ا?هنيrن�*ي�تفعيل�التكوي

� �ستمكن�هذه �الحاجيات�القطاعية��0سBCاتيجيةكما من�إعداد�مخططات�للتكوين�تراsي

�بrن�ث�ثية�التوقيع�برامج� والجهوية�وا?حلية،�سيتم�العمل�ع�ى�إنجازها�طبقا�لعقود يتم�إبرامها

�و  �التكوينالدولة �مكتب �وخاصة �ا?كونة �الوزارية��القطاعات �والقطاعات �وإنعاش�الشغل dæ?ا



   2012يناير  البرنامج الحكومي - رئيس الحكومة المملكة المغربية 
60 

كالف�حة�والصيد�البحري�والصناعة�التقليدية�والسياحة�والسك¼�ºوغBrها�وكذا�القطاع�الخاص�

  .والجمعيات�ا?هنية�والفرقاء��قتصاديrن�و�جتماعيrن�ومنظمات�ا?جتمع�ا?دني

ل،�حيث�ستتكفل�وستحدد�هذه�العقود�الBOامج�ع�ى�وجه�الخصوص�مسؤولية�كل�متدخ

الفروع�ا?هنية�بتحديد�حاجيا·Mا�من�الكفاءات�خ�ل�السنوات�ا?قبلة،�ليتم�ع�ى�ضو®Mا�تكفل�كل�

�كما� �تكوين�الكفاءات�ا?طلوبة �بمسؤولية �كل�حسب�ميادين�تخصصه، �مكونة، �أو�هيئة قطاع

�انج �وآجال �مختلف�الBOامج �مساطر�ومصادر�تمويل �بتجديد �الدولة �تتعهد �حrن �*ي ازها�ونوعا،

ووضع�آليات�للتتبع�وا?راقبة،�مع�اعتماد�آليات�للتخطيط�والتحيrن�مرة�كل�سنتrن�ع�ى�¢قل�

  .الضرورة�إZى�ذلك�?سايرة�ا?تطلبات�ا?تجددة وكلما�دعت

ع�ى�بعض�ا?حاور�ال��dسيتم�العمل�ع�ى�بلور·Mا�لتنمية�عمل�الحكومة�بالخصوص�سBrكز��و 

M©اهذا�القطاع�الحيوي،�نخص�بالذكر�م:  

تدعيم�بنيات��ستقبال�بالنظام�بما�يستجيب�للطلبات�ا?jCايدة�ع�ى�التكوين�سواء�من�_ 1

�من�أجل�تكو  �مليون�شابة�وشاب�يطرف�الشباب�أو�من�طرف�القطاعات��قتصادية ن�حواZي

  .2016_2012بمؤسسات�التكوين�ا?�dæالعمومية�والخاصة�خ�ل�الفBCة�

�للتك_ 2 �كفضاء dæ?ا� �الوسط �ترسيخ �ا?هارات، �واكتساب �التكوين�و وين تطوير�وتنمية

dæ?والتكوين�بالتدرج�ا�dæ?بالتمرس�ا.  

تعزيز�الدور��جتماsي�للتكوين�ا?�dæمن�خ�ل�دعم�مساهمته�*ي�ا?شروع�الوط¼�dالهام�_ 3

وا?تمثل�*ي�ا?بادرة�الوطنية�للتنمية�البشرية،�كمشروع�يجعل�من�العنصر�البشري�محور�العمل�

  .جتماsي�وMÎدف�إZى�محاربة�الفقر�والهشاشة�و0قصاء��جتماsي� 

تأهيل�وتحف�jrالتكوين�ا?�dæالخاص�لجعله�*ي�مستوى�ا?ساهمة،�وبشكل�أك½�Bفعالية،�_ 4

  .*ي�الجهود�ا?بذولة�لتنمية�منظومة�التكوين�بالعمل�ع�ى�توف�Brالشروط�الكفيلة�بتطويره

ل��dيحتلها�التكوين�أثناء�العمل�كأداة�ناجعة�لتطوير�مؤه�ت�بالنظر�إZى�ا?كانة�ا?تمjrة�او �-5

�القدرات� �من �مناصب�الشغل�والرفع �والحفاظ�ع�ى �ا?هنية �وتيس�BrترقيMwم وكفاءات�ا?أجورين

�استصدار�0طار� �ع�ى �بالخصوص �سينصب �الحكومة �عمل �برنامج �فإن �للمقاولة، التنافسية
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لتدعيم�ا?جهودات�ال��dبذلMwا�ب�دنا�*ي�هذا�ا?جال�القانوني�الذي�ينظم�هذا�النوع�من�التكوين�

  .خ�ل�السنوات�¢خBrة

6 _� �التكوين، �جودة �مناهج�و تحسrن �إعداد �*ي �الكفاءات �حسب �ا?قاربة �اعتماد توسيع

  وبرامج�التكوين�وتقويم�التعلمات؛

7 _dæ?فة�ع�ى�إعادة�هيكلة�¢جهزة�ا?شر و . إرساء�قواعد�الحكامة�الجيدة�لنظام�التكوين�ا

  .مل�ع�ى�ترسيخها�وتعزيزها�مستقب�التكوين�لتت�ءم�وخصوصيات�الجهوية�ا?تقدمة�ال��dسنع
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  :رابعا

تطوير وتفعيل البرامج ا#جتماعية بما يضمن 
الولوج العادل إلى الخدمات ا*ساسية خصوصا 
التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن 

*جيال وتكافؤ الفرص بين ا*فراد والفئات وا
  والجھات
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  :رابعا

تطوير وتفعيل البرامج ا#جتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات 
ا*ساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ 

  الفرص بين ا*فراد والفئات وا*جيال والجھات

< <

�أو �يمثل �الفوارق �وتقليص �البشرية �والتنمية ��جتماsي �التماسك �كBOى لويتحقيق *ي� ة

� �من�خ�ل �للحكومة �وتعزيز الBOنامج��جتماsي ��تقوية وتطوير�السياسات�والخدمات��جتماعية

وتيس�Brالولوج�إل�Mا�واسMwداف�مختلف�الفئات��جتماعية�بسياسات�·Mدف�إZى�إدماج��ستفادة�

  .*ي�الدورة�التنموية�الوطنيةالجهات�و ¢فراد�والفئات�

ا?يثاق��جتماsي�الذي��وضعه��ر تماsي�مع�تصو كومي�*ي�شقه��جوسيتفاعل�الBOنامج�الح

�والذي�يؤكد�من�جهة�ع�ى�الحقوق�¢ساسية�الكفيلة�بحماية� ا?جلس��قتصادي�و�جتماsي،

الدستور،�ومن�جهة�أخرى�عل�Mا�الكرامة�0نسانية�ومبادئ�الديموقراطية��جتماعية،�كما�ينص�

وستأخذ�الحكومة�بعrن�. من�أجل�تحصrن�تلك�الحقوق �جميعال�ع�ى�ضرورة�إيجاد�قواعد�يحBCمها

�عتبار�التوصيات�ال��dسيخلص�إل�Mا�ا?جلس،�خاصة�وأMvا�ثمرة�حوار�وط¼�dواسع�شاركت�فيه�

  .مختلف�الفعاليات،�والقوى�الحية

والتكوين�ا?ستمر��dبالتعليم�والتكوين�¢سا�efهتماموMKذا�الخصوص�تعت�BOالحكومة�أن�� 

ية�غ�Brالنظامية�ومحاربة�¢مية�والصحة�والسكن�والهشاشة�وفك�العزلة�عن�العالم�القروي�والBCب

استثمار�له�أبعاد�اقتصادية�وتنموية�باÈضافة�إZى�كونه�يستجيب�µنتظارات�هو�وا?ناطق�الجبلية�

  . ملحة�اجتماعية

 :الثقة في المدرسة العمومية  إعادة

� �الحكوم�التعليمفبخصوص �مجهودات �النظام�سBCكز �وجودة �الحكامة �قضايا �ع�ى ة

�واستعادة�وظيفته�الBCبوية�و�هتمام�بوضعية�¢طر�الBCبوية�*ي�إطار�منهجية�تعاقدية� dالتعليم

وتحدد�نتائج�دقيقة�قائمة�ع�ى�تمكrن�مختلف� واضحة�تضع�ا?تعلم�*ي�صلب�العملية�الBCبوية،
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�وتوف0�Brمك �ل�نجاز� �ال�زمة �الص�حيات �من �ربط�الفاعلrن �*ي �والصرامة �لهم �ا?تاحة انيات

  . ا?سؤولية�با?حاسبة

� وباعتبار dالعلم� �والبحث �والتكوين �للBCبية �¢ع�ى �ديمقراطيا?جلس �� افضاء بrن�يزاوج

�الوطنية�ال�M·�dم�التعليم��*ي� هأير  يبدويالتمثيلية�والتخصص� السياسات�العمومية،�والقضايا

ه�ا?يادين�فان�السياسات�والBOامج�العمومية�*ي�هذ يم�و ق*ي�ت��dويسهم�والتكوين�والبحث�العلم

�ق �الدستورية �ا?ؤسسة �لهذه �والسريع �¢مثل �بالتفعيل �تلjCم �مباشرة�الحكومة �من �تمكي©Mا صد

�أ �*ي �بالBCبية�مهامها �ا?كلفة �الحكومية �القطاعات �مع �وتعاون �بتنسيق �ا?مكنة، �Àجال قرب

dوالتكوين�والبحث�العلم   . 

الحكومة�ع�ى�إعادة�الثقة�*ي�ا?درسة�العمومية�وإط�ق�مدرسة�التم�jrبتفعيل�كما�ستعمل�

�Brل�مشاريع�قابلة�للتقويم�وربط�توف�ال�مركزية�وترسيخ�التعاقد�*ي�ا?ؤسسات�التعليمية�من�خ

�التعليمية� �للمؤسسات �وا?اZي �التدب�BrالBCبوي �هامش�حرية �0نجاز�وتوسيع �بمستوى 0مكانات

  .ية�با?حاسبةوربط�ا?سؤول

  :ع�ى�ا?حاور�Àتية*ي�مجال�التعليم�ولهذا�الغرض�ترتكز�السياسة�الحكومية�

c@M  @ò�,û½a@ÝÈu@òîàîÜÈnÛa@a@kÜ•@¿ü@âbànçiðìiXÛa@âbÄäÛbN@@

علة�*ي�ار�واستق�لية�فة�*ي�القرافعليستعمل�الحكومة�ع�ى�منح�ا?ؤسسة�التعليمية�سلطة�

�الوسائل�الضروري �الBCبوية،ة�وا?ؤه�ت�ا?ناسبة�ل� التدب�Brوستوفر�لها �وأدوارها �ضط�ع�بمهامها

 ¢� �سيجعل �النتائج��و0دارية�الBCبوية�طر مما �اتجاه �ومسؤولة �ومعبأة �منخرطة للمؤسسات

  .ا?حصل�عل�Mا

�مبادئ �خمسة �0ص�ح�ع�ى �هذا �سيقوم �ا?بتûى �هذا �بلوغ �أجل �إطار�ال�مركزية��ومن *ي

  :الBCبوية

وهو�عامل�أساس�للتعزيز�الفع�ي�للقدرة�ع�ى�اتخاذ�ا?بادرات��دبBr *ي�الت�ستق�لية� .1

  . مع�التjkيل�ا?تدرج�لذلك�والقرارات�ا?تصلة�با?يادين�الBCبوية�وا?الية�و0دارية
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�ا?نتظم�التقييم� .2 �ا?ؤسسات�التعليمية�?واكبة�مبدأ ربط�و ال�مركزية�?نتوج�وأداء

