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الدورة

اجللسة

حمور اجللسة

التزامات وتعهدات السيد رئيس احلكومة

آجال التنفيذ

 /1ثؼزيز امبنيات امخحخية مبا فهيا ش باكت امخواضل وغريىا ؛
 /2حتفزي الاسدامثر والاىامتم ابالكذطاد الاجامتغي ودمع فرص امدشغيل؛
 /3دمع مشاريع امخمنية امبرشية والاجامتغية وحتسني اموموج اىل خدمات امطحة وامخؼومي.
اجلوسة الوىل
 /4حمثني امرثوات امعبيؼية واسدامثر ػائداهتا مفائدة امساكنة وضٌلن دميومهتا واس مترارىا؛
 /5ثؼزيز آميات احلفاظ ػىل امرتاث امطحراوي واحلساين وامخؼريف بو واسدامثره ملطوحة
 15 /ماي اهمنوذج امخمنوي ملكاممي
آبريل 2018
2018
االوسان.
اجلنوبية
2021
* رضد غالف مايل مخنفيذ ىذا امربانمج يطل اىل حوايل  80مويار درمه  ،ويخوكع آن ثطل
وس بة اجنازه ل .%70
* اهعالق مرشوع حتوية مياه امبحر ابدلاخةل ،واذلي س ميكن من ثوفري  10000منطب شغل هناية 2018
كار.
 امزتام احلكومة ابختاذ امخدابري والميات امالزمة ذلاية املس هتكل من آجل:
 /1ثوفري املواد الساس ية،
اجلوسة الوىل
كاهون املامية 2019
 /2مراكبة جودة وسالمة املنخجات امغذائية وموافلهتا نومؼايري امطحية وامبيئية،
آبريل  15 / 2018ماي امس ياسة امؼامة املرثبعة  /3مناس بة السؼار مؼموم املواظنات واملواظنني.
2018
حبٌلية املس هتكل
 ومخزنيل ىذه الامزتامات سيمت اختاذ مجةل من امخدابري هتم ابلساس:
ابخداء من يوهيو
* جتويد االظار املاهوين ذلاية املس هتكل
2018
* اػداد ٍلوػة من مشاريع كرارات وزارية آو مشرتكة بني ا موزارات املؼنية واملرثبعة هبذا
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اجملال،
* حتيني املاهون رمق  31.08من آجل مالءمذو مع املؼايري ادلومية ومواكبخو نوخحدايت اجلديدة
املخؼولة بخعور املٌلرسات امخجارية (امخجارة االمكرتوهية).
* دمع املدرة امرشائية نومواظن:
* اكرار امرفع من امخؼويضات امؼائوية ب  100درمه غن امعفل امواحد واىل حدود س خة آظفال
* رفع ادلخل بزايدة  400 / 300درمه نوموظفني اذلين ثلل آجورمه غن 5500
* رفع منحة اموالدة اىل  1000درمه
* جشكيل فريق معل الجناز دراسة حول آسؼار خمخوف املنخوجات الكرث اس هتالاك ،واػداد
ثطور لختفيف امضغط ػىل املدرة امرشائية ملرس.
* وضع منوذج يضبط اسؼار احملروكات دون االخالل بخحريرىا.
*اختاذ االجراءات امالزمة ملؼاجلة هلط ضؼف اميت يؼاين مهنا الاكذطاد اموظين.
*اختاذ ٍلوػة من امخدابري نورفع من مس خوى اس خفادة الاكذطاد اموظين من اثفاكيات امخبادل
احلرػرب:
 مأسسة مهنجية امخفاوض ػىل امطؼيد اموظين ،اجلوسة امثاهية اثفاكيات امخبادل احلر
 اسدشارة ممثًل ادلؼيات املينية الكرث متثيوية غند اػداد امخوكيالت امخفاوضية وخالل 19 /يوهيو وآثرىا ػىل املزيان امخجاري
املفاوضات بطفة دورية،
آبريل 2018
 2018وثنافس ية امللاوالت
 اػداد مرشوع املرسوم امخعبيلي نولاهون رمق  91.14املخؼوق ابمخجارة اخلارجية واذلي يخضمن االحاةل ػىل مسعرةامطغرى واملخوسعة
املطادكة يف املريب
مأسسة انوجنة اموظنية نومفاوضات امخجارية ،اميت س يؼيد اههيا مبيمة ثنس يق املفاوضات،
امؼاجل
 مواكبة امللاوالت امطغرى واملخوسعة اميت ثنشط يف جمال امخطدير مخؼزيز حضورىا ػىلمس خوى السواق اخلارجية،
 مواضةل ثعوير وحتسني هظام املؼايرة ،قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السيد رئيس احلكومة
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اجلوسة امثاهية
امس ياسة امؼامة املخؼولة
 19 /يوهيو
بدمنية انوغات وامخؼبريات
آبريل 2018
2018
امثلافية واموظنية

