
w w w . c g . g o v . m a

-تنفيذ البرنامج الحكومي-
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2021-2017محاور البرنامج الحكومي 

دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية املتقدمة  1املحور 

تطوير النموذج االقتصادي  والنهوض بالتشغيل  والتنمية املستدامة  3املحور 

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

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي  4املحور 

العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم  5املحور 
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 واإللتقائيةتفعيل آليات التنسيق
oر تنزيل تفعيل  اللجنة الوزارية لتتبع وتيسي

تبع البرنامج الحكومي وتفعيل أدوارها في ت
البرنامج الحكومي؛

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

أدائها وتحيين نصوصها؛
o تحقيق إنجاز كبير على مستوى اإلنتاج

أفضل حقبة على مدى العقدين)القانوني 
؛(األخيرين

o عقد مجموعة من مجالس إدارية خاصة
باملؤسسات العمومية والحرص على حسن 

.حكامتهاتسيير آليات 

التواصل املستمر مع الرأي العام
o يوما األولى؛120تقديم حصيلة
o،تقديم حصيلة السنة األولى
oباإلضافة إلى تقديم تقديم الحصيلة املرحلية

.عدد من القطاعات لحصيلتها القطاعية

حصيلة السنة الثالثة
oتعميم التقرير التركيبي وعرض موجز وبعض

الوسائط التواصلية؛  
o تشجيع كافة القطاعات على إعداد حصيلتها

.املفصلة

منهجية العمل املقدمة
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تذكير  بمحاور وعدد إجراءات البرنامج الحكومي

الفرعيةعدد اإلجراءات
عدد إجراءات البرنامج 

الحكومي
املحور 

84 58
وية دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجه

املتقدمة
1

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

الجيدة
2

212 144
تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية 

املستدامة
3

189 162 تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي 4

42 26
العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة 

في العالم
5

581 435 املجموع
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تقييم عام: الحصيلة املرحلية

 مررن التقريررر -1
ُ
ي مرحلررة متقدمررة إجررراءات البرنررامج الحكررومي أنجررزت أو فررالتقررارير القطاعيررة أن معظررم ملجمرروع التركيبرري يبررُرز
؛2020حدود مارس إلى 

:الثالثة السمات الرئيسية للسنة -2
oاستمرار األوراش اإلصالحية املفتوحة مع تسريع عدد منها؛
o ؛...(ألعمال،لالستثمار، تحسين مناخ ااملراكز الجهوية إصالح )تنافسية االقتصاد الوطني ودعم املقاولة تعزيز
o تعميم التعليم األولي، تفعيل (االجتماعية وتجويد الرعاية االجتماعية كالصحة والتعليم دعم نوعي للقطاعات

؛...(برنامج الفوارق املجالية،تسريع التغطية الصحية للمستقلين، 
o (.،منةالرقاإلداري، ورش الالتمركز ميثاق تفعيل )اإلدارة كبرى وهيكلية متعلقة بالحكامة وإصالح إصالحات...

ةالتغطيالتشغيل،الصحة،التعليم،)الحكوميالبرنامجأولوياتأهميةعلىأكدت19كوفيدجائحةتداعيات-3
؛(...االجتماعية،

،والتي انطلقت 19-كوفيدجائحة مستقل عن املرحلة الطارئة التي عرفتها بالدنا بسبب تقرير ستقوم الحكومة بإنجاز -4
ت في مواجهة الجائحة والتقليل من تداعياتها

َ
ِخذ

ُ
.من أواسط شهر مارس، لتقديم الجهود التي ات
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تعزيز حقوق اإلنسان وصون حقوق وكرامة املواطن1.

مواصلة إصالح منظومة العدالة2.

تأهيل و تجويد املنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور 3.

تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة إلعداد التراب4.

إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة املجتمع املدني5.

يخ دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترس

الجهوية املتقدمة
1املحور 
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منجز حقوق "حول تقريرإصدار 
وهو أول ، )...("اإلنسان باملغرب 

ات في حكومي يعرف باملكتسبتقرير
مجال حقوق اإلنسان منذ املراجعة

تم عرض و 2011الدستورية لسنة
التقرير خالل اجتماع مجلس 

يوليوز 18الحكومة املنعقد بتاريخ 

2019

مدرسة »إطالق تنفيذ برنامج 
مع « 2021-2019حقوق اإلنسان 

تنظيم املنتدى الجهوي األول 
ة بجهة العيون الساقيالخاص بها

واملنتدى 2019الحمراء في دجنبر 
هوية الجهوي الثاني باألكاديمية الج

ي يناير للتربية  والتكوين بتطوان ف
2020

طة التنزيل الترابي لخإطالق عملية 
ية العمل الوطنية في مجال الديمقراط

نظيم توذلك عبروحقوق اإلنسان
لقاءات تشاورية مع مسؤولي كافة 

ظيمنتو مجالس جهات اململكة، 
ورشات عمل على مستوى تسع جهات
من أجل إعداد املخطط التنفيذي 

امج تقوية الشروع في تنفيذ برن، و الترابي
قدرات الفاعلين الترابيين

(  2/1)تعزيز حقوق اإلنسان وصون حقوق وكرامة املواطن 1
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الشكايات مواصلة معالجة 
ة املعروضوالبالغات الفردية

وآلياتهيئات املعاهدات على 

اإلجراءات الخاصة 

إدماج بعد "مشروع إطالق
بة حقوق اإلنسان في برامج محار 

ة عبر توقيع وزارة الدول"األمية
املكلفة بحقوق اإلنسان 
ية والعالقات مع البرملان اتفاق

شراكة مع مكتب اليونسكو 
كالة متعدد البلدان بالرباط والو 
الوطنية ملحاربة األمية

ية أشغال اللجنة التقناختتام
ة عن اللجنة الوزارياملنبثقة 

حكام ملعالجة إشكالية تنفيذ األ 
ص القضائية املتعلقة بأشخا
ج القانون العام وتقديم نتائ