� �ا?سؤولية �ابا?حاسبة �بقياس �يسمح �و0نجازات،بما ��لنتائج �ويساعد قيادة�ع�ى

  .النظام�الBCبوي 

�يمكن�ا?ؤسسة�التعليمية�من�تقوية�ع�قا·Mا�مع�محيطها� .3 �نفتاح�ا?ؤسساتي�بما

  الBCبوي�و0داري�وا?جتم²ي؛

  ؛·Mادعم�القدرات�التدبBrية�للمؤسسة،�بالنظر�لpدوار�ا?تعددة�ا?سندة�Èدار  .4

��وضع .5 �الخصوصيات�̄ تربوي�لBOنامج�كل�مؤسسة �ومراعاة �¢هداف�الوطنية جرأة

  يم،،�ويسهم�*ي�إحداث�دينامية�جديدة�ل�رتقاء�بجودة�التعلا?حلية

العنف�وتناول�مشينة�انتشرت�داخل�ا?ؤسسات�ومحيطها�كلظواهر�بحزم�التصدي� .6

  .والتحرش�الجن�deîا?خدرات

l@M  òîiXÛa@ÊbİÓ@òßbØyN@@

الوسائل�ا?ادية�واستعمالها�بشكل�أمثل،�ستعمل�الحكومة�ع�ى�تعبئة�الطاقات�البشرية�و 

�أهداف� �وضع �مع �الدقيقة، �التخطيط�والBOمجة �مبدأ �ع�ى d¼تنب� �حكامة d¼تب� �ستسهر�ع�ى كما

  .ووضع�آليات�التتبع�والقيادة�التقييمواضحة�وجدولة�0نجازات،�وكذا�تعميق�ثقافة�

وحدات�المختلف�ولضمان�نجاعة�أفضل�*ي�تدب�Brنظامنا�الBCبوي،�سيتم�توسيع�ص�حيات�

ع�ى��معهاع�قات�الBCبية�والتكوين،�وتطوير�قدرا·Mا�التدبBrية�وتنظيم�بالا?كلفة�الخارجية��0دارية

  :ا?جاµت�التالية�·Mمأساس�تعاقدي،�بأهداف�

  تعميم�التمدرس؛ -

  محاربة�ظاهرتي�الهدر�ا?در��defوالتكرار؛ -

-  jrات�والوسائل�الديداكتيكية�تأهيل�ا?ؤسسات�التعليمية�والبنيات�التحتية،�والتجه

  ¢ساسية؛



   2012يناير  البرنامج الحكومي - رئيس الحكومة المملكة المغربية 
66 

  تطوير�النموذج�البيداغوÓي�بما�ينسجم�ومطالب�جودة�التعلمات؛ -

�·Mم� - �مؤشرات �تحديد BOع� �وذلك �التعليمية، �ا?ؤسسات �خدمات �جودة تحسrن

بالخصوص�مخططات�ا?كتبات�ا?درسية�والقاعات�ا?تعددة�الوسائط�وا?ختBOات�

� �والرياضة �والتكنولوجية، �للت�ميذ�العلمية defا?در� �والدعم �ا?درسيتrن، والصحة

�ا?ستمر� �والتكوين �ا?درسية، �الحياة �أنشطة �وكذا �الصعوبات، �من �يعانون الذين

 ؛وتدب�Brا?ؤسسات

   .رفع�مستوى�التأط�BrالBCبوي�والقيم��dللمؤسسات�التعليمية -

p@M  @âbè¶@õbÔm‰üa@òîä�ìÛa@ò,‰†½a‰aë…cëbçN@@@

� �ا?درسة �هدف �للجميإن �الجيدة �النظر �إعادة �يتطلب �ومقاربات�ع �ومناهج �نوعية *ي

ومن�هذا�. التعلمات�و*ي�ا?مارسات�التعليمية،�و*ي�أشكال�التنظيم�واشتغال�ا?ؤسسات�التعليمية

ا?نطلق�ستعمل�الحكومة�ع�ى�تب¼�dنهج�شامل�يرتكز�ع�ى�مجموعة�عمليات�مركزة�ع�ى�ا?تعلم،�

  :تشمل�ا?حاور�Àتية

نتظمة�للمناهج�من�أجل�تحسrن�م�ءمMwا�وضمان��نسجام�بrن�التتبع�وا?راجعة�ا? -

�الجهوي� �استحضار�البعد �مع �الBCبويrن، �البحث�والتجديد �نتائج �باعتماد مكونا·Mا

  وا?ح�ي�*ي�تصريفها؛

  ترسيخ�مبادئ�ومقومات�الBCبية�ع�ى�منظومة�القيم؛ -

  وجيات؛تقوية�وتحديث�تدريس�اللغات�الوطنية�و¢جنبية،�والعلوم�والتكنول -

  وفعال�للتعلمات�وللمؤسسات�التعليمية�وللموارد�البشرية؛�تظمتقييم�من -

  تحسrن�طرق�ومساطر�0ع�م��والتوجيه؛ -

  تقوية�التأط�Brلفائدة�ا?درسrن�وأطر�0دارة�الBCبوية؛ -
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�نظام�التكوين�¢ساس�الجديد�للمدرسrن�ووضع�مخططات�هادفة�وناجعة� - إرساء

  للتكوين�ا?ستمر�لفائد·Mم؛

�تيسBr"زيز�ومضاعفةتع - ��"برنامج �وتوسيع �وتطوير�منه�ا?ستفيدينقاعدة �ودعم ،

 خدمات�الداخليات�وا?طاعم�ا?درسية؛

  ذوي��حتياجات�الخاصة؛�الفئاتو �ةلو �هتمام�بالطف -

  دعم�وتطوير�برامج�الBCبية�غ�Brالنظامية؛ -

- � �العليا �للمدارس �التحضBrية �با¯قسام ��هتمام �مواصلة لولوج��ا?تعلمrنوتأهيل

  سوق�الشغل�من�خ�ل��عتناء�بأقسام�التق¼�dالعاZي؛

�ثانويات� - �من �روافدها �تأهيلية �ثانوية �كل �حول �تضم، �مدرسية �شبكات إحداث

 µاستعما� �تتيح �ابتدائية �ومؤسسات �ا?ادية��وشام� �امشBCك�إعدادية للوسائل

  والبشرية؛

لحميدة�وتقوية�مكانة�تعزيز�دور�ا?درسة�*ي�نشر�قيم�ا?واطنة�و¢خ�ق�وÀداب�ا -

الBCبية�والتأط0�Brس�ميrن�والBCبية�ع�ى�ا?ساواة�وحقوق�0نسان،�وثقافة�0نصاف�

  والتسامح،�ونبذ�الكراهية�والتطرف؛

- �Brتدب� �*ي �الفعالة �ا?ساهمة �*ي �الت�ميذ �وأولياء �وآباء �أمهات �جمعيات �دور دعم

  ا?ؤسسة�التعليمية�و�هتمام�MKا�وبروادها؛

*ي�إطار�شراكة�فاعلة��وضمان�حقوق�العاملrن�فيهتعليم�العتيق�و¢صيل�تطوير�ال -

 . ومشاريع�مندمجة�بrن�وزارة�¢وقاف�والشؤون�0س�مية�ووزارة�الBCبية�الوطنية

�الخ - �القطاع �دور ��صوdeüتثمrن �وضمان BOع� �جودته �التحم�ت�تطوير دفاتر

��لهستق�وا �العمومي �التعليم �عن �البشرية ا�µللتشغيل�وضامنا�يكون�مجلبموارده

 .لحقوق�العاملrن�فيه
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  :استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين واCشعاع والبحث العلمي

و�تنمية�اقتصاد�MÎدف�الBOنامج�الحكومي�إZى�بناء�مجتمع�ا?عرفة� ،التعليم�العا�يبخصوص�

�الجامعة�ا?غربية�*ي�التكوين�و0شعاع�و ا?عرفة� البحث�العلم�dوتوف�Brمن�خ�ل�استعادة�ريادة

̄ستاذ�الباحث�وضمان�كرامة�الطالب�وتشجيع�التكوين�*ي� الشروط�ال�زمة�لجودته�باµعتناء�با

  :ا?جاµت�ا?نفتحة�أك½�Bع�ى�سوق�الشغل�ع�BOا?حار�الخمسة�التالية

c@M  õýß@òßìÄäß@ Šíìİm@ ÞýO@åß@pbÈßb¦a@ ï¯ŠO@òîÜibÓ@ åß@ ÉÏŠÜÛ@ åíìØnÛa@òß
î,ìmë@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@‰ìda@aˆç@Ýà’íë@ém…ìu@´�¤ë@òîibÈîn,üa@énÓb�@É

òîÛbnÛa@paõaŠu⁄aZ@@

�للjCايد�ا?ستمر� � مراجعة�وتحيrن�الخريطة�الجامعية�باعتماد�معاي�Brتستجيب،�من�جهة،

�الذي�يتوقع�أن�يصل�إZى� طالب�*ي�أفق�السنة��673000لعدد�حام�ي�شهادة�الباكالوريا

 – 2011مقارنة�مع�عدد�الطلبة�ا?سجلrن�سنة� %60أي�بزيادة��2016-2015الجامعية�

،�ومن�جهة�أخرى،��ستجابة�للحاجيات�ا?لحة�من�¢طر�العليا�للمحيط��جتماsي�2012

  و�قتصادي،�خصوصا�*ي�بعدها�الجهوي؛�

��ختيارات� � �مع �تماشيا �والنوsي، dالكم� �ا?ستوى �ع�ى �الBCبوي �العرض �وتنويع تحسrن

�اله �و¢وراش �تنويع��سBCاتيجية �وكذلك �والتقنية، �العلمية �ا?سالك �ومواصلة يكلية،

التكوينات�ا?مهننة�با?ؤسسات�الجامعية�ذات��ستقطاب�ا?فتوح،�وكذا�دعم�الكفاءات�

�تقنينه �ع�ى �ا?ستمر�والعمل �توسيع�. بالتكوين �الخصوص، �ع�ى �0جراء، �هذا وس�Mم

�وال �ا?جاµت �*ي �مؤسسات�جديدة �وبناء �الحالية �ا?ؤسسات �الواعدة نشاء�Èتخصصات

القانون�مدارس�عليا�*ي�و مدارس�عليا�للهندسة�والتكنولوجيا،�و كليات�للطب�والصيدلة،�

  ؛وغBrها

�ع�BOإص�ح�سلك�0جازة� � �العاZي �التعليم �تحسrن�جودة �الشامل�للتكوينات�بغية التقييم

كي©Mم�من�ع�ى�الخصوص،�وذلك�*ي�اتجاه�دعم�ا?ؤه�ت�وا?هارات�الذاتية�للطلبة�ع�BOتم

�بثقافة� �وإشباعهم �الحديثة �والتكنولوجيات �ا?علوميات �وتقنيات �والتواصل اللغات

�. ا?قاولة �سيتم �العاZي��نشاءإكما �التعليم �?نظمة �الجودة �وضمان �للتقييم �وطنية هيأة
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حكومة�ع�ى�إنشاء�مرصد�كما�ستعمل�ال) . 2014 – 2013(*ي�أفق�السنة�الجامعية�وذلك�

لتكوين�وحاجيات�ا?حيط��قتصادي�وا?�dæ*ي�أفق�السنة�الجامعية�مة�بrن�اوط¼�dللم�ء

)2013 – 2014.(  

� ?� �تكوين�¢طر��ختلفالتدب�Brالعق�ني �وبالخصوص�دعم �العاZي، �التعليم مكونات�قطاع

�والبحث�التكنولوÓي� �العاZي �ال©Mوض�بالتعليم �*ي �شريكا �الخاص�باعتباره �العاZي والتعليم

  .عامة

l@M  i†m@òßbØy@´�¤òîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@ÞýO@åß@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@ÊbİÓ@JZ@@

� � �ع�ى d¼مب� �الدولة، �وبrن �بي©Mا �إطار�تعاقدي�ومتجدد �الجامعات�*ي �استق�لية ربط�دعم

�ب �ا?سؤولية �با¯هداف Brوالتدب� �ال�مركا?حاسبة �سياسة �تفعيل �بغية �يةز والنتائج،

