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الرحيــم الرحمـان اللــھ   باسـم
 

م املح س الرئ   ،السيد

والسالس ميدات املح الوزراء   ،ن و ادة

والساالس شار يدات املس موندة   ،ن و املح

  

أن أماشرف املوقرامل مأتقدم ر البجلس أتقر نةالذي عدتھ

جتماعية، و الثقافية والشؤون انياتبمناسبةالتعليم امل ع ملشار ا دراس

املالية السنة برسم ا اختصاصا ضمن تدخل ال تعلق2022الفرعية و

ب   :مر

 الفرعية انية امل الوطنيةمشروع بية ال ولوزارة والتعليم

اضة،  والر

  لو الفرعية انية امل العلزارةمشروع والبحث العا التعليم

ار بت  .و

 ،والتواصل والثقافة الشباب لوزارة الفرعية انية امل  مشروع

 لوزارة الفرعية انية امل واملقاولةمشروع قتصادي دماج

والكفاءات والشغل   ،الصغرى

 لوزارة الفرعية انية امل جتماعيةمشروع ماية وا ة  ،ال

  امل لوزارةمشروع الفرعية جتماانية دماج و التضامن

سرة،  و
 

أنبداية،ال جميعاسمحوا عن ونيابة اص ا باس أتقدم

نة ال أعضاء ن شار املس والسادة نالسيدات م الشكراملح بخالص

رة وز للسيدة سرةوالتقدير و واملساواة جتماعية والتنمية ،التضامن
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افةو  الوزراءالسل نادة م مااملح وع والشاملة، القيمة م عروض ع

الذي النقاش أغنت يانات و وإيضاحات شروحات من حول قدموه أث

املرتبطة القضايا اختصاصمختلف ضمن تدخل ال الفرعية انيات بامل

نة   .ال

نة ال تدارست انياتوقد امل ع ةمشار الف خالل القطاعية

من إ22 املمتدة مجموعھ2021دجن3نون ت9بما تم اجتماعات،

ساؤالت و ومالحظات احات اق لعدة ن شار املس والسادة السيدات بطرح

والرفع القطاعات ذه ل ي سي ال الواقع يص محالة ال م سا س

بأسره العالم ا ش ع ال التداعيات ظل خاصة ا، تدب جودة من

ع املستجدوالناتجة ورونا وس ف   .ن

فيھ تندرج ال العام السياق الفرعيةإن انيات امل برسمذه

املالية تفعي،2022السنة أساس ع ب الساميةلي امللكية ات التوج

دستور تطبيقو  بتوفمقتضيات الصلة ذات وخاصة ية املغر اململكة

بال عليم املساواة قدم وع الولوج سر وم وتنفيذجيد ميع، ل سبة

السامية امللكية ات بالغةالتوج عناية تو القطاعات ال افة ب وض لل

ن و والت بية ال منظومة إصالح وتجعل النموذجصجتماعية، لب

ديدالتنموي  خطابا جاللتھ أكد حيث ر8، ع2021أكتو

ف يدشن ال ديدة، ا عية شر ال الوالية مرحلةخصوصية املغرب ا

ة مس ملواصلة اتيجية س ات ولو حول ود ا تظافر تقت جديدة

ارجية ا التحديات ة ومواج   .التنمية

إطار أيضا السنة ذه ل الفرعية انيات امل ع مشار عرض ي أ و

عكس و ف ذلك و ديدة، ا ومة ل ما قانون مشروع أول تقديم

ا ات وأولو امات ومي،إل ا نامج يكمال يأ يتمكأنھ ظرفية ذلك

ع ا ف مايةالعمل ا وورش التنموي للنموذج الفع يل الت

ع جميعا ا ش ع ال نائية ست الظرفية إ إضافة جتماعية،
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ف يواصل والذي والدو الوط حصدااملستوى املستجد ورونا وس ف

من د حاملز مخلفارواح، املعمور، بلدان سائر كب ل ش تفاقم يث

ور وظ امسة ا املوجة عن سمع أصبحنا عدما وخيمة تداعيات

وس، للف جديدة يؤثرمتحورات لم بذلك و الصو املستوى ،فقطع

العال قتصاد ع السل التأث إ ذلك عدى آثاربرمتھبل وخلق ،

وخيمة واجتماعية البلداننفسية جميع   .ع

م املح س الرئ   ،السيد

والس مالسيدات املح الوزراء   ،ن و ادة

شار  املس والسادة مو السيدات املح   ،ن و ن

ظرفية والتعليمإن الوطنية بية ال وزارة انية م مشروع تقديم

اضة والر قلبجاءت ،و التعليم تضع اعتبارات عدة ع بناء

ا نامج ال ات ائزأولو ر وتدعيم شري، ال الرأسمال تنمية صلب و ومي

تنمية للتالميذ تضمن جودة ذات عمومية مدرسة ناء و جتماعية، الدولة

جتما م وارتقا م رقم. قدرا طار القانون يل ت مواصلة إ إضافة

من51.17 العديد يتضمن الذي امل ن و والت بية ال بمنظومة املتعلق

ومي  ا نامج وال التنموي النموذج داف أ مع تتقاطع ال اتيجيات   .س

رأكدذلك،و  الوز منعالسيد الرفع دف س ومة ا أن

درا ال تقليص خالل من تجسيده ع الوزارة عمل ما و و ودة،

الفرعية انية امل مشروع أن كما الدراسية، سبات املك ن وتحس املدر

الس ذه وذلكينةل ودة، ا ن تحس أجل من ضافية املالية املوارد كرس

من الرفع أجل من و بالتعليم وض وال الصغرى بالطفولة تمام باال

التح الدراصمستوى   .يل

اضة الر حقيقية دينامية بث ع منوشدد ا ل ملا املدرسية

الد اضية الر الساحة ع املغرب حضور ة تقو مية اعتبارأ و ولية،
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اضية الر معيات ا تحف وضرورة بطال، صناعة د م حاملدرسة

ا بوأ و ت ، الدرا نامج ال بارزة انة م اضة منتمكنلر التالميذ

اضة والر الدراسة ن ب   .التوفيق

ار، بت و العل والبحث العا التعليم بمجال يتعلق فيما أما

حصيلة عرض تم إ2022- 2021فقد دف إجراءات عدة ت تم وال

خالل من املجالية العدالة لتحقيق العا التعليم منظومة توسيع مواصلة

جديد ن جامعيت ن مؤسست مؤسساتو نتفتح سميات و اختصاص غي

عمومية س،جامعية وت جديدة، مؤسسات ملؤسساتالوإحداث ولوج

املحد ستقطاب ذات العا دماتالتعليم ا ر تطو إ باإلضافة ود،

إعاقة وضعية اص بحقوق وض وال الطلبة، لفائدة جتماعية

خاصة وضعيات   .أو

ن وتحس العا التعليم بجودة رتقاء ة استمرار أن ع وأكد

استعمال عميم و البيداغو صالح مواصلة ع عتمد مخرجاتھ

مجال عالم شغيلتكنولوجيا قابلية من الرفع وضرورة العا التعليم

العا التعليم   .خر

أو والتواصل، والثقافة الشباب لقطاع سبة ال السيدو

ر  ائزالوز الر حول تتمحور ة وا ة رؤ تحدد الشباب اتيجية اس أن

التالية   :ساسية

والطفولة- واملرأة للشباب املقدمة دمات ا ر وتطو   .تجديد

الالزمة- واملادية ة شر ال واملوارد الفضاءات   .توف

الشباب- مع والفعال ي يجا والتواصل   .نصات

الشباب- ولفائدة طرف من القة ا املبادرات واحتضان   .يع

يدة- ا امة ل جديدة آليات   .إرساء



6 
 

سنة خالل ا القيام املزمع جراءات ن ب أكد،2022ومن

بأالسيد ر عدةالوز وإعداد الطفولة حماية ملراكز قانون إصدار تم س نھ

تواصلية اتيجية اس بلورة تم س كما الشباب، بوضعية تتعلق مراسيم

دمات ل الولوج يل س ل الشباب جواز وإحداث الشباب بقطاع خاصة

وضعية أو املقاول الشباب الستقبال مخصصة فضاءات وإحداث

إ  إضافة الشبابيةشاشة املؤسسات بوضعية   .رتقاء

بت ألقت ائحة ا أن فأو الثقافة، قطاع عن عأما ا داعيا

ن، ومبدع ن وفنان ثقافية مقاوالت من الثقا بالقطاع ن العامل جميع

الثقا للعمل الوط الصندوق ملداخيل كب انخفاض ل حيث

شطة توقفت كما خية، التار ي واملبا ة ثر باملواقع اص ا

املؤسسات إغالق تم كما ة، ضور ا والفنية الثقافية رات والتظا

ة ثر واملواقع اثية ال والفضاءات   .الثقافية

م أنھ عملوأفاد خطة محاور ن ب لقطاع2022ن سبة بال

ي ما   :الثقافة

الثقا- القرب بمؤسسات املجالية الفوارق   .تقليص

والالمادي- املادي الثقا اث ال ن تثم وصون   .حماية

ش- ديد ا التنموي النموذج مقتضيات الثقاتفعيل   .قھ

التقائية- ز عز دف س وطنية ثقافية اتيجية اس إرساء

العمومية امج وال   .السياسات

لدعم جديد تصور وضع يتم فإنھ التواصل، قطاع خصوص و

وإنجاز العمومي البصري السم القطب ات شر لة ي وإعادة افة ال

مش من مجموعة واستصدار ة تلفز قنوات تواصلية نصوصحمالت ع ار

والصناعة البصري السم تصال بمجاالت تتعلق وتنظيمية عية شر
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وإنتاج ودعم ع والتوز الطباعة ات وشر افية ال واملؤسسات نمائية الس

