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الدورة

اجللسة

اجلوسة ا ألوىل
 18 /دجنرب
أأنخوجر 2018
2018

حمور اجللسة

امسمل الاجامتؾي
ومذعوحات الكالع
الاكذطادي

التزامات وتعهدات السيد رئيس احلكومة

آجال التنفيذ

ثخين ملارتة ثخوىخ حتليق امخوازن تني احلفاظ ؿىل امخوازانت الاكذطادية واملامية وثـزيز
ثنافس ية الاكذطاد اموظين وحتسني مناخ الاسدامثر و ا ألؾٌلل ،من هجة ،وتني ثخين س ياسة
كويص
اجامتؾية حتفغ ملومات امسمل الاجامتؾي واس خلرار ا ألوضاع الاجامتؾية ،ؿرب ت
امخفاواتت الا جامتؾية واجملامية وثـزيز امخضامن  ،و امرتنزي ؿىل دمع امفئات امفلرية واميشة ،
وامخوزيؽ امـادل لمرثوات املرتثحة ؾن اهمنو ؿىل اكفة امرشاحئ وؿىل ٍلوع امرتاب اموظين  ،من
هجة أأخرى.
اؾامتد ؿدة أميات نلمسامهة يف امسمل الاجامتؾي:
 /1ثـزيز احللوق واحلرايت وثـزيز امثلة يف املؤسسات ويف امفاؿوني
 اؿداد خعة امـمل اموظنية يف جمال ادلميلراظية وحلوق الوسان اؿداد دميل امخـامل ا ألمين مؽ الاحذجاجات /2ثـزيز امس ياسات الاجامتؾية
 مواضةل احلكومة ثنفيذ س ياس هتا الاجامتؾية املمتثةل يف امربامج الاجامتؾية اميادفة اىل ثلويصامفوارق الاجامتؾية واجملامية  :جرانمج ثيسري  -ثوس يؽ لحئة املس خفيدين من خدمات ضندوق
امخاكفل امـائًل ؿرب ادراج فئات جديدة  -جرانمج امخـويظ ؾن فلدان امشغل  -جرانمج دمع
ا ألشخاص ذوي الاحذياجات اخلاضة  -دمع املرحةل امثامثة مربانمج ا ملحادرة اموظنية نوخمنية
امخرشية ...
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اجلوسة ا ألوىل
 18 /دجنرب حتدايت ثبأىيل امر أأسٌلل
أأنخوجر 2018
2018
امخرشي

مصلحة األسئلة

 وضؽ خارظة ظريق لضالح منؼومة اذلاية الاجامتؾية وثعوير حاكمهتا من خالل مرشوعارساء هؼام فـال مرضد امفئات امفلرية واميشة هبدف ضٌلن اس هتدافيا ثشلك أأنرث ؿدل
وفـامية ،يلوم ؿىل احداث جسل اجامتؾي موحد.
 اؿداد مرشوع كاهون يخـوق مبنؼومة اس هتداف املس خفيدين من جرامج اذلاية الاجامتؾية. /حتسني املناخ الاجامتؾي
 امخددؽ اميويم نومناخ الاجامتؾي داخل اموحدات الهخاجية ،وضٌلن امخدتري اجليد نوزناؿاتامناش ئة تني ظريف الهخاج.
 ثـزيز حاكمة ثدتري امـالكات املينية وحتسني املناخ الاجامتؾي وضٌلن اس خلراره. مواضةل احلوار الاجامتؾي :امـزم واحلرص ؿىل الاس مترار يف امخواضل واجناح احلوار نوخوضلاىل اثفاق مذوافق حوهل من ظرف خمخوف امفركاء الاجامتؾيني .
 توورة ميثاق اجامتؾي جديد حيلق امسمل وامامتسم الاجامتؾي ،ويريس كواؿد حمنية اكذطاديةواجامتؾية مذوازهة ،ابلس خفادة من ر أأي اجملوس الاكذطادي والاجامتؾي وامحييئ وابمدشاور مؽ
اكفة امفركاء الاجامتؾيني والاكذطاديني.
ثبأىيل امر أأسٌلل امخرشي ؿرب:* ثدارك اخلطاص من خالل امدرسيؽ يف ثزنيل جرامج حمارتة ا ألمية؛
* مواهحة ادلينامية اميت يـرفيا امنس يج الاكذطادي مبالمئة امخكوينات مؽ حاجيات
امشغل من خالل متكني املواظنني من اهمتدرس وامخكوين.
ويف اظار ثزنيل امرؤية الاسرتاثيجية لضالح منؼومة امرتتية وامخكوين وامححر امـومي " 2030-2015اذلي يـد مدخال أأساس يا مخبأىيل امر أأسٌلل امخرشي سيمت امـمل ؿىل:

الحاةل ؿىل
امربملان كريحا

يف املرية
امـاجل

 ختفيظ وس حة اميدر املدريس ابمنس حة نومس خوى الاتخدايئ يف اجملال املروي اىل:
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 %2,5 %1 ثـممي امخـومي ا ألويل
 ثنفيذ امربامج الاجامتؾية امرامية اىل جتاوز املـيلات اميت حتول دون متدرس أأتناء امفئات
املـوزة.
 الارثلاء جبودة امخـومي امـايل من خالل:
 مالءمة امـرض امحيداغويج مؽ حاجيات احمليط وثـزيز همننة مساكل امخكوين املـمتدة ؾنظريق * :امرفؽ من ؿدد امعوحة املسجوني ابملؤسسات ذات الاس خلعاب احملدود
* امرفؽ امخدرجيي من ؿدد امعوحة املسجوني ابملساكل املميننة ابملؤسسات ذات الاس خلعاب
املفذوح
 ارساء ىندسة تيداغوجية جديدة ،لس امي ثسكل الجازة من خالل اؾامتد مساكل جديدةنوخكوين يف اجملالت امواؿد ة :اكظالق الجازة املينية يف امرتتية نوزايدة يف مردودية امخـومي يف
أأفق حكوين  200000أأس خاذ.
 الاىامتم وامـناية ابمخكوين امليين من خالل امـمل ؿىل:
 امرفؽ من امعاكة الاسديـاتية؛ حتسني جودة امخكوين امليين؛ مالءمة امخكوينات مؽ مذعوحات سوق امشغل - :دمع ثدريس انوغات  -دمع امخكوين امرمقي -ثعوير احلس امللاوليت  -جرجمة وحدات حول امسووهيات املينية  -وضؽ هؼام نوخطديق ؿىل
مكدس حات امخجرتة املينية...
الاىامتم ابجلاهة امطحي وامـناية جبودة احلياة  ،ألن حمثني امر أأسٌلل امخرشي يلذيض أأن يمتخؽا ألشخاص تطحة جيدة متكهنم من حتليق اماكانهتم وثعوـاهتم كأشخاص منخجني يف اجملمتؽ  ،من
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خالل امخداتري امخامية:
 ثوس يؽ وثـممي هعاق امخغعية امطحية. جتويد امـرض امطحي واخلدمات امطحية. مـاجلة الاخذاللت وامنلائص اميت يـاين مهنا كعاع امطحة. -امـمل ؿىل مـاجلة مـضةل امنلص يف املوارد امخرشية.
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اختاذ ٍلوؿة من امخداتري وال جراءات ثودف لكيا أأو جزئيا حملارتة امفلر واميشاشة والكطاء
الاجامتؾي والاس خجاتة نوحاجيات ا ألساس ية نومواظنني من خالل:
 /1ثعوير وجتويد وثوس يؽ وثـممي خدمات امخـومي وامطحة :
 الاس مترار يف رفؽ املزياهية اخملططة نوخـومي ابس مترار س نة تـد س نة ل - :ثـزيزامـرض امرتتوي  -حتسني ادلمع الاجامتؾي -ثوس يؽ كاؿدة املس خفيدين من ا دلاخويات
واملعامع املدرس ية  -امخؽممب امخدرجيي نوخـومي ا ألويل ......
اجلوسة امثاهية
امس
امـمومية
ياسات
س
 الا مترار يف امزايدة يف مزياهية وزارة امطحة ثدرجييا س نة تـد س نة لمـمل ؿىل : 15 /يناير
ملواهجة امفلر واميشاشة،
أأنخوجر 2018
2019
 جتويد وثوس يؽ امخغعية امطحية ا ألساس ية  ،وامـمل ؿىل اضالح مهؼومة املساؿدةخطوضا يف امـامل املروي
امعحية "راميد".
 جسييل وثيسري رشوط اس خفادة امعوحة من امخبأمني الجداري ؿىل املرض . ثزنيل ملذضيات املاهون  98.15اخلاص تنؼام امخامني الجداري ا ألسايس ؾناملرض ،وامـمل ؿىل ثوس يـو ثدرجييا ميشمل لك املينيني غري ا ألجراء وامـٌلل