  وال�تمركز؛

سسات�الجامعية�ومواكبة�الحاجيات�ا?لحة�العمل�ع�ى�الرفع�من�نسبة�التأط�Brداخل�ا?ؤ  �

�خاصة� �عناية �إي�ء �مع �التكوين، �مجاµت ºش�� �*ي �الباحثrن �¢ساتذة �من وا?ستقبلية

�بالجامعات�و  �مراكز�الدراسات�للدكتوراه �بالبحث�*ي إطار�محفز�للطالب��إيجادللتكوين

  خصوصا�*ي�التخصصات�ذات�¢ولية؛

� defالعنصر�البشري�الفاعل�¢سا�jrو *ي�ا?نظ�تحف�defمراجعة�النظام�¢سا�BOمة�خاصة�ع

�آليات�حوار�� �وإرساء �القطاع، �مرافق �كل �*ي �العمل �ظروف �وتحسrن �الباحثrن لpساتذة

�النقابية� �الحريات �وحماية �والطلبة �لpساتذة �التمثيلية �ا?نظمات �مع �فعالة وشراكة

  .والثقافية�وصيانة�حرمة�الفضاء�الجام²ي

�القرارات�وضع�نظام�إع�مي�مندمج�ي � �بيانات�ا?عطيات�ال�زمة�µتخاذ �قاعدة تيح�إنشاء

  .الصائبة�*ي�التدب�Brالعق�ني�والتقييم�ا?ناسب�للمنظومة

p@M  Ääß@Šíìİmì@òîàänÜÛ@ñŠ�bÓ@bèÜÈ¦@‰bØniüaë@ïuìÛìäØnÛaë@ïàÜÈÛa@szjÛa@òß
òîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@ÞýO@åß@ÙÛ‡ë@Lbã…ýjÛ@òîÇbànuüaë@òí…b–nÓüaZ@@

البحث�*ي�إطار�أقطاب�متجانسة�واستشراف�ا?يادين�العلمية�والتكنولوجية� إدماج�بنيات �

  الواعدة�مع�تقوية�وتحديث�بنيا·Mا؛
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�حاجيات� � �مواكبة �اتجاه �*ي �والتكنولوÓي dالعلم� �للبحث �الوطنية �0سBCاتيجية تحيrن

  التنمية��قتصادية�و�جتماعية�بب�دنا؛

من�الناتج�الداخ�ي��%1لدولة�لبلوغ�نسبة�دعم�تمويل�البحث�العلم�dبالرفع�من�مساهمة�ا �

إZى��25الخام،�مع�تحف�jrالشراكات�مع�القطاع�الخاص�بغية�الرفع�من�مساهمته�*ي�حدود�

ة�تحفjrية�لتشجيع�ا?قاولة�ع�ى�ي*ي�ا?ائة�من�ا?وارد،�من�خ�ل�اتخاذ�إجراءات�ضريب�30

  ؛لتنمية�اقتصاد�ا?عرفة�تمويل�ا?شاريع�*ي�البحث�التنموي 

ع�ى�وجه�،�و �jrالباحثrن�ع�ى�نشر�منتوجا·Mم�الفكرية،�¢دبية�م©Mا�والعلمية�والثقافيةتحف �

�للثقافة� �ا?لكي �ا?عهد �مع �ا?شBCك �التعاون �من �إطار �*ي �م©Mا �¢مازيغية الخصوص

  ¢مازيغية؛

ال©Mوض�بالتعاون�الدوZي�*ي�مجال�البحث�العلم�dوالتكنولوÓي�ع�BOدعم�الجامعات�ا?غربية� �

�الوضع�ا?تقدم�لب�دنا�*ي�انف �ع�ى�العالم�وبغية��ستفادة�من�الفرص�ال��dيتيحها تاحها

  .من�0تحاد�¢وروبي�و�تفاقيات�الثنائية�ا?BOمة�مع�مجموعة�من�الدول 

t@M  @b•Šyë@˜ŠÐÛa@ûÏbØnÛ@bãbà™@òjÜİÛa@lb–Û@òîÇbànuüa@pbß†¨a@Šíìİmë@áÇ…
òîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@ÞýO@åß@kÛbİÛa@òßaŠ×@óÜÇZ@@

  .توسيع�قاعدة�الطلبة�ا?منوحrن�والرفع�من�قيمة�ا?نح �

�الطلبة � �Èيواء ��ستيعابية �الطاقة �من �والفاعلrن� الرفع �الخاص �القطاع �إشراك مع

  �قتصاديrن�و�جتماعيrن�*ي�هذا�الورش؛

  تعميم�ا?طاعم�الجامعية�ع�ى�الجامعات�والرفع�من�عدد�ا?ستفيدين�م©Mا؛ �

�ل � �الصحية �التغطية �لتلبيةلوتعميم �إطار�م�ئم �من�خ�ل�وضع �هذا��طلبة �*ي حاجيا·Mم

 .ا?جال

كما�سوف�تعمل�الحكومة�ع�ى�تعميم�التكنولوجيات�الحديثة�ع�ى�مؤسسات�التعليم�العاZي�

وكذا�تجه�jrا?ؤسسات�و¢حياء�الجامعية�ببنية�تحتية�لشبكة�¢نBCنيت�ا?تنقل�بالصبيب�العاZي�

�مضمونة �وبجودة �ت. جدا �إZى �اقتناء�إضافة �من �العاZي �التعليم �طلبة �وتمكrن ،� �ا?درسrن كوين

̄نBCنيت�بأثمنة�مدعمة   .حواسيب�موصولة�با
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x@M  @ïàÜÈÛa@ szjÛaë@ ïÛbÈÛa@ áîÜÈnÛa@ ÊbİÔÛ@ òàÄä½a@ òîãìãbÔÛa@ òãb,XÛa@ òÈuaŠß
@pbí†¤@òèuaìßë@†í†¦a@ ‰ìn,†Ûa@pbîšnÔß@ÝíŒäm@Éß@ó‘bàní@ b¶@ Š�þa@åíìØmë

u⁄a@ÞýO@åß@ÙÛ‡ë@ÊbİÔÛaòîÛbnÛa@paõaŠZ@@

  ؛ا?تعلق�بتنظيم�التعليم�لعاZيقانون�التطوير� �

�ا?تعلقة� � �النصوص �م©Mا �خاصة �بتدب�Brالقطاع �ا?تعلقة �القانونية �ا?قتضيات مراجعة

�الشه �معادلة �ا?هام��اتدابنظام �مع �0دارة �هيكلة �وتكييف �الخاص �والتعليم العليا،

 .الجديدة

 : 8مية امحاربة الرفع من وتيرة برنامج 

� �يتعلق �~ميةوفيما �مليون�بمحاربة �بمعدل �0نجازات �وتBrة �من �الرفع �الحكومة �تتوíى ،

،�مع�إعطاء�2016*ي�ا?ائة�*ي�أفق��20ية�إZى�مستفيد�كل�سنة،�مما�يمكننا�من�تقليص�معدل�¢م

  .أولوية�استثنائية�?كافحة�¢مية�*ي�صفوف�الشباب�*ي�أفق�القضاء�عل�Mا

�ا �الخصوص�ستعمل �وMKذا �القانون �تفعيل �ع�ى �بإحداث�الوكالة��38.09لحكومة deáالقا

محاربة�¢مية�وتكوين�ا?نشطrن�*ي�تنفيذ�برامج� الوطنية�?حاربة�¢مية�لتسهر�ع�ى�تدب�Brعملية

محاربة�¢مية�وإنتاج�وسائل�ديداكتيكية�م�ئمة�لخصوصيات�الفئات�ا?سMwدفة�وتوجيه�وتنسيق�

�¢مي �?حو �الوطنية �التتبع�ا?جهودات �ثقافة �ترسيخ �مع �التكوين، �وطرق �أساليب �وتطوير ة،

�ا?ؤسسات� �ليشمل �ا?جال �MKذا �ا?تعلق dالتعليم� �العرض �وتنويع �وتوسيع �ا?ستمر والتقويم

ت�القطاع�الخاص�التعليمية�وا?ساجد�والفضاءات�العمومية�ومؤسسات�ا?جتمع�ا?دني�ومبادرا

  .          مع�ا?جتمع�ا?دني�وتطوير�آليات�الشراكة�والجماعات�الBCابية

  :ضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية

� ��فقد الصحةوبخصوص �انطلق �الحكومي �واقعية�الBOنامج �أهداف �وضع �ضرورة من

�وط �وقابلة �لموحة �أفق �*ي �و  2016لتحقيق �ع�ى �ا?غربي ثقة تعزيز�العمل �منظوم ا?واطن �ته*ي

  . لrن�*ي�القطاع�من�خ�ل�مناظرة�وطنيةطار�تشاركي�مع�كافة�ا?تدخ*ي�إ�الصحية



   2012يناير  البرنامج الحكومي - رئيس الحكومة المملكة المغربية 
72 

�ستقبال�و�توف�Br وتحسrن القطاعجويد�Bك�jrع�ى�تالCوهكذا�سBrوم�الBOنامج�الحكومي�إZى�

�عادل �بشكل �للعموم �ال�زمة �الصحية �ا يضمن الخدمات �إZى �ا?تكا*ئ �الصحيةالولوج �لخدمات

�وا?ستعج�ت�و ¢ساسية �الوµدة �*ي �وبصفة�خاصة،  الفئات متناول  *ي ¢ساسية ة¢دوي جعل،

�ا?حدو  الدخل ذات �جتماعية �توف�Br¢دويةدوائية�سياسة�وضع�من�خ�ل�د جودة�ب ·Mدف�إZى

�وب �عالية �خ�لعادلةتسعBrة �من �وذلك �لpدوية�و �، �العمومي �الشراء �مسلسل �النظر�*ي إعادة

  .ةطريقة�تدب�Br¢دوية�با?ستشفيات�العمومي�وتحسrنوا?ستلزمات�الطبية�

�الرعاية� �*ي �وا?تمثلة �الصþي �ا?جال �*ي �القرب �توف�Brخدمات �ع�ى �الحكومة �ستعمل كما

القروي�مع��عتماد�ع�ى�الوحدات��¢ساسية�خاصة�بالوسطية�ع�BOتدعيم�شبكة�الع�جات�ل¢و 

�ا?تنقلة �مختلف�الطبية �مع �بالتنسيق �للصحة �ا?حددات��جتماعية �*ي �التحكم �ع�ى �والعمل ،

 .لحكوميةالقطاعات�ا

�وتتمثل�¢هداف� ��اخصوصالصحية �م©Mا�*ي �وخاصة �الوطنية تحسrن�ا?ؤشرات�الصحية

̄م�والطفل�بتقليص�عدد�وفيات�¢طفال�دون�سن�الخامسة�إZى� �1000وفاة�لكل��20ا?تعلقة�با

،�وذلك�وµدة�حية�100000وفاة�*ي�كل��50 وµدة�حية�وبتخفيض�وفيات�¢مهات�عند�الوµدة�إZى

  .لjCام�الوط¼�dبأهداف�¢لفية�من�أجل�

وضع�من�خ�ل��تأط�Brوتدعيم�ا?نظومة�الصحية�وMKذا�الخصوص�ستعمل�الحكومة�ع�ى�

�الجهات�وا?جاµت� �بrن �عادل �توزيع �ع�ى �قائمة �صحية �القطاع�و خريطة dمهن�� �من�عدد الرفع

�القطاع�الخاص�لسد�الخصاص�ا?سجو  ل�*ي�وضع�شروط�تحفjrية�لتشجيع�التعاقد�مع�أطباء

0سراع�بإصدار�قانون�ينظم�الشراكة��سBCاتيجية�بrن�وزارة�الصحة�والقطاع�و،�ا?ناطق بعض�

  .نيات�وا?وارد�لتنمية�قطاع�الصحةالخاص�*ي�إطار�تعبئة�0مكا

السارية�وضع�نظام�يقظة�صحية�فعال�*ي�مواجهة�¢وبئة�و�¢مراض� وستس²ى�الحكومة�إZى

̄مراض� ،�والتحول�الوبائي�و�أنماط�العيش�*ي�إطار�متغBrات�النمو�الديمغرا*يا?زمنة�و�عتناء�با

  .وستعمل�الحكومة�ع�ى�توف�Brالعناية�الصحية�للفئات��جتماعية�ذات��حتياجات�الخاصة
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�تنظيم�وتحديث�العرض�0ستشفائي�وخاصة�قطاع�ا?ستعج�ت ل�الحكومة�ع�ىمكما�ستع

�وا?اليةو  �لل دعم��ستق�لية�0دارية إحداث�نظام�و �الجهوية�و0قليميةمؤسسات��ستشفائية

�لـ � �الوط¼d" وا?ستعج�ت�قاذ0ن"فعال �الصعيد �والجهويةأهيوت�ع�ى �ا?ستشفيات�0قليمية ،�ل

�و وصيا �با?ستشفيات �الصحية �التجهjrات �تراتبية�نة �وفرض�احBCام �العام ��عتبار�للطب إعادة

  .جات�¢ساسية�وشبكة�ا?ستشفياتلع� ا?ر�ºeáبrن�شبكة�ا�وتنظيم�تنقلالع�ج،�

�الصحة� dمهن�� �من �إضافية �أعداد �تكوين �ع�ى �الحكومة �ستعمل �التكوين �مجال و*ي

ونظرا�للدور�الذي�تؤديه�ا?راكز��ستشفائية�الجامعية�. صحيةل�ستجابة�للطلب�ع�ى�الخدمات�ال

مراكز�استشفائية�اث�إحد*ي�تكوين�¢طباء�وتطوير�العرض�الطdë،�ستعمل�الحكومة�ع�ى�دراسة�

  .والشروع�*ي�بنا®Mا�جديدة

 : يــنتنويع العرض السكو توفير السكن الJئق

  � �إطار�قطاع �*ي �الحكومة �برنامج �إطار�تjkيل�اليندرج �*ي �ا?دينة �والتعم�Brوسياسة º¼سك

�¢وراش� �وتوطيد �الكBOى، �الوطنية �الخيارات �أجرأة �ومواكبة �الجديد، �الدستور مضامrن

̄ولوية�*ي�انتظارات�وتطلعات�الديمقراطية� ،�بما�يضمن�ا?واطنrنوالتنموية�الشاملة�ال��dتحظى�با

�ال�ئق� �السكن �*ي �الحق �ومن�ضم©Mا �الدستور، �أقرها dال�� �الحقوق �من �الجديد �بالجيل التمتع

�وتقليص� �وتحقيق�التماسك�والتضامن��جتماعيrن �وتوف�Brالعدالة��جتماعية والعيش�الكريم

وإطار�عيش�يساهم�*ي�التوزيع�العادل� إحداث�فضاءات�حضرية�وقروية�متطورة،�الفوارق،�وكذا

  .لل½Bوات

وترتكز�السياسة�العمومية�*ي�مجاµت�السك¼�ºوالتعم�Brوسياسة�ا?دينة�ع�ى�ا?كتسبات�  

�dت�ال�µ���خت �ع�ى �النقائص�والقضاء �تقويم �*ي �القوية �0ٍرادة �وع�ى �0طار، �هذا �*ي ا?حققة

  .قطاع،�وتحسrن�شروط�الحكامة�الجيدة،�ومحاربة�كافة�أشكال�الفساد�والرشوةيعيشها�ال

  �d¼ستعمل�الحكومة�ع�ى�تنويع�العرض�السك�،º¼به��و�رتقاءففي�ما�يتعلق�بمجال�السك

ألف�وحدة،�باÈضافة�إZى�إي�ء��400ألف�وحدة�إZى��840من�خ�ل�تقليص�العجز�السك¼�dمن�

  .عمارية�وا?شهدية�وكذا��ندماج�الحضري�العناية�ال�زمة�ستدامة�والجودة�التقنية�وا?



   2012يناير  البرنامج الحكومي - رئيس الحكومة المملكة المغربية 
74 

�و  �الحكومةالسكن�الصفيþيمستوى�ع�ى �ستعمل �مدن�بدون���ىع�، �مشاريع �وتBrة تسريع

  .صفيح،�ووضع�إطار�جديد�لتحقيق��ندماج�الحضري�و�جتماsي�لهذه�الBOامج

  ،jrالتجه� �الناقصة ̄حياء �با �وا?واطنrن �ا?واطنات �سكن �ا?هددة��ولتحسrن �بالدور وكذا

ورد��عتبار�لpنسجة�العتيقة�من�مدن�تاريخية�وقصبات�وقصور�وتراث�معماري،�سيتم��باMvµيار 

�وبمساهمة� �الBCابية �والجماعات �ا?حلية �السلطات �بمعية �للتدخل �تشاركية �اسBCاتيجية تفعيل

  .الساكنة�ا?عنية�وتحديد�آليات�التعاقد�والتمويل

�وتوف   �تنويع �إطار �السكن�و*ي �إنتاج �وتBrة �رفع �ع�ى �العمل �سيتم ،d¼السك� �العرض Br

�لفائدة�¢سر�ا?عوز  �والسكن�ا?وجه �تأط�Brة�جتماsي �وكذا �بقيمة�عقارية�إجمالية�منخفضة، ،

ألف�درهم��800البناء�الذاتي،�كما�سيتم�إحداث�منتوج�سك¼�dجديد�ذي�قيمة�إجمالية��µتتعدى�

 µو� �الفئات�ا?توسطة، �با?دن�الكBOى�وا?توسطةموجهة�لفائدة وسيتم�ذلك�بالخصوص�. �سيما

تكاليف�السكن�*ي��ءع�BOتوسيع�قاعدة�التحفjrات�وتشجيع�التعاونيات�السكنية،�وتخفيض�عب

�الحديثة� �الشباب�ولpسر�الشابة �لفائدة �موجه �فض��عن�إحداث�منتوج�جديد مjrانية�¢سر،

  .التكوين

�س �مندتكما �جديدة �مشاريع �ووضع �بلورة �الصاعدة�تم �ا?راكز�القروية �*ي �للسكن مجة

من�صندوق�التنمية�القروية�الذي�يتعrن�توسيع�موارده�ا?الية،�وذلك�قصد�مساهمة�أساسية�ب

�الفضاءات� �هاته�ا?جاµت�باعتبارها �تعرفها dى��ستجابة�للحاجيات�ا?لحة�ال�Zستقطابية�¢و�

  .للهجرة

Oتكز�سياسة�الحكومة�*ي�تفعيل�هاته�الBCامج�ع�ى�خمس�آليات�أساسية�تتمثل�*يوسB:  

توجيه�أدوار�الفاعلrن�العموميrن،�كمجموعة�الMwيئة�والعمران�وديار�ا?نصور،�نحو� -

السكن��جتماsي�بكل�مكوناته�وبرامج�محاربة�السكن�غ�Brال�ئق،�وذلك�من�خ��ل�

  برامج�والشراكة�بrن�القطاع�العام�والقطاع�الخاص؛–عقود

 مع�القطاع�الخاص�والهيئات�ا?هنية؛برامج�–عقودري�ووضع�تأط�Brالقطاع�العقا -



   2012يناير  البرنامج الحكومي - رئيس الحكومة المملكة المغربية 
75 

- � �حدود �*ي �العقار�العمومي �تعبئة �مدى�خمس�سنواتـ��20مواصلة ألف�هكتار�ع�ى

 وفق�مقاربة�شفافة؛

دعم�موارد�وآليات�التمويل�ا?تعلقة�بالقطاع�وتوسيع�نطاق��ستفادة�من�صناديق� -

�تم �بغية �تدبBrها �آليات �وتطوير �القائمة �ا?واطنات�الضمان �من �عدد BOأك� كrن

�¢بنا �وتطوير�تدخل �السكن، �من �ا?حدود �الدخل �ذوي �من بكيفية��كوا?واطنrن

 ة؛يتشارك

- d¼واستشراف�القطاعو�مراصد��إحداث�مرصد�وط�Brجهوية�ومحلية�لتأط. 

�لMwيئة� �شمولية �إطار�رؤية �*ي �الحكومة، �ستعمل �ا?جال، �بالتعم�Brوتنمية �يتعلق �ما و*ي

ب�الوط¼d،�ع�ى�تأط�Brومواكبة�نمو�ا?جاµت�بمختلف�خصوصيا·Mا�وذلك�ع�BOإعداد�الBCاوإعداد�

مخططات�استباقية�تضمن�تناسق��سBCاتيجيات�القطاعية�الوطنية،�وتقوية�تنافسية�ا?جاµت�

  .والسهر�ع�ى�اندماجيMwا،�وترشيد�استعمالها�بشكل�يضمن�تنميMwا�ا?ستدامة

�تطوير�أدوات �الصدد، �هذا �*ي �والقروي،��وسيتم �الحضري ومرجعيات�التخطيط�ا?جاZي،

�مرنة� �وثائق�استباقية �وإعداد �مختلف�ا?دن�ا?غربية، لضمان�تجديد�وإصدار�وثائق�التعم�Br*ي

  .وقابلة�للتنفيذ�*ي�إطار�تعاقدي

�ع�BOتعزيز�ا?دن� �الحضرية، �الشبكة �لتقوية �خاصة �أهمية �ستعطى �السياق، �نفس و*ي

عدة،�وإحداث�¢قطاب�الحضرية�الجديدة�من�خ�ل�تب¼�dمخطط�ا?توسطة،�ودعم�ا?دن�الصا

dتوجي�.  

� �سيتم �م��رتقاءكما �كأجهزة �الحضرية �الوكاµت �بالتخطيط�ا?جاZي�تبدور º¼تع� خصصة

والتعم�Brالعملياتي�وكأدوات�أساسية�?واكبة�ورش�الجهوية،�وبلوغ�¢هداف�ا?نشودة�من�سياسة�

�وإعمال�جيل�جديد�من�ا?شاريع�من�قبيل�ا?دينة�ا?عتمدة�من�خ�ل�تدعيم� سياسية�القرب،

  .الحضري�وا?شاريع�الحضرية�والقرى�ا?ندمجة�و�رتقاءمشاريع�التجديد�

�اسBCاتيجيا،�من�خ�ل�وضع�سياسة�سياسة�ا�دينةوبخصوص� �الحكومة�خيارا º¼ستتب�،

�·Mد �إدماجية�وتشاركية،�وتقوم�ع�ى�مقاربة�أفقية، ف�إZى�التقليص�من�عمومية�إرادية�جديدة،
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�ا?ناطق�الحضرية�الحساسة� �وذلك�*ي مظاهر�العجز�والهشاشة�والMwميش�و0قصاء��جتماsي،

�من�ضعف�التجهjrات�ونقص� �مستويات�متعددة، �ع�ى �وخصاصا �اجتماعيا �تعرف�ضغطا dال�

ية�الولوج�إZى�الخدمات�العمومية�وما�يعانيه�ا?جال�من�فقدان��ستقطاب،�وكل�ذلك�*ي�إطار�رؤ 

�التدخ�ت� �مختلف �التقائية �وتكفل �القرب، �مبدأ �ع�ى �تقوم �وتعاقدية، �مندمجة شمولية

Zى�تعزيز�أدوار�ا?دن�باعتبارها�مراكز�أساسية�Èنتاج�ال½Bوة�كما�·Mدف�هذه�السياسة�إ�.القطاعية

  .وتحقيق�النمو

تمد�ع�ى�و*ي�هذا�0طار،�ستس²ى�الحكومة�إZى�إعمال�اسBCاتيجية�وطنية�لسياسة�ا?دينة�تع

�وا?هنية،� �ا?نتخبة �والهيئات �ا?ؤسساتيrن، �الفرقاء �كافة �مع �والتشاور �الجيدة، �الحكامة مبادئ

� �معالجة �وذلك�بغية �ا?دني، �وا?جتمع �ةالقائمخت�µت�� والفاعلrن��قتصاديrن�و�جتماعيrن

  .احبة�إحداث�ا?دن�الجديدةوضمان�نمو�منسجم�و�متناسق�للمدن�و�مص

�ت �يتعrن �صندوق�كما �بتحويل �العمومية �السياسة �هاته ̄جرأة � �تمويلية �إمكانيات Brوف

�تدخله� �نطاق �وبتوسيع �الحضري �و�ندماج º¼للسك� �التضامن �صندوق �إZى �للسكن التضامن

  .وتنويع�موارده�فض��عن�استصدار�قانون�توجي��dل�ندماج�الحضري�والتماسك��جتماsي

ة�*ي�تنمية�ا?جاµت�العمرانية�خاصة�م©Mا�شبكات�واعتبارا�للدور�ا?حوري�للمرافق�العمومي

�مكونا� �ا?رافق �هذه �جعل �ع�ى �ستعمل �الحكومة �فإن �الحضري، �والنقل �والكهرباء �ا?اء توزيع

�للتدب�Brالحضري�ولسياسة�ا?دينة�بصفة�عامة،�وذلك�ع�BOاعتماد�مقاربة�جديدة�ترمي� أساسيا

�ى�مستوى�إنجاز��ستثمارات�أو�ع�ى�مستوى�إZى�الرفع�من�مردودية�هذه�ا?رافق�ودعمها�سواء�ع

Brالتدب.  

