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یمتد برنامج خالل من %50 ب الجامعیة لألحیاء االستیعابیة الطاقة            رفع
الوطني والمكتب الوزارة بین بالتنسیق (2016-2012) سنوات         لخمس

 لألعمال الجامعیة االجتماعیة والثقافیة.

السكن من لالستفادة المعتمدة      المعاییر
 في األحیاء الجامعیة

  التعلیم العالي
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بالصیادین خاصة االجتماعي للضمان وكالة أو فرع إحداث لطلب           االستجابة
اإلمكانیات وتوفرت االجراء هذا جدوى المنجزة الدراسات أكدت إذا           بآسفي

 الالزمة لذلك.

خاص االجتماعي للضمان فرع      إنشاء
 بالبحارة بآسفي

 التشغیل والشؤون
 االجتماعیة
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 -  الرفع من الدعم المخصص لبذور الشمندر من 700 إلى 800 درهم.
730 مقابل 2015 سنة هكتار ألف 800 بلوغ بغیة التأمین برنامج مواصلة -             

 ألف تم تأمینها إلى حدود سنة 2014.
50 أن علما ملیون، 700 و ملیار 2 إلى لیصل الفالحة تمویل صندوق دعم -               

 ألف فالح یستفیدون سنویا من هذه اإلعانات.
من هكتار ألف 460 بلوغ بغیة الماء في الوطني االقتصاد برنامج مواصلة -             

 أصل 550 ألف هكتار المبرمجة في إطار مخطط المغرب األخضر 2020.
و500 ملیون 2 بلوغ أجل من للتكثیف هكتار 70 ب تقدر مساحة تخصیص -              

 قنطار من البذور المعتمدة في السنة المقبلة.

 الفالحة والصید الموسم الفالحي الجدید
 البحري

 الجلسة الرابعة /
 04 نونبر 2014
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) االستیعابیة: الطاقة وتعزیز جدیدة معاهد فتح عبر التكویني العرض تعزیز -            
 االنتقال من 380 ألف السنة الماضیة إلى 480 ألف خالل السنة المقبلة).

350 من االنتقال ) الوطني: االقتصاد حاجیات لتواكب التكوین أنماط تنمیة -            
 ألف مقعد بیداغوجي إلى 380 ألف مقعد خالل السنة المقبلة).

و 2012 للفترة التنمیة مخطط       نتائج
2016 

 التربیة الوطنیة
 والتكوین المهني

 الجلسة الخامسة
 / 11 نونبر

2014 
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 - إشراك المهنیین في منظومة التكوین المهني.
 

بین بالمساهمة المحلیة الجماعات مع تبرم عقود فيّإطار الداخلیة وزارة             تلتزم
متوفر الجماعات، إحدى من مسطر متكامل برنامج كل في %40 إلى 30             
المرتبطة تلك غیر أخرى مؤسسات أو وزارات من تمویالت           على

 بمداخیل القیمة المضافة.
المالیة وزارة مع بالتنسیق الداخلیة وزارة تعمل الفیضانات، یخص فیما            أما
 من أجل توفیر تمویالت أخرى غیر تلك المحصل علیها من  القیمة المضافة.

منتوج توزیع في المعتمدة      المعاییر
على المضافة القیمة على      الضریبة

 الجماعات المحلیة

 الجلسة الثامنة / الداخلیة
 09 دجنبر 2014
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 االعتناء بالمقابر یتطلب 700 ملیون درهم لتصبح في المستوى الالئق، ومن
 هذا المنطلق فإن وزارة الداخلیة تلتزم بالمساهمة مع الجماعات المحلیة التي

 ترغب في فتح هذا الورش  ب 50% من التكلفة، و حتى أكثر بالنسبة
 للجماعات التي ال تتوفر على اإلمكانیات الكافیة.

حفظ ومستودعات المقابر     وضعیة
 األموات بالمغرب

 الجلسة التاسعة / الداخلیة
 16 دجنبر 2014
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بمتابعة و السككي، بالنقل تعنى بالوزارة جدیدة مصلحة إحداث على            العمل
الجودة تحسین بهدف الحدیدیة للسكك الوطني للمكتب العامة          اإلستراتیجیة

  والخدمات على متن القطارات.

بمواصفات جدیدة قطارات     اقتناء
 عالمیة

 

 الوزارة المكلفة
 بالنقل

 الجلسة العاشرة
 / 23 دجنبر

2014 
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للدكاترة تسویة وضعیة 450 دكتور برسم السنة المالیة 2015 والمالیة اإلداریة     الوضعیة
العمومیة باإلدارات    الموظفین
والمؤسسات المحلیة    والجماعات

 العمومیة

 الوزیر المكلف
 بالوظیفة العمومیة
 وتحدیث اإلدارة

 الجلسة العاشرة
 / 23 دجنبر

2014 
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بعدما أفقیا والكفاءات التشغیل إلنعاش الوطنیة الوكاالت شبكة توسیع -          
 تحسنت على المستوى الكمي.

بشكل الشهادات، حاملي دون الشغل طالبي لتشمل الوكالة خدمات توسیع -           
 تدریجي ومتتالي.