لألفالم الوطنية زانة ا وإحداث نمائية الس   .عمال

خصوص شغيلو وال الصغرى واملقاولة قتصادي دماج

ت فقد املطروحةوالكفاءات، اليات ش و التحديات مختلف سط م

ي فيما واملتمثلة يوي ا القطاع ذا   :إطار

والشباب - شة ال للفئات سبة بال دماج وقلة الشغل فرص   .ضعف

الشغل - سوق حاجيات مع ن و الت مالئمة   .عدم

شغيل - ال دعم سياسات   .محدودية

القروي - العالم انيات إم استغالل   .ضعف

الشغلانخفاض - سوق ساء ال مشاركة   .معدل

مية لأل فقدالونظرا شغيل، ال قطاع ا نامجصرحيلع ال أن

ومي السياسات2026ا ل ل سا املحور شغيل ال جعل قد ،

خالل من وذلك قتصادي امليدان   :العمومية

عامة250إحداث - أوراش برنامج خالل من مباشرة شغل فرصة ألف

وصغرى مؤقت ى ك   .ة

برنامج - ع" فرصة"إطالق املشار ل وتمو الفردية املبادرات لدعم

  .الصغرى 

نامج - ل جديد نفس استدامتھ" انطالقة"إعطاء   .وضمان

خالل - من الوط قتصاد عاش إ أجل من ي املل نامج ال تنفيذ

ثمار لالس السادس محمد  .صندوق

ماية  - وا ة ال بقطاع يتعلق فيما السيدأما أبرز فقد جتماعية،

الفرعية انية امل مشروع خضمھ عرض الذي العام طار ر الوز

داف وأ ديد ا التنموي النموذج بھ جاء ما أساس ع والقائم
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ومي ا نامج رقم)2026-2021(ال طار قانون إ إضافة ،09.21

جتماعية ماية با   .املتعلق

امل املنجزات أبرز ةوعن الف خالل ا2021- 2019حققة بأ صرح ،

ي فيما   :تمثلت

السارس- ضد للتلقيح واسعة وطنية وحملة اتيجية اس اعتماد

س2وف م ا يوم امللك جاللة ا انطالق أعطى وال يناير28،

2021.  

حوا- استفاد حيث ساسية، ية ال التغطية مليون14توسيع

ال ن القطاع من اصمؤمن وا   .عام

سنة- برسم ن املستقل ن ني امل لفائدة ية ال التغطية يل   .2021ت

رقم- ن القانون جباري98.15إصدار ن التأم بنظام املتعلق

رقم والقانون املرض عن املعاشات99.15سا بنظام املتعلق

ن املستقل ن ني امل   .لفائدة

العمل برنامج بخصوص أو 2022أما فقد ع، يرتكز أنھ

التالية   :داف

ماية- ا ورش يل ت مراحل ع وذلك جتماعية، ماية ا عميم

  .جتماعية

ة- جبار ية ال التغطية العائلية2022عميم ضات والتعو ،2024،

التقاعد نظام نخراط قاعدة توسيع إ عميم2025إضافة و

فقدان ض عو من   .2025العملستفادة

و - ة شر ال املوارد يل تأ خالل من ية ال املنظومة توسيعإصالح

منظومة إحداث وكذا ية ال املنظومة امة وح الص العرض

مندمجة   .معلوماتية
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مراض،- ة محار رامج و الوطنية ية ال امج ال ز عز مواصلة

ية ال والطوارئ زمات لتدب اتيجية اس   .واعتماد

أكدت سرة، و جتما دماج و التضامن قطاع خصوص و

أسرة أساس ع تقوم للوزارة اتيجية س ة الرؤ أن ع رة الوز السيدة

مما واملستدامة، الدامجة جتماعية للتنمية رافعة ل ش متماسكة

جتماعية ر الظوا افة من للوقاية سرة ثمار س   .ستوجب

أ لوأضافت لل بالغة مية أ أعطى قد ومي ا نامج ال ن

داف لتحقيق كآلية املوحد   .املتوخاةجتما

يجب أساسكما ع تقوم شمولية ة رؤ بلورة نحو التوجھ

للتنمية كرافعة ندسةسرة ل وتؤسس واملستدامة الدامجة جتماعية

دم ا من جديد جيل توف إ دف جديدة املالئمةاجتماعية ات

واملواطنات ن املواطن   . الحتياجات
  

م املح س الرئ   ،السيد

والس مالسيدات املح الوزراء   ،ن و ادة

شار  املس والسادة مو السيدات املح   ،ن و ن

ذه ل الفرعية انيات امل ع ملشار العامة املناقشة لت ش

عن ن شار املس والسادة السيدات ا خالل من ع مناسبة القطاعات

يتعلقم مر وأن خاصة القيمة، احات ق و املطالب من جموعة

ات التوج ات أولو من ة أولو ل ش ة وحيو امة اجتماعية بقطاعات

حيث ومية، ا امج مستفيضةوال بدراسة القيام مختلفتم حول

استفسروا كما ومية، ا القطاعات ذه مستوى ع املحققة نجازات

جراءات اناتشأن الر إ إضافة ا، تنفيذ املزمع اتيجيات س و

املستقبلية فاق   .و
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استأثرت السيداتوقد تمام با ومية ا جراءات عض

انت حيث القطاعية، انيات امل ذه مناقشة أثناء ن شار املس والسادة

من مجموعة يل و ساؤالت عدة ولطرح الثاقب النقاش إلغناء محطة

ديد،املالحظا ا التنموي النموذج تنفيذ آليات حول تمركزت ت،

والتقائية ومي ا نامج ال ن مضام بھ جاءت ما تفعيل اليات وإش

العمومية   .السياسات

قضية التعليمية املنظومة إصالح أن اعتبار تم السياق، ذا و

غلبية منطق تتجاوز أن يجب ابية، ال الوحدة قضية عد ثانية

املجتمعواملعار  فئات ميع شاملة وطنية عبئة وتتطلب ذا. ضة، و

إلنصاف ومة ا ا تخذ س ال والتداب جراءات عن ساؤل ال تم طار

استغراب مع ن و والت بية لل ة و ا اديميات أطر عضوضعية

ن شار املس والسادة سقيفالسيدات إ الرامي ومي ا القرار حول

ال اعتبار 30توظيفسن تم إذ ، و نتقاء واعتماد إجراءهسنة

سا النظام مقتضيات و املحققة سبات باملك مساسا ل العامش

العمومية   .للوظيفة

م استغرا شارون املس والسادة السيدات ل آخر، سياق و

وراء امنة ال سباب تحول جتماتفو للضمان الوط الصندوق

)CNSS (جتما حتياط ملنظمات الوط بوزارة) CNOPS(والصندوق

ة ال بوزارة جتماعية ماية ا ورش اق وإ واملالية،   .قتصاد

طار، ذا رضمنستجدونو التقر العروضافةذا

طرف من العامة املناقشة وتفاصيل الوزراء، والسادة للسيدات التقديمية

مجملالسيدات حول املقدمة ة الوزار ة جو و ن شار املس والسادة

احات ق و   .املداخالت
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تامو عا مشار مجموع ع ت للتصو نة ال انتقلت ،

ا، اختصاصا ضمن تدخل ال الفرعية انيات املصادقةامل تمت حيث

و والتعليم الوطنية بية ال لوزارة الفرعية انية امل مشروع ع

ال لوزارة الفرعية انية امل ومشروع اضة، العلوالر والبحث العا تعليم

ومشروع والتواصل والثقافة الشباب لوزارة الفرعية انية وامل ار، بت و

دماج لوزارة الفرعية انية الصغر امل واملقاولة والشغلىقتصادي

يجةبوالكفاءات   : التاليةالن

 11 :املوافقون  

 04 :املعارضون  

 أحد:املمتنعون   ال

امل تمت ن لوزارةح الفرعية انية امل مشروع ع صادقة

التالية يجة بالن جتماعية ماية وا ة   :ال

 10 :املوافقـــون 

 06: املعارضـون 

 أحد: املمتنعون  ال

التضامن لوزارة الفرعية انية امل مشروع يخص فيما دماجأما و

سرة و التا،جتما يجة الن انت  :ف

 12: املوافقـــون 

 04: املعارضـون 

 أحد ال : املمتنعون 



  

  
  

  

  

نتائج التصویت على مشاریع المیزانیات الفرعیة لقطاعات لجنة 

  التعلیم والشؤون الثقافیة واالجتماعیة 

   2022 برسم السنة المالیة



  

نتائج التصویت على مشاریع المیزانیات الفرعیة لقطاعات لجنة  
  2022 التعلیم والشؤون الثقافیة واالجتماعیة برسم السنة المالیة

        
 الممتنعون المعارضون الموافقون مشروع المیزانیة ـــــاتالقطاع

  مشروع المیزانیة الفرعیة لوزارة
التربیة الوطنیة والتعلیم األولي 

  والریاضة

  ال أحد 04  11 التسییر

 ال أحد 04  11 التجھیز

 ال أحد 04  11 برمتھا

  مشروع المیزانیة الفرعیة لوزارة
 التعلیم العالي والبحث العلمي واالبتكار

 
  

 ال أحد 04  11 التسییر

 ال أحد 04  11 التجھیز

 ال أحد 04  11 برمتھا

 مشروع المیزانیة الفرعیة لوزارة 
 الشباب والثقافة والتواصل

  