 : التشغيلمحاربة البطالة وإنعاش 

�البطالةايعت�BOو  �ومحاربة �بامتياز �لشغل �الحكومة �معدل��أولوية �تخفيض �MKدف وذلك

�الغرض�ستعمل�الحكومة�ع�ى�تعزيز�0 . 2016*ي�ا?ائة�*ي�أفق�Z8ى�البطالة�إ طار�ومن�أجل�هذا

تدعيم�قدرات�رصد�وتحليل�ت�0رادية�للتشغيل�و تطوير�0جراءاالتشغيل�و ا?ؤسساتي�لسياسة�

  .وتقييم�سوق�الشغل
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�وبغرض� �ا?BCاكم �الرصيد �الشهادات�العليا،�من�العاطلrن�و معالجة �لدى�حام�ي خصوصا

�تنفيذ�و  �تتبع �إZى �الحكومة وتحسrن�جدواها��"إدماج"و" مقاول�d"و" تأهيل"تطوير�برامج�ستس²ى

وMKذا�الخصوص�سيتم�. جديدة�باÈضافة�إZى�اعتماد�برامجالدراسة�التقييمية،��ع�ى�ضوء�نتائج

  :ي�ي اعتماد�ما

1. � �" مبادرة"برنامج �الجمعيات�MÎم �*ي �التشغيل �متشجيع �*ي ختلف�مجاµت�العاملة

 .القرب�و�الخدمات��جتماعية�والBCبوية

ة�¢مد�بوضع�يخص�فئة�حام�ي�الشهادات�ا?عنيrن�بالبطالة�الطويل" تأطBr"برنامج� .2

من�التدريب،�MKدف�تأط��Brةلكل�متدرب�شهريا�*ي�حدود�سنعادة�التأهيل�È منحة�

 .ألف�سنويا�50

بما�يدعم�تحفjrي�Èدماج��قتصاد�غ�Brا?هيكل��يكنظام�انتقاZ" استيعاب"برنامج� .3

 .استقرار�التشغيل�و�تحسrن�ظروفه

� �إZى �الحكومة �الذاتيوستس²ى �التشغيل �مردودية ��مضاعفة �من �مواكبة ا?قاوµت�خ�ل

�ا�الجديدة �ولوج �من �ا?ؤسسات�و�تمكي©Mا �باحتضان �بالعروض�ع�BOا?ناولة لطلبيات�العمومية،

 .العمومية�وا?قاوµت�الكبBrة

وضع�آليات�فعالة�للرصد�والوساطة�*ي�سوق�الشغل�من�خ�ل�كما�ستعمل�الحكومة�ع�ى�

� �معلوماتية �منظومة �وإنشاء �للتشغيل d¼وط� �مرصد �ودقيق�و �وطنيةإحداث �فعال تطوير�نظام

�الربط�بrن�حاجيات�السوق�وأنظمة� �ع�ى �الوساطة �قدرات�نظام �سوق�الشغل�وتقوية لدراسة

والرفع�ه�ومراجعة�دور ه�إص�حبشقيه�العام�والخصو�deüو مضاعفة�دور�نظام�الوساطة�و التكوين�

�مهنيت ��،همن �وتوسيوكذا �داخل �التمثيلية �الوطنية 0داري  جلسا?ع Èنعاش�التشغيل� للوكالة

 .لشغلاا?جلس�¢ع�ى�وا?جالس�الجهوية�للتشغيل�ا?نصوص�عل�Mا�*ي�مدونة�تفعيل�و والكفاءات�

و*ي�مجال�ترسيخ�قوانrن�الشغل،�ستعمل�الحكومة�ع�ى�تفعيل�نظام�التعويض�عن�فقدان�

�و  �و و الشغل �الخاص�به �الصندوق �الضع �وحماية �الشغل �قوانrن وشروط��شغيلةتعزيز�احBCام

و�ضمان�ا?ساواة�وتكافؤ�الفرص�والقضاء�ع�ى�التمي�jr*ي�مجال�الشغل�و�تعزيز���مة�والصحةالس
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احBCام�قوانrن�الشغل�وحماية�ا?شغلrن�وشروط�الس�مة�والصحة�وتطوير�ثقافة�الحوار�داخل�

�Brعاي?�
ً
  ."الشغل�ال�ئق"ا?قاولة،�طبقا

 : ضامنالتتعزيز والحماية ا�جتماعية توفير 

� �مجال �uجتماعيةو*ي �والحماية �التضامن �فان �إ  الحكومي الBOنامج،  نصاف�إ�Zىيس²ى

 اقتصادي ضعف من تعانيه ما تجاوز  جلأ من كبBrة انتظارات تحمل ا?واطنrن من واسعة شريحة

  العمل من والتوقيف بالبطالة مرورا  و0عاقة ا?رض من ابتداء التحديات من مجموعة مامأ وعجز

 و¢مان التضامن يضمن بما لها وعادلة مناسبة حلول  يجادإ  ال�زم من انه ويعتBO بالتقاعد، وانMwاء

  .حول�قضايا�الحماية��جتماعيةا?عنية�،�مع�فتح�حوار�موسع�مع�الهيئات�ا?جتم²ي

 الوطنية الوكالة( ا?جال هذا *ي العاملة العمومية ا?ؤسسات من العديد هناك نأ ورغم

 �حتياط ماتظ?ن الوط¼d الصندوق  -�جتماsي للضمان الوط¼d الصندوق  - الصþي للتامrن

 ا?ناط بالدور  لتقوم عميقة ص�حإ عملية Zىإ تحتاج Mvاأ µإ... )  -للتقاعد مختلفة نظمةأ -�جتماsي

   .ا?طروحة التحديات ضوء ع�ى ومستقبلها با?غرب �جتماعية الحماية إشكالية ومقاربة MKا

 ا?جال وأ �جتماsي للمجال بالنسبة سواء بالغة هميةأ تكتdeî اعية�جتم الحماية نإ

 التعاضد من حالة إيجاد هو م©Mا ¢ساdef فالهدف  مندمج بشكل مقاربMwا يستدsي مما  �قتصادي

  . ع©Mا مسؤوµ يكون  نأ دون  0نسان واجهت ال�d التحديات مواجهة  يخص فيما والعدالة والتضامن

 تدريجية بصورة �ستفادة من مغربي مواطن م�يrن 10 يقارب ما تمكrن إZى ،أوM·�،µدف وÁي

 نظام تطبيق  ،ثانيا ،ثم الع�جات من مهمة سلة يغطي الذي ا?رض عن 0جباري  التامrن نظام من

  .)نسمة مليون  8.5( السكان عدد من %30 تقريبا س�Mم الذي الطبية ا?ساعدة

  :ع�ى سنعمل ذلك، تحقيق جلأ ومن

 . نشاء�صندوق�عمومي�للضمان��جتماsي�للمعوزينإ -

 التقليديrن والصناع والتجار الحرة ا?هن ليشمل 0جباري  الصþي التأمrن توسيع -

  الذاتيrن غلrنتوا?ش والطلبة

 .الخاص بالقطاع للعاملrن 0جباري  الصþي التأمrن تعميم -
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 .الوط¼d الBCاب سائر *ي  يةطبال ساعدةا? نظام تعميم وتBrة تسريع -

 .الصحة تمويل *ي ¢سر تتحملها ال�d التكاليف قسط�تخفيض -

Zى�إخراج�مشاريع�القوانrن�ا?تعلقة�بالتغطية�الصحية�س²ى�الحكومة�ع�ى�الخصوص�إوست

  .للطلبة�والتعويض�عن�حوادث�الشغل�ومدونة�التعاضد�والتعويض�عن�فقدان�الشغل

�الOو  �الحكوميBنيخصص �ح�امج �الكفيلة �القيم �لBCسيخ �كبBrا �الديمقراطية�jrا بتعزيز

�الفاعل�للشركاء��قتصاديrن� والحوار�uجتما�يuجتماعية� �الدور �من�أجل�ذلك�ع�ى معتمدا

 .و�جتماعيrن�وفق�منظور�توافقي�يوازن�بrن�مصالح�¢جراء�وا?ؤسسات�0نتاجية�ع�ى�حد�سواء

كومة�ع�ى�دعم�الحقوق�¢ساسية�للعمال�وتوطيد��ستقرار�داخل�وMKذا�الخصوص�ستحرص�الح

  .ا?قاولة�ومساعد·Mا�ع�ى�التأهيل�?واجهة�ا?نافسة�الدولية

إZى�جانب�هذا،�وMKدف��رتقاء�بع�قات�الشغل�وتحسrن�الضوابط�القانونية�ا?نظمة�لها�

Oالشغل�ع� �?دونة �القانونية �ا?نظومة �إتمام �ع�ى �العمل�أساسا �Bإخراج�بعض�النصوص�سيتم

�بالنقابات� �ا?تعلق �والقانون �0ضراب، �حق �بممارسة �ا?تعلقة �تلك �وخاصة �العامة القانونية

  . ا?هنية،�والقانون�0طار�ا?تعلق�بالصحة�والس�مة�ا?هنية

كما�ستس²ى�الحكومة�إZى�تعزيز�استقرار�الع�قات�ا?هنية�من�خ�ل�توف�Brشروط�الصحة�

�أماكن �*ي �الشغل��والس�مة �اتفاقيات �إبرام �وتشجيع �الجماعية �با?فاوضة �وال©Mوض العمل

الجماعية�وتعزيز�ا?راقبة�*ي�مجال�الضمان��جتماsي�والتغطية�الصحية�وحوادث�الشغل�وتعزيز�

  .التشريع�الوط¼�dمع�اتفاقيات�العمل�الدولية�م�ءمةالحريات�النقابية�من�خ�ل�

بما�يحفظ���التقاعد لنظام مندمج إص�حZى�إ�تس²ى�الحكومةس أنظمة�التقاعدوبخصوص�

� �واستدامته �ا?اZي �الحرة،�و توازنه �ا?هن �لتشمل �التقاعد �أنظمة �من �ا?ستفيدين �قاعدة توسيع

يد�التقليدي�الساح�ي�والتعاونيات�و�ذلك�والقطاع�غ�Brا?نظم�والصناعة�التقليدية�والف�حة�والص

كما�ستعمل�ع�ى�تحسrن�حكامة��.و��قتصاديrنمع�الشركاء��جتماعيrن�وفق�منهجية�تشاركية�

 .تدب��Brصناديق�التقاعد�بما�يضمن�نجاعة�مردوديMwا�واستدامMwا�وجودة�خدما·Mا
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� ��أنكما �إص�ح�ع�ى�ستعمل�الحكومة �كلفMKدف� ا�قاصة�نظاممواصلة �*ي �بBCشيد�التحكم ته