عملها أمام مجلس الحكومة 
يوليوز 25املنعقد يوم الخميس 

2019

الحمالت تنسيق إطالق 
ال الوطنية لتسجيل األطف
ية في سجالت الحالة املدن
ة تفيد التقديرات األولي
ل للحملة الثانية بتسجي

شخصا إلى حدود 70.000
2019منتصف 

( 2/2)تعزيز حقوق اإلنسان وصون حقوق وكرامة املواطن  1
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االطالع على األحكام "إحداث خدمة 
البوابة الوطنية، عبر"والقرارات

لنشر األحكام 
portailjugements.justice.gov.ma

اء إلرسإمكانات بشرية تعبئة 
ئية استقاللية السلطة القضا

وتوسيع وعصرنة املنشأة 
القضائية وتطوير خدماتها

في ةاملنشآت القضائيتقوية
إطار أوراش بناء وتجهيز 

ين تم تدش)املحاكم وتحديث
بناية جاهزة 12بنايات و10

(للتدشين

البنية التحتية تعزيز 
ملواكبة أوراشاملعلوماتية 

الةالتحول الرقمي لقطاع العد

مواصلة إصالح منظومة العدالة 2

http://portailjugements.justice.gov.ma
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معالجة ملفات طلبات الرخص

في املتعلقة باملهن والترخيص

رخصة1780وتم منح مزاولتها، 

رخصة اللتماس ( 23)منح 

من أجل اإلحسان العمومي

ي ما جمع التبرعات، كما تم تلق

تصاريح من ( 903)مجموعه 

جمعية تلقت مساعدات ( 218)

ا، من جهات أجنبية، بلغ حجمه

مليون درهم( 392)

إرساء لجنة تتبع املبادرة 
رحات ، وبلغ عدد املقتالبرملانية

نها التي حددت الحكومة موقفا م
مقترحا178

دستور تأهيل و تجويد املنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل ال 3

لى إحالة الحكومة على البرملان إ
غاية اختتام الدورة األولى من

(  237)السنة البرملانية الرابعة 
مشروع قانون 
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وية عقد املناظرة الوطنية للجه
املتقدمة

ية إرساء مقاربة جديدة واستباق
برامج للاألنجعتمكن من التنزيل 

:التنموية الجهوية واملحلية
هوية تفعيل برنامج الزيارات الج

لرئيس الحكومة ووفد من 
، تفعيل (زيارات10) أعضائها

قد الزيارات امليدانية للوزراء، ع
ت لجن تتبع البرامج في الوق

املحدد

:  ر املصادقة على وثائق التعمي
2019في سنة وثيقة 106

استراتيجية" توصيات أجرأة
التكوين في مجال الهندسة 

"2030املعمارية في أفق 

من لقاءات تشاورية عقد 

االلتقائيةأجل ضمان 

واالندماج بين البرامج 

الجهوية والسياسات 

القطاعية للوزارات 

واملؤسسات العمومية 

ات قائمة املشاريع ذتحديد

املدرجة ببرامجاألولوية

التنمية الجهوية وضمان

وجب تمويلها لتنفيذها بم

3عقود برامج مدتها 

سنوات

التصميم الوطني إنجاز 
كن الذي يمللمنظومة الحضرية 

ي من بلورة رؤية استشرافية ف
لهيكلة وتأطير 2050أفق 

املنظومة الحضرية الوطنية

اعتماد قانون يعنى بإعداد 
مشروع محينصياغة : التراب

من القانون املتعلق بإعداد 
التراب الوطني

يات اتفاقاملساهمة في تفعيل 
املجالساملبرمة مع الشراكة
ني لتغطية املجال الوطالجهوية

بالتصاميم الجهوية إلعداد 
التراب

وسياسة تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية
فعالة إلعداد التراب 4
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عم إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ود
ومواكبة املجتمع املدني 5

تفعيل آليات الديمقراطية 
التشاركية لتعزيز قدرات 

منظمات املجتمع املدني من 
الترافع عن مغربية أجل 

إرساء منصة الصحراء 
د في الكترونية للتكوين عن بع

بية مجال الترافع املدني عن مغر 
الصحراء 

www.saharaempowerment.
ma

مع دعم ومواكبة وتثمين منظمات املجت
: املدني 

حول جمعوي فاعل 1200تكوين•
الديمقراطية لياتآتفعيل 

في مكون 170التشاركية وتكوين 
مجال الديمقراطية التشاركية 
والسياسات العمومية والترافع 

؛والتنشيط

ج  إعطاء االنطالقة لتنفيذ برنام•
دني تعزيز ولوج جمعيات املجتمع امل
عي إلى برامج خدمات االتصال السم

؛البصري 

لجائـزة تنظيـم الـدورة الثالثة•
وفتح ، 2019لسنة املجتمـع املـدني

رسم باب الترشيح للدورة الرابعة ب
,مع العمل على تطويره2020

لجنة العرائضدراسة 
4)عرائض ( 6)لستة

ا عرائض تم التوصل به
، عريضة 2018سنة 

، 2019واحدة سنة 
وعريضة واحدة بداية 

2020  )

تطوير وإغناء املنظومة
القانونية للجمعيات 

(.التطوع والتبرع)

http://www.saharaempowerment.ma
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الرشوةمحاربةومواصلةالنزاهةمنظومةتعزيز 1.

العموميةالسياساتونجاعةالتقائيةتعزيز 2.

اإلداريةالخدماتوتحسيناإلدارةإصالح3.

تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة 

وترسيخ الحكامة الجيدة
2املحور 
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في قانون الحق اعتماد 
بدء الحصول على املعلومات وال

بتفعيله

إصدار منشور حول تفعيل 
الحق في الحصول على 

ين وتعيين املكلفاملعلومات 
بتقديم املعلومات

ي فلجنة الحقتعيين أعضاء
الحصول على املعلومات

الوطنية متابعة تنفيذ االستراتيجية
ر ملكافحة الفساد وإعداد التقري

راتيجيةالسنوي لتتبع تفعيل االست

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

تفعيل مخطط العمل الخاص
-2018بالحكومة املنفتحة 

2020:

إحداث نظام حكامة خاص •
ة بورش الحكومة املنفتح

؛باملغرب

ة تطوير منصة إلكتروني•
عمل لتتبع تنفيذ مخطط ال

الخاص بالحكومة 
.املنفتحة
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1 (2/2)تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة
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إعداد استراتيجية وطنية 
ةمندمجة للحماية االجتماعي

دمج نظام معلوماتي منتصميم 
لتتبع وتقييم السياسات
العمومية في إطار رؤية 
ار مندمجة تأخذ بعين االعتب
االنسجام والتكامل بين 
مختلف االستراتيجيات 

والبرامج

رنامج تتبع وتيسير تنفيذ الب
الحكومي

نة للجالثالث انعقاد االجتماع 
رنامج الوزارية لتتبع تنزيل الب

2020يوليوز 28الحكومي في 

طط ملختنزيل ااعتماد حصيلة 
وميالتنفيذي للبرنامج الحك

برسم السنة الثالثة

تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية 2

عقد املناظرة الوطنية 
ق للسياسة الضريبية وإطال 

صة اإلصالح الضريبي وخاورش 
تحسين مردودية التحصيل
وتبسيط مساطره وإقرار 

العدالة الضريبية

مواصلة إصالح املالية 
، العمومية وترشيد النفقات
وتفعيل مقتضيات مرسوم
قة الصفقات العمومية املتعل

في املائة 20بتخصيص 
غرى للمقاوالت املتوسطة والص
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إصالح اإلدارة وتحسين الخدمات اإلدارية 3

التحررررول التنظيمي

لتنفيذ ورش طريق الإعداد خارطة 
اإلداري الالتمركز

زلالتمركةاملديريميم االتصاعتماد 
اإلداري 

ري اإلدالالتمركزإحداث اللجنة الوزارية 
اريخ عشر بتالثالتالتي عقدت اجتماعها 

2020يوليوز 28

إعداد التقرير األول حول حصيلة أعمال
اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري 

مر إصدار تقرير عام حول التكوين املست
باإلدارة العمومية

التحول التدبيري 

متعلقة خدمة إدارية 26مواصلة تدوين 
ة باملقاولة على البوابة الوطنية للمقاول

"www.business-procedures.ma " على
مستوى كل جهات اململكة 

إنجاز الدراسات التشخيصية ومخططات 
سين لتحالعمل الخاصة والتصاميم الهندسية 

فضاءات االستقبال باملواقع النموذجية

صادق مجلس النواب  علي مشروع قانون 
عدل بمثابة ميثاق املرافق العمومية للجنة ال

2020فبراير11يوم الثالثاء 

التحررررول الرررررررقرررمي 

إعداد مشروع قانون يتعلق باإلدارة 
الرقمية

جرد الخدمات :اإلدارة اإللكترونية
وى اإلجرائية االلكترونية وقياس مست
ل جاهزيتها اإللكترونية وفقا للدلي

املرجعي، حيث تم حصر ما مجموعه 
إدارة 87خدمة إلكترونية لدى 453

شملها البحث امليداني

انية إغناء و تحيين بوابة البيانات املك
ر من ، املتعلقة بأكثللمرافق العمومية

مرفق 15.797
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دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثمار1.

تحفيز التشغيل2.

تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي3.

تنمية العرض املائي4.

سية دعم املقاولة وتحفيز التشغيل والرفع من تناف
االقتصاد الوطني

3املحور 
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النهوض بالقطاع الصناعي

املنظومة الصناعية لإطالق 
PSAره من قبل جاللة امللك نص

هللا

وضع حجر األساس للمصنع 
 TDMلشركة الجديد

Aerospace

-املنظومة الصناعية إطالق 
Bosch-Siemens Hausegräte
كأول منظومة صناعية خاصة

بقطاع املعدات الكهرو 
)فرصة عمل2000(منزلية

دعم قطاع التجارة

ية العمل على إعداد االستراتيج
الوطنية لتنمية التجارة

لتجارة املنتدى املغربي لتنظيم
توصية 1505الذي أسفر عن 

من ضمنها تعزيزمحور 15تهم 
التنافسية، التغطية 

 …االجتماعية

ستثماردعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز اال  1

تحفيز النهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة و 
الصادرات املغربية ودعم التحول الرقمي

مواكبة املقاوالت الصغيرة جدا والصغرى 
مشروعا62حيث تم اختيار واملتوسطة 

مليون درهم 997باستثمار إجمالي يبلغ 
11561ومناصب شغل مرتقبة تصل إلى 

منصب شغل 5438من ضمنها )منصب 
)مباشر

إطالق منصة رقمية للمقاوالت الناشئة 
« StartupHub »

نشاطا 189إنجاز  :تحفيز الصادرات املغربية
 في 15لفائدة ترويجيا 

ً
سوق 35قطاعا

دعم التحول الرقميمواصلة 

لمراكز تحديث منظومة االستثمار وتقوية القدرات التدبيرية ل
الجهوية لالستثمار

ثر منعقد دورتين للجنة الوطنية لالستمارات صادقت على أك
مليار درهم من االستثمارات 28

بإصالح املراكز الجهويةاملتعلق 47-18إصدار القانون رقم 
ر واعتماد وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمالالستثمار 

هاملرسوم التطبيقي له والشروع في تنفيذ مقتضيات

تعبئة العقار لفائدة املشاريع االستثمارية

مشروع 202هكتارا استفاد منها 10.177تعبئة ما يناهز 
لدعم املخططات( خارج مخطط املغرب األخضر)استثماري 

ع إحداث القطاعية والبرامج الجهوية واالستثمار املنتج مع توق
منصب شغل19.785

مشروعا عن طريق طلبات 19هكتارا تخص 1458تعبئة نحو 
العروض في إطار الشراكة الفالحية بين القطاعين العام

