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تعاقـد سيـاســـي

توطـئــة

حــازت الحكومــة ثقــة الربملــان بنــاء عــى برنامجهــا الحكومــي للواليــة بأكملهــا ،وهــو مــا
يعتــر تعاقــدا سياســيا بــن الحكومــة وبــن ممثــي األمــة ٫ومــن خاللهــم تعاقــدا مــع املواطنــن،
يســتلزم ربــط املســؤولية باملحاســبة ،مــع تفعيــل اآلليــات الدســتورية والقانونيــة لذلــك.
وبعــد إصــدار وثيقــة  120يومــا  120 ،إجــراءا ،وبعــد مــرور الســنة األوىل مــن واليتهــا،
اختــارت الحكومــة أن تتواصــل مبــارشة مــع املواطنــن ،ومــع كافــة الــركاء والفاعلــن االقتصاديــن
واالجتامعيــن ،مــن خــال إصــدار تقريــر عملهــا للســنة األوىل ،وعقــد سلســلة مــن اللقــاءات
واملحطــات لعرضــه.
وتعتــر الســنة األوىل مــدة كافيــة لتقديــم إجابــات أوليــة عــن كــرى األســئلة التــي المســت
مختلــف املجــاالت السياســية والحقوقيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة....
ورغــم الظرفيــة السياســية الحرجــة التــي طبعــت مرحلــة ما قبــل تشــكيل الحكومــة وتنصيبها
يــوم  26أبريــل  ،2017فــإن الحكومــة ،ومنــذ األشــهر األوىل مــن توليهــا مســؤولية تدبــر الشــأن العام،
اعتمــدت منهجيــة عمــل واضحــة املعــامل ،مكنتهــا مــن التعــرف عــى انتظــارات املواطنــن ،والتفاعــل
اإليجــايب مــع املطالــب امللحــة ،متداركــة التأخــر يف االنطــاق ،ورافعــة شــعار« :اإلنصــات واإلنجاز».

رؤية اصالحية واضحة و مخطط عميل
الهــدف هــو تعزيــز األمــل والثقــة لــدى املواطنــن و الــركاء ،مــن خــال االســتجابة للمطالب
املطروحــة ،إمــا باســتكامل أوراش اإلصــاح املفتوحــة وتطويرهــا ،أو بإطــاق أوراش جديــدة مــن
شــأنها تحســن الوضعيــة االجتامعيــة للفئــات الهشــة ،والرقــي مبســتوى الطبقــات املتوســطة ودعــم
القــدرة الرشائيــة للمغاربــة ،دون إغفــال تحســن املنــاخ للمســتثمرين وللمقــاوالت ،خصوصــا
الصغــرى منهــا واملتوســطة.
إنــه رهــان تعبــأت الحكومــة ،بــكل مكوناتهــا ،لكســبه خــال مــدة واليتهــا ،باالنطــاق مــن
رؤيــة واضحــة لإلصــاح واعتــاد تصــور مفصــل بشــأن التدابــر الواجــب اتخاذهــا ،وأيضــا بتامســك
أغلبيتهــا واالشــتغال الجامعــي بــن جميــع القطاعــات ،كل حســب مجــال تدخلــه .كــا أولــت
الحكومــة عنايــة خاصــة لرفــع مســتوى االلتقائيــة بــن السياســات العموميــة والربامــج القطاعيــة
وتنســيق تنفيذهــا.
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إن الحكومــة ســتميض قدمــا يف طريــق اإلصــاح الــذي يعــود بالنفــع عــى الوطــن بجميــع
فئاتــه ورشائحــه ،معتمــدة عــى مبــدأ التشــاركية ،ليــس فقــط مــع مكونــات األغلبيــة ،بــل مــع جميــع
املؤسســات ،ومــع املعارضــة والفاعلــن االقتصاديــن واالجتامعيــن.
لقــد التزمــت الحكومــة بتنزيــل وتنفيــذ برنامجهــا الحكومــي ،الــذي يحــدد أولويــات عملهــا،
بانســجام تــام بــن مكوناتهــا ،وهــو االنســجام الــذي ســاهم التوقيــع عــى ميثــاق األغلبيــة يف توطيده.
مـؤشـرات الثـقـــة
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%4،1نسبة النمو سنة  ،2017مقابل  %1،6سنة 2016؛
% 3نسبة عجز امليزانية املتوقعة عام  2018و % 3،5عام 2017؛
%0،7نسبة تضخم األسعار سنة  ،2017و هي أضعف نسبة يف املحيط الجهوي.
 24مليار درهم هو االحتياطي من العملة الصعبة برسم سنة .2017

تعزيز الخدمات االجتامعية و تحقيق التنمية االقتصادية
متكنــت الحكومــة ،وبعــد مرحلــة صعبــة ،وبفضــل إرادتهــا مــن أن تنطلــق يف مهامهــا وفــق
خارطــة طريــق واضحــة ،منطلقهــا خدمــة املواطــن واملقاولــة ومحاربــة الفــوارق ،باعتبارهــا حكومــة
اإلنصــاف االجتامعــي وخدمــة املواطــن ،وحكومــة تعزيــز منــاخ الثقــة رغــم الصعوبــات واإلكراهــات،
وحكومــة مواجهــة التحديــات وتحقيــق اإلنجــازات.
وهكــذا ،فــإن مــا حققتــه الحكومــة خــال ســنتها األوىل ،يرتجــم تشــبتها بالوفــاء بالتزاماتهــا
املتضمنــة يف برنامجهــا الحكومــي ،ويــدل عــى التقــدم التصاعــدي يف اإلنجــاز وتثمــن املكتســبات.
إنها حصيلة سنة فقط ،لكنها مؤسسة وغنية ،مصنفة بحسب ثالثة محاور أساسية:




خدمة املواطن؛
خدمة املقاولة والتشغيل وتنافسية االقتصاد الوطني؛
الحكامة الجيدة والحريات ومكافحة الفساد.

يتضمــن هــذا التقريــر خالصــة لإلنجــازات التــي حققتهــا الحكومــة خــال هــذه الفــرة،
مســتخرجة مــن التقريــر الرتكيبــي ،الــذي ســاهمت يف إعــداده جميــع القطاعــات الحكوميــة ،والــذي
يعكــس مــدى تقــدم تنفيــذ الربنامــج الحكومــي.
باإلضافــة إىل هــذه الخالصــة ،وإىل التقريــر الرتكيبــي لتنفيــذ الربنامــج الحكومــي ،فــإن كل
قطــاع عــى حــدة يتوفــر عــى حصيلــة قطاعيــة مفصلــة.
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املحور األول:
العناية بالخدمات االجتامعية املوجهة
للمواطن وتقليص الفوارق
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البــدء يف تنفيــذ مســتلزمات الرؤيــة الوطنيــة إلصــاح منظومــة الرتبيــة والتكويــن
والبحــث العلمــي
يعتــر ورش إصــاح منظومــة الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ثــاين أولويــة وطنيــة بعــد
الوحــدة الرتابيــة ،وتتوفــر الحكومــة عــى رؤيــة واضحــة وبرنامــج عمــل للمــي قدمــا يف إمتــام
هــذا الــورش ،ولقــد بذلــت الحكومــة مجهــودات دؤوبــة مــن أجــل ســد الخصــاص يف املــوارد
البرشيــة ،خفــض نســبة االكتظــاظ يف األقســام وتجهيــز وتحديــث املؤسســات التعليميــة ورفــع
أعــداد الطلبــة املســتفيدين مــن املنحــة وفتــح عـرات املســالك املمهننــة الجديــدة الجامعيــة.