الحفاظ�ع�ى�القدرة�الشرائية�*ي�اتجاه�تركيبة�أسعار�ا?واد�ا?دعمة�و�عقلنة�استفادة�القطاعات�و

�نقدي�مباشر�مشروط�بالتعليم�لل �واسMwداف�ا?عوزين�بتقديم�دعم �وا?توسطة طبقات�الفقBrة

درة�للدخل،�يتم�تمويله�بإحداث�ا? نشطة�Mم�ع�ى��نخراط�*ي�برامج�محو�¢مية�و�¢الصحة�وحو 

    .تضامنيةمساهمات�بيمول�الذي�سمن�صندوق�التضا

 : لتنمية البشريةرة الوطنية لالمبادبرامج دعم 

�الفقر�والهشاشة�و    �من �تعاني dال�� ��جتماعية �الفئات �عيش �ظروف �إطار�تحسrن *ي

*ي��ا�بادرة�الوطنية�للتنمية�البشريةوالMwميش،�فإن�الحكومة�ستعمل�ع�ى�مواصلة�إنجاز�برامج�

*ي�يونيو� حفظه�هللاس�ا�لك�محمد�السادصاحب�الج�لة�مرحلMwا�الثانية�وال��dأعطى�انط�قMwا�

بجرادة،�وال��dتمjrت�بتوسيع�قاعدة��سMwداف�الBCابي�لفائدة�الجماعات�القروية�وا?ناطق��2011

  .الصغرى �الجبلية�وكذا�ا?دن�وا?راكز�الحضرية

�ا?شاريع�   �الBCك�jrع�ى �سيتم �ا?نجزة، �ا?شاريع �µستمرارية �وضمانا �للمكتسبات، وتعزيزا

�للدخل�وا?تيح �الجماعات�الجبلية�وصعبة�ا?درة �التنمية�*ي ة�لفرص�الشغل�وع�ى�تسريع�وتBrة

الولوج،�مع�توسيع�مشاركة�النساء�والشباب�و¢شخاص�ذوي��حتياجات�الخاصة،�فض��عن�

تعزيز�مراقبة�وتقييم�ا?شاريع�وإحداث�انسجام�شامل�بrن�مخططات�التنمية�الجماعية�وضمان�

  .للسياسات�العموميةالتقائيMwا�مع�الBOامج�القطاعية�

  :ا8سرة والمرأة والطفولةالعناية ب

  � �وتوZي �?قتضياتالحكومة �وفقا �والطفولة �وا?رأة �¢سرة �لقضايا �بالغة الدستور��عناية

�يضمن�الذي�حث� �بما الدولة�ع�ى�ضمان�الحماية�الحقوقية�و�جتماعية�و�قتصادية�لpسرة

�وا?حافظة�عل�Mا �واستقرارها الرفع�من�و ،�"مجلس�استشاري�لpسرة�والطفولة"إحداث�و �وحد·Mا

  .باÈضافة�إZى�حماية�¢طفال�وضمان�تمدرسهم�اركة�النسائية�*ي�مختلف�ا?جاµت،ا?ش

  :تتم�jrالسياسية�الحكومية�ا?نتهجة�بكوMvاسو   

نساء�وأطفال�وأشخاص�(مكونا·Mا��ومختلفمندمجة،�تأخذ�بعrن��عتبار�¢سرة�كوحدة� -

  ،...)وضعية�إعاقةمسنون�وأشخاص�*ي�
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�ذات� - �العمومية �للسياسات �وا?ندمجة �التشاركية �ا?قاربة �اعتماد �ع�ى �تحرص أفقية

 .الصلة

 

  :ما�ي�ي،�ستعمل�الحكومة�ع�ى�تقوية�وحماية�¢سرةو�بخصوص� 

  .وضع�سياسة�أسرية�مندمجة�تحرص�ع�ى�تماسك�¢سرة�وتعزيز�أدوارها�الوقائية��  

�¢سب�ال©Mوض��   �الوساطة �خدمات �جمعيات� ودعمهارية �مبادرات �تشجيع �طريق عن

  .القرب�العاملة�*ي�مجال�¢سرة

  .تتبع�Àثار��جتماعية�الناتجة�عن�تنفيذ�مدونة�¢سرة��  

  .دعم�¢سرة�*ي�وضعية�صعبة،�وال��dتعيلها�النساء��  

  .دعم�¢سر�ال��dتقوم�برعاية�¢شخاص�ا?عاقrن�أو�ا?سنrن��  

  .تماعية�ع�ى�ا?ستفيدات�من�صندوق�التكافل�العائ�يتقييم�Àثار��ج��  

  .اعتماد�مقاربة�وقائية�وإنمائية�*ي�التصدي�للتفكك�العائ�ي��  

فستعمل�الحكومة�ع�ى�اعتماد�سياسة�فعالة�و�طموحة�لل©Mوض�بوضع��ا�رأةوبخصوص�

  :ا?رأة�من�خ�ل

- � ��ستقرار�¢سري تفعيل �ودعم �العائ�ي �التكافل �صندوق ¢رامل��والنساء�دعم

 ،والنساء�*ي�وضعية�صعبة

 اعتماد�مقاربة�وقائية�وإنمائية�*ي�التصدي�للتفكك�العائ�ي، -

 إقرار�نظام�مؤقت�للتمي0�jrيجابي�لفائدة�ا?رأة�*ي�التعيينات�والتكليفات، -

  ?جتمع�ا?دني�و¢حزاب�السياسية،تحف�jrا?رأة�ع�ى�ا?شاركة�*ي�مؤسسات�ا -

�الفع�ي - �ا�التjkيل �*ي�?قتضيات �والنساء �الرجال �بrن �با?ساواة �ا?تعلقة لدستور

Zى�تحقيق�و�الس²ي�إ�الحقوق�ا?دنية�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية

 ،ا?ناصفة
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بحقوق�النساء�وحمايMwن،�وتتبع�أعمال�السياسات�العمومية�*ي�العمل�ع�ى�ال©Mوض� -

 ا?جال،��

: للعوامل�ا?ساهمة�*ي�ذلكتصدي�تأهيل�النساء�والحد�من�هشاشة�أوضاعهن�بال -

 ¢�jrوالعنفمية�والفقر�والتمي،  

التعزيز�ا?ؤسساتي�والجغرا*ي�?راكز��ستماع�وا?ساعدة�القانونية�والنفسية�للنساء� -

 ضحايا�العنف،�

تقوية�السياسة�العمومية�الخاصة�بمحاربة�كل�أشكال�العنف�ضد�النساء�ووضع� -

 . الية�الخاصة�بذلكÀليات�والتداب�Brالقانونية�وا?

- �Brليات�والتدابÀضد�ا?رأةالكفيلة�بوضع��jrمحاربة�كل�أشكال�التمي. 

- � �بشرية �بموارد �القروي �بالعالم �الوµدة �دور �وتوف��Brكفأةتأهيل وسيارات�إسعاف،

 .ع�BOبرامج�مندمجة�للقطاعات�ا?عنية�احتياجات�ا?رأة�الحامل�من�أدوية�وقائية

�بالنسا - �التكفل �جودة �طريق�تحسrن �عن �بمؤسسات�الع�ج�¢ساسية، �الحوامل ء

̄ تزويدها�  . الضرورية�و¢ساسيةجهزة�با

 .دعم�الجمعيات�ال��dتتكفل�أو�تقدم�مساعدة�للنساء�*ي�وضعية�صعبة -

  .تعزيز�الحقوق�¢ساسية�للنساء�وال©Mوض�MKا -

  .لعمل�ع�ى�إحداث�ا?ؤسسات�الدستورية�ذات�الصلة�با?رأة�و¢سرة�والطفولةا -

�العامة�ت   - �الحياة �وتعزيز�مشاركMwن�*ي �واقتصاديا، �وتمكي©Mن�سياسيا �النساء أهيل

  .والتحف�jrع�ى�تواجدهن�بمراكز�صنع�القرار

 . ال©Mوض�بثقافة�احBCام�الحقوق�والحريات�وكرامة�النساء   -

  : اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب

� �الشبابوبخصوص �قضايا، �من �ستجعل �الحكومة �أن �ع�ى �أولوية��نؤكد الشباب

�اسBCاتيßي� �تصور �بلورة �إZى �ويتجه �القطاعية �النظرة �يتجاوز �أفقيا �حكوميا �وورشا اسBCاتيجية

� �وفق �الشباب، �قضايا �*ي �ا?تدخلrن �كل �جهود � �ويدعم �ينسق �كل��تشاركية�مقاربةشموZي مع

  .*ي�مجال�الشباب�الفاعلrن�السياسيrن�والجمعويrن
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� �سيتم �متواكما �شبابي d¼وط� �حوار �و فتح �للشبابصل �¢ع�ى �ا?جلس والعمل��إرساء

مساهمة��تشجيعو ،�وإنشاء�مجالس�جهوية�للشباب،�وإحداث�بنيات�التأط�Brوالتوجيه الجمعوي 

�والفكري  �الجمعوي �العمل �*ي �وانخراطه �السياسية �الحياة �*ي �الفضاءات��الشباب �تأهيل و

  ."لشبابمقراطية�والديا?عهد�الوط¼�dل"،�ودعم�والتجهjrات�الثقافية�ا?خصصة�للشباب�

� �ع�ىوسيتم �تقوم �للشباب �مندمجة �وطنية �اسBCاتيجية �الفضاءات� اعتماد �شبكة توسيع

�من�فضاءات�ا?ؤسسات�التعليمية �ع��BOستفادة �و الشبابية ،�Brتأط� �*ي دعم�الجمعيات�العاملة

اطنة�إط�ق�مشروع�لتنظيم�قوافل�ا?و ،�و الشباب�القروي،��و�إدماج�هذا�¢خ�Br*ي�برامج�القرب

ورفع�عدد��،الشبابية،�ودعم�برامج�السياحة�الثقافية�والسياسية�للشباب�داخل�ا?غرب�و�خارجه

�الت�ا?ستفيدين�من�برنامج �للجميع�خ�ل�الوµية �إZى�ر شالعطلة مليون�ونصف�مستفيد��1يعية

�تسMwدف�نشر�ثقافة�و �ومستفيدة، �للتوعية �حم�ت�متنوعة �وتنفيذ �تصميم إشراك�الشباب�*ي

و�توعية�الشباب�ضد��.بrن�الشباب�وإع�ء�القيم�0يجابية�ومواجهة�Àفات��جتماعية�النجاح

�ا?خاطر� �وخاصة �والجامعة �وا?درسة �العمومي �0ع�م �وسائل �طريق �عن ¢خطار��جتماعية

  .عنف�و�ستغ�ل�الجن�deîو�نحرافا?تعلقة�باÈدمان�والجريمة�وال

  :تعزيز مكانة المجتمع المدني

*ي�مختلف�حلقات�تدب�Brالشأن�العام��ا�جتمع�ا�دني²ى�الحكومة�إZى�تعزيز�مكانة�وستس

وتقييمه�وصياغة�سياساته،�ع0�BOسراع�بوضع�0طار�القانوني�ا?نظم�لذلك�ع�ى�ضوء�الدستور�

�و  �فعالة، �سياسة�جمعوية �اعتماد �والعمل�ع�ى �ا?جال�التشري²ي، �*ي �MÎم�دوره �ما إقرار�وخاصة

� �معاي�Brشفافة �بrن�التموي�ت، �الجمع �لتمويل�برامج�الجمعيات�وإقرار�آليات�?نع طلب�واعتماد

�مجاالعروض� �?شاريعادعم��ل*ي �من�و ، �يرفع �بما �للجمعيات، �التكوين�ا?وجهة مراجعة�سياسة

