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 موسم الحج 1440
 ه

بعملیات المرتبطة اإلكراهات على للتغلب مستجدات 6         د
 تنظیم الحج:

-100 بإضافة المغاربة المؤطرین حصة       زیادة
  مؤطر لیصبح العدد 750؛

الحجاج- علیهم یتعرف إقلیم كل في مؤطرین         تحدید
الرجوع غایة إلى معهم اتصال في ویظلون السفر قبل           مدة

 من الحج؛
وتوجیههم- والمرافقین للمؤطرین تداریب      تنظیم

حاجا 50 بمعدل سیؤطرونهم الذین الحجاج على         للتعرف
) برنامج استعمال على تدریبهم مع مرافق،        لكل

 MAPS.ME) الذي یساعد على تحدید الموقع؛
المشاعر- داخل النقل خالل الردین نظام من         النقص

حافلة، 330 بتعبئة وذلك الحجاج، من %60         بنسبة
 أقدمها یرجع استعمالها إلى 2016؛

مدة- تتعدى وأال كثافة، أكثر جویة رحالت         برمجة
 إقامة الحجاج 30 یوما في الدیار السعودیة؛

حجاج- لمطوفي األهلیة المؤسسة مع االتفاق        تم
في مطبوخة غذائیة وجبات إعداد على العربیة         الدول

 سبل ضمان عدم
 تكرار المشاكل التي
 عانى منها الحجاج

 المغاربة

 األوقاف
 والشؤون
 اإلسالمیة

 الجلسة
 األولى

 16 أبریل
2019 

01 



 حینها بمنى وعرفة بدل المعلبات الجاهزة.

 حصیلة المدارس إنجاز 150 مدرسة جماعاتیة. سنة 2021
 الجماعاتیة

 التربیة
 الوطنیة

02 

 الدخول المقبل

-4 من التمدرس: إللزامیة الزمني المدى        توسیع
 سنوات إلى 16 سنة

 تعمیم التعلیم األولي-
القروي- العالم في األوساط لفائدة إیجابي        تمییز

الفتیات تمدرس ودعم النائیة والمناطق الحضریة        والشبه
 إلى جانب األطفال في وضعیات هشة وفي وضعیة إعاقة

والرابعة- الثالثة للسنة للمناهج وتحسین       تطویر
 ابتدائي، وللسنة الخامسة والسادسة ابتدائي.

 إشكالیة المنظومة
 التعلیمیة

 التربیة
 الوطنیة

 الجلسة
 الثانیة

 23 أبریل
2019 

 

03 

 األشهر المقبلة
في- العادمة المیاه تصفیة محطة بناء        انطالق

 المنطقة الصناعیة بالداخلة
 الصرف الصحي في
 المنطقة الصناعیة

 بالداخلة

 التجهیز والنقل
 واللوجیستیك

 والماء

04 

لكتابة- األشهر المقبلة الوطنیة المدرسة إحداث عن       اإلعالن
  الضبط

 مكانة كتابة الضبط
 العدل في المنظومة القضائیة

.05 

  كل سنة ما بین
2019-2021 

وقدرات عدد تعزیز مع للقرب مستعجالت 5         تجهیز
في الوحدات بهذه العاملة الطبیة والشبه الطبیة         األطر

 إطار مخطط تسریع تأهیل المستعجالت.

 تعمیم دعم مستعجالت
 الجلسة الصحة القرب ببالدنا

 الثالثة
 30 أبریل
2019 

06 

 في أفق 2023
 اإلجراءات المتبعة تأهیل 120 مركزا لالستفادة من تقنیة الطب عن بعد.

 لتقویة برنامج الصحة
 المتنقلة بالعالم القروي

 الصحة
07 



 اإلحالة على
 البرلمان في

 األسابیع المقبلة

  تحسین اإلطار القانوني من خالل:
 - تعدیل النظام األساسي للعاملین بهذه الغرف،

 - مراجعة مدونة االنتخابات.