الرتبية الوطنية


















تشــغيل  55000أســتاذ متعاقــد برســم ســنتي  2017و ،2018للعمــل عــى ســد الخصــاص يف
املــوارد البرشيــة؛
خفــض نســبة االكتظــاظ يف املــدارس بشــكل ملحــوظ خصوصــا يف املرحلــة االبتدائيــة ،إذ بلــغ
معــدل عــدد التالميــذ يف أقســام الســنة األوىل ابتــدايئ  25تلميــذا ،كــا أن  92%مــن أقســام
هــذا املســتوى تضــم أقــل مــن  35تلميــذا؛
إطالق برنامج وطني واسع لتجهيز وتحديث املؤسسات التعليمية؛
االنتهــاء مــن أشــغال إصــاح البنايــات ب  668مؤسســة و  1151مؤسســة يف طــور اإلنجــاز
مــن أصــل  1819مؤسســة مربمجــة برســم ســنة 2017؛
مجهــود مقـ ّدر لتعويــض البنــاء املفــكك بالصلــب مــن خــال انتهــاء األشــغال ب  55مؤسســة
و  854مؤسســة يف طــور اإلنجــاز مــن أصــل  944مؤسســة مربمجــة برســم ســنة 2017؛
فتح  56داخلية جديدة خالل املوسم الدرايس ( 2017-2018أي بزيادة )%7؛
الزيــادة يف ميزانيــة برامــج الدعــم االجتامعــي املخصصــة لقطــاع التعليــم ،وانتقالهــا مــن 1,2
مليــار درهــم يف موســم  2016-2017إىل  1,5مليــار درهــم خــال املوســم الحــايل (،)2017-2018
أي بزيــادة تقــدر بـ %25؛
اقتنــاء  379حافلــة للنقــل املــدريس خــال املوســم الحــايل (أي بزيــادة  %14مقارنــة مــع
املوســم الفــارط)؛
توزيــع  29729دراجــة هوائيــة عــى تالميــذ العــامل القــروي خــال املوســم الحــايل (أي بزيــادة
 %13مقارنــة مــع املوســم الفارط)؛
فتح  8مدارس جامعاتية خالل املوسم الدرايس 2017-2018؛
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إطــاق االس ـراتيجية الوطنيــة لتعميــم التعليــم األويل ودمجــه يف التعليــم االبتــدايئ يف أفــق
2027/2028؛
تجــاوز عــدد املســتفيدين مــن برنامــج محاربــة األميــة  734000خــال موســم 2016-2017؛
ضمنهــم  302699مســجلني يف برامــج محــو األميــة املؤطــرة مــن قبــل وزارة األوقاف والشــؤون
اإلسالمية؛
مؤرشات الثقة
 9% زيادة يف ميزانية وزارة الرتبية الوطنية لتصل إىل  59.29مليار درهم؛
 99,1% نسبة التمدرس باالبتدايئ 2017-2018؛
 25 تلميذ يف أقسام السنة األوىل إبتدايئ ،و  35تلميذ يف  92%من أقسام االبتدايئ؛
 35000 أستاذ استفـادوا من التشغيل بالتعـاقد خـالل  2016-2017و 20000
متعاقد للموسم الدرايس املقبل.



رفــع ميزانيــة الوكالــة الوطنيــة ملحاربــة األميــة بنســبة  13%بــن ســنتي  2017و 2018لتعزيــز
دورها.

التعليـم العالـي
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إعــادة بنــاء الخريطــة الجامعيــة الوطنيــة لتتــاءم مــع الجهويــة املتقدمــة ،مــع اتخــاذ كافــة
اإلجـراءات العمليــة الالزمــة لتدبــر املرحلــة االنتقاليــة مــع إصــدار مرســوم لذلــك؛















ارتفــاع عــدد الطلبــة املمنوحــن إىل  ،360000أي بزيــادة  30000طالــب جديــد يف موســم
 ،2017-2018وبغــاف مــايل إجــايل فــاق  1,5مليــار درهــم ،مــع اعتــاد مرســوم جديــد
يعــزز الشــفافية وتكافــؤ الفــرص؛

الرفــع مــن عــدد الطلبــة الجــدد باملؤسســات الجامعيــة ذات االســتقطاب املحــدود بنســبة
 20%برســم الســنة الجامعيــة  ،2017-2018وب  % 30يف  2018-2019مــا أســهم يف توفــر
 800مقعــد بيداغوجــي إضــايف؛
تقويــة البعــد املهنــي بالجامعــة املغربيــة ،باعتــاد أزيــد مــن  210مســلكا ممهننــا (إجــازة
مهنيــة وماســر متخصــص) ،برســم الســنة الجامعيــة 2017-2018؛
إعطــاء االنطالقــة لإلجــازات الجامعيــة يف مجــال الرتبيــة يف عالقتهــا مبختلــف التخصصــات
والتــي تفتــح البــاب ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،بهــدف تكويــن  200ألــف مــدرس يف أفــق
2030؛
إعطــاء االنطالقــة ملــروع إرســاء املنصــة اإللكرتونيــة املغربيــة للتعليــم عــن بعــد (الــدروس
املفتوحــة واملكثفــة عــر االنرتنيــت  ،MOOCsوللــدورات الخاصــة الصغــرة عــر االنرتنيــت
)SPOCs؛
بلغــت الطاقــة االســتيعابية اإلجامليــة باألحيــاء الجامعيــة نهايــة  ،2017أزيــد مــن 64000
رسيــر ،وذلــك مــع افتتــاح ملحقــة الحــي الجامعــي مبكنــاس ،والحــي الجامعــي بالناظــور،
وانتهــاء أشــغال بنــاء الحــي الجامعــي بآســفي والشــطر األول للحــي الجامعــي بأكاديــر؛
تطــور الطاقــة اإليوائيــة لإلقامــات الجامعيــة املحدثــة برشاكــة مــع القطــاع الخــاص بنســبة
14%؛
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تعزيــز بنيــات االســتقبال الجامعيــة ،إذ تــم اســتالم  18مدرجــا ،واالنتهــاء مــن األشــغال بكليــة
الطــب والصيدلــة بأكاديــر وبكليــة الطــب والصيدلــة بطنجــة ،وباملدرســة الوطنيــة للتجــارة
والتســيري بالداخلــة ،واســتالم الشــطر األول للمؤسســة الجامعيــة بالســارة ،والشــطر األول
باملدرســة العليــا للتكنولوجيــا ببنــي مــال؛
مراجعــة نظــام التغطيــة الصحيــة للطلبــة بإصــدار مرســوم جديــد واســراتيجية جديــدة
للتواصــل مــن أجــل الرفــع مــن عــدد املســتفيدين.

التكويـن املهنــي




اســتفادة حــوايل  11000متدربــة ومتــدرب يف التكويــن املهنــي مــن منحــة دراســية ســنة
 2017بنفــس رشوط وآليــات املنحــة الجامعيــة ،وذلــك يف أفــق متكــن  70000متــدرب بغــاف
مــايل قيمتــه  400مليــون درهــم؛
الرفــع مــن الطاقــة االســتيعابية ملنظومــة التكويــن املهنــي بفتــح  15مؤسســة جديــدة ســنة
 2017و  6مؤسســات ســنة .2018

البحث العلمي
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إطــاق برنامــج ابــن خلــدون لدعــم البحــث العلمــي يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة
بتخصيــص غــاف مــايل قــدره  30مليــون درهــم؛
إطــاق برنامــج ملتقــى العلــوم واملجتمــع لدعــم التكويــن يف ســلك الدكتــوراه يف جميــع
الجامعــات املغربيــة بغــاف مــايل قــدره  30مليــون درهــم؛
تهيئــة  6مــدن لالبتــكار وتجهيزهــا ،وبدايــة احتضانهــا للكفــاءات يف عالقتهــا باملقاولــة وســوق
الشغل.

إعداد مخطط الصحة يف أفق  2025والبدء يف تحسني العرض الصحي
خــال ســنتها األوىل ٬أولــت الحكومــة عنايــة خاصــة لقطــاع الصحــة مــع العمــل عــى اســتكامل
أوراش اإلصــاح والربامــج الســابقة ،خصوصــا منهــا التغطيــة الصحيــة الشــاملة وتعزيــز الولــوج
إىل الخدمــات الصحيــة وإصــاح الصحــة العامــة.