 ال أحد 04  11 التسییر

 ال أحد 04  11 التجھیز

 ال أحد 04  11 برمتھا

 مشروع المیزانیة الفرعیة لوزارة 
اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى 

 والشغل والكفاءات

 ال أحد 04  11 التسییر

 ال أحد 04  11 التجھیز

 ال أحد 04  11 برمتھا

 وزارةمشروع المیزانیة الفرعیة ل 
 الصحة والحمایة االجتماعیة  

  

 ال أحد 06  10 التسییر

 ال أحد 06  10  التجھیز

 ال أحد 06  10  برمتھا

  مشروع المیزانیة الفرعیة لوزارة
  التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة

 ال أحد 04  12 التسییر

 ال أحد 04  12  التجھیز

 ال أحد 04  12  برمتھا
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 التربية الوطنية  ةوزارالفرعية لـ ةينازيملا عورشمحـول 

 والتعليم األولي والرياضة
 

 =2220برسم السنة المالية = 

 رئيس اللجنة

 الدريسيعبد الرحمان 
  = دورة أبريل = 

 اللجنة ةمقرر

 هند الغزالي

 األمانــــــــة العامــــــــــــــــــة

  مديرية التشريع والمراقبة
  قســم اللجــان

  لجنة التعلیم والشؤون الثقافیة واالجتماعیةمصلحة 

  2027-  2021 الــوالية التشريعية

 2022 -  2021:  السنة التشريعية

  =2021أكتوبر دورة = 
  

 

 تقرير



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

      
التربیة الوطنیة والتعلیم التربیة الوطنیة والتعلیم عرض السید وزیر عرض السید وزیر 

  األولي والریاضةاألولي والریاضة
  



ضرع
 ةضايرلاو يلوألا ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

 سلجمب ةيعامتجالاو ةيفاقثلا نوؤشلاو ميلعتلا ةنجل مامأ
نيراشتسملا

2022 ةيلاملا ةنسلا مسرب ةينازيملا عورشم لوح

ةضايرلاو يلؤالا ميلعتلاو ةینطولا ةیبرتلا ةرازو

0537772043 :سكافلا/0537771870:فتاهلا– طابرلا– حاورلا باب– ةرازولل يزكرملا رقملا

2021ربنون22نينثإلا
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؛ةيلاملاوةيوبرتلاتارشؤملاروطت

؛يلاحلا يسردملا لوخدلا تايطعم

.2022 ةنس مسرب ةينازيملا عورشمو لمعلا جمانرب تايولوأ 3

1

2

3



يلؤالا ميلعتلابسردمتلا ةبـسن روطتةیوبرتلا تارشؤملا مهٔا روطت

ةيلاملاو ةيوبرتلا تارشؤملا روطت

لالخنمةدوجلانيسحتوماسقٔالاددعنمعفرلاربعيلؤالاميلعتلاعورشملیزنتنمةرتفلاهذهلالخسردمتللةمهمبسنقيقحتمت

ماسقٔاريبدتاهيلٕادنـُسييتلاتایعمجلاءاقتنارطاسملیعفتونيیبرملاوتایبرملانيوكتولكیهملاريغلايلؤالاميلعتلالیهٔاتلخادمدیدحت

تارجحلازيهجتولیهٔاتوءانبيفةدمتعملاريیاعملاويجاهنملاراطالابةقلعتملااميـسالعورشملالیعفتبةصاخلاةدعلاديحوتاذكويلؤالاميلعتلا

.جمانربلااذهلوحيندملاعمتجملاوءاكرشلاةئبعتوةیئاقتلالازيزعتوريوطتاذكو

54,1%

68,9%
70,0%

75,0%

57,8%

71,9% 72,5%
79,0%

2018-19 2019-20 2020-21 22-2021 )تاعقوت(

ثانإ عومجملا

4
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)هيكلسب يوناثلاو يئادتبالا(سردمتلا تارشؤمةیوبرتلا تارشؤملا مهٔا روطت

99,6% 99,9%

100%

99,7% 99,9%

100%

2018-19 2019-20 2020-21

ةنس6-11ةیرمعلا ةئفلا

ثانإ عومجم

65,9%

69,1%

74,1%

63,8%

66,8%

72,0%

2018-19 2019-20 2020-21

ةنس12-14ةیرمعلا ةئفلا

ثانإ عومجم

؛يورقلاطسولابةصاخو،يئادتبالاميلعتلابسردمتلاميمعتقيقحتمت!

بسننمرثكٔاعفرلاوميمعتلاةبـسنغولبلدوهجلانمدیزملابلطتیيدادعٕالاميلعتلالازال!

؛يلیهٔاتلايوناثلاميلعتلا

-2019نيمسوملانيبامةدتمملاةرتفلالالخارمتـسمامدقتهيكلسبيوناثلاميلعتلابسردمتلالجس!

ةیوئامطاقن10,6قوفیامبويدادعالابةیوئامطاقن8قوفیامب2020-2021و2018

؛يلیهٔاتلاب

40,2% 43,1%
51,5%

34,9% 37,5%
45,5%

2018-19 2019-20 2020-21

ةنس15-17ةیرمعلا ةئفلا

ثانإ عومجم

ةيلاملاو ةيوبرتلا تارشؤملا روطت
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يساردلا عاطقنالا تارشؤمةیوبرتلا تارشؤملا مهٔا روطت

ةفاكدوهجرفاظتيعدتـسيامم،ةرازولاتالاغشنامهٔانميساردلاعاطقنالاةبراحم

؛ةینعملاتاعاطقلا

ةبـسنفرعتنٔاعقوتملانمو،ذيمالتلابظافتحالاةبـسننمعفرلاىلعةرازولالمعت

يئادتبالاميلعتلابةئاملاب2,1ىلٕالصتل،يساردلامسوملااذهلالخاظافخناعاطقنالا

.يلیهٔاتلابةئاملاب7ويدادعالابةئاملاب8ةبـسنو

2,9% 2,2%

3,1%

2,1%
2,7%

2,1%
2,9%

2,1%

2018-19 2019-20 2020-21 )تاعقوت(2021-22

يئادتبالا ميلعتلا

ثانالا عومجملا

9,6% 8,0% 7,4%
5,2%

12,1%
10,4% 9,7%

8,0%

2018-19 2019-20 2020-21 )تاعقوت(2021-22

يدادعإلا يوناثلا ميلعتلا

تانالا عومجملا

7,3%

5,9% 5,9% 5,5%

8,8%
7,4% 7,4% 7,0%

2018-19 2019-20 2020-21 )تاعقوت(2021-22

يلیھأتلا  يوناثلا میلعتلا

تانالا عومجملا

ةيلاملاو ةيوبرتلا تارشؤملا روطت
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ةيلاملاو ةيوبرتلا تارشؤملا روطت
ةیداهشالا تايوتـسملاب حاجنلا بسنةیوبرتلا تارشؤملا مهٔا روطت

86,7%
93,1%

98,3% 98,5%

84,0%
90,9%

97,4% 98%

2018-19 2019-20 2020-21 )تاعقوت(2021-22

يئادتبالا ميلعتلا

ثانأ عومجملا

64,8%
69,3%

92,0% 94,0%

59,2%
64,1%

88,6% 90,0%

2018-19 2019-20 2020-21 )تاعقوت(2021-22

يدادعالا ميلعتلا

ثانإ

عومجملا

67,7%
72,8% 74,7% 77,0%

76,7%
80,6% 81,0% 82,0%

2018-19 2019-20 2020-21 )تاعقوت(2021-22

يوناثلا ميلعتلا

روكذ  ثانأ



8

ةيلاملاو ةيوبرتلا تارشؤملا روطت
2016 ةرود (PIRLS)ةیتاءارقلا تايافكلا روطتل ةیلودلا ةساردلا

323

500

579

353
299

0

100

200

300

400

500

600

700

يلود ءادأ ىندأ يلودلا ءادألا طسوتم يلود ءادأ ىلعأ ينطولا ءادألا طسوتم

2016 2011

297

500

626

384 377
335

0

100

200

300

400

500

600

700

يلود ءادأ ىندأ يلودلا ءادألا طسوتم يلود ءادأ ىلعأ ينطولا ءادألا طسوتم

2019 2015 2011

2019 ةرود (TIMSS) مولعلاو تایضايرلا يف تاهجوتلل ةیلودلا ةساردلا

قرفلايلودلا ءادألا طسوتمينطولا ءادألا طسوتم

128-359487ةءارقلا

121-368489تایضایرلا

112-377489مولعلا

2018 ةرود (PISA) ذيمالتلا ميوقتل يلودلا جمانربلا يف ينطولا ءادٔالا لدعم
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ةيلاملاو ةيوبرتلا تارشؤملا روطت

23%

9%
5%

3%
1%

24%

9%

4%
1% 0%

[31-36] [37-40] [41-44] [45-50] >=51

1ère année primaire 2ème année primaire

80%

12%
5% 2% 1%

<=36 [37-40] [41-44] [45-50] >=51

يئادتبالا ميلعتلا

 ةيناثلا ةنسلا ىلوألا ةنسلا

  ةسداسلا ىلإ ةثلاثلا ةنسلا نم

 ةنهارلا ةیعضولا– ظاظتكالا بسنةیوبرتلا تارشؤملا مهٔا روطت

34% 35%

22%

8%

1%

<=36 [37-40] [41-44] [45-50] >=51

يدادعإلا يوناثلا ميلعتلا

59%

26%

12%

3% 0%

<=36 [37-40] [41-44] [45-50] >=51

يليهأتلا يوناثلا ميلعتلا
يئادتبالا ميلعتلا
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ةيلاملاو ةيوبرتلا تارشؤملا روطت

