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 ت
 تخفیض معدل البطالة إلى حوالي 8 % في أفق 2016.✓
والكفاءات✓ التشغیل إلنعاش الوطنیة للوكالة الجغرافیة التغطیة         توسیع

 (ANAPEC) عبر الزیادة في عدد الوكاالت،
شواهد✓ على الحاصلین وغیر الكفاءات ذو بالمعطلین         االعتناء

 جامعیة.

 التشغیل والشؤون حصیلة وآفاق سیاسة التشغیل
 االجتماعیة
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 15 أبریل 2014
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الصالح✓ بالماء التزود نسبة من للرفع درهم ملیار 4.4           استثمار
المناطق في بالخصوص 2017 نهایة في % 96.4 حدود إلى            للشرب

 التي تعرف نسبة تزود أقل من المعدل الوطني.

بالماء الجماعي التزوید     برنامج
) القروي بالعالم للشرب     الصالح
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 الوزارة المنتدبة
 المكلفة بالماء
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اإلذاعي✓ البث مستوى على % 90 إلى % 84 نسبة من             االنتقال
اإلكراهات رغم الوطني الصعید على 2015 أفق في          والتلفزي
المحدودة الدیمغرافیة والتجمعات الصعبة الجبلیة بالمناطق        المرتبطة

 جدا.

بالمناطق والتلفزیة اإلذاعیة     التغطیة
 النائیة

 الجلسة الخامسة االتصال
 / 13 ماي 2014
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الخطة✓ إطار في درهم ملیون 166 ب یقدر مالي غالف            تخصیص
بلوغ أجل من درعة-تافیاللت-فكیك لمناطق 2022-2012        العشریة

 األهداف التالیة:
 تهیئة األحواض المنحدرة بأعالي الواحات،✓
  تكثیف برامج التشجیر،✓
 تجدید الغابات الطبیعیة على مساحة تفوق 2000 هكتار،✓
 تنظیم وتحسین المراعي على مساحة تناهز 200 هكتار،✓
الواحات✓ لحمایة هكتار 1000 مساحة على الرمال زحف          محاربة

 وبعض المنشآت،

الجنوبیة بالمناطق التصحر     مكافحة
 الشرقیة للمملكة

 العالقات مع
 البرلمان والمجتمع

 المدني

 الجلسة الخامسة
 / 13 ماي 2014

04 



الفضاءات✓ مستوى على خصوصا البیولوجي التنوع على         المحافظة
المناطق هذه ساكنة عیش شروط تحسین أجل من وذلك           المحمیة،

 وحمایتها من األضرار المتعلقة بالطقس الجاف الذي یمیزها.
الخصوصي✓ التعلیم بقطاع لالشتغال وأستاذة أستاذ 10.000         تكوین

وزارة بین وباتفاق الحكومة رئیس من بمبادرة وذلك 2016 أفق            في
تقدر مالیة بتكلفة والجامعات والمالیة االقتصاد ووزارة العالي          التعلیم

  ب 161 ملیون درهم.

لتحقیق الخصوصي التعلیم     مواكبة
 اكتفائه الذاتي من األساتذة

 الجلسة السادسة التربیة الوطنیة
 / 20 ماي 2014
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حالیا✓ % 35 نسبة من بالدنا في االجتماعیة التغطیة بمعدل            االنتقال
  إلى أزید من    50 % في نهایة الوالیة التشریعیة الحالیة .

والدي لتشمل الصحیة التغطیة      توسیع
 المؤمنین

 التشغیل والشؤون
 االجتماعیة

 الجلسة السابعة /
 27 ماي 2014
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       بالنسبة لهذا البرنامج:
 تم إنجاز 91 % من الطرق التي التزمت بها الوزارة،✓
ملیار✓ إلنجازها المالیة الكلفة تصل والتي المتبقاة % 10 ل بالنسبة             أما

500 بتعبئة تلتزم والنقل التجهیز وزارة فإن درهم، ملیون 500            و
تجاه متأخراتها بتسدید المحلیة الجماعات التزام مقابل درهم          ملیون
في % 100 نسبة ببلوغ سیسمح مما درهم بملیار والمقدرة            الوزارة

 أفق 2015.

للطرق الثاني الوطني     البرنامج
 القرویة

 التجهیز والنقل
 واللوجستیك

 الجلسة الثامنة /
 03 یونیو 2014
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