 ترجمة التزام الحكومة
 بتوسیع أدوار غرف
 الصناعة والتجارة

 وتنمیة مواردها المالیة

 الصناعة
 واالستثمار
 والتجارة
 واالقتصاد
 الرقمي

 الجلسة
 الرابعة
 07 ماي
2019 

08 

 
 بدون تحدید

لمراجعة- 2.14.791 رقم المرسوم      مراجعة
وعاء لتوسیع الدعم من االستفادة ومعاییر        شروط
البرامج جمیع تجمیع على والعمل       المستفیدین
الحمایة برنامج في االجتماعیة بالحمایة       المتعلقة

 االجتماعیة.

 األرامل بدون أطفال
 األسرة

 والتضامن
 الجلسة  والمساواة

 الخامسة
 14 ماي
2019 

09 

 قریبا

أنشطة- بمزاولة یتعلق قانون مشروع       إحالة
 الصناعة التقلیدیة الصناعة التقلیدیة على البرلمان

 الصناعة
 التقلیدیة

 واالقتصاد
 االجتماعي

10 

 بدون تحدید
تعمیم لطلب لالستجابة سنویا المالي الغالف        تحسین

 المنحة.
 المقاییس المعتمدة في

 توزیع منح الطلبة
 

 التربیة
 الوطنیة

 الجلسة
 السادسة
 28 ماي
2019 

11 

 بدون تحدید

 *إحداث مدونة خاصة بالحمایة والمتابعات القانونیة؛
لألعمال الثاني الحسن مؤسسة خدمات       ●توسیع
وخاصة الصحة مهنییي أوضاع لتحسین       االجتماعیة
عن التأمین - الموظفین تأمین لتشمل:        الممرضین،
التأمین - المهنیة األمراض عن التأمین – الشغل          حوادث

 على األخطاء المهنیة .

 
 تحسین ظروف
 الممرضین على
 مستوى التعویض

 والحمایة من األخطار
 المهنیة

 الصحة

12 



 

 بدون تحدید
للمحكمة الجدیدة بالبنایة استئنافیة غرفة       إحداث

  االبتدائیة للداخلة تابعة لمحكمة االستئناف بالعیون.
 

 انخراط قطاع العدل
 في التنظیم الجهوي

 الجدید
 العدل

 الجلسة
 الثامنة

 11 یونیو
2019 

13 

 بدون تحدید

مستشارین لتكوین وماستر متخصصة إجازات فتح -       
 نفسیین واجتماعیین.

 - تكوین متخصصین في التوحد و اإلعاقة الذهنیة.

 تیسیر ولوج األطفال
 ذوي االحتیاجات

 الخاصة إلى التعلیم
 العمومي والخاص

 التربیة
 الوطنیة

14 

 بدون تحدید

سیدي لجامعة تابعة التخصصات متعددة كلیة خلق -        
 محمد بن عبد اهللا،

 - إنشاء حي جامعي بإقلیم تاونات.

 تعمیم منح التعلیم
 العالي على طلبة

 المدن واألقالیم غیر
 الجامعیة

 التربیة
 الوطنیة

 الجلسة
 التاسعة

 18 یونیو
2019 

15 

 المجلس اإلداري
 المقبل

لمكتب اإلداري المجلس أنظار على القضیة هذه         طرح
جمیع من لمعالجتها الشغل وإنعاش المهني        التكوین

 الجوانب.

 التغطیة الصحیة في
 مكتب التكوین المهني

 وإنعاش الشغل

 التربیة
 الوطنیة

16 

  في أفق 2021
 

البناء على للقضاء جماعاتیة مدرسة 150        إحداث
 المفكك وعلى الفرعیات

 وضعیة المؤسسات
 التعلیمیة في العالم

 القروي

 التربیة
 الوطنیة

17 

 حالیا
 
 

 في القریب العاجل

التطور مع یتماشى جدید بیداغوجي برنامج إعداد -        
الشباب لمتطلبات ویستجیب المغربي المجتمع یعرفه        الذي
وجمعیات المیدان في المختصة الجمعیات مع        باتفاق

 المفتشین التربویین التابعین لوزارة التربیة الوطنیة.

 العرض التخییمي
 الجدید

 الشباب
 والریاضة

 الجلسة
 العاشرة
 25 یونیو
2019 

18 



 - إعداد مشروع قانون ینظم ویؤطر عملیة التخییم. في أفق 2020
 - القضاء على الخصاص في البنیة التحتیة للتخییم.

