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  قاعدة المعطیات الخاصة بالتزامات وتعهدات السید رئیس الحكومة خالل
 الجلسات الشهریة المتعلقة بالسیاسة العامة

 

ر. الدورة الجلسة محور الجلسة التزامات وتعهدات السید رئیس الحكومة آجال التنفیذ
 ت

- 2015 
2030 

 
 

 سنة
2021 

التي والتكوین التربیة لمنظومة االستراتیجیة الرؤیة        -تنزیل
مقاربة على تقوم التي المستقبل مدرسة تطلعات        تستحضر
من المنظومة هذه مكونات مختلف تشمل ومتكاملة         شمولیة

 خالل السعي إلى:
  ● تعمیم التعلیم األولي: االلتزام بتحقیق نسبة %67

التكوین وتعزیز والثانوي، االبتدائي التعلیم جودة        ●تحسین
وإرساء التشغیل، فرص لتحقیق أساسیة رافعة باعتباره         المهني
وتأهیل وتعزیز العلمي، والبحث العالي للتعلیم متمیزة         منظومة
جودة من والرفع الخصاص سد بهدف التربویة البشریة         الموارد

 العملیة التعلیمیة وتوسیع البنیة التحتیة المدرسیة:
في لتعمیمها سنة بعد سنة الجماعاتیة المدارس عدد زیادة ●         

 كل أنحاء المغرب،
تطویر عبر االجتماعي الدعم خدمات وتحسین       ●تعزیز
التمییز على دائما الحرص مع استهدافها، آلیات         وتحسین

 االجتماعي للفئات القرویة والشبه الحضریة.
والتكوین بالتربیة المتعلق القانون-اإلطار مشروع       -إعداد

 سیاسة الحكومة
 لمعالجة تحدیات
 التعلیم والتكوین
 المهني والبحث
 العلمي ببالدنا

 الجلسة
 األولى /
 21 ماي
2019 

 

 أبریل
2019 01 
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الفرص وتكافؤ اإلنصاف تحقیق إلى یهدف الذي العلمي          والبحث
من جملة خالل من اإلصالح، استدامة وضمان        والجودة،

 التوجهات األساسیة:
السن رفع خالل من التعلیم إللزامیة الزمني المدى توسیع -         
األطفال تمدرس وإلزامیة سنة 16 إلى اإللزامیة لهذه          األقصى
إدماج یتم أن على األولي، التعلیم في سنوات 5 إلى 4 سنة              في

 الفئة العمریة ل 3 سنوات في مرحلة الحقة.
الشبه واألوساط القرویة األوساط لفائدة اإلیجابي التمییز -       

 الحضریة والمناطق ذات الخصاص.
وضعیات في أو إعاقة وضعیة في لألطفال خاصة عنایة           -إیالء

 خاصة لتمكینهم من حق التعلم.
وتطویر البیداغوجي للنموذج المستمر والتحسین التطویر -       

 المناهج والبرامج والمقاربات البیداغوجیة.
استعمال ترسیخ على أساسا ترتكز لغویة هندسة إرساء -         
الدستوریة ومكانتهما ینسجم بما الرسمیتین الوطنیتین        اللغتین
بطریقة لغویة تعددیة إرساء جانب إلى االجتماعیة        ومكانتهما

 تدرجیة ومتوازنة.
 

 
 

 ینبني برنامج إصالح اإلدارة والوظیفة العمومیة على مستویین:
 المستوى األول ، إصالح نظام الوظیفة العمومیة

الوظیفة منظومة لمراجعة اإلستراتیجیة الرؤیة       *تنزیل

 سیاسة الحكومة
 في تدبیر

 التوظیف في

 الجلسة
 األولى /

 أبریل
2019 02 
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 في القریب
 العاجل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دون تحدید
 

 عرضه على
 مسطرة

 المصادقة
 قریبا

ومحفزة مهنیة عمومیة وظیفة إرساء على تقوم التي         العمومیة
االنتقال عبر الراهنة للمتطلبات االستجابة على وقادرة        وناجعة
على مبني مهني تدبیر إلى للمسارات اإلداري التدبیر          من

 الكفاءات، من خالل:
  1/ مراجعة شاملة للنظام األساسي العام للوظیفة العمومیة

 2/ تكریس مبدأ االستحقاق في ولوج الوظیفة العمومیة
 3/ إصالح نظام ولوج المناصب العلیا:

بالمناصب خاص جدید مرسوم مشروع إعداد على        *االنكباب
المهنیة والكفاءة االستحقاق معاییر تكریس اتجاه في         العلیا
والتقییم والنتائج األهداف على المبني التعاقدي التدبیر        واعتماد