   .فعاليMwا،�وبما�يمكن�من�تعميم��ستفادة�لفائدة�أعضاء�الجمعيات

  :توفير شروط إقJع رياضي

حقيقي،�وذلك�بإرساء��ريا ��ستعمل�الحكومة�ع�ى�توف�Brشروط�إق�ع��و*ي�نفس�السياق،

�d¼ل�تب�ميثاق�الرياضة�"سياسة�رياضية�وطنية�شاملة�تستجيب�لحاجيات�ا?جتمع،�وذلك�من�خ

وتطوير�الرياضة�الجماهBrية�ع�ى�مستوى�¢حياء�وا?ؤسسات�ا?درسية�والجامعية،�وكذا�" للجميع
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�وال �البناءة ��ختيارات �دعم �مستوى �ع�ى �النخبة"طموحة �مستوى�" رياضة �*ي �أبطال كتكوين

�الوطنية�والدولية،�مما�يستوجب�مراجعة�عميقة�لحكامة�القطاع�الريا�deáع�ى�أسس� تطلعاتنا

  .الديمقراطية�والجهوية�والتخطيط�والشراكة�مع�الجمعيات�و¢ندية

 :النھوض بحقوق الطفولة وحمايتھا

�السياسات�وح�الطفولة�ال©Mوض�بحقوق وبخصوص� �تقوية �ع�ى �الحكومة �ستعمل مايMwا،

العمومية�*ي�هذا�ا?جال�من�خ�ل�دعم�آليات�التنسيق�الوطنية�بrن�القطاعات،�وإعداد�ا?رحلة�

�برامج� ا?جالية�لحماية�الطفولة�*ي���لتقائيةالثانية�من�خطة�العمل�الوطنية�للطفولة�وبلورة

واليقظة�والوقاية�من�كل�أشكال�العنف�ضد��وضعية�صعبة�والعمل�ع�ى�مأسسة�آليات�التبليغ

� deîالجن� ��ستغ�ل �ضحايا �خاصة �¢طفال، �تطوير�الخطة�والتجاري �مع �وا?هملrن، وا?شردين

  .الوطنية�للطفولة

  :العناية بذوي ا�حتياجات الخاصة

� �الخاصةوبخصوص�العناية �uحتياجات �مخطط�بذوي �وضع �ع�ى �الحكومة �فستعمل ،

�يرتك �جديد �شامل�اسBCاتيßي �إطار�تشري²ي �ووضع �0عاقة �حول d¼الوط� �البحث �تحيrن ز�ع�ى

�وإحداث� �الخاصة ��حتياجات �ذوي �لpشخاص ��جتماsي �تعزيز�0دماج �إZى �MÎدف ومندمج

صندوق�خاص�لدعم�¢شخاص�ذوي��حتياجات�الخاصة�وضمان�الحق�*ي�التعليم�والحق�*ي�

  .قوق�¢شخاص�*ي�وضعية�إعاقةالشغل�وتعزيز�دور�ا?جتمع�ا?دني�*ي�ال©Mوض�بح

  :دعم ا8شخاص المسنين

ل�الحكومة�ع�ى��دعم�¢شخاص�ا?سنrن�الذين��µم،�ستع~شخاص�ا�سنSنوبخصوص�

�و  �كافية �موارد �ع�ى �ليتوفرون �ا?ستقبلة �ا?ؤسسات��جتماعية �مواردها��لمسنrنتأهيل وتأهيل

�ترف�Mالبشرية �أنشطة �تنظيم �ع�ى �ا?حلية �الجمعيات �وحث �وتعزيز�، �لفائد·Mم �واستجمامية ية

  .قدرات�الجمعيات�ال��dتع¼�ºبأوضاع�¢شخاص�ا?سنrن

  :تنمية الطبقة الوسطى

تشجيع�بدعمها�وتنميMwا�وتوسيعها� Mدف�Kالوسطى�الطبقةستعمل�الحكومة�ع�ى�تنمية�كما�

� ��رتقاء ��جتماsي �*ي �ا?درسة ��رتقاءوجعل �هذا ��نو �صلب �إدعم �الطبقتماء لوسطى�ا�ةZى
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� BOع� �عيشها �مستوى �قدر وتحسrن �اتحسrن �·Mا �تو لشرائية ��جتماعيةجويد �الحماية �شبكات

العرض�،�و الثقافة�والسياحة�والBCفيهالتعليم�و العرض�ع�ى�مستوى�،�و تحسrن�العرض�الصþيو 

  .ع�ى�مستوى�النقل�العمومي
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  خامسا

تعزيز التفاعل ا#يجابي مع المحيط الجھوي 
ا*داء العمومي لخدمة  المغاربة  والعالمي وتقوية

 المقيمين في الخارج
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  خامسا

تعزيز التفاعل ا#يجابي مع المحيط الجھوي والعالمي وتقوية ا*داء 
  المغاربة المقيمين في الخارج لخدمة  العمومي

< <

  :تعزيز التفاعل ا�يجابي مع المحيط الجھوي والعالمي

�ا?غربية �الدبلوماسية �ا?سجلت �الرؤية �بفضل ،� �محمد�تبصرة �ا�لك �الج�لة لصاحب

�الحكمة�والتبصر�السادس�نصره�هللا �ا?بنية�ع�ى �العريقة، �الثابتة�وهويMwا �وع�ى�هدي�مباد®Mا ،

�توطيد��و�عتدال، �خ�ل �من �وتعزيزها �بتثمي©Mا �الحكومة �تتعهد �وملموسة �مهمة مكتسبات

ترسيخ�ال��dتتوفر�عل�Mا�و��حBCمةكانة�ا?التوجهات�الكBOى�للسياسة�الخارجية�للمملكة�وتقوية�ا?

  .�Bالذي�تحظى�به�ب�دنا�ع�ى�الصعيد�الدوZيOتقية�والدور�الفاعل�وا?تم�jrوا?عا?صدا

وستعمل�الحكومة�ع�ى�تجسيد�ا?بادئ�الدستورية�ا?تعلقة�بالسياسة�الخارجية�للمملكة�

والدولية،�مما�سيكرس��بمختلف�تجليا·Mا�ودوائرها��وتحقيق�تفاعل�إيجابي�مع�¢حداث�0قليمية

�وال �ل�بتكار�و�قBCاح �كأداة �*ي��تفاعلمكانMwا �ا?شاركة �ع�ى �وقدر·Mا �ا?تغBrات، �مع �ستبا�ي

� �ع�ى �حاليا، �العالم �يشهدها dال�� �ا?تسارعة �التحوµت �ظل �القرار�*ي �صنع �مختلفمبادرات

  .¢صعدة

من�أجل�الوصول�ستضاعف�جهودها�،�فان�الحكومة�قضية�الصحراء�ا�غربيةوبخصوص�

� �*ي �عليه �متوافق �Mvائي defسيا� �حل �لإZى �تام �حيث�احBCام �للمملكة �والBCابية �الوطنية لوحدة

�¯قاليمنا� �الذاتي �للحكم �ا?غربية �ا?بادرة �عن �ا?نبثق �ا?فاوضات �مسلسل �دعم �ع�ى ستعمل

� �قراراته �*ي �¢من، �مجلس �وصفها dوال�� ��بتكار�والتوافق �بروح �تتسم dال�� الست�الجنوبية،

  . ا?تتالية،�با?صداقية�والجدية

بمسلسل��وذلك�بالتعريف�¢وسع�ا?غربينموذج�كما�ستعمل�الحكومة�ع�ى�إشعاع�أك�BOلل

*ي�ميادين��ب�دنا�Mاwو¢شواط�الكBOى�ال��dقطعثقافيا�و 0ص�حات�سياسيا�واجتماعيا�واقتصاديا�
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�و�  ��قتصادية �والتنمية �الدوZي �و�نفتاح �و�ستقرار�والسالديمقراطية لم��جتماsي�جتماعية

  .ملكةموذلك�من�خ�ل�تحسrن�أداء�التمثيليات�الدبلوماسية�لل�الذي�تنعم�به

تعزيز�الدينامية�0يجابية�ال��dشهد·Mا�ع�ى�صعيد�الجوار�ا?باشر،�ع�ى�وستعمل�الحكومة�

مع�الجزائر�الشقيقة�تحقيق�التطبيع�الكامل�للع�قات�مؤخرا�الع�قات�ا?غربية�الجزائرية�قصد�

ال��dتجمع�بrن�التاريخية�الدينية�و ا�بعrن��عتبار�عمق�¢واصر�لك�فتح�الحدود�الBOية�أخذذبما�*ي�

� �الشقيقrن �الشعبrن �للوخدمة �مصالح �التحديات�و ا?تبادلة �وتحقيق��ندماج�مواجهة ا?شBCكة

  .ا?غاربي

ارات�وآليات�تعاوننا�الثنائي�مع�وسنقوم�بBCسيخ�وتعزيز�الحركية�والفعالية�ال��dطبعت�مس

�العميق�بضرورة�استثمار�0مكانات�والطاقات� تونس�وليبيا�وموريتانيا،�وذلك�من�منطلق�إيماننا

ا?تاحة�وا?مكنة�لبلورة�تصورات�خ�قة�وتب¼�dمقاربات�جديدة�·Mم�كل�الجوانب�وتروم�تأسيس�

  .ةخمسشراكة�دائمة�واسBCاتيجية،�تكون�ذخرا�للشعوب�ا?غاربية�ال

�خيارا� �باعتباره �ا?غاربي ��تحاد �تفعيل �ع�ى �العمل �الحكومة �ستواصل �0رادة، وبنفس

� �ع�BOاسBCاتيجيا �الجديد �ا?غاربي �النظام �الجوار�إقامة �وحسن �والتفاهم �والثقة �0خاء �ظل *ي

Zى�بالحاجة�ا?لحة�إووعيا� .الخمس�هوالوحدة�الBCابية�لكل�دولة�من�دول�واحBCام�الثوابت�الوطنية

إقامة�تكتل�اقتصادي�بrن�دول�ا?نطقة�?واجهة�تحديات��إZىالحكومة� ²ىست�ندماج�ا?غاربي�س

�طرف� �من �واستثمار�الفرص�ا?تاحة �العا?ية ��قتصادية �¢زمة �وتداعيات �والعو?ة التنافسية

  .التكامل�ا?غاربي�*ي�سياق�التحوµت�0قليمية�والدولية

�العربية �يخص�القضايا �فيما �فان�الحكومة�ستبقى�وفية�µنتما®Mا�¢ص�ي��أما و0س�مية،

�القوي�وا?تواصل� �دعمها �ستواصل �والتضامن�كما �أواصر�¢خوة �*ي �وا?تمثل �و0س�مي العربي

  .دولة�فلسطrن�وعاصمMwا�القدس�الشريفللقضية�الفلسطينية�من�أجل�إقامة�

دوام�بتب¼�dنهج�0جماع�العربي�لقد�اتسم�ا?وقف�ا?غربي�تجاه�القضية�الفلسطينية�ع�ى�ال

و�نخراط�*ي�اللجان�ا?نبثقة�عن�منظمة�التعاون�0س�مي�وال��dتع¼�ºبالقضية�الفلسطينية،�و*ي�

  .صاحب�الج�لة�ا�لك�محمد�السادس�نصره�هللامقدمMwا�لجنة�القدس�ال��dيرأسها�
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لعربي�و0س�مي،�مع�العالم�ااريخية�تقوية�ع�قات�ا?غرب�التعمل�الحكومة�ع�ى�تكما�س

�تتفا �عملية �مبادرات �شكل �*ي �ملموسا �بعدا ��علوإعطا®Mا
ُ
�ا?نطقة �تشهدها dال�� �التحوµت مع

�تقوي�التكامل��قتصادي�و والعالم �ا?حافل�القدرات�التفاوضية�للدول�العربية�و0س�مية�، *ي