منصب شغل554والخاص مع توقع إحداث 



20

حصيلة السنة الثالثةتقديم موجز-تنفيذ البرنامج الحكومي  

w w w . c g . g o v . m a

تحفيز االستثمار

ستثماردعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز اال  1

53

60
69 68 75

2020 2019 2018 2017 2016

تصنيف مؤشر ممارسة األعمال

2020سنة 53إلى املرتبة 2016سنة 75من املرتبة التقدم 
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املغربي وتحديث الطاقيتعزيز النموذج 
القطاع املعدني

في مجال الكهرباء والطاقات املتجددة، تم
استكمال النصوص التطبيقية للقانون 

املتعلق بضبط قطاع الكهرباء48.15رقم 
وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

في مجال الطاقة الشمسية خالل سنة 
، منح الترخيص إلنجاز مشروع 2019

يم بإقلالفتوضوئيةللطاقة الشمسية 
ى بقدرة إجمالية تصل إلأصيلة، -طنجة 

وذلك في إطار القانون ميغاواط30
املتعلق بالطاقات املتجددة13.09رقم

تعزيز االستثمار في البنيات التحتية 
وتطوير منظومة النقلواللوجيستيكية

بناء فيما يخص الطرق والطرق السريعة، تم 
وبرمجة بناء طرق جديدة على طول كلم117
مليار درهم 5كلم بكلفة إجمالية قدرها 313

جهات8تهم 

على مستوى قطاع السكك الحديدية، فقد تم 
التوقيع على مذكرة اتفاق جديدة بين الدولة 

وذلك يومواملكتب الوطني للسكك الحديدية 
2019يوليوز 25

ستثماردعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز اال  1

مواصلة وتعزيز استراتيجيات بقطاعات
والصيد البحري الفالحة واملياه والغابات

مليار 2,9رصد ما يقارب :مجال الفالحة
 
ً
يخص مشروعا 588، تهم 2019سنةدرهما

منها ، التضامنيةالدعامة الثانية للفالحة 
مشروعا في طور 434ومشروعا جديدا 154

االنجاز

إنهاء أشغال بناء :مجال الصيد البحري 
وتجهيز نقطة التفريغ املجهزة 

غ ، حيث بل(أورير)وإموران ( تزنييت(بكوريزم
44عدد نقط التفريغ املجهزة وقرى الصيد

مشاريع مبرمجة أو في طور 3إضافة إلى 
اإلنجاز

تقديم استراتيجية :قطاع واملياه والغابات
، التي أعطى 2030-2020غابات املغرب 

انطالقتها صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا
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إعطاء انطالقة جديدة لقطاع السياحة

املتعلق 11.16إصدار للقانون رقم 
املصادقةبتنظيم مهنة وكيل األسفار و 

القاض ي بتغيير 93.18على القانون رقم 
املتعلق بتنظيم مهنة 05.12القانون رقم 

املرشد السياحي

حيث تدشين عدد من املحطات الجوية 
قام صاحب الجاللة بتدشين املحطة 

ملطار محمد الخامس، كما 1الجوية رقم 
ات تم افتتاح والشروع في استغالل املحط

الجوية الجديدة في كل من مطار كلميم، 
مطار زاكورة ومطار الرشيدية

ستثماردعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز اال  1

مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز 
مساهمتها االقتصادية

تمر تنمية وتطوير التكوين املنهي والتكوين املس
تأهيل ـ مؤسسات جديدة 6بناء وتجهيز )بالقطاع 

20.000ـ إنجاز مراكز9معهدين و
صانعا 19.700واستفادةتكوين /يوم/شخص

وصانعة من برنامج محو األمية الوظيفية

القانون مواصلة مسطرة املصادقة على مشروع 
املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة 50-17رقم

تمت املصادقة عليه من طرف مجلس )التقليدية 
، وهو اآلن قيد 2019يوليوز 22النواب بتاريخ 

(الدرس على مستوى مجلس املستشارين
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تحفيز التشغيل 2

ات إطالق مسلسل التنسيق واملشاورات مع القطاع
ية التغطالحكومية والفئات املعنية فيما يخص 

االجتماعية لغير األجراء

99.15و98.15املراسيم التطبيقية للقانونين إصدار
وقائمة األصناف واألصناف الفرعية للفئات 

املستهدفة

ات إصدار املراسيم التطبيقية األولى لثالث فئ
)القوابل واملروضون الطبيون -العدول )

تفعيل التغطية االجتماعية للعامالت والعمال
يد شروط املنزليين عبر إصدار املرسوم املتعلق بتحد

ية االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي والتغط
الصحية األساسية

شغيل الرفع من وتيرة إنجاز البرامج النشيطة للت
:  ٪ في السنة10وتطوير إنجازاتها بمعدل حوالي 

118.308)إدماج سنويا 100.000تجاوز سقف 
(2019سنة 

إطالق أول برنامج جهوي لإلدماج االقتصادي 
آسفي يعتمد مقاربة -بجهة مراكشللشباب 

متكاملة وجهوية لتحسين االدماج املنهي

قرويةتعزيز خدمات التشغيل املوجهة للساكنة ال

ي  متابعة عمليات النهوض بنظام املقاول الذات
 بذلك 233.656بلغ عدد املسجلين حيث

ً
متجاوزا

100.000الهدف املحدد في 

تحسين القدرة الشرائية للعمال

ي القانوني لألجر فالزيادة في الحد األدنى
قطاعات الصناعة والتجارة والفالحة 

املهن الحرة

الرفع من قيمة التعويضات العائلية من 
املمنوح من لدن درهم300درهم إلى 200

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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تحفيز التشغيل 2

233 656

130 000

102 581

2020 2019 2018

عدد املقاولين الداتيين
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تحفيز التشغيل 2