مصلحة األسئلة

 ثنفيذ ثدابري اذلاية امخجارية مفائدة املنخوج اموظين ، مواضةل حتسني مناخ الغٌلل والاسدامثر ، وابمنس بة نوخدابري املزمع اختاذىا ابمنس بة نولعاع امفاليح:*ػىل مس خوى امخطدير :ضٌلن امظروف املواثية موموج املنخجات امفالحية اموظنية خملخوف
السواق امخجارية اخلارجية؛
*ػىل مس خوى الاس خرياد :اغامتد ظريلة مذحمك فهيا مخحرير املنخوجات امفالحية ػىل مدى فرتة
اهخلامية مخفادي احلاق آي رضر بسالسل االهخاج احملوية وبمتكني ا مللاوالت امطغرى واملخوسعة
من حتسني ثنافسيهتا من آجل اهدماهجا يف امسوق امؼاملي ؛
*رفع امرسوم ادلركية ػىل اس خرياد املمح لكٌل اكن املنخوج اموظين مذوفرا حٌلية لمفالح املغريب ؛
*جشكيل جلن مشرتكة خمخطة ابمشق امفاليح ،ملكفة بخدبع وثنفيذ االثفاكيات ،وكذا دراسة
جل املواضيع ذات امؼالكة ابمشق امفاليح الجياد احلوول املناس بة ؛
*وضع وثفؼيل ٍلوػة من الميات املواكبة مس ياسة امخحرير لثفادي احلاق الرضر ابالهخاج
ادلاخًل ولحتسني ثنافس ية امللاوالت امطغرى واملخوسعة ،من آمهيا:
اغامتد مواضفات اجلودة واملواضفات امطحية وامطحية امنباثية؛حمثني املنخوجات امفالحية. /1اس خكٌلل امرتساهة املاهوهية يف جمال حمنية انوغات وامثلافة اموظنية ػرب اضدار:
 مرشوع كاهون ثنظميي رمق  26.16يخؼوق بخحديد مراحل ثفؼيل امعابع امرمسي ملمازيغيةوكيفية ادماهجا يف جمال امخؼومي ويف جمال احلياة امؼامة ذات الوموية ؛
 مرشوع كاهون ثنظميي  04.16يخؼوق ابجملوس اموظين نوغات وامثلافة املغربية ؛ /2اختاذ مجةل من امخدابري االجرائية مخمنية انوغات وامخؼبريات امثلافية اموظنية ػرب:
-حمنية انوغات وامثلافة املغربية يف ضوء االسرتاثيجية املؼمتدة يف ثدريس انوغات ؛

كيد ادلرس آمام
امربملان
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اجلوسة
امثامثة  10 /هظام امطفلات امؼمومية
آبريل 2018
يوميوز  2018ورىان احلاكمة اجليدة
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 اغخبار انوغة امؼربية مغة امزامية يف لك مس خوايت امخؼومي املدريس ؛ ثؼممي ثدريس انوغة المازيغية يف امسكل الابخدايئ ؛ تيسري بؼظ امخؼوٌلت ابنوغة المازيغية يف امس نوات الوىل من امخؼومي الابخدايئ ؛ ثعبيق هفس امللاربة ػىل مس خوى امسكل االػدادي وامثاهوي يف ثدريس انوغة المازيغية ؛ويف آفق امخؼممي امخدرجيي نوغة المازيغية ،فان امؼمل ينطب ػىل اختاذ امخدابري امخامية:
اػداد امربانمج ادلرايس نوغة المازيغية مبكوانثو انوسنية واملؼجمية ومحومخو امثلافية ؛جتديد مهناج انوغة الامازيغية ػىل غرار ابيق انوغات املدرسة مبنظومة امرتبية وامخكوين؛احلرص ػىل ثوفري امؼدد امالزم من الساثذة مخغعية اخلطاص يف ىذا اجملال ؛امرشوع يف ثدريس انوغة المازيغية ببؼظ املؤسسات واملؼاىد امؼويا؛امؼمل ػىل ادراج ثدريسيا ثدرجييا اب ملؼيد امؼايل نوفن املرسيح وامخنش يط امثلايف و املؼيداموظين مؼووم الآاثر وامرتاث؛
 املؼيد امؼايل نولضاء ). (ISMثؼزيز موكع انوغة وامثلافة املغربية يف جمال امسمؼي امبرصي من خالل ثلدمي مزيد من ادلمعدلمع االػالم المازيغي.
ثوس يع آضناف جائزة املغرب نوكذاب مدشمل االبداع المازيغي .ثؼزيز حرية اموموج اىل امعوبيات امؼمومية واحلطول ػوهيا واملساواة يف املؼامةل بني املخنافسني؛حتدير آميات واجراءات امطفلات امؼمومية وثلوية امضٌلانت امللدمة نومخنافسني وامشفافية يفاخذيار آحصاب امطفلات امؼمومية واحملافظة ػىل املال امؼام؛
ثوحيد الهظمة املخؼولة ابمطفلات امؼمومية ابمنس بة ملشخاص امؼموميني ،دوةل وجٌلػاتحرابية ومؤسسات معومية وغريىا ،مع مراػاة خطوضياهتا؛
-ثبس يط وثوضيح مساظر ثدبري امطفلات امؼمومية؛