نم80%نمديزأروجألاةلتكلثمتنيحيف،2022و2017نيبةدتمملاةرتفلالالخةدوصرملاةينازيملايفةيعونةرفطاهنعجتنةلودللةسوملمتادوهجم•

؛تادامتعالاهذه

17صيصختمت• ؛نيوكتلاوةيبرتلاةدوجنمعفرلل2022مسربيلامبصنم344

صرفلاؤفاكتةسردمقيقحتل51-17راطالانوناقلاتايضتقمليزنتلةمزاللاةيرشبلاوةيلاملادراوملانمتايجاحلاةيطغتلجأنمدوهجلارفاظتةلصاوم•

.تاملعتلاةدوجنيسحتو

45,00 48,16 50,32
55,50 58,86 62,45

37,24 39,68 40,16
46,79 48,46 49,99

2017 2018 2019 2020 2021 2022

ةدوصرملا ةيلامجالا تادامتعالا تايميداكألا رطأ اهيف امب روجألا ةلتك

2022-2017 نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ عاطقلل ةدوصرملا تادامتعالا روطت
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ةيلاملاو ةيوبرتلا تارشؤملا روطت
)مهاردلا نيیالمب(2021و2020 يتنس مسرب عاطقلا ةینازيم ذيفنت

تاءادألا

 تادامتعالا
اهب مزتلملا

 تادامتعالا
ةحوتفملا

ءادألا ةبسن مازتلالا ةبسن

100% 94% ةفلتخملا تاقفنلاو تادعملا

99,6% 63% ءادألا تادامتعا رامثتسالا

عملا
اد

 ت
و اقفنلا

 ت
ا مل

فلتخ
ة

ا
ال
 رامثتس

ءادألا ةبسن مازتلالا ةبسن

99,5% 86,4% ةفلتخملا تاقفنلاو تادعملا

98,8% 54,7% ءادألا تادامتعا رامثتسالا

2020 ةیلاملا ةنـسلا2021 ةیلاملا ةنـسلا

10.241

10.245

10.915

2.972

3.016

4.796

11.925

11.989

13.881

2.694

2.727

4.988



؛ةيلاملاوةيوبرتلاتارشؤملاروطت

؛يسردملا لوخدلا تايطعم
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يسردملا لوخدلا تايطعم

ةيلامجإلادادعألا

ذيملتو ةذيملت000 736 8

يليهأتلا يوناثلايدادعإلا يوناثلايئادتبالا ميلعتلايلوألاميلعتلا

985 4281 956 3151 176 047 4 618 214

482 860928 460615 912 2 224 105

ينطولا عومجملا

 ثانالا

384 317713 307243 629 2 166 315 يورقلا طسولا

1 956 3151 176 047

 ددجلا نولجسملا
يئادتبا ىلوألا ةنسلاب

762815

:يورقلا طسولاب
3 507 568

:مهنمثانالا

4 251 337

يدادعإلا يوناثلا

1 956 315

طسولاو سنجلاو كلسلا بسح ذيمالتلا دادعأ

13



يسردملا لوخدلا تايطعم

14

ةرازولا رطأ

% ةبسنلاددعلاةئيهلا / راطإلا

%13092 290سيردتلا رطأ

 ةيرادإلا رطألا
%5314 12ةكرتشملا

%2934 13ةصاخلا ةيرادإلا رطألا

315عومجملا 954100%

عاطقلاب ةلماعلا رطألا

 ميلعتلا ةذتاسأ
يئادتبالا

46%

 ميلعتلا ةذتاسأ
 يوناثلا
يدادعإلا

22%

 ميلعتلا ةذتاسأ
يليهأتلا يوناثلا

24%

 ةيرادإلا رطألا
ةصاخلا

4%

 ةيرادإلا رطألا
ةكرتشملا

4%



يسردملا لوخدلا تايطعم

15

ةيئادتبا ةسردم8142
ةيتاعامج ةسردم 187اهنم

2149 
ةيدادعإ ةيوناث

11.685
ةيميلعتةسسؤم
ةديدج166 اهنم

1394
ةيليهأت ةيوناث

:ىلإ ةفاضإلاب

؛ةيلخاد1043•
؛ديدجلا ليجلا ةيناثلا ةصرفلا ةسسؤم140•
؛نيوكتلاو ةيبرتلا نهمل ايوهج ازكرم12•
؛ايلعلا سرادملل ةيريضحتلا ماسقألل ازكرم29•



؛ةيلاملاوةيوبرتلاتارشؤملاروطت

؛يسردملا لوخدلا تايطعم
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2022 ةنس مسرب ةينازيملاو  لمعلا جمانرب تايولوأ

17

ةدوصرملا ةيلامجالا تادامتعالا
 ) مازتلالا تادامتعا باستحا نود (

مهرد رايلم  62,451

مهرد رايلم55,922:رييستلا

ةفلتخملاتاقفنلاو تادعملا

مهردرايلم 5,931

تايميداكألا رطأ

مهردرايلم11,100

نوفظوملا

مهردرايلم38,891

مهرد رايلم11,597 :رامثتسالا

  مازتلالا تادامتعا

مهررايلم5,068

ءادألا  تادامتعا

مهرد رايلم6,529



2022 ةنس مسرب ةينازيملاو  لمعلا جمانرب تايولوأ
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)مهاردلارييالمب(2021  ةنس عم ةنراقم2022 مسرب عاطقلل ةدوصرملا تادامتعالا

رامثتسالا لصف رييستلالصف عومجملا
 تادامتعانود(

)مازتلالا
ةنسلا

مازتلالاتادامتعا
)اهدعب امو2023(

تادامتعا
ءادألا تايميداكألا رطأ تاقفنلا يقاب نوفظوملا

5,068 6,529 5,931 11,100 38,891 62,451 2022)1(

3,375 4,917 5,481 8,400 40,064 58,860 2021)2(

1,693 1,612 0,450 2,700 -1,173 3,591 )2(-)1( قرفلا

50,16% 32,78% 8,21% 32,14% -2,93% 6,10%  روطتلا

6,1ةدايزبيأمهردرايلم62,451هعومجمامدصرمت ؛)مازتلالاتادامتعاباستحانود(مهردرايلم3,591لداعياميأ،2021ةنسعمةنراقم%



2022 ةنس مسرب ةينازيملاو  لمعلا جمانرب تايولوأ
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يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةموظنمب قلعتملا51.17   راطإلا نوناقلا تايضتقم نع ةقثبنملا عيراشملا ليومت

:عيراشم7
هميمعت ةريتو عيرستو ةدوج يذيلوأ ميلعتب ءاقترالا :1 عورشملا

جولولا ةيمازلإ قيقحتو يسردملا ضرعلا عيسوت :2عورشملا

يعامتجالا معدلل ةعجانو ةفصنم ةموظنم ريوطت:3عورشملا
سردمتلا نم ةصاخ ةيعضو وأ ةقاعإ ةيعضو يف لافطألا نيكمت:4عورشملا

ةيماظنلا ريغ ةيبرتلا ةعاجن نم عفرلاو يكاردتسالا سردمتلا نيمأت :5 عورشملا

 نيوكتلاو ةيبرتلا تاسسؤمل جمدنملا ليهأتلا :6 عورشملا

صاخلا ميلعتلا عيونتو ريوطت :7 عورشملا

:عيراشم7
يجوغاديبلا جذومنلا ريوطت:8عورشملا
 تاراسملا ريبدتب ءاقترالاو نيوكتلاو ةيبرتلا نهم ديدجت :9عورشملا
ةينهملا
ةيسردملا ةايحلاب ءاقترالا :10عورشملا

ةيسردملا ةضايرلاب ءاقترالا :11عورشملا

 يسردملا معدلاو ميوقتلا ماظن ريوطتو نيسحت :12عورشملا
تاناحتمالاو
يسردملا طيشنلاو ركبملا هيجوتلل عجان ماظن ءاسرإ :13عورشملا

 يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تالامعتسا ريوطت:14عورشملا
ميلعتلا

:عيراشم4
ةيرشبلا دراوملا ريبدتب ءاقترالا :15عورشملا

يدقاعتلا راطإلا ةسسأمو ةماكحلا ريوطت :16عورشملا

ةيبرغملا ةسردملا لوح ءاكرشلاو نيلعافلا ةئبعت زيزعت :17عورشملا

نيوكتلاو ةيبرتلل تامولعملا ماظن ةيوقت :18عورشملا

 ةظفاح
عيراشملا

تالاجم3
و
عورشم18

:لوألا لاجملا
صرفلا ؤفاكتو فاصنإلا

:يناثلا لاجملا
نيوكتلاو ةيبرتلا ةدوجب ءاقترالا

:ثلاثلا لاجملا
ةئبعتلاو ةماكحلا

2

3

1
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هميمعت ةريتو عيرستو يلوألا ميلعتلاب ءاقترالا:1 مقر عورشملا

ةدوج يذو جمادو فصنم يلوأ ميلعت ءاسرإ ماعلا فدهلا

؛ %79 يلوألا ميلعتلاب ةيفاصلاسردمتلا ةبسن غولب•

؛ةرجح3067 زيهجتو ءانبو ةرجح768 زيهجتو ليهأت لالخ نم يلوألا ميلعتلاب يوبرتلا ضرعلا عيسوت•