للمساهمة واالقتصادیین، االجتماعیین للشركاء للوكالة اإلداري المجلس فتح -         
  في تحسین أداء الوكالة.

التشغیل إلنعاش الوطنیة الوكالة      دور
 والكفاءات

 التشغیل والشؤون
 االجتماعیة

 

 الجلسة الحادیة
 عشر / 30

 دجنبر 2014
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وأمالكها، الساللیة الجماعات تؤطر التي القانونیة المنظومة في النظر إعادة -           
وظهیر 1924 فبرایر 18 1919،وظهیر أبریل ظهیر27 مراجعة خالل           من

 25 یولیوز 1960.
الجماعي، العقار لواقع اإلداري التشخیص من انطالقا قوانین مشاریع إعداد -           

  ومن خالصات الحوارات الجهویة التي باشرتها مصالح الداخلیة تهدف إلى:
التحفیظ، وتیرة لتسریع سنوات خمس على یمتد طموح برنامج إعداد            أوال،
اتفاقیة إعداد مع المتاحة، العقاریة األرصدة وتحصین لتأمین المدخل           باعتباره
التحفیظ بعملیات للدفع العقاري المیدان في الفاعلین الشركاء جمیع مع            إطار
والمؤسسات اإلدارات بین المثارة النزاعات ولفض المطلوبة، المستویات          إلى

 العمومیة؛
بما الجماعیة األراضي استغالل تحكم التي والعادات العرف تأطیر           ثانیا،

 ال یتنافى والقانون الوضعي؛
 ثالثا، تحدید شروط موضوعیة الكتساب صفة ذي حق؛

نوابهم اختیار من وإناثا ذكورا الساللیة الجماعات أعضاء تمكین           رابعا،
 عن طریق االنتخاب أو التعیین؛

بین االختصاص توزیع طریق عن الوصایة مجلس تنظیم إعادة           خامسا،
 المجالس المحلیة والمجلس المركزي؛

 سادسا، تنظیم االنتفاع باألراضي الجماعیة؛
الجماعات أعضاء من مستغلیها لفائدة الفالحیة األراضي تملیك          سابعا،

 الساللیة؛
والجماعات الدولة لفائدة التعمیر بوثائق المشمولة األراضي تعبئة          ثامنا،
وتكافؤ الجیدة الحكامة تحكمها أسس وفق االقتصادیین، والفاعلین          الترابیة

 الفرص، بما یسمح لتثمین أمثل لألرصدة العقاریة الجماعیة؛
وتشجیعهم االقتصادیة، الدینامیة ضمن الحقوق ذوي إدماج         تاسعا،

 وتأطیرهم ضمن إطارات قانونیة تخول لهم التوظیف األمثل ألمالكهم.
 

 المشاكل التي تعرفها أراضي الجموع
أراضي تدبیر في الحكومة      سیاسة

 الجموع

 الداخلیة
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القضایا لمناقشة نقابیة هیئة أي الستقبال استعداد على الداخلیة وزارة            مصالح
بها تقدمت التي المطالب معظم و الترابیة، الجماعات موظفي تهم            التي

  النقابات تم تنفیذها باستثناء مطلبین:
موظفي1. لفائدة االجتماعیة لألعمال مؤسسة إحداث        مطلب

التشریعي المخطط إطار في مبرمج وهو الترابیة،         الجماعات
 للحكومة.

یتم2. سوف الترابیة، الجماعات لموظفي األساسي النظام         مطلب
المتعلقة التنظیمیة النصوص صدور فور الوجود إلى         إخراجه

 بالجماعات الترابیة.

وزارة بین الحوار باب      إغالق
لموظفي الوطنیة والجامعة     الداخلیة
لالتحاد التابعة المحلیة     الجماعات

 الوطني للشغل بالمغرب

 الداخلیة
 

 الجلسة الثانیة
 عشر / 06 ینایر

2015 
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بإخراج التسریع على الحكومة ستعمل الذاتي، بالمقاول المتعلق للشق           بالنسبة
فیها بما اإلطار هذا في مؤخرا علیه المصادق بالقانون المرتبطة            المراسیم
ذاتي مقاول أول بروز أجل من وذلك االجتماعیة بالتغطیة الخاص            المرسوم

 هذه السنة.
 

 الوزارة المنتدبة هیكلة القطاع غیر المهیكل
 لدى وزیر

 الصناعة والتجارة
 واالستثمار
 واالقتصاد

 الرقمي، المكلفة
 بالمقاوالت

 الصغرى وإدماج
 القطاع غیر

 المنظم

 الجلسة الخامسة
 عشر / 27 ینایر

2015 
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في مفتوحا الصیدلة لكلیة الولوج سیكون المقبل الجامعي الدخول من            ابتداء
في المعتمدة األشكال عبر أو المباریات عبر مباشرة البكالوریا حاملي            وجه

 مثل هذه المؤسسات ذات االستقطاب المحدود.

"شعبة والصیدلة الطب كلیة      ولوج
 الصیدلة"

 التعلیم العالي
 والبحث العلمي
 وتكوین األطر

 الجلسة السادسة
 عشر / 03

 فبرابر 2015
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