2020
يف آفق 2030

ش خنرب 2018
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اجلوسة
امثامثة  10 /امغرف املينية ورىان
آبريل 2018
يوميوز  2018امخمنية
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مالمئة امطفلات امؼمومية مع جحم وجمال ثدخل امللاوالت املخوسعة وامطغرى ،وجسييل امؼملػىل مشاركهتا واحلر ػىل امخجمؼات وامخؼاكد من امباظن وثبس يط امرشوط مدشجيع مسامههتا
وثؼممي مبدآ الاسدشارة لكرب ػدد من امللاوالت املخوسعة وامطغرى مبناس بة لك معويات
الاكذناء؛
ثؼزيز اس خخدام حكنوموجيات املؼوومات واالثطال احلديثة ضٌلان نومزيد من امشفافية؛ اجناز دراسة حول امبؼد الاكذطادي نوعوبيات امؼمومية يف اظار برانمج معل انوجنة
اموظنية مخحسني مناخ الغٌلل.
ضٌلن امشفافية وحرية املنافسة واملساواة يف اموموج اىل امطفلات امؼمومية ؛اس خحضار مبدآ حرش يد امنفلات يف ثدبري امعوبيات امؼمومية ؛ثؼزيز مراكبة وثدبع جودة اجناز امطفلات امؼمومية ؛اخضاع امطفلات امؼمومية نومراكبة وامخدكيق ؛حتسني آآجال الداء؛ مواضةل انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية الاضعالع مبياهما الساس ية يف جمال حتسني
حاكمة وثدبري امطفلات امؼمومية.
 امخأكيد ػىل مواضةل خمخوف الوراش االضالحية اميت هتدف اىل حتسني حاكمة امطفلات
امؼمومية يف اجتاه اضفاء املزيد من امشفافية واملساواة يف اموموج اىل ىذه امطفلات وفق منعق
الاس خحلاق.
 مواضةل االضالح امشامل نوغرف املينية بغاية ارساء منظور جديد جيؼل مهنا رافؼة حليليةمالسدامثر املنخج ويؤىويا ،اضافة اىل ادلور اهمتثيًل نولوى الاكذطادية والاجامتغية ،نوليام
بدورىا الاكذطادي يف حتفزي الاسدامثر واهخاج امرثوة ،وخوق فرص امشغل ،واملسامهة يف
اجناز مشاريع اسدامثرية ػىل امطؼيد اجليوي ،وكذا مؼب آدوار اموساظة املينية وادلمع

2018
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واملساػدة اجتاه مندسبهيا املينيني.
 اختاذ امخدابري ملواكبة امغرف املينية ،مبا ميكهنا من الاضعالع ابلدوار الساس ية اميت آحدزتمن آجويا ابغخبار لك غرفة ػىل حدا:
* مواضةل ثفؼيل االثفاكية-االظار املوكؼة ،حتت امرئاسة امفؼوية مطاحب اجلالةل املكل دمحم
امسادس هرصه هللا  ،بني احلكومة وجامؼة غرف امخجارة وامطناػة واخلدمات ،واميت حتدد
امزتامات احلكومة وامغرف وجامؼهتا فامي خيص ثفؼيل دور ىذه املؤسسات .
* بوورة مرشوع اضالح مشويل نوغرف وامؼمل ػىل ثزنيل مضامينو.
 يف اظار ارساء آسس احلاكمة اجليدة سيمت امؼمل ػىل :
 وضع هظام نومراكبة ادلاخوية وحماس بة ػامة مشيود بطحهتا من كبل خبري حماس بايت ؛ وضع هظام مؼوومايت مالمئ؛ بوورة اثفاكيات مذؼولة مبخععات حمنية خاضة بلك غرفة ػىل حد ا وكذا جبامؼة امغرف .
 ثوفري آميات املواكبة امالزمة سواء ابمنس بة نوجامؼة آو نوغرف بغية مساػدهتا ػىل ثنفيذ
وثدبع اجناز بنود ىذه االثفاكيات.
 ثؼزيز متثيوية الغرف يف بؼظ امييئات ابغخبارىا رشياك آساس يا يف دينامية امخمنية :ضٌلن
متثيويهتا يف جمامس ادارة املراكز اجليوية مالسدامثر .
وضع ثطور جديد خبطوص حتسني االظار املاهوين وامخنظميي ل لغرف وفق ملاربة جشاركية،
مع الخذ بؼني الاغخبار امخجربة املغربية يف جمال امغرف املينية وكذا امخجارب امناحجة يف ىذا
امليدان ػىل امطؼيد ادلويل.
 امخأكيد ػىل مواضةل دمع امغرف املينية الربع بش ىت اموسائل املخاحة كطد مساػدهتا ػىلالاضعالع مبياهما واههنوض بأدوار ىا يف ادلفاع غن حلوق املينيني واالسيام يف حتليق امخمنية
احملوية املنشودة.
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