املس خلوني و أأحصاب املين احلرة.
 /2دمع امدشغيل
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 ثدكيق الاسرتاثيجية اموظنية نودشغيل.ثوكيؽ اثفاكيات مؽ مجيؽ اجليات ودمع امحـد اجليوي ملدشغيل .
 مواضةل دمع ومذاتـة جرانمج امللاول اذلايت يلجتاوز ؿدد املس خفيدين 150000مس خفيد.
 /3دمع امربامج الاجامتؾية وحتسني حاكمهتا من خالل اؾامتد املرحةل امثامثة نومحادرة اموظنية
نوخمنية امخرشية اميت أأظوليا ضاحة اجلالةل املكل دمحم امسادس (تغالف مايل كدره  18مويار
درمه) ،واميت هتم حمارتة امفلر واميشاشة وحتسني دخل املواظنني خاضة ابمـامل املروي ل:
 ثفـيل وثعوير جرانمج ادلمع املحارش م ألرامل يف وضـية ىشة احلاضنات ألظفامين. مواضةل ثلدمي خدمات ضندوق امخاكفل امـائًل . ثنفيذ وثعوير برانمج امخـويظ ؾن فلدان امشغل .ثعوير وحتسني حاكمة جرامج اذلاية الاجامتؾية :
احاةل مرشوع كاهون خاص ابحداث جسل اجامتؾي موحد ،يـد مبثاتة كاؿدة ثضم املـعياتالاجامتؾية والاكذطادية نومسجوني ؿىل امربملان.
 /4الهنوض حبلوق امفئات الاجامتؾية الأنرث ىشاشة من خالل ثخين س ياسات معومية مندجمة
ووكائية:
 ثزنيل جرامج اخلعة احلكومية نومساواة (اهرام .)2 ثنفيذ امس ياسة امـمومية املندجمة ذلاية امعفوةل . امس ياسة امـمومية املندجمة نوهنوض اب ألشخاص يف وضـية اؿاكة. ثـزيز أأدوار مؤسسات امرؿاية الاجامتؾية: اؿداد مرشوع كاهون يخـوق ابمـاموني الاجامتؾيني ،اذلي يشلك خعوة اضافية يف مبأسسة
امـمل وثـزيز دور امـامل الاجامتؾي يف امخمنية .
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 اؿداد "مهنجية مرشوع املؤسسة" ومواهحة مؤسسات امرؿاية الاجامتؾية لؾامتدىا.
 ايالء امفالحة امخضامنية الاىامتم امكدري يف خمعط املغرب ا ألخرض هبدف مساؿدةامفالحني امطغار واملخوسعني ملرفؽ من مردودية اهخاهجم ،وامريق مبس خوامه الاجامتؾي
واملـييش واهدماجوم يف اكذطاد امسوق.
 /5مواضةل ثنفيذ امربامج املوهجة نوـامل املروي:
 جرسيؽ ثزنيل جرانمج ثلويص امفوارق الاجامتؾية واجملامية اخلاص ابمـامل املروي .جرانمج حمنية املرانز املروية امطاؿدة
ابؾخحارىا رافـة أأساس ية مخحليق امخمنية
* امخبأهيد ؿىل مواضةل ثفـيل اجليوية املخلدمة،
الاكذطادية والاجامتؾية واجملامية ،وفق ملارتة حراتية جس هتدف ثلويص امفوارق تني خمخوف
املكوانت اجملامية وثوزيؽ فر ص امخمنية ثشلك ؿادل تيهنا ،وذكل ؿىل خمخوف املس خوايت ،ومن
مجوهتا الاىامتم تلضااي ادماج امش حاب وحمثني كدرات املعاع امفاليح  ،ابختاذ امـديد من
الجراءات:
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اجلوسة امثاهية
اجليوية املخلدمة
 15 /يناير واشاكلت ادماج امش حاب
أأنخوجر 2018
2019
وحمثني كدرات املعاع
امفاليح