 وربط المسؤولیة بالمحاسبة
تحقیق بهدف العمومیة اإلدارة تحدیث الثاني ،        المستوى
العمومیة االدارة مرافق الى الولوج في المواطنین بین          المساواة
تقدیم في واالستمراریة الوطني التراب تغطیة عبر         وخدماتها،

 الخدمات واحترام القانون والحیاد والشفافیة:
بالسرعة وتفعیله اإلداري الالتمركز میثاق بتطبیق       *االلتزام
القانونیة اآلجال إطار في مفصلة طریق خارطة وفق          الممكنة

 المرتبطة بوضع تصامیم المدیریة لالتمركز اإلداري؛
اعطاء یروم الرقمیة باإلدارة یتعلق قانون مشروع         *اعداد
لبنوك الولوج ضوابط ویحدد الرقمیة للخدمات القانونیة        الحجیة

 القطاع العام
 ورهانات تحدیث
 اإلدارة العمومیة

 21 ماي
2019 
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 المعلومات االداریة؛
التزامات یضبط العمومیة، المرافق میثاق مشروع        *اعداد
التنظیم مستوى على سواء المواطنین تجاه العمومیة         المرافق

  والتسییر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلحالة على
 البرلمان
 خالل

لتدبیر مندمج نظام بوضع الحكومي البرنامج بموجب         االلتزام
اختیار جودة من والرفع وتقییمها، العمومیة       االستثمارات
حیاة على بالنفع یعود بما تنفیذها، وسبل االستثماریة          المشاریع
فرص وإحداث الثروة إنتاج في ویسهم والمواطنین         المواطنات

 الشغل.
ونجاعة مردودیة لتحسین جدیدة مقاربة وتنزیل       ●إرساء

  تدبیر االستثمارات العمومیة:
تفعیل خالل من االستثمار لنفقات المیزانیاتي التدبیر         -تجوید

 القانون التنظیمي لقانون المالیة
 -تعزیز آلیات تتبع االستثمارات العمومیة.

یهم العمومیة االستثمارات لتدبیر موحد إطار وإرساء         -إعداد
والمعلوماتیة والمیزاناتیة والمؤسساتیة القانونیة الجوانب      مختلف
والتدبیر للتتبع الالزمة األدوات توفیر خالل من         والتواصلیة

 األمثل للمشاریع المقترحة للتمویل العمومي.
التجهیزات مجال في العمومیة االستثمارات تنفیذ آلیة         -تحسین
العامة للتجهیزات الوطنیة الوكالة إحداث طریق عن         العامة

 سیاسة الحكومة
 في تدبیر
 االستثمار

 العمومي في أفق
 تحسین نجاعته

 الجلسة
 الثانیة /

09 
 یولیوز
2019 

 

 أبریل
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 األسبوعین
 المقبلین

 
 
 
 

- 2020 
2022 

هاما مدخال ستكون التي ،(48.17 رقم القانون         (موضوع
 لتحسین حكامة االستثمارات العمومیة.

 -تعزیز الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص.
القانون بتعدیل القاضي 46.18 رقم القانون مشروع إعداد *        
العام القطاعین بین الشراكة بعقود المتعلق 86.12         رقم
ببطء المتعلقة اإلشكاالت بعض معالجة من للتمكن         والخاص،

 تفعیل الشراكة بین القطاعین.
العمل سیتم ذلك أجل ومن العمومیة، السیاسات التقائیة تعزیز -          

 على:
 * وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع تقییم السیاسات العمومیة.

خالل من الحكومي البرنامج لتنزیل عملیة آلیات إرساء *         
 وحدات تتبع متخصصة.

 * إحداث لجنة وطنیة لتنسیق وتقییم السیاسات العمومیة.
 ● التدبیر الترابي لالستثمارات العمومیة:

 *التنزیل التدریجي لمیثاق الالتمركز اإلداري
 
 
 
 
 

من الشرائیة قدرتها ودعم المتقاعدین فئة بوضعیة         االهتمام
 خالل:

لمنظومة الشمولي اإلصالح حول التشاور في الشروع -        
 التقاعد.

 - إقرار مبدأ إعادة تقییم المعاشات ومراجعتها.

 وضعیة المتقاعد
 ومكانته في
 السیاسات
 العمومیة

 الجلسة
 الثانیة /

09 
 یولیوز
2019 

 أبریل
2019 04 
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 في القریب

 في أفق سنة
2020 

خارطة إعداد حول واسعة تشاركیة مقاربة وفق دراسة إنجاز -          
اعتماد على المبني التقاعد لمنظومة الشمولي لإلصالح         طریق

 نظام القطبین (قطب عام وقطب خاص).
 - تطویر التكوین في مجال التخصصات،

لملفات اإللكتروني بالتدبیر المتعلقة اإلجراءات تنزیل تعمیم -        
 معاشات التقاعد بجمیع اإلدارات.
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