؛مهب ةصاخلا تاءافكلاو فئاظولل ةيعجرملا ةقيثولا تاددحم قفو رمتسملاو ساسألا نيوكتلل دحوم ماظن ءاسرإ•

؛يلوألا ميلعتلا ةدوج مييقت ماظن ءاسرإ•

؛يلوالا ميلعتلاب ءاقترالل ةيوهجلاو ةيميلقإلا زكارملا ءاسرإ•

؛مسق16.427 رييستل يمومعلا يلوألا ميلعتلا لاجمب لغتشت يتلا تايعمجلا ةدئافل يلام معد صيصخت•

؛يجاهنملا راطإلا ىلع يلوالا ميلعتلا ماسقأب نيبرملاو تايبرملا نيوكت جمانرب لامكتسا•

.ةركبملا ةلوفطلل ةينطو ةيجيتارتسا عضو•

تايولوألا
 مسرب

2022

 ةينازيملا
 ةدوصرملا

2022

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا

مهرد رايلم1,274 مهرد نويلم951
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جولولا ةيمازلإ قيقحتو يسردملا ضرعلا عيسوت :2 مقر عورشملا

جولولا ةيمازلإ قيقحت و يسردملا ضرعلا عيسوت ماعلا فدهلا

؛لبقملا يساردلا مسوملا لالخ ةديدج ةيلخاد58 و ةديدج ةيميلعت ةسسؤم179 دامتعا•
؛ ةيلخاد130و ةيميلعت ةسسؤم338 ءانب لاغشأ لامكتسا•

؛ةديدج ةيلخاد48 وةيتاعامج ةسردم30 اهنم ةديدج ةيميلعت ةسسؤم189 ثادحإ•

؛ةديدج ةرجح1968 ءانب لالخ نم ةيميلعتلا تاسسؤملا عيسوت•

؛لبقملا يسردملا لوخدلل ةبقترملا ةيميلعتلا تاسسؤملا زيهجت•

 .ةمئاقلا ةيميلعتلا تاسسؤملل يداعلا ريسلا نيمأت•

 تايولوألا
2022 مسرب

 ةينا$#ملا
 ةدوصرملا

 ةنس مسرب
2022

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا

مهرد رايلم 2,670 مهرد رايلم 1,347
21
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ماعلا فدهلا

 رطاسملا ةعجارم عم ،جمانربلا ةماكح ةزهجأ ةيلاعف ةيوقتو "ريسيت" جمانربل يدقاعتلاو ينوناقلا راطإلا نييحت•

؛دحوملا يعامتجالا لجسلا ليزنت رابتعالا نيعب اذخأاهتعاجنو اهتيلاعف نيسحت لجأ نم جمانربللةيتاءارجإلا

 ماعطإلا ةمدخ ديوجتل نيوكتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداكألا عيمجب ةمعطملا ماظنل ةيبيرجتلا ةلحرملا قالطنا•

؛يليهأتلاو يدادعإلا يوناثلاب معاطملاو تايلخادلاب

  :)مهرد رايلم 1,5( ةيسردملا معاطملا نم )ة( ذيملت1.364.562و تايلخادلا تامدخ نم )ة( ذيملت197.940 ةدافتسا•

؛)ةرازولا ةمهاسمك مهرد نويلم 55( ةظفحم نويلم ةيكلملا ةردابملا نم )ة( ذيملت4.701.432 ةدافتسا•

؛)يعامتجالا كسامتلا قودنص فرط نم لومت( ريسيت جمانرب نم )ة( ذيملت2.611.000 ةدافتسا•

.)ةيبارتلا تاعامجلا فرط نم لومت( يسردملا لقنلا تامدخ نم )ة( ذيملت386.478 ةدافتسا•

 تايولوألا
 مسرب

2022

 ةينا$#ملا
 ةدوصرملا

 ةنس مسرب
2022

رامثتسالا تادامتعا رییستلا تادامتعا

- مهرد رايلم 1,555

يعامتجالا معدلل ةعجانو ةفصنم ةموظنم ريوطت :3 مقر عورشملا
سردمتلل لافطألا جولو نود لوحت يتلا ةيفارغجلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقاويسوسلا تاقيعملا راثآ نم دحلا

ةيوبرتلا ةموظنملا لخاد مهب ظافتحالاو

22
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؛ةجماد ةسسؤمك ةيميلعت ةسسؤم3.907 فينصت•

 ؛يبط هبشلاو يبطلا لخدتلا نم )ة( ذيملت13.640 ةدافتسا•

؛يعامتجالا يسفنلا لخدتلا تامدخ نم )ة( ذيملت10.755 ةدافتسا•
؛يفرعم وكيسلا لخدتلا نم )ة( ذيملت12.205 ةدافتسا•

.تازيهجتلا ريفوتو ةمئالملا ةيحصلا قفارملاوتايجولولا ثادحإ•

 ةينا$#ملا
 ةدوصرملا

 ةنس مسرب
2022

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا

مهرد نويلم 60 مهردنويلم 7

سردمتلا نم ةصاخ تايعضو وأ ةقاعإ ةيعضو يف لافطألا نيكمت :4 مقر عورشملا

ماعلا فدهلا

 تايولوألا
 مسرب

2022

ةصاخ تايعضو وأ ةقاعإ ةيعضو يف صاخشألل نيوكتلاو ةيبرتلا جولو قح نيمأت
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ماعلا فدهلا

؛ديدجلا ليجلا ةيناثلا ةصرفلا زكرم26 ثادحإ•

؛ديدجلا ليجلا ةيناثلا ةصرفلا ازكرم120 رييست يف ةمهاسملا•

 ؛ديدجلا ليجلا ةيناثلا ةصرفلا كلس نم )ة(ذيملت12061 ةدافتسا•

 ؛ساسألا ةيناثلا ةصرفلا كلس نم )ة(ذيملت23799 ةدافتسا•

.ةيماظنلا كالسألا يف ةرشابمسردمم ريغ لفط22773 جامدإ•

 تايولوألا
 مسرب

2022

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

2022

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا

مهرد نويلم 83 21 مهرد نويلم

   ةيماظنلا ريغ ةيبرتلا ةعاجن نم عفرلاو يكاردتسالاسردمتلا نيمأت :5 مقر عورشملا

جامدنالل يصخشلا عورشملا ءانبو ملعتلا ةمادتسا نم نيملعتملا نيكمتو عيمجلل يكاردتسالاسردمتلا

24
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ماعلا فدهلا

؛بورشلا ءاملا جيراهص ريفوت وأ ءاملا ةكبشب ةيميلعت ةدحو/ةسسؤم1168 طبر•
؛ةيسمشلا تاقاطلا ريفوت وأ ءابرهكلا ةكبشب ةيميلعت ةدحو/ةسسؤم839 طبر•
؛ يحصلا فرصلل ةيجراخلا ةكبشلاب ةيميلعت ةسسؤم795طبر•
؛ةيميلعت ةدحو/ةسسؤم1330 ل ةيحصلا قفارملا ريفوت•
؛ةيميلعت ةدحو/ةسسؤم6467 ل تاجايسلا /راوسألا ريفوت•
؛ ةيميلعت تاسسؤم1452 ليهأت ةداعإ•
؛ةيميلعتةسسؤم1325 يفتايجولولا ريفوت•
؛يريرحلا رخصلا ةدام ىلع ةيوتحملا وأ ةئرتهملا ككفملاب ةينبملا تارجحلا ضيوعت•
.ةيئاقولا ةنايصلا نم ةيميلعتلا تاسسؤملا عيمج ةدافتسا•

 تايولوألا
 مسرب

2022

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

2022

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا

مهرد رايلم 2,520 18 مهرد نويلم

    نيوكتلاو ةيبرتلا تاسسؤمل جمدنملا ليهأتلا:6 مقر عورشملا

مزاللا معدلاو زيهجتلاو ريطأتلا نيوكتلاو ةيبرتلا تاسسؤم ليوخت

25
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ماعلا فدهلا

ميلعتلا تاسسؤمب ةلماعلا ةيرادإلاو ةيوبرتلا رطألا ةدئافل رمتسملا نيوكتلا تارود ميظنت•
؛صاخلا

 تاروطتلل يصوصخلا يسردملا ميلعتلل يساسأ ماظن ةباثمب ربتعملا06-00 مقر نوناقلا ةمءالم•
؛عاطقلا اهفرع يتلا

صاخلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع رييغت يأ لاخدإ وأ عيسوت وأ حتفب صاخلا تالمحتلا رتفد ةمءالم•
؛عاطقلا اهفرع يتلا تاروطتلل

 .ةصاخلا تاسسؤملل ةبقارملاو شيتفتلا ماهمب مايقلا•

 تايولوألا
 مسرب

2022

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

2022

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا

- مهرد نويلم 1,5

صاخلا ميلعتلا عيونتو ريوطت :7 مقر عورشملا
فاصنإلا قيقحتو ميمعتلا يف يمومعلا ميلعتلل اكيرش صاخلا ميلعتلا لعج

26
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ماعلا فدهلا

؛يدادعإلا يوناثلا ميلعتلا كلسل يساردلا جاهنملا ديدجت يف عورشلا•

؛ديدجلا جاهنملا ةبكاومب ةقلعتملا تانيوكتلا نم )نيسردم ،سرادم ءاردم ،نيشتفم( يوبرت لعاف35716 ةدافتسا•