182 167

116 977

71 442

0
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000

2020-2017 2016-2012 2011-2007

ية ل ملا ا نون  قا برسم  لتوظيف  ا

9,2
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9,9

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8
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10,2
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لة لبطا ا ة  لنسب تراجع طفيف 
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للتنمية التقدم في تنزيل االستراتيجية الوطنية
ات البرنامج الوطني لتدبير النفايو املستدامة

مين النفاياتالبرنامج الوطني لتثو املنزلية واملماثلة
والحرص على تفعيل اليات الحكامة

مليون 16ملساهمة ب (االبرنامج الوطني للهواء
لتعزيز الشبكة الوطنية 2019درهم في سنة 

-في كل من جهة سوسملراقبة ورصد جودة الهواء 
)مكناس-آسفي وجهة فاس-ماسة وجهة مراكش

ز مواصلة تحديث مرفق الوقاية املدنية وتعزي
بيعية مؤهالته وتطوير تدبير مخاطر الكوارث الط

ئيو تنمية العرض املاتعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي 3-4

على 2050-2020عرض املخطط الوطني للماء 
أنظار اللجنة الوزارية للماء من أجل الدراسة 

والذي تم 2019دجنبر 25واملراجعة بتاريخ 
كمرجع 36-15إعداده وفقا ملقتضيات قانون املاء 

أساس ي للسياسة املائية ببالدنا

املاء املصادقة على البرنامج الوطني للتزويد ب
الذي 2027-2020الشروب ومياه السقي للفترة 

ذكور يعتبر بمثابة املرحلة األولى من املخطط امل

إلى جانب مواصلة إنهاء األشغال بستة سدود صغيرة 
سدا كبيرا وإطالق أشغال إنجاز مشروع سد 14إنجاز 

كما تم . كبير جديد، سد سيدي عبو بإقليم تاونات
مشروع للحماية من الفيضانات 23إنهاء أشغال 

مشاريع أخرى 8وإطالق أشغال 

املتعلقة إنهاء ومواصلة والشروع في إنجاز الدراسات 
ببناء السدود والربط بين األحواض املائية

ر البدء في تجريب املحطة الجديدة لتحلية مياه البح
ملدينة الحسيمة قبل الشروع في استغاللها

مواصلة الدراسات التقنية الالزمة إلنجاز محطة 
تحلية مياه البحر ملدينة الدار البيضاء الكبرى، 

ومواصلة أشغال محطة تحلية مياه البحر بمنطقة 
شتوكة
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تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي1.

تحسين وتعميم الخدمات الصحية2.

تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي3.

تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن املجالي4.

سكندعم حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق وتيسير الولوج لل5.

العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة6.

تحسين الولوج إلى الثقافة واإلعالم والنهوض بهما. 7.

املجاليتعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي و  4املحور 
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علميتفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث ال 1

تعزيز الدعم االجتماعي 

ا يرفع مم" تيسير"التوسيع الجغرافي لبرنامج 
2.443.780عدد املستفيدين إلى حوالي 

بميزانية % 6.2، أي بزيادة تقدر بحوالي (ة)تلميذ
مليار درهم  2تفوق 

: األخرى الرفع من  ميزانية البرامج االجتماعية
يذ القيمة اليومية للمنح املخصصة للتلم

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

لوج تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في و 
التربية والتكوين

15.000توظيف :توسيع العرض املدرس ي
، بعد أن تم توظيف 2019سنة ( ة)أستاذا
2016برسم السنوات من ( ة)أستاذ55.000

2018إلى

برسم مؤسسة تعليمية جديدة 133فتح 
2019-2018املوسم الدراس ي 

72.4ميزانية التعليمبلغت
2020سنة مليار درهم

2017مقارنة مع سنة %  +33زيادة 
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تطوير الجانب البيداغوجي

إصالح التعليم 1

الرفع من مردودية األطر 
من خالل تنمية التربوية 

ة من ومجموعكفاياتهم التقنية
الكفايات األخرى 

ة مواصلة تطوير تدريس اللغ
العربية 

غة مواصلة تفعيل تدريس الل
العربية حسب الطريقة 

( األحرفّية)املقطعية 

ة إصدار كتابين للغة العربي
خاصة ودالئلهما في طبعات

بالسنة الثالثة ابتدائي 
، وكذا (مرشدي، واملفيد)

خمسة كتب للغة العربية 
خاصة ودالئلها في طبعات

بالسنة الرابعة ابتدائي

دعم التمكن من اللغات 
من خالل الرفع األجنبية 

التدريجي للحصة الزمنية 
األسبوعية

الرفع من أعداد التالميذ 
املستفيدين من املسالك 

، حيث بلغ عدد الدولية
السلك التالميذ املستفيدين في

ألف في 570اإلعدادي حوالي 
2020-2019السنة الدراسية 

من مجموع 35%أي بنسبة
تالميذ هذا السلك
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 (6/1)تحسن العديد من املؤشرات التعليمية

إصالح التعليم 1

72,4
68,0

59,2
54,4

2020 2019 2018 2017

السنواتخاللتطور ميزانية التعليم

(ماليير الدراهم)األربع األخيرة
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 (6/2)تحسن العديد من املؤشرات التعليمية

إصالح التعليم 1

910 428

799 937

699 265

2019-2020 2018-2019 2017-2018

عدد األطفال املستفيدين

110.491
طفل جديد

100.672
طفل جديد

72,50%

55,70%
49,60%

2019-2020 2018-2019 2017-2018

تطور نسبة التمدرس في التعليم األولي
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 (6/3)تحسن العديد من املؤشرات التعليمية

إصالح التعليم 1

2 443 780

2 087 000

706 359
860 100 828 400

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2020 2019 2018 2017 2016

برنامج  "  تيسير"عدد املستفيدين من 
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 (6/4)تحسن العديد من املؤشرات التعليمية