إعداد مخطط وطني للصحة يف أفق 2025؛
تعزيــز املــوارد البرشيــة بالرفــع مــن املناصــب املخصصــة للقطــاع بتخصيــص 4000
منصــب مــايل لــوزارة الصحــة ،منهــم  1000طبيــب ،يف قانــون املاليــة 2018؛

تســوية الوضعيــة اإلداريــة واملاليــة لحــوايل  12000ممــرض وممرضــة بغــاف مــايل يقــدر ب 250
مليــون درهــم؛
وضع رشوط تفضيلية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص؛
توســيع العــرض االستشــفايئ يف بعــض الجهــات ،خاصــة باملناطــق القرويــة والجبليــة بافتتــاح
 11مستشــفى جديــدا وإحــداث  790رسيــرا جديــدا برســم ســنة  ،2017مــع تقــدم بنــاء
املستشــفى الجامعــي بــكل مــن طنجــة وأكاديــر؛
خفض أمثنة  200دواء خالل سنتي  2017و  ،2018منها ما يتعلق باألمراض املزمنة؛
 120وحــدة صحيــة متنقلــة ســنة  ،2017إضافــة إىل  40وحــدة صحيــة متنقلــة تــم تخصيصهــا
يف إطــار برنامــج تقليــص الفــوارق املجاليــة واالجتامعيــة بالوســط القــروي ،وتــم وضعهــا رهن
إشــارة  160قيــادة بالدوائــر الصحيــة القرويــة؛
اقتنــاء  74ســيارة إســعاف ســنة  ،2017إضافــة إىل  40ســيارة إســعاف تــم تخصيصهــا يف إطــار
برنامــج تقليــص الفــوارق املجاليــة واالجتامعيــة بالوســط القــروي ،وتــم وضعهــا رهــن إشــارة
 114قيــادة بالدوائــر الصحيــة القرويــة؛
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إحــداث وتجهيــز وافتتــاح  3مراكــز جهويــة بــكل مــن الربــاط ،كلميــم ،والــدار البيضــاء مــن
أجــل النهــوض بصحــة الفئــات الهشــة وذوي االحتياجــات الخاصــة.

مـؤشـرات الثـقـــة
 14,79 مليار درهم حجم ميزانية الصحة برسم قانون مالية  ،2018أي بزيادة بنسبة 3,47%؛
 4000 منصب شغل لقطاع الصحة برسم قانون مالية  ،2018منها  1000منصب مخصص لألطباء،
وهو ما ميثل حوايل ضعف معدل املناصب املخصصة لهذا القطاع خالل العرش سنوات األخرية.

التنمية القروية وسد الفوارق املجالية


الــروع يف إنجــاز برنامــج تقليــص الفــوارق الرتابيــة واالجتامعيــة بالعــامل القــروي ،حيــث اعتمــد
أول برنامــج ســنوي لــه ســنة  ،2017ويبلــغ الغــاف املــايل لتنفيــذ املشــاريع املســجلة يف إطــار خطــة
العمــل لســنة  8,31 ،2017مليــار درهــم موزعــة حســب مصــدر التمويــل علــی النحــو التــايل:
صندوق التنمية القروية 3,46 :مليار درهم (املوارد الخاصة ومساهامت القطاعات الوزارية)؛
ميزانية املجالس الجهوية 3,47 :مليار درهم؛
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية 909 :مليون درهم؛
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب 446 :مليون درهم.
تعبئــة املــوارد املاليــة املرتبطــة بربنامــج عمــل ســنة  2018واملقــدرة ب  6,85مليــار درهــم،
وتهــم خمســة قطاعــات حيويــة :الصحــة ،التعليــم ،الطــرق ،املــاء الــروب والكهربــة القرويــة
مــن ضمنهــا العمليــات التاليــة:
بنــاء وتهيئــة حــوايل  2850كلــم مــن الطــرق واملســالك القرويــة واملنشــآت الفنيــة التابعــة
لهــا بغــاف مــايل قــدره  2,75مليــار درهــم؛
ضــان تزويــد  330دوارا باملــاء الصالــح للــرب ،ينتمــون إىل  49جامعــة قرويــة تتواجــد
بـــ  12إقليــا مســتهدفا ،باســتثامر إجــايل يبلــغ  55مليــون درهــم؛
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ربــط  47دوارا تابعــا لـــ  12جامعــة قرويــة عــى مســتوى  7أقاليــم بشــبكة الكهربــاء
بغــاف مــايل قــدره  59مليــون درهــم؛
تأهيل املؤسسات التعليمية عىل مستوى  340جامعة قروية تنتمي إىل  48إقليام بغالف
مايل يبلغ  435مليون درهم؛
تأهيل املؤسسات الصحية عىل مستوى  208جامعة قروية تابعة ل  64إقليام مببلغ قدره
 160مليون درهم.

دعم التامسك االجتامعي وحامية الفئات الهشة
يشــكل دعــم التامســك االجتامعــي وحاميــة الفئــات الهشــة هدفــا مركزيــا بالنســبة للحكومــة
التــي تعمــل جاهــدة عــى تحســن مؤرشاتــه ،ولقــد عكســت ذلــك اإلجـراءات التــي اعتمــدت
يف قانــون املاليــة لســنة .2018

















زيــادة حــوايل مليــار درهــم يف ميزانيــة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ،التــي انتقلــت مــن
 2,7مليــار درهــم ســنة  2017إىل  3,6مليــار درهــم ســنة 2018؛
مواصلــة دعــم املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــةمــن خــال برامجهــا األربعــة (القــروي،
الحــري ،األفقــي ،الهشاشــة) مــن خــال إنجــاز  6296مرشوعــا خــال ســنتي  2016و2017
باســتثامر إجــايل بلــغ  6مليــار درهــم ،ســاهمت فيــه املبــادرة بـــ  3,5مليــار درهــم؛
ارتفــاع العــدد اإلجــايل للمســتفيدين مــن الراميــد  ،إذ بلــغ عــدد املســجلني  11,9مليــون
أواخــر ينايــر 2018؛
رفــع عــدد املســتفيدات مــن الدعــم املبــارش إىل أزيــد مــن  82000أرملــة (لفائــدة 147000
يتيــم) ،مبنحــة  350درهــم شــهريا لــكل يتيــم؛
إدراج األمهــات املعــوزات واألمهــات الكفيــات ضمــن املســتفيدين الجــدد مــن صنــدوق
التكافــل العائــي ،وصــدور  14000مقــرر قضــايئ لفائــدة األمهــات املطلقــات؛
متكني أزيد من  24000مستفيد ،إىل حدود اآلن ،من التعويض عن فقدان الشغل؛
الرفــع مــن الحــد األدىن للتقاعــد ليصــل اىل  1500درهــم ،لفائــدة  74000مــن متقاعــدي
صنــدوق التقاعــد بــدءا مــن فاتــح ينايــر 2018؛
توســيع التغطيــة الصحيــة لتشــمل فئــات جديــدة :تــم إرســاء اللجنــة الوزاريــة املعنيــة
واعتــاد عــدة نصــوص تطبيقيــة وانطــاق املشــاورات القطاعيــة يف أفــق توســيع التغطيــة
عــى فئتــن عــى األقــل ســنة 2018؛
املصادقــة عــى مخطــط العمــل الوطنــي للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
2017-2021؛
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ارتفــع الدعــم املــايل املرصــود لدعــم األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف إطــار صنــدوق دعــم
التامســك االجتامعــي بنســبة  60%بــن ســنتي  2015و 2017؛
تخصيــص غــاف مــايل قــدره  53مليــون درهــم ســنة  2017لفائــدة األطفــال املتمدرســن يف
وضعيــة إعاقــة؛
إعفاء العربات ذات املحرك الكهربايئ لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة من رسم االسترياد؛
تطــور ملحــوظ للرشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع املــدين يف مجــال التامســك االجتامعــي
والفئــات الهشــة إذ ارتفــع عــدد الجمعيــات الرشيكــة مــن  160جمعيــة ســنة  2016إىل 213
ســنة  ،2017أي بزيــادة تقــارب .33%