؛يئادتبالا كلسلاب ةيميلعت ةسسؤم1941 ب ةيغيزامألا ةغللا سيردت•

؛يئادتبالا كلسلاب ةيميلعت ةسسؤم8388 ب يوغللا بوانتلا أدبم ليعفت•

؛يلودلا راسملا يف مهتسارد يدادعإلا يوناثلا ميلعتلا كلسب )ة(ذيملت1266186 ةعباتم•

؛يلودلا راسملا يف مهتسارد يليهأتلا يوناثلا ميلعتلا كلسب )ة(ذيملت736538 ةعباتم•

؛ايجولونكتلاو تايضايرلاو مولعلا سيردت لئاسوب ةيميلعت ةسسؤم4306 زيهجت•

 ةيفافشلاو ةهازنلاو ةيطارقوميدلاو ةنطاوملا ميق روضح زيزعتو نيسنجلا نيب ةاواسملا ليعفتل يجهنم ليلد رادصإ•
؛يساردلا جاهنملا يف ةوشرلاو داسفلا ةبراحمو

 تايولوألا
 مسرب

2022

يجوغاديبلا جذومنلا ريوطت :8 مقر عورشملا
راكتبالاو ةعاجنلاو حاتفنالاو عونتلا هماوق يجوغاديب جذومن ةماقإ
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ماعلا فدهلا

؛ةينهملا تاراسملاب ةساردلا نم يدادعإلا يوناثلا كلسلا يف )ة(ذيملت15145 ةدافتسا•

؛ةينهملا كلاسملاب ةساردلا نم يليهأتلا يوناثلا كلسلا يف )ة(ذيملت18749 ةدافتسا•

 يمومعلا يئادتبالا ميلعتلا تاسسؤم  عيمج يف ةيسردملا ةطشنألا يف ةيتايحلا تاراهملا جامدإ•
؛ يصوصخلاو

 ةيتاذلا تاراهملا ةيمنتو نهملا فاشكتسا ةطشنأ نم يئادتبالا كلسلا نم )ة(ذيملت1351680 ةدافتسا•
؛ةيعامتجالاو

 ةيلاملا ةيبرتلاويتالواقملا نيوكتلا نم يليهأتلاو يدادعإلا نيكلسلا نم )ة(ذيملت273633 ةدافتسا•
ةيبيرضلاو

 تايولوألا
 مسرب

2022

يجوغاديبلا جذومنلا ريوطت :8 مقر عورشملا
راكتبالاو ةعاجنلاو حاتفنالاو عونتلا هماوق يجوغاديب جذومن ةماقإ

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا

مهرد نويلم180 مهرد نويلم20

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

202228
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ماعلا فدهلا

:ساسألا نيوكتلا
 يف ةزاجإلا كلس يجيرخ تايبناج عم ةذتاسألا فيظوت ةارابم ةمءالمب صاخلا يعجرملا راطإلا لامكتسا•

؛ةيبرتلا

هبيرجت دعب ،سيردتلا ةنهم ةلوازمل نيحشرتملا دادعتسا ىدم سايقل سيردتلا ةنهم رابتخا دامتعا•

 نيوكتلا نم ةيناثلا ةنسلا( مسقلا ةيلوؤسم لمحت ةرتف لالخ ةيناديملا بيرادتلل يعجرم راطإ دامتعا•
؛)يليهأتلا

 نهمل ةيوهجلا زكارملا يف يليهأتلا نيوكتللةءوزجم15 دامتعاب نيوكتلا ةدع ليعفتو ةئيهت لامكتسا•
؛اهنييحتو اهتعجارم دعب نيوكتلاو ةيبرتلا

؛مسقلا ةيلوؤسم لمحت ةرتف لالخوىلوألا ةنسلا لالخ ةيناديملا بيرادتلل يعجرملا راطإلا•

؛ينهملا ليهأتلا ناحتما ئييهت ليلد دادعإ•

؛ةيناديملا ثوحبلا ميوقتو ريطأتل يعجرملا راطإلا•

 تايولوألا
 مسرب

2022

ةينهملا تاراسملا ريبدتب ءاقترالاو نيوكتلاو ةيبرتلا نهم ديدجت :9 مقر عورشملا

ةينهملا مهتاراسم ريبدت نيسحتو مهنيوكت ةدوج نم عفرلا لالخ نم نييوبرتلا نيلعافلا ءادأ ريوطت
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: قيرط نع مهلاغتشا فورظب ءاقترالاو نيوكتلا ةدوج نيسحت
؛تازيهجتلا ديدجتو تاينبلا ليهأت ربع نيوكتلا زكارمب ءاقترالا•

؛ةينطولا ةيبرتلا عاطقب رمتسملا نيوكتلا ةيجيتارتسا ليعفت•

؛ نيوكتلا زكارمب نيوكتلا ةسدنهو نيوكتلا ةدع ليعفتو نييحتو ةعجارم•

 يف داهشإلاو تابستكملا ميوقتل ماظن عضوو ةيوغللا ريغ داوملا ةذتاسأو تاذاتسأ ىذل ةيوغللا تاردقلا نم عفرلا•
؛ةيسنرفلا ةغللا

؛يرادالاو يوبرتلا مقاطلا ةدئافل رمتسملا نيوكتلا•

؛دعب نع نيوكتلا ةموظنم نم نيديفتسملا ةدعاق عيسوت•

؛سيردتلا رطأ ةدئافل ةسرامملا ربع نيوكتلاو ةبحاصملا ةيلآ نم نيديفتسملا ةدعاق عيسوت•

؛بحاصم ذاتسأ4000 نم ديزأ ةئبعت•

 تايولوألا
 مسرب

2022

ماعلا فدهلا

ةينهملا تاراسملا ريبدتب ءاقترالاو نيوكتلاو ةيبرتلا نهم ديدجت :9 مقر عورشملا

ةينهملا مهتاراسم ريبدت نيسحتو مهنيوكت ةدوج نم عفرلا لالخ نم نييوبرتلا نيلعافلا ءادأ ريوطت
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ماعلا فدهلا

ةيولوألا تاذ ثحبلا عيضاوم تاسارك دامتعاب اهرشنو اهجئاتن مساقتو ةيوبرتلا ثوحبلا ميظنت•

؛هل ةمظنملا ةينوناقلا صوصنلا نييحتو يوبرتلا طيطختلاو هيجوتلا زكرمب نيوكتلل ديدج ميظنت عضو•

؛ميلعتلا يشتفم نيوكت زكرمب نيوكتلا ةسدنهو نيوكتلا ةدع ليعفتو نييحتو ةعجارم•

 ريغلا داوملا سيردت رطأ لبق نم اهباستكا مزاللا ةيوغللا تايافكلا لوح سيردتلا ةئيه تاردق نم عفرلا•
؛ةيوغل

."ةيذاتسألل زيمتلا زكرم" ةدوـجلا نـيمأتل ةـيلآك سـيردتلا نـهمل زـيمتلا زـكرمءاسرإ يف عورشلا•

 تايولوألا
 مسرب

2022

ةينهملا تاراسملا ريبدتب ءاقترالاو نيوكتلاو ةيبرتلا نهم ديدجت :9 مقر عورشملا

ةينهملا مهتاراسم ريبدت نيسحتو مهنيوكت ةدوج نم عفرلا لالخ نم نييوبرتلا نيلعافلا ءادأ ريوطت

رامثتسالا تادامتعا )*(رييستلا تادامتعا

مهرد نويلم 352,5 مهرد نويلم 730  ةينازيملا
 ةدوصرملا
رمتسملا نيوكتلل ةصصخم مهرد نويلم500 اهيف امب )*(2022 مسرب

31
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ماعلا فدهلا

؛ةيميلعتلا تاسسؤملا عيمجب ةسسؤملا عورشمب لمعلا ميمعت•
؛حتفتلل ةسسؤم84 لاغتشا•
؛حتفتلا ةسسؤم تامدخ نم )ة( ذيملت59015 ةدافتسا•
؛ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةينفلا تاناجرهملا نم1644 ميظنت•
؛ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةينفلا تالاجملا يف يوبرت يدان38827 طيشنت•
؛ةيئاقو ةيبط ةلمح6119 ميظنت•
؛ةيقرطلا ةمالسلا ىلع ةيبرتلا يف ةيسيسحتلا تالمحلا نم ةيميلعت ةسسؤم11854 ةدافتسا•
؛ةطاسولاو يسفنلا معدلا لاجم يف تانيوكتلا نم ديفتسم4929•
.ةطاسولاو تاصنإلا ايالخب ةيميلعتلا تاسسؤملا نم%77 ةيطغت•

 تايولوألا
 مسرب

2022

ةيسردملا ةايحلاب ءاقترالا :10 مقر عورشملا
ةجماد ةنطاوم ةسردم ءاسرإ لجأ نم ةيسردملا ةايحلا ةطشنأ عيونتو معد

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا
- مهرد نويلم 250

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

2022

32
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ماعلا فدهلا

؛ةساردو ةضاير تاراسمو كلاسم ءاسرإل ةيتاسسؤمو ةينوناق تايعجرم ديدحت•

 ةمزاللا تالهؤملاو طورشلا قفو "ةساردو ةضاير" كلاسمو راسمل ةنضتحم ةيميلعت ةسسؤم75•
؛كلذل

؛"ةساردو ةضاير" كلاسمو راسمل مسق154 ناضتحا•

؛” ةسارد و ةضاير" راسم نم نييضايرلا ذيمالتلا نم5000 ةدافتسا•

 تاسسؤمل ةبسنلاب يضاير زكرم250 ثادحإو ةيميلعتلا تاسسؤملاب ةيضايرلا بعالملا ليهأت•
.ةيضاير تاءاضف ىلع ةرفوتملا ريغ يئادتبالا ميلعتلا