2021-2018

 اس خكٌلل امرتساهة املاهوهية املنؼمة نوجيوية املخلدمة . ثلدمي ادلمع املايل امالزم نوجيات وثـزيز مواردىا املامية . ثـزيز املدرات امخدتريية نوجيات.* امـمل ؿىل اؿداد اظار مرجـي مخفـيل اضالح امنؼام اجلديد املخـوق مبحاس حة ادلاؿات
امرتاتية.
*فامي يخـوق ابدماج امش حاب  ،فلد حؼي ابىامتم هحري يف اخملعط الاسرتاثيجي نودشغيل ،من
خالل اختاذ ٍلوؿة من امخداتري:
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السيد رئيس احلكومة
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 /1وضؽ خعة مذـددة امس نوات لهـاش امدشغيل ؿىل ضـيد لك هجة ،ؿىل أأساس
جشخيص حرايب مشرتك،
 /2وضؽ ثداتري حراتية نودشغيل ممكةل نوخداتري اموظنية ،
 /3وضؽ أميات حراتية مناس حة مضٌلن متويل الجراءات امللررة ،
 /4وضؽ اظار حاكمة حراتية وحتديد اموسائل والماكانت امالزمة مضٌلن وضؽ ثداتري
فـاةل.
*يف ىذا الظار سيمت امـمل ؿىل ثوكيؽ ؾلود جرانمج تني احلكومة ولك هجة ؿىل حدة ،واوشاء
املرانز اجليوية نودشغيل وتوورة ثداتري هجوية مخمنية امكفاءات وامخكوين حسة حاجيات لك
هجة.
*وفامي يخـوق حبمثني كدرات املعاع امفاليح يف ػل اجليوية املخلدمة  ،فلد مت اختاذ ٍلوؿة من
امخداتري حمتثل يف:
* ثـزيز امالمترنز يف ثدتري املعاع امفاليح .
*اؾامتد اخملععات امفالحية اجليوية اميت مت امخوكيؽ ؿوهيا رمسيا أأمام أأهؼار ضاحة
اجلالةل.
* ثولزنيل ىذه الاسرتاثيجية مت اؾامتد ؿدد من الميات املطاحدة هبدف اجراز املؤىالت اميت
حزخر هبا لك هجة ،مهنا:
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* حمنية سالسل الهخاج – ارساء أميات امخجميؽ – اههنوض ابمفالحة امخضامنية...
*حمثني امـنرص امخرشي يف اجملال امفاليح .
* امرشوع يف اؿداد خمعط وظين لوشاء حاضنات املشاريؽ املحخكرة .
* ثـممي مسعرة متويم ا ألرايض امسالمية مفائدة ذوي احللوق .
* احلرص ؿىل:
 مواضةل ثزنيل ال ضالحات الىيلكية امرامية اىل حتسني مناخ الاسدامثر وا ألؾٌللواميت متس يف اموكت ذاثو حتسين مناخ امخجارة واملينيني يف مجيؽ اجملالت.
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 امخبأهيد ؿىل أأن امخداتري املخخذة جرمس كاهون املامية  2019هتدف اىل دمع امللاولتاملغرتية وابمخايل اهـاش امخجارة كثلويص أجال ا ألداء  ،وحتسني اموموج نومتويل من خالل
اجلوسة
ثخس يط أميات امضٌلن ؾن ظريق ضندوق امضٌلن املرنزي ورفؽ سلف اهمتويل ؿرب املروض
امثامثة  12 /امخداتري ادلرهية وامرضيخية
أأنخوجر 2019
امطغرى ،ومراجـة اجلدول احلايل نورضيحة ؿىل امرشاكت هبدف مالمئخو مؽ خطوضيات
فرباير  2019و أأثرىا ؿىل كعاع امخجارة
امللاولت امطغرى واملخوسعة.
* ثنؼمي مناػرة وظنية حول امخجارة لرشاك خمخوف ىيئات امخجار وامفاؿوني موضؽ رؤية
جديدة ملعاع امخجارة.
* ثنؼمي مناػرة وظنية حول الضالح اجلحايئ موضؽ خريعة ظريق مذاكمةل وشامةل.
*وخبطوص امخداتري امرضيخية اميت جاء هبا كاهون املامية مس نة  2018ودخوت حزي امخنفيذ
اتخداء من فاحت يناير  ،2019واميت أأاثرت جدل واسـا ،مت امخبأهيد ؿىل:
 -ان ثدتري امخـريف املوحد نوملاوةل هيم فلط امرشاكت اميت ثـمتد هؼاما حماس حاثيا .