توفري السكن الالئق




االســتمرار يف تفعيــل برنامــج «مــدن بــدون صفيــح» الــذي بلغــت حصيلــة إنجــازه حاليــا
حــوايل  ،80%آخرهــا إعــان القــر الكبــر وســطات مدينتــن بــدون صفيــح ســنة ،2017
والعمــل عــى معالجــة مــا تبقــى مــن املــدن املتعاقــد بشــأنها يف املــدى املتوســط ،ويبلــغ
عــدد األرس املربمجــة إىل غايــة  2021أزيــد مــن  24000أرسة؛
تــم التعاقــد بشــأن  7990بنايــة مهــددة باالنهيــار بتكلفــة إجامليــة تقــدر ب  831مليــون
درهــم ،خــال ســنة .2017

العناية بالشباب والرياضة








إصــاح وترميــم  117دارا للشــباب مبختلــف جهــات اململكــة ،وكــذا تجهيــز  80دارا للشــباب
باملعــدات الســمعية البرصيــة واملعلوماتيــة والرياضيــة واملكتبيــة؛
إصالح وترميم  4مراكز لالستقبال بثالث جهات؛
استفادة  70000مشاركة ومشارك من الربنامج الوطني ألبطال الحي خالل سنة 2017؛
إطالق بناء  173مركزا رياضيا للقرب وقاعة متعددة االختصاصات؛
تأهيل  47مركزا رياضيا للقرب وقاعة متعددة االختصاصات؛
تأهيل  40حضانة لألطفال و  8مراكز لحامية الطفولة.

تنشيط الحركة الثقافية وتثمني املوروث الثقايف
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تعزيز حامية الرتاث الثقايف عرب ترتيب وتصنيف  36موقعا تاريخيا «تراثا وطنيا»؛
إطــاق  5مراكــز ثقافيــة جديــدة يف إطــار سياســة القــرب ،بــكل مــن تارودانت وأســا ،وأوطاط
الحــاج ،وأنــايس مبكنــاس وضايــة عوا؛
إحداث املجلس الوطني لألرشيف؛
تنظيم أكرث من  300تظاهرة ثقافية وفنية وطنية ودولية.

املحور الثاين:
دعم املقاولة وتحفيز التشغيل والرفع من
تنافسية االقتصاد الوطني
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دعم املقاولة الوطنية وتقوية تنافسيتها
اعتبــارا لكــون املقاولــة وتنميــة االســتثامر محــركان أساســيان للتنميــة ،فــإن الحكومــة انطلقــت منــذ
ســنتها األوىل يف العمــل عــى تســهيل حيــاة املقاولــة ،وتوفــر منــاخ تنافــي وجــذاب لالســتثامر واالبتكار،
ودعــم وتقويــة نســيج االقتصــاد الوطنــي ،حتــى يتســنى لــه خلــق الــروة وفــرص الشــغل املنتــج.








اعتامد وإصدار القانون املتعلق بتعديل الكتاب الخامس ملدونة التجارة املتعلق بصعوبات املقاولة؛
تخفيف الضغط الرضيبي عرب اعتامد نظام الرضيبة التصاعدية عىل أرباح الرشكات يف قانون مالية 2018؛
متكني مقاوالت القطاع الخاص من اسرتجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة؛
إرساء مرصد آجال األداء من أجل الوفاء بديون املقاولة ومستحقاتها؛
إلغــاء الذعائــر والغرامــات عــن التأخــر وواجبــات التحصيــل بالنســبة لــكل مــن الرضائــب
والجبايــات بــرط أداء القيمــة األصليــة مــا بــن فاتــح ينايــر  2018وفاتــح ينايــر 2019؛
تعزيــز تدابــر الدفــاع التجــاري مــن أجــل حاميــة الصناعــة الوطنيــة بفتــح تحقيــق بعــد
الشــكاوى املقدمــة مــن قبــل مهنيــن حــول املنافســة غــر العادلــة للــواردات مــن بعــض الــدول،
وإعــادة النظــر يف تدابــر مكافحــة اإلغ ـراق لبعــض املــواد.

مـؤشـرات الثـقـــة







دعــم املقــاوالت مــن خــال إطــاق عمليــة تســديد متأخ ـرات الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة،
إىل حــدود شــهر مــاي ،متــت معالجــة  340ملفــا بحــوايل  5مليــار درهــم؛
 1,6مليــار درهــم حجــم القــروض املقدمــة للمقــاوالت املتوســطة والصغــرة والصغــرة جــدا مــن
قبــل صنــدوق الدعــم املــايل للمقــاوالت باســتفادة  100مــروع (  800مليــون درهــم تكلفــت
بهــا األبنــاك و  800مليــون درهــم مــن صنــدوق الضــان املركــزي) ؛
ارتفاع عدد املسجلني الجدد يف نظام التشغيل الذايت من  32400سنة  2016إىل  59060متم 2017؛
 41257مقاولــة تــم إنشــاؤها ســنة  ،2017مقابــل  5690مقاولــة أفلســت يف الســنة نفســها ،علــا
أنــه تــم إنشــاء  40135مقاولــة ســنة  ،2016و  5195مقاولــة أفلســت ســنة .2016
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تحريك عجلة االستثامر وتنافسية االقتصاد
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التدبري الناجح لعملية االنتقال إىل نظام رصف مرن للدرهم ،الذي عزز الثقة يف االقتصاد الوطني؛
إعــداد رؤيــة جديــدة إلصــاح مراكــز االســتثامر الجهويــة وعرضهــا عــى أنظــار جاللــة امللــك،
ومــن شــأن هــذه الرؤيــة تحديــد أدوار ومهــام املجالــس الجهويــة لالســتثامر مســتقبال
ومنحهــا ديناميكيــة جديــدة أكــر فعاليــة يف تشــجيع االســتثامر ؛
املصادقــة عــى  99مــروع اتفاقيــة اســتثامر ومالحــق اتفاقيــات اســتثامر تبلــغ قيمتهــا
اإلجامليــة  99مليــار درهــم ،مــن لــدن اللجنــة الوطنيــة لالســتثامرات؛
ارتفــاع تدفــق االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة ليبلــغ  24,4مليــار درهــم ســنة  ،2017بزيــادة
 15%مقارنــة بســنة 2016؛
إقـرار إعفــاءات رضيبيــة محفــزة لالســتثامر الخــاص يف قانــون ماليــة  2018مــن بينهــا إلغــاء
حقــوق التســجيل يف عــدة عمليــات تتعلــق باالســتثامر؛
دمــج الهيئــات العمــــومية املكلفــة بدعــم وتشجـيــــع االستثمــــار والتصديــــر والرتويــج
وإحــداث الوكالــة املغربيــة لتنميــة االســتثامرات والصــادرات مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن
الفعاليــة؛
تعبئــة العقــار لفائــدة املشــاريع االســتثامرية مبــا يناهــز  13475هكتــارا (خــارج مخطــط
املغــرب األخــر) لدعــم املخططــات القطاعيــة والربامــج الجهويــة واالســتثامر املنتــج؛
مواكبة  140مقاولة مصدرة لتعزيز وجودها باألسواق الخارجية؛
توســيع نطــاق االمتيــازات املمنوحــة للمصدريــن لتشــمل املنشــآت التــي تصنــع منتجــات
موجهــة للتصديــر و/أو تقــدم خدمــات تتعلــق باملنتجــات املذكــورة؛

منح صفة مصدر ملختلف الفاعلني املتدخلني يف مسلسل تصنيع املنتوج املوجه للتصدير؛
 8أبناك تشاركية بدأت يف تقديم خدماتها.