.ةيميلعتلا تاسسؤملاب ةيضايرلا تايعمجلا ميمعت•

 تايولوألا
 مسرب

2022

ةيسردملا ةضايرلاب ءاقترالا :11مقر عورشملا

 تاملعتملاو نيملعتملا فرط نم ةيسردملا ةيضايرلا ةطشنألا ةسراممل ةمزاللا طورشلاو فورظلا ئيهت
ةينطولا ةيضايرلا ةيدنألا ىلإ اههيجوتو اهتاراهم لقصو ةيضايرلا بهاوملا ىلع بيقنتلل التشم اهلعجو

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا

مهرد نويلم 39 مهرد نويلم 5

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
2022 مسرب
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ماعلا فدهلا

؛ةيساسألا تاملعتلا ىلع قيدصتلل ماظن دامتعا•

؛ يوبرتلا معدلا لئالدو ةيميظنت صوصن رادصإ•

؛تارثعتلا ةجلاعمو معدلا ةطشنأ ميظنت•

؛ةرمتسملا ةبقارملا ضورفب ةصاخ ةيعجرم رطأ ىلع ةقداصملا•

 ؛يدادعإلا يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا تايوتسم ىلع ةيساردلا تامزلتسملا ميوقت جمانرب ةأرجأ•

؛ةيوناثلا تاسسؤملا ءادأ ميوقتل ينطو ماظن•

 ؛حاجنلا وحن ذيملت لك ةدايقل ميوقتلل ماظن عضو•

.يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع زئاورلاو تامييقتلا ميظنت يف ةمهاسملا•

 تايولوألا
 مسرب

2022

تاناحتمالاو يسردملا معدلاو ميوقتلا ماظن ريوطتو نيسحت :12 مقر عورشملا

تاناحتمالاو يوبرتلا معدلاو ميوقتلا ماظنل ةلماشلا ةعجارملا

رامثتسالا تادامتعا رييستلا تادامتعا

مهرد نويلم 15 مهرد نويلم 120

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

2022

34
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ماعلا فدهلا

 تايولوألا
 مسرب

2022

يعماجلاو ينهملاو يسردملا طيشنلا ركبملا هيجوتلل عجان ماظن ءاسرإ :13 مقر عورشملا

مهعيراشم ءانب يف نيملعتملا ةدعاسمو ةبكاوم فدهب يعماجلاو ينهملاو يسردملا هيجوتلا ماظن ةعجارم
مهتاردقومهتالويم ىلع ءانب ةينهملاو ةيساردلا مهتارايتخا ديدحتو ةيصخشلا

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

2022

 ديزأب هجوملا يوبرتلا يدانلا موهفمو ينهملاو يسردملا هيجوتلا نوكمل جمادلا ةسسؤملا عورشم ءاسرإ•
؛ةيوناث ةسسؤم3300 نم

؛ةيميلعت ةسسؤم5300 نع ديزي امب ينهملا ملاعلا ىلع حاتفنالا•

؛)ءاسؤرلا ةذتاسألا تالخدت( ةيجوغاديبلا ةيوبرتلا ةبكاوملاب امسق65970 نع ديزي ام ريطأت•

 ةسسؤم1100 نع ديزي امب يعماجلاو ينهملاو يسردملا هيجوتلا تاءاضف زيهجتو ليهأت / ثادحإ•
؛ةيوناث

.يوبرتلا طيطختلاو هيجوتلا زكرمب يوبرتلا هيجوتلا يف نيراشتسملا نيوكتل ابصنم350 صيصخت•

رامثتسالا تادامتعا رییستلا تادامتعا
مهرد نويلم 22,5 مهرد نويلم 10,5
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ماعلا فدهلا

 تايولوألا
 مسرب

2022

ميلعتلا يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تالامعتسا ريوطت :14 مقر عورشملا

ةاواسملاو ةايحلا ىدم ملعتلا نيمأتو ةفرعملا عمتجمو داصتقا يف لعافلا طارخنالا

رامثتسالا تادامتعا رییستلا تادامتعا
مهرد نويلم 110 مهرد نويلم 10,05

 ةينازيملا
 ةدوصرملا

 مسرب
2022

 ةيميلعت ةسسؤم400 نم ديزأب2ينيج و1 ينيج جمانرب تازيهجت ثيدحت•

؛SMM طئاسولا ةددعتم ةعاقب ةيميلعت ةسسؤم600 نم ديزأ زيهجت•

؛VMM طئاسولا ةددعتم ةبيقح9000 نم ديزأب ةيميلعتلا تاسسؤملا زيهجت•

؛سيردتلا فادهأل تنرتنإلا ةكبشب ةطبترملا  ةيميلعتلا تاسسؤملا نم%90 نم ديزا طبر•

؛"telmidtice" و "taalimtice" نيتباوبلا ىلع يمقر دروم400 ريفوت•

؛ ةيوبرتلا رطألا ةدئافل دعب نع تانيوكتلاو ةيروضحلا تانيوكتلا ميظنت•

؛راكتبالاو ديدجتلا تاقباسم يف ةيوبرتلا رطألا نم200 ةكراشم•

؛MCE داهشإلا نم وأMOS داهشإلا نم راطإ36000 نم ديزأ ةدافتسا•

.ةيمقرلا دراوملا جاتنإو راكتبالا دصق يميلقإلاو يوهجلا ىوتسملا ىلع ربتخم92 ثادحإ•

36
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ماعلا فدهلا

؛نيفظوملا روجأ ةيطغت•

؛ةيوهجلا تايميداكألا رطأ كلذ يف امب ،نيسردملا عيمجل ديدج يساسأ ماظن دادعإ•

؛ةنهملا تايقالخأل يدقاعتلا قاثيملا دادعإ•

؛يرادإو يوبرت راطإ17344 فيظوتب ةيرشبلا دراوملا نم صاصخلا صيلقت•

.ةيتامولعملا مظنلل ةلمعتسملا ةيميلعتلا تاسسؤملا نم عفرلا•

 تايولوألا
 مسرب

2022

ةيرشبلا دراوملا ريبدت يف ةديجلا ةماكحلا زيزعت

رامثتسالا تادامتعا رییستلا تادامتعا

- مهرد رايلم 49,99

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

2022

ةيرشبلا دراوملا ريبدتب ءاقترالا :15 مقر عورشملا
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ماعلا فدهلا

؛يميظنتلاو يعيرشتلا ططخملا ذيفنت لامكتسا•

؛نيوكتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداكألل ةيرادإلا سلاجملا ةبيكرت ةعجارم•

؛ةسسؤملا عورشمل  يريبدتلا بناجلا نيسحت•

؛ةديدج تاصاصتخاب ةيزكرملا ةرادإلا ةلكيه ةداعإ•

؛ةيوبرتلا ةموظنملا تايوتسم فلتخم ىلع ءادألا ةعاجن دوقع ماربإ•

؛ءادألا ةعاجن ريراقتو عيراشم دادعإ•

؛ةينيوكتلا تارودلا ميظنت•

.ةيرادإلا قفارملل لثمألا ريبدتلا•

 تايولوألا
 مسرب

2022

حالصإلا حاجنإل ساسأك دقاعتلا دامتعاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةموظنم ةماكحب ءاقترالا

رامثتسالا تادامتعا رییستلا تادامتعا

مهرد نويلم 85 مهرد نويلم 400

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

2022

يدقاعتلا راطإلا ةسسأمو ةماكحلا ريوطت :16 مقر عورشملا
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ماعلا فدهلا

؛راطالا نوناقلل ةيجيتارتسالا عيراشملا ليزنت ةبكاومل ةيلصاوت ةيلمع800 نم ديزأ ميظنت•

؛ةيبرغملا ةسردملا لوح ءاكرشلاو  نييتاسسؤملاو نييداصتقالا نيلعافلا ةفاكو رسألا ةئبعت•

؛ةسردملا ةرصانم ىلع اهثحل مالعإلا لئاسو ىلإ ةمولعملا لاصيإ تايلآ زيزعتو ةيلصاوت تاماعد جاتنإ•

؛ةحجانلا براجتلا ديصرتو ةئبعتلاو لصاوتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا ليعفت•

؛ايوهجو ايزكرم لصاوتلاب ةفلكملا حلاصملل ةيريبدتلا تاردقلا نم عفرلا•

.اهئاكرش عم اهتقالع يف ةيوبرتلا ةموظنملا تانوكم فلتخم نيب نواعتلا لاجمل ةديج ةماكح ءاسرإ•

 تايولوألا
 مسرب

2022

ةمادتسم ةيعمتجم ةئبعت قيقحت

رامثتسالا تادامتعا رییستلا تادامتعا

- مهرد نويلم 10

 ةينازيملا
 ةدوصرملا
 ةنس مسرب

2022

ةيبرغملا ةسردملا لوح ءاكرشلاو نيلعافلا ةئبعت زيزعت :17 مقر عورشملا

39
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ماعلا فدهلا

 ةيتامولعملا تاموظنملا ريوطتو ةينهملا رطاسملا نم%70  ةيطغتل راسم ةموظنم ريوطت•
 ؛ةينهملا تالاجملل%65 ةيطغتل

؛تانايبلل ينطولا زكرملا ةعس عيسوت•

 ةيوبرتلا ةرادإلاو ةيرادإلا حلاصملاب%20 نم ديزأب ةيتامولعملا تازيهجتلا ديدجت•
؛ةيميلعتلا تاسسؤملل