إصالح التعليم 1

69,60%

66,90%
65,80% 66,20%68,70%

65,50%

63,70% 62,90%

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

يليالتأهالثانوي بالتمدرسنسبة 

مجموع إناث

94,2…

91,80%
89,70%

88,30%92,20%

89,30%
86,80%

85,50%

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

دياإلعداالثانوي بالتمدرسنسبة 

مجموع إناث

99,99% 99,80%
99,50%

98%

99,99%
99,70%

99%

97,10%

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

ياإلبتدائالتعليم بالتمدرسنسبة 

مجموع إناث
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 (6/5)تحسن العديد من املؤشرات التعليمية

إصالح التعليم 1

0,40%
0,60%

1,10% 1,20%

0,60%

0,90%

1,50%

1,70%

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

دائي اإلبتالتعليم الهدر املدرس ي ب

مجموع إناث

9,70% 11%
12,00%

10,20%

7% 8,00%

9%
8,00%

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

اإلعداديالثانوي الهدر املدرس ي ب

مجموع إناث

8,80%
9,10%

10,10% 9,60%

7%
7,50%

8,70% 8,60%

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

ليالتأهيالثانوي الهدر املدرس ي ب

مجموع إناث
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إصالح التعليم 1

 (6/6)تحسن العديد من املؤشرات التعليمية

مبادرة
مليون ’‘

’’محفظة
62%

خدمات 
الداخليات

58% 

خدمات
النقل املدرس ي

78%

خدمات
املطاعم 

94%

تحسن معدل االستفادة من الخدمات على مستوى العالم القروي
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مؤسسة جامعية 13فتح 
جديدة عبر مختلف جهات 

معي برسم املوسم الجا، اململكة
، لتصل الطاقة 2019-2020

517.519االستيعابية حاليا إلى 
مقعد

عليم بالتالتمدرسوصلت نسبة 
–18من الفئة العمرية ، العالي

-2019سنة  40%سنة، إلى 22
2020

اكبة توفير املوارد البشرية ملو 
يم الطلب املتزايد على التعل

العالي

بلغت نسبة التأطير 
ت البيداغوجي باملؤسسات ذا

طالبا 88االستقطاب املفتوح 
19وأستاذ كمعدل لكل 

ب االستقطاباملؤسسات ذات
ني كما بلغ املعدل الوطاملحدود

امعات للتأطير البيداغوجي بالج
طالبا لكل أستاذ60

تعزيز الخدمات االجتماعية 
للطلبة

ة وصلت الطاقة االستيعابي
ب لألحياء الجامعية إلى ما يقار 

حيث انتقل عددسرير53.000
2017اإلقامات الجامعية بين 

28إلى 19من 2020و

بلغ عدد املستفيدين من 
التغطية الصحية ما يفوق 

31إلى حدود طالب 123.000
ديسمبر من املوسم الجامعي

2019-2020

ي مواصلة اإلصالح البيداغوج
بمؤسسات التعليم

إطالق املنصة االلكترونية
الوطنية للتعليم عن بعد 

’’الجامعة املغربية الرقمية"

مواصلة تتبع برنامج إحداث
هنية مراكز لتنمية الكفاءات امل

 Career)والوظيفية للطلبة 
Centers) وتفعيل النظام ،

ث الوطني للطالب املقاول حي
طالب من املواكبة300استفاد 

رباط بالقطبين النموذجيين لل
والدار البيضاء

شغلتوسيع عرض التعليم العالي وتعزيز الجودة والقابلية على ال

إصالح التعليم العالي 1
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تكريس التكوين املنهي كخيار استراتيجي 1

ا متدربة ومتدرب بالباكالوري25.245تسجيل
%98من بينهم 2019/2018املهنية برسم 

بمكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل 
بالتكوين التأهيلي128.375و

وين من مستويات التكعدد املستفيدينبلغ 
278.055املوجهة للحد من الهدر املدرس ي 
مستفيدة ومستفيد

منحة ن املتدربين في التكوين املنهي متمكين 
عية الجامبنفس شروط وآليات املنحة دراسية 

منحة املستحقين للاملتدربينعددحيث بلغ 
ملنهي الذين تم تسجيلهم بمؤسسات التكوين ا

2019/2020متدربة ومتدربا برسم 43.984

امج وبرنمنصة إلكترونية وضع على العمل
أهمية للتوجيه هدفه تحسيس املعنيين ب

االختيار الذي يقدمون عليه وتعريفهم
تهم ومدى بمفهوم املشروع املنهي وتقييم قدرا

ملهناومالءمتها مع الشروط التي تستوجب 

2019مستشارا في التوجيه سنة 94توظيف 
أخرين برسم سنة 30وبرمجة توظيف 

2020

مدن املهن الشروع في إحداث 
متعددة األقطاب : والكفاءات

والتخصصات تشتغل وفق مبدأ 
ئية البيالتعاضد، مندمجة مع املنظومة 

ومحتضنة االقتصادية الجهوية
واعدةلتكوينات في قطاعات 

9املحدثة عدد املؤسسات بلغ 
2019-2018مؤسسات جديدة برسم 
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توسيع التغطية الصحية 
األساسية

ية تطور نسبة التغطية الصح
في املائة68.8حيث بلغت 

-15الشروع في تفعيل القانون 
حية املتعلق بالتغطية الص98

غير األجراءلفائدة العاملين 
11والذي يقدر عددهم بحوالي 
نين مليون مستفيد منهم املؤم

من % 32)وذوي الحقوق 
( الساكنة

اعتماد سياسة القرب 
نينلالستجابة لحاجيات املواط

اعتماد خدمات االستشارة 
الطبية عن بعد من خالل 
إطالق خدمات االستشارة 

الطبية عن بعد 
Télémédecineلفائدة املناطق

لة القروية التي تعاني من العز 
على املستوى الصحي

رض مواصلة تأهيل وتوسيع الع
االستشفائي

تشغيل مجموعة من 
ركز املستشفيات الجديدة كامل

ال بساالستشفائي اإلقليمي 
ومستشفيين (سرير250)