مـؤشـرات الثـقـــة







 23,7مليــار درهــم حجــم تدفقــات االســتثامرات االجنبيــة املبــارشة ســنة  ،2017أي بزيــادة
 ،12%مقابــل  21,1مليــار درهــم عــام 2016؛
احتــل املغــرب الرتبــة  3إفريقيــا يف منــاخ األعــال والرتبــة  69عامليــا يف ترتيــب مامرســة األعــال ،مــا
منــح املغــرب مكانــة معتــرة يف إفريقيــا ومنطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ملنــاخ األعــال؛
 21,1%نســبة ارتفــاع تحويــات املغاربــة املقيمــن يف الخــارج مــا أدى إىل الزيــادة يف جلــب
العمــات الصعبــة االجنبيــة بارتفــاع ملحــوظ بدايــة ســنة 2018؛
 53,9%زيادة يف االستثامرات املبارشة الخارجية.

تحفيز التشغيـل
باعتبــار التشــغيل أحــد التحديــات الكــرى التــي تواجــه الحكومــة ،فقــد أعطــت لهــذا الــورش،
منــذ األشــهر األوىل ،أولويــة خاصــة وجعلتــه يف صلــب اشــتغالها مــن أجــل إطــاق ديناميكيــة
وطنيــة جديــدة للتشــغيل.


اعتــاد الربنامــج التنفيــذي للمخطــط الوطنــي للنهــوض بالتشــغيل «ممكــن» ،والتوقيــع عــى
ميثــاق تفعيلــه ،برشاكــة مــع القطــاع الخــاص ومجالــس الجهــات؛
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تشــغيل حــوايل  95000شــخص بالقطــاع العــام برســم قانــوين املاليــة لســنتي  2017و
 ،2018وهو ما يوازي معــــدل مجمـــوع املناصــــب املحدثـــة لواليـــة كاملـــة ،أثنـــاء الواليتـني
السابقـتــني؛

رفـع مردوديــة برنامـج إدمــاج ليصــل عدد املستفيديـن إىل  62000شخـــص؛
اعتامد املرسومني املتعلقني بالعامالت والعامل املنزليني لتحسني ظروف عملهم؛
رفــع عــدد األجـراء الذيــن تتحمــل الدولــة االلتزامــات الرضيبيــة واالجتامعيــة املتعلقــة بهــم
إىل  10أجـراء ِعـ َوض  5يف النظــام الســابق لفائــدة املقــاوالت والجمعيــات والتعاونيــات حديثة
النشــأة ،يف حــدود أجــر  10000درهــم؛
اإلعفــاء مــن الرضيبــة عــى الدخــل بالنســبة للتعويضــات املدفوعــة مــن طــرف املقــاوالت إىل
الدكاتــرة الباحثــن ،يف حــدود  6000درهــم شــهريا ملــدة  24شــهرا؛
إلغــاء رشط التســجيل ملــدة  6أشــهر يف الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات
لالســتفادة مــن إعفــاءات التحمــات االجتامعيــة والرضيبيــة يف عقــود التدريــب.

مواصلة جهود التصنيع
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مكــن مخطــط الترسيــع الصناعــي مــن الزيــادة يف املعــدل الســنوي للصــادرات بقيمــة 10%
وتــم تحقيــق  58%مــن األهــداف املتوخــاة للمــدى املحــدد يف 2023؛
إقرار إعفاء رضيبي ملدة  5سنوات للمقاوالت الصناعية الحديثة النشأة؛
تحويل  1,46مليار درهم لصندوق التنمية الصناعية واالستثامرات سنة 2017؛
بلغــت مبيعــات التصديــر  70مليــار درهــم عــام  ،2017مقارنــة بـــ  40مليــار عــام  ،2014أي
بنســبة تقــدم تناهــز  ، 44,5%مــا يجعــل صناعــة الســيارات قطاعــا رائــدا يف التصديــر؛





تفعيــل مبــدأ التعويــض الصناعــي يف إطــار الصفقــات العموميــة الكــرى بافتتــاح مصنــع
جديــد لشــفرات التوربينــات الريحيــة للمجموعــة األملانيــة ســيمنس بتاريــخ  11أكتوبــر 2017
باســتثامر بقيمــة  1,1مليــار درهــم؛
تعبئــة العقــار الصناعــي ،يف إطــار مــروع «إنتاجيــة العقــار الصناعــي» برشاكــة مــع هيئــة
تحــدي األلفيــة ،بإطــاق مسلســل تعبئــة األرايض ببوزنيقــة وحــد الســوامل وســاحل الخيايطــة
إلنجــاز املناطــق الصناعيــة التجريبيــة.

رفع تنافسية القطاع الفالحي والصيد البحري

















إنهاء أشغال عرصنة شبكات السقي عىل مساحة  45200هكتار؛
إنهــاء أشــغال التجهيــز الهيدروفالحــي الخارجــي عــر توســيع الــري عــى مســاحة 5530
هكتــار وانطــاق األشــغال عــى مســاحة  35000هكتــار؛
مواصلــة إنجــاز الربنامــج الوطنــي لتنميــة املراعــي وتنظيــم الرتحــال بإعــداد  177520هكتــار
مــن املحميــات الرعويــة و 2100هكتــار لغــرس الشــجريات العلفيــة و 42نقطــة مــاء و203
كلــم مــن املســالك القرويــة؛
إطــاق  84مرشوعــا جديــدا للدعامــة الثانيــة للفالحــة التضامنيــة ،لفائــدة أزيــد مــن 31000
فــاح صغــر بغــاف مــايل قــدره  1,55مليــار درهــم ،عــى مســاحة  51000هكتــار ،وبرمجــة
 110مرشوعــا باســتثامر قــدره  1,65مليــار درهــم خــال 2018؛
إعــان طلــب عــروض للرشاكــة مــع القطــاع الخــاص حــول األرايض الفالحيــة لألمــاك املخزنيــة
يهــم حــوايل  1000مــروع عــى مســاحة تفــوق  2000هكتــار؛
تثمــن املنتجــات الفالحيــة مــن خــال صــدور الق ـرار املشــرك املتعلــق باملســاعدات املاليــة
للدولــة مــن أجــل إحــداث وحــدات تثمــن هــذه املنتجــات يف إطــار صنــدوق التنميــة الفالحيــة؛
رشوع املصالــح الخارجيــة لــوزارة الفالحــة (الشــباك الوحيــد) يف اســتقبال ومعالجــة ملفــات
طلبــات اإلعانــات؛
تحســن نســيج الصيــد البحــري التقليــدي وعرصنتــه بتجهيــز أكــر مــن  60%مــن قــوارب
الصيــد التقليــدي بجهــاز تحديــد هويــة القــوارب باســتخدام موجــات الراديــو؛
يجــري حاليــا إطــاق أشــغال محطــة تحليــة ميــاه البحــر مبنطقــة اشــتوكة مــن أجــل تخفيــف
الضغــط عــى املــوارد املائيــة الجوفيــة ،بطاقــة إنتاجيــة حاليــة تقــدر ب  275000مــر مكعــب
يف اليوم.
25

تقوية العرض السياحي
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تعزيــز العــرض الفندقــي بتدشــن  1492رسيــر إضــايف يف كل مــن محطتــي الســعيدية
ولكســوس ســنة 2017؛
تعزيــز الربــط الجــوي لخدمــة قطــاع الســياحة بالتوقيــع عــى عــدة اتفاقيــات تهــم عــدة
جهــات ،مــن بينهــا ربــط الصويــرة  -الــدار البيضــاء ،والحســيمة  -الــدار البيضــاء ،والحســيمة
– طنجــة؛
التوقيــع عــى عقــود التأهيــل والتطويــر مــع الكونفدراليــة الوطنيــة للســياحة والفيدراليــة
الوطنيــة للصناعــة الســياحية دعــا لقــدرات القطــاع الســياحي؛
تعزيــز الحوافــز الرضيبيــة الخاصــة بقطــاع الســياحة بإعفــاء املســتثمرين مــن واجبــات
تســجيل األرايض املقتنــاة بغــرض تشــييد مؤسســات فندقيــة ،وذلــك وفــق رشوط محــددة؛
منــح مؤسســات التنشــيط الســياحي نفــس االمتيــازات الرضيبيــة للمنشــآت الفندقيــة فيــا
يخــص الرضيبــة عــى الــركات والرضيبــة عــى الدخــل.