  .ا?تصاعدة�الدولية��قتصادية�والسياسية�أمام�التكت�ت�0قليمية�والقارية�والدولية

�تساير�و  �ولكي �شعوMKا �تطلعات �لخدمة �العربية �الدول �جامعة �تطوير�هياكل �*ي سنساهم

�للتنس �كأداة �دورها �وتكرس �العربية �ا?جتمعات �تعيشها dال�� �السريعة �السيا�defالتحوµت يق

  .و�ندماج��قتصادي

�إذ �الخلي�ßبا?بادرةرحب�ن وإننا �مجلس�التعاون �عن�قادة �اس يالصادرة �لع�ى كامل�تعداد

  .تطوير�ع�قاتنا�¢خوية�أص��إZى�أبعد�Àفاقل

�عازمة �الحكومة �فإن �0فريقي �الصعيد �ع�ى �و�التضامن��تطوير� ع�ى�أما ع�قات�التعاون

  .جنوب��-ودعم�التعاون�جنوب�

يتعلق�بالع�قات�مع�دول�أوربا،�فسوف�تعمل�الحكومة�ع�ى�تعميق�التعاون�مع��ماأما�في

يجيrن�ع�ى�أساس�ا?صلحة�ا?شBCكة�و�حBCام�ا?تبادل�ومعالجة�ا?لفات�العالقة�الشركاء��سBCات

كقضية�سبتة�و�مليلية،�كما�ستعمل�ع�ى�تعزيز��نفتاح�ع�ى�أقطار�أوروبية�أخرى�من�أجل�إقامة�

  .شركات�الوطنية�وجلب��ستثماراتة�للشراكات�جديدة�ودعم�مكانة�ا?ملكة�وفتح�فرص�جديد

وروبي�من�أهمية�إسBCاتيجية،�بصفته�الشريك�¢ول�للمغرب،�فإن�الحكومة�و?ا�ل�تحاد�¢ 

،�متابعة�تطبيق�الوضع�ا?تقدم�الذي�يم�jrالع�قة�بrن�ا?ملكة�وهذا��تحادستعمل�جادة�ع�ى�

� �أفق �*ي �وذلك �مشBCك �اقتصادي �فضاء �ا?ستويات�إنشاء �ع�ى �ا?شBCكة �أساس�ا?صلحة ع�ى

  .جتماعيةالسياسية�و�قتصادية�و� 

�تعزيز�ع�قات� �ع�ى �الحكومة �ستعمل �ا?غربية �للمملكة �الشراكات�الدولية �إطار�تنويع و*ي

�الشمالية �أمريكا �دول �مع �ال�تينيةو �ب�دنا �ع�ى�أمريكا �الصاعدة، �والقوى �¢سيوية، �والدول ،

  .أساس�شراكات�مثمرة�وتعاون�اسBCاتيßي�متعدد�¢وجه
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 ¢� �مستوى�الع�قات�ا?تعددة �مقوع�ى d¼تب� �ع�ى �ستعمل�الحكومة �تمكن�من�طراف، اربة

�ا?طروحة�ع�ى�الصعيدفعالية�*ي�معالا?ساهمة�ب الدوZي�ورفع�التحديات�ا?شBCكة��جة�القضايا

ع�ى�مستوى�هيئة�¢مم�ا?تحدة�خاصة�وأن�ا?غرب�أصبح�اعتبارا�من�فاتح�يناير�الجاري�عضوا�

  .غ�Brدائم�بمجلس�¢من�الدوZي

لجلب�مزيد��*ي�هذا�ا?جال�عمل�الحكومة�اتأولوي�منوماسية��قتصادية�تفعيل�الدبل�إن

�والفرص� �ل�مكانات �¢مثل �و�ستغ�ل �التجارية �ا?بادµت �حجم �من �والرفع ��ستثمارات من

�ه .ا?تاحة �م�ءو*ي �ع�ى �الحكومة �ستعمل �الصدد، �تعرفها�ذا dال�� �التطورات �مع �برامجها مة

  .تشجيع��ستثماروالدولية�وفق�مقاربة�شاملة�·Mدف�إZى�الظرفية��قتصادية�الوطنية�

�وتقوية�كفاءا·Mا�و  ستسهر�الحكومة�ع�ى�تطوير�عمل�الدبلوماسية�ا?غربية�وتحسrن�عملها

�ي �فيما �والتواصل�ووضع�خطط�عمل�تعلق�اخصوصا �والرصد �لتعبئة الرأي�العام�للتفاعل�مع

  .*ي�البلدان�ا?عنيةوا?جتمع�ا?دني�

µتفاقيات�التبادل�الحر�ا?وقعة�أو�تلك�ال���dاستثمار�إيجابي�أك½�Bحكومة�ع�ى�ستسهر�الكما�

تفعي��للشطر�التجاري�و�ستثماري�الدوZي�للBOامج�القطاعية�لتنمية�ا?نتوج��بشأMvايتم�التفاوض�

�والطاقة� �التقليدية �والصناعة �التحويلية �والصناعات �والصيد �الف�حة �ميادين �*ي ا?غربي

  .والخدمات

  :قوية ا8داء العمومي لخدمة  المغاربة المقيمين في الخارجت

 � �وسيظل �ا�قيمون �ا�غاربة �ا�واطنون �الحكومية� الخارج.ي �السياسة �صلب�أولويات *ي

بالنظر�للتحديات��¢ص�يوذلك�بالدفاع�عن�حقوقهم�وحماية�مصالحهم�وتوطيد�ع�قا·Mم�بوط©Mم�

�اله �ع�ى �با?حافظة �ا?رتبطة �الناشئة0سBCاتيجية �لpجيال �الوطنية �سيتم�. وية �الشأن �هذا و*ي

� � سياسةإرساء �لتحقيق �ومنسجمة �مندمجة �تدب���Brلتقائيةعمومية �*ي بrن�مختلف�ا?تدخلrن

  . شؤون�ا?غاربة�ا?قيمrن�بالخارج

  :سياسةومن�بrن�ا?حاور�¢ساسية�لهذه�ال

@@
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üëc@Z@ôìn�½a@óÜÇë@%í†ÛaðìiXÛaë@¿bÔrÛaZ@@

� �مع �تجاوبا �ا?قيمrن �للمغاربة �ا?jCايدة �ا?طالب �مقاربة�*ي �وفق �الحكومة �ستعمل الخارج

� �برامج �وتوسيع �تطوير�وتنويع �ع�ى �ومندمجة �والتأط�Brالدتشاركية �و ¼يالBCبية dاللغ� �تrنتعليم

  .ةيالثقافالBOامج�العربية�و¢مازيغية�و 

bîãbq@ZïÜ–äÔÛaë@ð‰a…⁄a@ôìn�½a@óÜÇZ@@

� �تحسrن �ع�ى �الحكومة �وتيس�Brستنكب �الوطن، �أرض �داخل �0دارية وتطوير�الخدمات

�،�وذلك�عBO الخارج�وصيانة�مصالحهم*ي�قضاياهم�بما�يمكن�من�حماية�حقوق�ا?غاربة�ا?قيمrن�

� �و0دارية، �والقضائية �القانونية ��ستشارة �معالجة�و تعميم �وتسريع �لتبسيط �آليات وضع

�تواصلي �برامج �ووضع �0دارية �وا?نازعات �و0رشادالشكايات �للتوجيه �و ة �ا?راكز�، تعزيز�شبكة

�ا?غاربة� �تطلعات �مع ºeìيتما� �بما �خدما·Mا �وتقريب �أدا®Mا �وتحديث �بنيا·Mا �وعصرنة القنصلية

  .بالخارج

brÛbq@ZïÇbànuüa@ôìn�½a@óÜÇZ@@

ستعمل�الحكومة�ع�ى�تعزيز�الحوار�وتنويع�آليات�التعاون�وتكثيف�التواصل�مع�حكومات�

�مشاغل�واهتمامات�مواطنينا�بالخارج�وحماية�حقوقهم�ومكتسبا·Mم�ا?شروعةدول�0قامة�لطرح�

  .توسيع�ومراجعة��تفاقيات�الثنائية�ا?BOمة�مع�دول�0قامة�*ي�مجال�الحماية��جتماعيةو 

�و  �ع�ى �الحكومة �وتقوية�ستعمل �ا?غربية �القنصلية �با?راكز ��جتماعية �ا?صالح تعزيز

  .بلدان�0قامةب�الشراكة�مع�النسيج�الجمعوي 

bÈia‰@Zð…b–nÓüa@ôìn�½a@óÜÇ@@Z 

ستعمل�الحكومة�ع�ى�وضع�برنامج�عمل�مندمج�يمكن�من�توف�Brالوسائل�وÀليات�الكفيلة�

�العالم �مغاربة �استثمارات �من �جديد �جيل �بي©Mابانبثاق �من �نذكر �للمشاريع�، �بنك �إنشاء ،

�وا?و  �للتحف�jrوللتمويل �خاصة �آليات �ووضع ��ستثمارية �الBOامج�و اكبة تخصيص�حصص�من

  .لحهمالسكنية�الوطنية�الكBOى�لصا
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b�ßbO@Zòîä�ìÛa@ñbî§a@¿@ò×‰b’½a@ôìn�ß@óÜÇZ 

�الخارج� �مع�التطلعات�ا?شروعة�للمغاربة�ا?قيمrن�*ي �*ي�مختلف�تجاوبا للمشاركة�ا?ثمرة

للمقتضيات�الجديدة�التjkيل�السليم�وا?�ئم�متابعة�مناÝي�الحياة�الوطنية�ستسهر�الحكومة�ع�ى�

�16�،17�،18لفائدة�ا?واطنrن�ا?غاربة�ا?قيمrن�بالخارج�*ي�فصوله��يوليوز �ال��dخولها�دستور�فاتح

��.163و �ع�ى ��نسجام�والعمل �وتحقيق �العمومي �تطوير�¢داء �من �يمكن �بما �الحكامة تحسrن

إرساء�آليات�ناجعة�و والتناغم�بrن�مختلف�القطاعات�الحكومية�وا?ؤسسات�العمومية�ا?عنية،�

�بالخارج �ا?قيمrن �ا?غاربة �شؤون �ا?باشرين�*ي �و للتنسيق�بrن�مختلف�ا?تدخلrن تعزيز�ا?قاربة�،

�و �التشاركية �ا?غربية �الفعاليات�¢ساسية �ناجعة�مع �كأداة �عمومية �إع�مية �إسBCاتيجية إرساء

ج�وفضاء�م�ئم�للتواصل�مع�لتأمrن�الروابط�مع�¢جيال�الجديدة�من�ا?غاربة�ا?قيمrن�*ي�الخار 

  . مختلف�فئا·Mم
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 أهدافا واعتمد والطموح 0رادية الحكومي الBOنامج توíى لقد

 اليومي ا?عيش ع�ى وقع وذات ل�نجاز قابلة واقعية وتدابBr مرقمة،

 استجابة *ي ا?قبلة وأجيالنا ب�دنا لفائدة مباشر وأثر للمواطن

 التjkيل إطار و*ي وا?واطنrن ا?واطنات توانتظارا لتطلعات

 . الدستور  ?قتضيات والتشاركي الديمقراطي

 مواصلة ع�ى يقوم متجدد وأخ��ي سياdef تعاقد فهو وبذلك

 الناخبات وثقة بمشاركة مسنودا تعهداته وتنفيذ بالjCاماته، الوفاء

 ذهتنفي ع�ى وسننكب با?حاسبة، ا?سؤولية ربط ع�ى وقائم والناخبrن،

 وسنقدم الجميع وتعاون  وبدعم الBO?ان، مراقبة تحت هللا بعون 

 التشريعية الوµية متم *ي وا?واطنrن ا?واطنات عموم إZى الحساب

 ?ستقبل وتحصينا ا?ؤسسات، وفعالية �نتخابات، ?صداقية صونا

 ا?لك لج�لة الرشيدة القيادة تحت جميعا ا?غاربة إليه يتطلع زاهر

 .العا?rن رب � والحمد هللا حفظه دسالسا محمد
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