ير القصر الكبللقرب بكل من 
(  سرير80)العرائشإقليم 

وإمزورن بإقليم الحسيمة 
(  سرير45)بطاقة سريرية 

وتشغيل املركز الجهوي 
نيفرة خ-ببني مالللألنكولوجيا 

تحسين الولوج إلى األدوية 
تعزيز وواملستلزمات الطبية

البرامج الصحية ومحاربة 
األمراض 

1095تخفيض أثمنة حوالي 
دواء

تنظيم الحملة الوطنية 
ل للكشف والتكفل باملشاك 

1.500.000الصحية لفائدة 
تلميذة وتلميذ

تحسين وتعميم الخدمات الصحية  2
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تعبئة املوارد

تحسين وتعميم الخدمات الصحية  2

4000 4000 4000
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بإحداث لبشرية  ا رد  ملوا ا ئة  عب 1ت 3 5 0 0 ي  ل ما برسم منصب 

رة  2فت 0 1 7-2 02 0
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دعم التنمية االجتماعية

مكين اعتماد البرنامج الوطني املندمج للت
، وتحيين 2030االقتصادي للنساء في أفق

نف ضد االستراتيجية الوطنية ملحاربة الع
2030-2020النساء 

مهنيا ممارسا في 1200تكوين استمرار
ي على املستوى املحلي، فمجال التوحد 

’’رفيق"إطار البرنامج الوطني 

إطالق دراسة حول نظام جديد لتقييم 
اإلعاقة

الشروع في إعداد مشروع السياسة 
العمومية املندمجة للنهوض بأوضاع 

األشخاص املسنين

تعزيز حقوق السجناء وإعادة إدماجهم

من دعم تأهيل السجناء إلعادة اإلدماج
الرفع من عدد املستفيدين من برامج خالل

التعليم والتكوين املنهي

تعزيز أمن السجناء واملؤسسات السجنية 

من خالل مواصلة تحديث القطاع السجني 
-2020إطالق مخطط استراتيجي جديد للفترة 

2022

ية مواصلة دعم املبادرة الوطنية للتنم
البشرية

برنامج تدارك الخصاص على مستوى 
ة البنيات التحتية والخدمات األساسي

522تمت برمجة حيث،االجتماعية
، على الصعيد الوطنيمشروعا ونشاطا
مليون درهم لفائدة 684بغالف مالي ناهز 

مستفيدا000744.ساكنة تقدر ب  

برنامج مواكبة األشخاص فيمواصلة 
وضعية هشاشة

اج برنامج تحسين الدخل واإلدممواصلة 
االقتصادي للشباب

تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة
واإلقصاء االجتماعي 3
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دعم القدرة الشرائية

تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة
واإلقصاء االجتماعي 3
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بالوسط القروي" تقليص الفوارق االجتماعية"تنزيل برنامج االستمرار في

كلم من املسالك 769بناء و كلم من الطرق القروية 952كلم وصيانة 749بناء من خاللفك العزلة عن العالم القروي
القروية 

عملية تأهيل وإعادة بناء 787منشأة تعليمية وإنجاز 101بناء من خاللتعزيز البنية التحتية التعليمية بالعالم القروي
مؤسسات تعليمية8وسيلة نقل مدرس ي وتجهيز 249واقتناء منشآت تعليمية

ية من املراكز واملستوصفات الصحية واملنازل الوظيف138بناء من خالل تعزيز البنية التحتية الصحية بالعالم القروي
من املراكز واملستوصفات الصحية133وإعادة بناء 

منظومة 796كلم، باإلضافة الى اقتناء 137ذات الضغط املنخفض على دوارا وتوسيع شبكة الكهرباء 131كهربة 
كيلو فولط أمبير منذ انطالق البرنامج160وإنشاء محطة فرعية بقدرة للطاقة الشمسية 

من كلم 460صيانةمن خاللوتيسير الولوج إلى الصرف الصحيالربط الفردي بشبكة املاء الشروبمعدلالرفع من
عبر الربط الفردي واملختلط وعبر النفورات للتزويد5461شبكة التزويد باملاء الصالح للشرب وإنجاز

تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن املجالي 4
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يسير دعم حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق وت
الولوج للسكن  5

برامج معالجة السكن غير الالئق

تحديد عدد  :برنامج مدن بدون صفيح
إثر األسر املستهدفة بالبرنامج على

478.980التحسينات األخيرة حوالي
أسرة

تم التعاقد خالل سنة :سياسة املدينة
حول مجموعة من مشاريع 2019

مدينة وأزيد 29التأهيل الحضري همت 
جماعة ترابية ذات طابع قروي210من 

مليار درهم 8.353بغالف مالي قدره 

إطالق برنامج التثمين املستدام
للقصور والقصبات باملغرب 

األنشطة االستراتيجية إلنعاش القطاع
العقاري 

250.000تعديل برنامج السكن االجتماعي 
حيث تم 2019درهم في إطار قانون املالية 

إنجازها بالوسط القرويتخفيض شروط

البرامج السكنية 

وحدة سكنية 158.000انتاج 2019عرفت سنة 
ليصل مجموع االنتاج منذ( مساكن وبقع أرضية)

800.000من% 60وحدة أي 479.000إلى 2017
160.000أي 2021و 2017وحدة  املزمع إنتاجها بين 

وحدة سنويا

عدد الوحدات بلغ:درهم 250.000السكن االجتماعي 
55.874املنجزة 

896إنجاز :درهم140.000السكن املنخفض التكلفة 
وحدة

4.650حاليا توجد :السكن املوجه للطبقة املتوسطة
وحدة انتهت بها 253، منها وحدة سكنية في طور اإلنجاز

نة األشغال وحصلت على شهادة املطابقة خالل الس
الثالثة من الوالية الحكومية
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مجال الرياضة