دعم الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي
واصلــت الحكومــة مجهوداتهــا لهيكلــة القطــاع الحــريف وتشــجيع التعاونيــات وخلــق فضــاءات
جديــدة لفائــدة الصانعــات والصنــاع التقليديــن.











تأهيــل أربعــة فضــاءات جديــدة ( 3مجمعــات للصناعــة التقليديــة وقيســارية الكفــاح)،
لتحســن ظــروف اشــتغال الصنــاع التقليديــن؛
تجهيــز فضــاءات اإلنتــاج الجامعــي لفائــدة الصانعــات (دار الصانعــة بجامعــة بنــي كرفــط
بالعرائــش ،وفضــاء الصانــع التقليــدي باملدينــة العتيقــة للــدار البيضــاء)؛
مواصلــة الجهــود الراميــة إىل هيكلــة القطــاع الحــريف ،إذ بلــغ عــدد املقــاوالت الحرفيــة
املنظمــة مــا يفــوق  900وحــدة؛
تعزيــز بنيــة النســيج الحــريف مــن خــال دعــم فدراليــة مقــاوالت الصناعــة التقليديــة كهيئــة
لتأطــر النســيج املقــاواليت الحــريف؛
منح  220شارة الجودة لفائدة وحدات منتوجات الصناعة التقليدية؛
متكــن  1200تعاونيــة مــن مهلــة ســنتني للمالءمــة مــع مقتضيــات القانــون الجديــد املتعلــق
بالتعاونيــات واالســتفادة مــن إمكاناتــه الجديــدة.

تعزيز البنيات التحتية
الطـرق






متابعــة االشــغال الســتكامل مشــاريع الطــرق الرسيعــة عــى طــول  235كلــم دون احتســاب
األشــغال الجاريــة عــى طــول  425كلــم املتعلقــة بالطريــق الرسيــع بــن تزنيــت والعيــون؛
إنجــاز  2026كلــم مــن الطــرق خــال ســنة  2017مبيزانيــة تقــدر ب  1,3مليــار درهــم ،مــع
بدايــة األشــغال إلعــادة بنــاء  36منشــأة فنيــة مببلــغ  237مليــون درهــم؛
تقــدم اإلنجــاز بنســبة  48%يف توســيع الطريــق الوطنيــة الرابطــة بــن العيــون والداخلــة عــى
طــول  500كلــم.

السكك الحديدية





تقدم نسبة أشغال بناء خط القطار الفائق الرسعة بني طنجة والقنيطرة ب 96%؛
تقدم دعم وتقوية محور الدار البيضاء  -الرباط – القنيطرة بنسبة إنجاز تقدر ب 90%؛
تقدم إنجاز أشغال التثنية الكلية للخط السكيك الدار البيضاء – مراكش ب  80%؛
تقدم تشييد وتحديث املحطات السككية بنسبة إنجاز .74%
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املوانـــئ




تقدم إنجاز امليناء الجديد آلسفي بنسبة  79%؛
تقدم إنجاز ميناء الناضور غرب املتوسط؛
تقدم إنجاز الشطر الثاين من ميناء طنجة املتوسط.

تنمية العرض املايئ







وضع برنامج استعجايل ملعالجة الخصاص يف مياه الرشب والري يف بعض املناطق؛
إطــاق أشــغال ســدين كبرييــن جديديــن رصــدت لهــا اســتثامرات تفــوق  2,8مليــار درهــم،
وتبلــغ طاقتهــا االســتيعابية حــوايل  171مليــون م ،3يتعلــق األمــر بســد غيــس بإقليــم
الحســيمة ،وســد فاســك بإقليــم كلميــم؛
تعبئة االعتامدات املالية الستكامل بناء  14سدا كبريا مبا يقارب  8ماليري درهم؛
إطالق أشغال  11سدا صغريا بتكلفة تقدر ب  579مليون درهام؛
تقدم أشغال بناء محطة تحلية مياه البحر بالحسيمة.

مواصلة النموذج الطاقي املغريب وتحديث القطاع املعدين
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فاقــت حصــة الطاقــات املتجــددة نســبة  34%يف القــدرة الكهربائيــة املنشــأة ،أي مــا يعــادل
 2845ميغــاواط ،منهــا  1770ميغــاواط مــن مصــدر كهرومــايئ و  895ميغــاواط مــن مصــدر
ريحــي و  180ميغــاواط مــن مصــدر شــميس.
اعتــاد مــروع االســراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة يف أفــق تقدميهــا إىل املجلــس
الــوزاري للمصادقــة عليهــا ،وترتكــز عــى اعتــاد منــوذج طاقــي مغــريب يهــدف إىل تأمــن
اإلمــداد الطاقــي ،وتعميــم الولــوج إىل الطاقــة بأســعار تنافســية ،ثــم التحكــم يف الطاقــة،
إضافــة إىل الحفــاظ عــى البيئــة؛
إحصــاء الرخــص املعدنيــة املوجــودة يف حالــة الجمــود ،وإلغــاء  1404رخصــة معدنيــة جامــدة
منهــا  1381رخصــة بحــث و 23رخصــة اســتغالل؛
مـؤشـرات الثـقـــة
 34%زيــادة يف حصــة الطاقــات املتجــددة يف القــدرة الكهربائيــة املنشــأة ،أي ما يعــادل  2845ميغاواط،
ويعــد هــذا مــن أفضــل األرقــام املحققــة يف افريقيــا ومنطقــة الرشق االوســط وشــال افريقيا؛
 22,1%ارتفــاع يف إنتــاج الفوســفاط ســنة  ،2017وهــي أعــى نســبة ارتفــاع شــهدها القطــاع
منــذ  7ســنوات مقابــل  % 2,5يف . 2016





إعــداد خريطــة املواقــع املؤهلــة الحتضــان مشــاريع الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة
الشمســية ،مــن لــدن الخــواص؛
اعتــاد اإلطــار التنظيمــي لتطبيــق قانــون املقالــع عــر إرســاء نظــام الترصيــح وإقــرار
الشــفافية وإلزاميــة اإلدارة بالجــواب عــن الطلبــات يف أقــل مــن  20يومــا ،مــع حاميــة البيئــة
وتبســيط املســاطر وتعزيــز مــوارد الجامعــات الرتابيــة.

التقدم يف تنزيل االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة










املصادقة عىل االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة؛
اعتامد مرسوم إلحداث اللجنة االسرتاتيجية للتنمية املستدامة ولجنة القيادة؛
الرشوع يف إعداد املخططات القطاعية للتنمية املستدامة؛
إنهــاء أشــغال تأهيــل  14مطرحــا عشــوائيا ومتابعــة أشــغال  9مطــارح عشــوائية وانطــاق أشــغال
تأهيــل  4مطــارح عشــوائية يف كل مــن أقاليــم الحســيمة وطنجــة وســبت كزولــة وجمعــة ســحيم؛
 18مركــز تثمــن وطمــر (ج ـرادة ،ميســور ،املهديــة ،طانطــان ،أقــا ،بنــي مــال ،تارجيســت،
آســفي ،املحمديــة)؛
منظومة أم عزة إلنتاج الطاقة من خالل النفايات (حوايل  300طن)؛
إحداث منصة ملعالجة امللوث الخطري .PCB
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املحور الثالث:
الحكامة الجيدة وتعزيز الحريات
ومحاربة الفساد
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تعزيز حقوق االنسان
التزمــت الحكومــة يف برنامجهــا باعتــاد سياســة حكوميــة مندمجــة يف مجــال حقــوق اإلنســان
وفــق تخطيــط اس ـراتيجي تشــاريك ،وتحيــن خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة
وحقــوق اإلنســان .إذ أصبحــت بالدنــا تتوفــر عــى خطــة عمــل وطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة
وحقــوق اإلنســان وخطــة وطنيــة للمســاواة.