أأجريل 2019
ماي 2019
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مصلحة األسئلة

جملس ادلستشارين

 ان ثدتري امزامية اؾامتد جرانمج مـوومايت نوفوحرة من يدخل حزي امخعحيق ال تـد اضدارهص ثنؼميي خاص تدشارك مؽ املينيني  ،و أأن امفوحرة المكرتوهية ل هتم سوى ا ألشخاص
املوزمني مبسم احملاس حة واذلين يؤدون امرضيحة ؿىل احلطيةل اخلاضـة نورضيحة احملددة تناء ؿىل
ىذه احملاس حة ،و أأن ضغار امخجار واحلرفيني واملينيني اخلاضـني نورضيحة وفق امنؼام اجلزايف غري
مـنيني هنائيا هبذا امخدتري.
 الامزتام ابؿادة جدوةل امخداتري ادلرهية املخخذة اميت حزامنت مؽ امللذضيات اجلحائية اخلاضةابمفاثورة المكرتوهية.
*ثزنيل ورش اجليوية املخلدمة ابؾخحاره مدخال أأساس يا مخحليق امخمنية وحمارتة امفوارق اجملامية
والاجامتؾية؛
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فرباير 2019

* ثزنيل وثعحيق ميثاق امالمترنز الداري؛
*مواضةل ثـممي وحتسني اخلدمات ا ألساس ية يف جمال امطحة وامخـومي ؛
جرانمج احلد من امفوارق *مواضةل دمع امربامج الاجامتؾية وحتسني حاكمهتا .
اجملامية والاجامتؾية
* تد أأ امـمل ابمسجل الاجامتؾي املوحد؛
*مواضةل ثنفيذ خمخوف امربامج اخلاضة ابمـامل املروي ؛
* حزويد أأزيد من  7800دوار و 659مرنز ابملاء امطاحل نورشب؛
* حزويد  1207مرنز ثش حكة امخعيري امسائل مؽ اؿادة اس خـٌلل  573مويون مرت مكـة من
املياه امـادمة س نواي.

2020-2019
يف أأفق 2026
يف أأفق 2040
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