 
 
 

 ابتداء من سنة
2020 

وفرت التي باألقالیم القرب مالعب برنامج توسیع -        
لبناء المطلوبة متر 1200 مساحتها تفوق أرضیة         قطعا
في نسوي نادي أو حضانة دار أو شباب دار أو            ملعب،
ریاضیة سوسیو- مركبات إنجاز لیتم اإلضافي        الفضاء

 داخل جمیع القرى.
 - وضع برنامج لبناء مسابح في العالم القروي.

 الشباب مالعب القرب
 والریاضة

19 

 في أفق سنة
2040 
2022 

1207 ب العادمة المیاه من مكعب متر ملیون 43           لجة
  مركزا قرویا؛

 جة 50% من المراكز القرویة.

 إشكالیة النفایات
 السائلة

 كتابة الدولة
 المكلفة بالتنمیة

 المستدامة

20 

 
 

2019 
2020 
2021 

 - تأهیل 18مؤسسة سجنیة.
 - بناء 6 مؤسسات سجنیة جدیدة ب:

 *بركان، العرائش، طانطان؛
 * وجدة وأصیال؛

 * الجدیدة 2

 العالقات مع تأهیل السجون
 البرلمان

21 

المهنیة في القریب العاجل بالسیاقة المتعلق 2713.10 رقم القرار تعدیل -        
 لتغییر مدة التكوین.

 ع اتفاقیة مجانیة التكوین.

 السیاقة المهنیة
 والتكوین في مهن

 قطاع النقل

 كتابة الدولة
 المكلفة بالنقل

22 

المناظرة-  توصیات تنزیل في التدرج مبدأ        اعتماد

التدابیر من لمجموعة األولویة إعطاء مع        الوطنیة

 توصیات المناظرة
 الوطنیة الثالثة حول

 الجبایات

 االقتصاد
 والمالیة

 الجلسة
 الحادیة عشر
 02 یولیوز

2019 

23 



 االستعجالیة.

ما- وفق المتوسط المدى على التوصیات باقي         برمجة

 تسمح به الظرفیة االقتصادیة الوطنیة والدولیة.

ملزما- یكون الضریبي لإلصالح اإلطار قانون        إعداد

 للجمیع وملزما للقوانین المالیة المقبلة.

 أكتوبر المقبل
 ابتداء من فاتح

 ینایر 2021

  أجال األداء لكل مؤسسة عمومیة.
5.25%إلى من األداء في التأخر على الفائدة نسبة من           فع

.%6.25 

 تزاید عدد الشركات
 المهددة باإلفالس
 بسبب شح السیولة

 االقتصاد
 والمالیة

24 

 صیف 2019
 

 في القریب العاجل

الصالحة المیاه ندرة مشكل مستعجلة لتجاوز مقاربة        داد
 للشرب في بعض المراكز والدواویر القرویة.

والدواویر الجماعات جمیع لربط مقاربة على        شتغال
 بالمنظومة المائیة عبر السدود أو تحلیة میاه البحر.

 ظاهرة العطش
 التجهیز والنقل
 واللوجیستیك

 الجلسة والماء
 الثانیة عشر
 16 یولیوز

2019 

25 

 بدون تحدید

 إقصاء خریجي مسلك كوین إضافي یمكن هذه الفئة من الترقیة إلى السلم 11.
 اإلدارة التربویة من
 لوائح الناجحین في

 امتحان الكفاءة المهنیة

 التربیة
 الوطنیة

26 

 بدون تحدید

تحدید على المدنیة المسطرة قانون مشروع في         التنصیص
بأن إلزامه مع واضح، بشكل بالصرف اآلمر         مسؤولیة
3 أجل داخل القضائي الحكم بتنفیذ تنفیذیا أمرا          یصدر

 أشهر.

 مقاربة الحكومة
 لمواجهة إشكالیة تنفیذ

 األحكام القضائیة
 العدل

 الجلسة
 الثالثة عشر
 23 یولیوز

2019 

27 



 