اعتــاد خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف ســابقة هــي األوىل
مــن نوعهــا لتعزيــز حقــوق اإلنســان ببالدنــا ،التــي تصبــح الدولــة التاســعة والثالثــن عامليــا
التــي تتوفــر عــى خطــة مــن هــذا القبيــل؛
اعتــاد القانــون التنظيمــي املتعلــق بتحديــد رشوط وإج ـراءات تطبيــق الفصــل  133مــن
الدســتور (الدفــع بعــدم دســتورية القوانــن)؛
اعتامد مرشوع قانون مؤسسة الوسيط؛
اعتــاد إجــراءات اســتعجالية لتدريــس األمازيغيــة يف املعاهــد العليــا الوطنيــة لــإدارة
والقضــاء واالتصــال والســينام واملــرح؛
اعتــاد الخطــة الوطنيــة للمســاواة «إكـرام  »2املتعلقــة بالنهــوض بوضعيــة املــرأة (يف مجــال
الصحــة ،عــر تقليــص وفيــات األمهــات واألطفــال ،ويف التعليــم عــر ضــان متــدرس الفتيــات
يف العــامل القــروي ،ودعــم املقاولــة االقتصاديــة النســائية)؛
تحســن املعاملــة اإلنســانية للســجناء ،إذ ســجل تراجــع ملمــوس لنســبة الشــكايات املتعلقــة
بســوء املعاملــة مــن  25,13%ســنة  2016إىل  16,10%ســنة 2017؛
اســتكامل إلغــاء نظــام القفــة باملؤسســات الســجنية كإجـراء نوعــي خفــف مــن معانــاة أرس
الســجناء؛
تقليــص االكتظــاظ عــر افتتــاح  3مؤسســات ســجنية جديــدة بــكل مــن طنجــة  ،2العرجــات
 ،2والســارة ،وكــذا االســتغالل الــكيل للمركــب الســجني باألودايــة ،مــا مكــن مــن توفــر
طاقــة اســتيعابية إضافيــة تقــدر ب  5200رسيــر؛
تفعيــل املرحلــة الثانيــة إلدمــاج وتســوية الوضعيــة القانونيــة للمهاجريــن املقيمــن بصفــة
غــر نظاميــة باملغــرب ،بقبــول إىل حــدود  31دجنــر  ،2017حــوايل  10940طلــب مــن طــرف
اللجــان اإلقليميــة املختصــة.
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تطوير الخدمات القضائية
عبــأت الحكومــة إمكانــات برشيــة ولوجســتية وماديــة إلرســاء اســتقاللية الســلطة القضائيــة
وتوســعة وعرصنــة املنشــأة القضائيــة وتطويــر خدماتهــا.
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مواكبــة إرســاء اســتقاللية الســلطة القضائيــة عــر توفــر اإلمكانــات البرشيــة واللوجســتية
واملاديــة الالزمــة لذلــك؛
توســيع منصــات الطلبــات عــر األنرتنــت لتســهيل الحصــول عــى الخدمــات القضائيــة،
لتمكــن املتقاضــن واملرتفقــن مــن توجيــه طلباتهــم إىل املحكمــة عــر األنرتنــت ،ومعالجــة
الطلبــات واإلشــعار باملــآالت ،ومتكــن املرتفــق مــن تتبــع مــآل طلبــه عــر االنرتنــت يف حينــه
justice.gov.ma؛
االنتهــاء مــن أشــغال بنــاء  7بنايــات (قــر العدالــة بوجــدة ،قــر العدالــة مبراكــش،
توســعة محكمــة االســتئناف بالــدار البيضــاء ،املحكمــة االبتدائيــة بتــازة ،املحكمــة االبتدائيــة
بتارجيســت ،قســم قضــاء األرسة بــركان وقســم قضــاء األرسة بالعيــون)؛
 24مرشوعــا يف طــور اإلنجــاز ويتعلــق األمــر باملعهــد العــايل للقضــاء ،وتوســعة محكمــة
النقــض ،وقــر العدالــة بالربــاط وآخــر بفــاس 13 ،محكمــة ابتدائيــة 5 » ،منهــا تضــم أقســام
قضــاء األرسة « ،و 3أقســام قضــاء األرسة و 4مراكــز قضائيــة ،وتتقــدم هــذه املشــاريع وفــق
الربنامــج الزمنــي املتعاقــد عليــه؛
تجهيــز خاليــا محاربــة العنــف ضــد النســاء واألطفــال ،إذ وصلــت نســبة التجهيــز  66%مــن
مجمــوع الخاليــا ســنة  2017ويتوقــع ارتفاعهــا إىل  75%ســنة 2018؛
تطويــر النظــام اإللكــروين الخــاص بتدبــر الشــؤون القانونيــة واملنازعــات ،مــع ضبط وتبســيط
اإلجـراءات املتعلقــة بتنفيــذ األحــكام ووضــع ســجل لتوثيــق إجـراءات التنفيذ؛
بلغ عدد امللفات املنفذة يف املحاكم سنة  2017حوايل 369000؛
بلغــت نســبة تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم اإلداريــة ( 111,04%املنفــذ مــن
املســجل) ،ســنة 2017؛
ســجلت املبالــغ املاليــة املنفــذة باملحاكــم اإلداريــة خــال نفــس الســنة ارتفاعــا إىل ثالثــة
ماليــر و 72مليــون و  845000درهــا.

تفعيل الجهوية املتقدمة










تعبئــة اإلمكانــات املاليــة املطلوبــة للجهــات لتبلــغ  7مليــار درهــم وتخصيــص مــا يناهــز 28
مليــار درهــم مــن مــوارد الرضيبــة عــى القيمــة امل ُضافــة للجامعــات الرتابيــة؛
انطــاق برنامــج تواصــل الحكومــة مــع الجهــات واملنتخبــن بهــدف مواكبــة مشــاريع الجهوية
املتقدمــة ( 5زيــارات منجــزة إىل حــدود اآلن)؛
اســتكامل الرتســانة القانونيــة والتنظيميــة لتفعيــل مضامــن القوانــن التنظيميــة املتعلقــة
بالجامعــات الرتابيــة؛
مواكبــة الحكومــة للجهــات يف إعــداد  10برامــج التنميــة الجهويــة – -PDRيف إطــار التفعيــل
العمــي لــورش الجهويــة املتقدمــة.
إصدار مرسومي تفعيل صندوق التأهيل االجتامعي وصندوق التضامن بني الجهات.

ترسيع وترية الربامج املجالية
اعتمــدت الحكومــة مقاربــة جديــدة واســتباقية متكــن مــن التنزيــل األنجــع للربامــج التنمويــة
الجهويــة واملحليــة وتتبــع تنفيذهــا.









إرســاء الحكومــة ملقاربــة جديــدة واســتباقية متكــن مــن التنزيــل األنجــع للربامــج التنمويــة
الجهويــة واملحليــة ،مــن خــال الزيــارات امليدانيــة؛
الحرص عىل تفعيل آليات تتبع الربامج التنموية الكربى (منارة املتوسط منوذجا)؛
تقــدم أشــغال مشــاريع برنامــج تنميــة األقاليــم الجنوبيــة ( ،)2015-2021إىل حــدود شــهر
مــارس  ،2018بنســبة تناهــز  ،% 48ويتوقــع أن تصــل هــذه النســبة إىل حــوايل  70%مــع
متــم الســنة الجارية.كــا بلغــت قيمــة االعتــادات امللتــزم بهــا إىل حــدود نهايــة شــهر مــارس
 2018حــوايل  21مليــار درهــم؛
تعبئــة الحكومــة منــذ تنصيبهــا عــى ترسيــع وتــرة برنامــج منــارة املتوســط الــذي عــرف
تطــورا مــن حيــث رسعــة اإلنجــازات عــى أرض الواقــع ،وهــو مــا سيســمح باح ـرام اآلجــال
التــي كانــت مقــررة فعــا إلنجــازه؛
بلــورة برنامــج آين لتحقيــق بعــض املطالــب بإقليــم جـرادة ،يف أفــق رســم برامــج تنمويــة عــى
املــدى املتوســط تســمح مبعالجــة اإلشــكاالت املثــارة وتحقيــق متطلبــات الســاكنة االقتصاديــة
واالجتامعية.
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إرساء آليات تفعيل الدميقراطية التشاركية




إحــداث اللجنــة الوطنيــة للعرائــض املقدمــة للســلطات العموميــة ،لتلقيهــا وتأمــن تتبعهــا،
وانعقــاد لقائهــا األول يــوم  17يوليــوز  2017تحــت رئاســة رئيــس الحكومــة؛
إطالق الحملة التواصلية والتحسيسية حول آليات الدميقراطية التشاركية.