600ملعب للقرب، 800انطالق ورش برنامج إحداث 
في طور الدراسة

جامعة 53توقيع ملحق اتفاقية عقدة األهداف مع 
رياضية

فضاء رياض ي للقرب198بناء ما يزيد عن 

قة إطالق ورش تأهيل الجامعات الرياضية واملصاد
على أنظمتها األساسية

2019تنظيم تظاهرة األلعاب اإلفريقية نسخة 

مجال الشباب

لدور الشباب مؤسسة 308لـ تأهيل وتطوير البنيات 
مراكز ومراكز التكوين والتخييم ومراكز االستقبال و

الحماية الطفولة  و األندية النسوية ورياض األطف

من االستفادة من البرنامج طفل250.000تمكين  
2019الوطني للتخييم خالل سنة 

دجنبر 19بتاريخ األوروبيتوقيع اتفاقية مع االتحاد 
من أجل  إعادة تأهيل البنيات التحتية  2019

ملؤسسات القرب و تجديد العرض بمؤسسات دور 
ي الشباب واألندية النسوية ومراكز التكوين املنه

العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة 6
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بنيته تكريس حرية واستقاللية اإلعالم وتعزيز
لةالتحتية لضمان ممارسة تنافسية ومسؤو 

رقمية تعزيز الدعم املوجه للصحافة الورقية وال
إلى 2005مليون درهم سنة 35حيث انتقل من 

2019مليون درهم سنة 58أكثر من

املتعلق بدعم 2.18.136إصدار املرسوم رقم 
18اريخ الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بت

2019مارس 

حسين تحسين النهوض بالثقافة املغربية وت
الولوج إليها وتعزيز اإلشعاع الثقافي

1000دعم دعم الصناعات الثقافية  عبر 
مليون 47مشروع بغالف مالي إجمالي قيمته 

درهم

اع دعم النشر والكتاب من أجل تشجيع اإلبد
باللغتين العربية واألمازيغية

وزيعها وتتوفير البنيات الثقافية األساسية 
بشكل عادل على املجال الترابي

تحسين الولوج إلى الثقافة واإلعالم والنهوض بهما 7
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العالمفيالعادلةقضاياهوخدمةللمغربالدولياإلشعاعتعزيز 1.

العالممغاربةرعايةتعزيز 2.

واللجوءللهجرةالوطنيةاالستراتيجية3.

العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة 
قضاياه العادلة في العالم

5املحور 
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مواصلة املجهود      
الدبلوماس ي للدفاع عن 

القضية الوطنية
اس ي اإلبقاء على املسار السي

تحت الرعاية الحصرية 
املتحدةلألمم

درة التأكيد على وجاهة املبا
املغربية للحكم الذاتي

مواصلة مسلسل سحب 
همياالعترافات بالكيان الو 

التصدي ملناورات خصوم
الوحدة الترابية

مواصلة االضطالع 
بدور مسؤول في 
املنطقة، باعتبار 
املغرب عنصر أمن 
واستقرار وتوازن 

تعزيز العالقات مع 
الشركاء التقليديين

للمغرب وعقد شراكات
جديدة

ربيالع-الفضاء اإلسالمي
الفضاء املغاربي

فضاء الجوار األورو 
املتوسطي

فضاء الجوار األطلس ي
اآسي: فضاء االنفتاح

وأمريكا واألقيانوس
الالتينية

تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم، 
وفقا للرؤية امللكية السديدة 1

مواكبة السياسة
ة اإلفريقية لجالل
امللك نصره هللا
ة على أساس سياس
متعددة األبعاد 
ومنفتحة على 
مختلف املجاالت

الحيوية

في تكريس ريادة بالدنا
التعاطي مع مختلف 
التحديات العابرة 
للحدود والقضايا 

الشاملة
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املجال الثقافي والتربوي 

ركز تمت املصادقة على برنامج عمل امل
نتريال بمو "دار املغرب"الثقافي املغربي 

2019بكندا برسم سنة 

، 2019تنظيم ما بين أبريل ودجنبر 
282ثالثة جامعات ثقافية لفائدة 

يمين من أبناء املغاربة املقشاب وشابة 
18بالخارج، املتراوحة أعمارهم ما بين 

سنة25و

ئدة لفاتنظيم تسعة مقامات ثقافية
رجمغربية ومغربي مقيمين بالخا230

عرض مسرحي300تنظيم ما يفوق 
ببلدان اإلقامة

املجال االجتماعي

فائدة تنظيم برنامج املخيمات الصيفية ل
ن أسر أطفال الجالية املغربية املنحدرين م

معوزة

وزة أبناء األسر املغربية املعتمدرسدعم 
وت املقيمة بكل من الجزائر وتونس والك

ديفوار

ائدة شباب والحرفي لفتوفير التكوين املنهي 
مغاربة العالم

اإلدماج الدراس ي للعائدين تعزيز 
من أبناء املغاربة القاطنيناضطراريا 

بالخارج

ة لفائدة الطلبتوفير املنح الجامعية 
بالخارجاملعوزين من أبناء املغاربة املقيمين

تعبئة كفاءات مغاربة العالم

ة مواصلة تعبئة الكفاءات املغربي
في التنمية االقتصاديةبالخارج

امج واالجتماعية للمغرب عبر وضع برن
متكامل لتعبئته

تعزيز  رعاية  مغاربة العالم 2
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التربية والثقافة

مواصلة العمل من أجل 
تسهيل اندماج املهاجرين
والالجئين بمؤسسات 

النظامي والخاصالتعليم
م غير واستفادتهم من التعلي

النظامي، دروس الدعم 
التربوي وتعليم اللغات

والثقافة املغربية

الصحة

ن مواصلة العمل على تمكي

من االستفادةاملهاجرين من 

،الرعاية الصحية األولية

من وفي حالة املستعجالت و 

البرامج الوطنية

وق تعزيز إدماج املهاجرين في س

العمل 

تحسين منظومة اإلخبار 

والتوجيه لتسهيل ولوج

املهاجرين والالجئين إلى

مراكز التكوين املنهي 

واستفادتهم من الخدمات 

والبرامج املقدمة من طرف

الوكالة الوطنية إلنعاش 

التشغيل والكفاءات

االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء  3