دعم ومواكبة املجتمع املدين






إنجاز وتوضيب بوابة الرشاكة مع الجمعيات w w w.charaka-ass o ciations.ma
يف صيغــة جديــدة بهــدف تســهيل الولــوج إىل املعلومــة ذات الصلــة مبختلــف إمكانيــات
التمويــل العمومــي للجمعيــات ،مــع نــر طلبــات عــروض الـراكات ل  51قطاعــا ومؤسســة
عموميــة لضــان الولــوج العــادل والشــفاف وتكافــئ الفــرص؛
إصدار التقرير األول حول متويل الجمعيات؛
تضمني قانون مالية  2018تحفيز رضيبي لفائدة الجمعيات (توسيع نظام تحفيز)؛
تنظيــم الــدورة األوىل لجائــزة املجتمــع املــدين يــوم  15نونــر  2017مبناســبة ذكــرى صــدور
ظهــر الحريــات العامــة.

إصالح اإلدارة وتحسني الخدمات اإلدارية
لقــد جعلــت الحكومــة مــن اصــاح اإلدارة وترســيخ الحكامــة الجيــدة وتعزيــز قيــم النزاهــة
ورشــا مهــا ،وأولويــة مــن أولويــات عملهــا ،ووضعــت خطــة لتحقيــق تحــول إداري بتحســن
عالقــة املواطــن بــاإلدارة ،وتعزيــز نجاعــة اإلدارة واعتــاد تنظيــم إداري مــرن.







36

إرســاء منظومــة وطنيــة لتلقــي الشــكايات وإحــداث ألول مــرة بوابــة رقميــة www.chikaya.ma
لتأمــن تتبعهــا ومعالجتهــا 17000( ،شــكاية يف الثالثــة أشــهر األوىل 73 ،إدارة ومؤسســة
منخرطــة و 61%نســبة املعالجــة)؛
متكــن املواطنــن مــن الحصــول عــى التصديــق عــى مطابقــة النســخ ألصولهــا ابتــداء مــن
ينايــر  2018لــدى مختلــف اإلدارات؛
تعزيز القدرات البرشية بالوظيفة العمومية بتفعيل نظام التعاقد؛
الرفــع مــن نجاعــة مســاطر التوظيــف بوضــع إطــار تنظيمــي للمباريــات املوحــدة للتوظيــف
يف الدرجــات املنتميــة لألطــر املشــركة بــن اإلدارات والخـراء والفاعلــن التقنيــن؛





إحــداث عــدة تطبيقــات إلكرتونيــة مثــل  ONCF Traficللتعــرف عــى جميع املعلومــات الخاصة
بأوقــات القطــارات وأمثنــة التذاكــر Ma route ،لعــرض األحــداث التــي تعطــل حركــة املــرور عــى
الطريــق ADM Trafic ،للتعــرف عــى جميــع املعلومــات الخاصــة ب  1800كلــم للطــرق الســيارة،
توســيع منصــات الطلبــات عــر األنرتنــت لتســهيل الحصــول عــى الخدمــات القضائيــة... ،
إعداد مرشوع مرسوم خاص بإرساء إلزامية املساطر ونرشها يف بوابة الخدمة العمومية.

ترسيخ الحكامة ومحاربة الفساد والرشوة
تعمــل الحكومــة جاهــدة عــى التقــدم يف تنزيــل االسـراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ،ملــا
لذلــك مــن تأثــر إيجــايب عــى تحقيــق التنميــة ببالدنــا.








إصدار قانون الحق يف الحصول عىل املعلومة؛
ترسيــع تفعيــل االسـراتيجية الوطنيــة ملحاربــة الفســاد عــر إحــداث اللجنــة الوطنيــة لتتبــع
تنفيذهــا وإنجــاز  93مرشوعــا واالنطــاق الفعــي الجتامعــات اللجنــة؛
إرســاء اللجنــة الوطنيــة للطلبيــات العموميــة وتنصيــب أعضائهــا وانطــاق اشــتغالها ،كآليــة
للحفــاظ عــى حقــوق املقــاوالت واملواطنــن يف الصفقــات العموميــة؛
تفعيل مرصد آجال األداء الذي تم إحداثه مبقتىض مرسوم؛
اعتامد مرسوم تفعيل الدراسة القبلية ألثر وجدوى القوانني واملشاريع العمومية الكربى.

مـؤشـرات الثـقـــة
 تقــدم املغــرب ب  9مراتــب يف التصنيــف الــدويل ملــؤرش إدراك الفســاد لعــام  2017مقارنــة
بالســنة املاضيــة (مــن  89ســنة  2016إىل  80ســنة  ،)2017وهــو إنجــاز يحــق االفتخــار بــه.
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بعض أولويات السنة الثانية
من العمل الحكومي
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تعزيز حقوق اإلنسان وتوطيد الدميوقراطية التشاركية



البدء يف تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان؛
تعزيز مسار الدميوقراطية التشاركية.

إصالح اإلدارة وتحقيق الحكامة الجيدة






تعزيز تنفيذ اسرتاتيجية مكافحة الفساد؛
مواصلة تنفيذ برنامج إصالح اإلدارة؛
ترسيع تنفيذ الجهوية املتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات؛
اعتامد ميثاق الالمتركز اإلداري؛
توسيع اعتامد اإلدارة الرقمية.

تعزيز كرامة املواطن عرب التعليم والصحة والتشغيل







اعتــاد وتفعيــل القانــون اإلطــار املتعلــق مبنظومــة الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي عــر
إبــرام عقــود برامــج تشــمل جميــع جوانــب اإلصــاح (الجــودة ،املــوارد البرشيــة ،البنيــة
التحتيــة)؛
محاربة البطالة عرب تنزيل املخطط الوطني للتشغيل السيام عىل املستوى الجهوي؛
تفعيل املخطط الوطني للصحة  2025واعتامد ميثاق وطني للخدمات الصحية؛
تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية املندمجة للشباب؛
إعداد مخطط وطني للثقافة.

تقوية الحامية االجتامعية وتقليص الفوارق






متابعة إصالح منظومة الحامية االجتامعية وتوسيع املستفيدين من برامجها؛
تفعيل اإلجراءات املقرتحة يف إطار الحوار االجتامعي القاضية برفع القدرة الرشائية؛
الرشوع يف تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة واألجراء املستقلني؛
إطالق التشاور واإلعداد لإلصالح الشمويل ملنظومة التقاعد؛
إعداد وتنفيذ الربنامج السنوي الثاين للحد من الفوارق املجالية.
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دعم االستثامر وتقوية االقتصاد الوطني
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إطالق ورش إصالح املراكز الجهوية لالستثامر؛
اعتامد امليثاق الجديد لالستثامر؛
مواصلة التنزيل الجهوي ملخطط الترسيع الصناعي؛
مواكبــة االسـراتيجيات التنمويــة الكــرى :الفالحــة ،الصيــد البحــري ،املــاء ،الطاقــات املتجددة،
الســياحة ،الصناعــة التقليديــة ،البيئــة والتنميــة املســتدامة ،البنيــات التحتية واللوجســتيك؛
العمل من أجل الحفاظ عىل التوازنات املكرو-اقتصادية (العجز ،التضخم).
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