؛ ةينطو28 اهنم طخلا ىلع ةينورتكيلإ ةمدخ51 ريفوت•

.ةيريبدتلا تاردقلا نم عفرلا•

 تايولوألا
 مسرب

2022

نيوكتلاو ةيبرتلل تامولعملا ماظن ةيوقت  :18 مقر عورشملا

ةمادتسم ةيعمتجم ةئبعت قيقحتل نيوكتلاو ةيبرتلا ةموظنمل ةعجان ةماكح فادهتسا

رامثتسالا تادامتعا رییستلا تادامتعا
مهرد نويلم 107 مهرد نويلم 12

 ةينازيملا
 ةدوصرملا

 مسرب
2022
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 : ةفلتخملا تاقفنلاو تادعملا- ةدوصرملا تادامتعالا عيزوت

000 377 864 4تايميداكألل ةدوصرملا تاناعالا

  000 000 799يلوألا ميلعتلا

   000 000 500رمتسملا نيوكتلا

   000 000 500 1ةيسردملا معاطملاو تايلخادلا نم نيديفتسملا ذيمالتلا حنم

  ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيعماجلا  لامعألل ينطولا بتكملا ةحنم
   000 077 36 ةيرضحتلا ماسقألا ةبلطل ةلوخملا

000 274 549فتاهلاو ءابرهكلاو ءاملا اهيف امب تاسسؤملا رييست

000 000 802 ةفاظنلاو ةسارحلا

000 200 95بيردتلا تاضيوعت

000 212 309ةيرادالا قفارملا رييستو معدلاو ةدايقلا

000 614 273ىرخألا عيراشملا

  000 400 882:تاناعالاو تاليوحتلا

INDH)(141 000 000 ليوحت- يلوألا ميلعتلا

000 000 279ةيعامتجالا لامعألل سداسلا دمحم ةسسؤم ةدئافل رييستلا ةناعإ

000 000 202نيوكتلاب ةطبترملا تارخأتملاو ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنتو ةيوست

000 000 55 ةظفحم نويلم ةيكلملا ةردابملا يف ةرازولا ةمهاسم

000 000 50 قاقحتسالا حنم

000 000 47 ةيمألا ةبراحمل ةينطولا ةلاكولل ليوحت

MCA15 000 000 ةثلاثلا ةيفلألا يدحت جمانرب يف ةمهاسملا

نيقاعملل سداسلا دمحم ينطولا زكرملا(ةينطولاو ةيلودلا تايعمجلل ةناعإ
(…ALECSO; ICESCO;PISA ; TIMSS;FMPS; 

22 000 000

000 400 71بيردتلا تاضيوعت

000 055 184  :ةيزكرملا ةرادإلاةينازيمب ةجردملا تادامتعالا
 ةسارحلاو فتاهلاو ءابرهكلاو ءاملا تاقحتسم اهيف امب معدلاو ةدايقلا
000 973 90ةنتسبلاو ةفاظنلاو

000 791 69يزكرملا ىوتسملا ىلع عيراشملا ريبدت

000 038 14ةينطولا نيوكتلا زكارم

000 253 9نيزربملا ةذتاسألاب ةصاخلا حنملا
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مازتلالا تادامتعاءادألا تادامتعا

000 000 752 0004 630 870 4تايميداكألل ةدوصرملا تاناعالا

000 000 516 0001 700 354 1)زاجنالا روط يف عيراشملا لامكتسا( تاتيبثتلا

000 000 000354 000 600يلوألا ميلعتلا

000 000 650 0001 000 650ةديدجلا تاثادحالا

000 000 040 0001 000 480 1ةيميلعتلا تاسسؤملل جمدنملا ليهأتلا

-000 000 40نيوكتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلازكارملا

-000 000 110"ينيج" جمانرب

-000 000 112ةكارشلا تايقافتا يف تامهاسملا

 يميلعتلا تاتألاو داتعلابتاسسؤملا زيهجت
000 000 00087 000 348 يبتكملاو

000 000 000105 930 175ىرخألا عيراشملا

مازتلالا تادامتعاءادألا تادامتعا

000 000 200  000 000 384 1:تاناعالاو تاليوحتلا
 ةيبارتلا قراوفلا ةبراحم جمانرب يف ةرازولا ةمهاسم
  000 000 200يورقلا ملاعلاب ةيعامتجالاو

   000 000 200يضارألا  ءانتقا
   000 000 150   000 000 324 ةيمألا ةبراحمل ةينطولا ةلاكولل ليوحت

 لامعألل سداسلا دمحم ةسسؤمل ةدئافل رييستلا ةناعإ
0000 000 390ةيعامتجالا

   000 000 50 000 000 270 ةركبملا ةلوفطلا ةيمنت

000 000 000116 100 274  :ةيزكرملا ةرادإلاةينازيمب ةجردملا تادامتعالا
000 000 000100 000 220نيوكتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زكارملا

000 000 0002 659 16ةيماظنلا ريغ ةيبرتلا

000 000 00014 746 33ةيزكرملا ةرادإلا زيهجتو ليهأت

000 445 2 ةينطولا نيوكتلا زكارم زيهجتو ليهأت

000 250 1يعامجلا زيهجتلا قودنص تاقحتسم

   رامثتسالا ةينازيم- ةدوصرملا تادامتعالا عيزوت
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2022 ةيلاملا ةنسلا مسرب ةيوهجلا تايميداكألل ةدوصرملا تاناعإلا

 CEرامثتسالاCP رامثتسالاةفلتخملا تاقفنلاو تادعملاتايميداكألارطأ

000 914 592   000 753 609 000 688 519   000 000 461 1ةميسحلا ناوطت ةجنط
000 247 444   000 248 445 000 333 381   000 000 818قرشلا
000 761 542   000 865 549 000 031 656   000 000 171 1سانكم ساف
000 679 544   000 644 546 000 463 534   000 000 014 1ةرطينقلا الس طابرلا
000 273 445   000 267 441 000 015 423   000 000 916ةرفينخ لالم ينب
000 991 485   000 888 514 000 812 635   000 000 835 1تاطس ءاضيبلا رادلا
000 277 586   000 508 586 000 415 708   000 000 767 1يفسآ شكارم
000 590 403   000 264 400 000 580 386   000 000 891تلاليفات ةعرد
000 750 467   000 985 519 000 537 422   000 000 821ةسام سوس
000 731 137   000 262 144 000 599 106   000 000 199نون داو ميملك
000 378 68   000 385 66 000 196 65   000 000 138ءارمحلا ةيقاسلا نويعلا
000 409 32   000 861 32 000 708 24   000 000 69بهذلا يداو ةلخادلا

000 000 752 0004 930 857 4 000 377 864 4   000 000 100 11عومجملا
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يلاعلا ىوتسملا ةضاير لمع جمانرب

عمليهأتلااهحنموةيضايرلاتاعماجللةيساسألاةمظنألاىلعةقداصملاشرومامتإ•

؛ةطوبضموةددحمريياعمقفوةيضايرلاتاعماجلافينصت

دقاعتلانكمييتلاةيضايرلاتايعمجلابيترتوفينصتلةيرايعمةموظنمعضو•

؛اهعمةكارشلاو

؛تايجاحلاقفونيوكتلاجماربيفطارخنالاىلعةيضايرلاتاعماجلاعيجشت•

ةيضايرلاتاعماجللةينورتكلإلااهتاباوبرييستودادعادصقةيضايرلاتاعماجلامعد•

.ةيضايرلاتاعماجلالصاوتلةيمالعإلاةهجاولااهلعجو
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 ةيدعاقلا ةضايرلا لمع جمانرب

:يليامىلع2022ةنسلمعتسةرازولانافعيمجللةضايرلاوأةيدعاقلاةضايرلالاجميف

تاسسؤملاطيشنتىلعلمعلاويضايرلاطيشنتلالاجميفةيوهجوةيلحمةيضايرةيكيمانيدقلخ•

قفارملاعيمجتامدخنمةدافتسالانمبابشلانكميسامم،ةكلمملابارتربعةيضايرلاتائشنملاو

؛ةيضايرلا

؛اهترئادعيسوتىلعلمعلاوةيوسنلاةضايرلابمامتهالا•

يملاعلامويلابلافتحالا،ةأرمللينطولامويلابلافتحالا(ةحوتفمباوبأوةيعاعشإةطشنأميظنت•

؛)…ةضايرلل

؛ةصاخلاتاجايتحالايوذصاخشألاةضايربمامتهالا•

هذهيفةدعاصلالايجألافغشةبكاوملتاصصختلافلتخمبةينورتكلالاوةيرضحلاتاضايرلاعيجشت•

؛ةيضايرلاعاونألا
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 ةيدعاقلا ةضايرلا لمع جمانرب

؛ةحايسلاةرازوعمةكارشبيضايرلايحايسلاعباطلاتاذةيضايرلاجماربلاليعفت•

؛2022فيصلالخئطاوشلايفةضايرلاهذهبةصاخجماربريوطتوةيئطاشلاتاضايرلابمامتهالا•

2022ةنسلالخيورقلاملاعلاىلااهلمجميفةهجوم،برقلابعالمدييشتلةديدججماربذيفنتودادعإ•

؛ةكلمملابارتةفاكربعبعالملاهذهليجيردتلاميمعتلانمنكميساموهو2023و

ماعلاعاطقلانمءاكرشعمدقاعتلالالخنمةيضايرلاتازيهجتلاوقفارملانمديدعلاةيلاكشاةجلاعم•

؛صاخلاو

نوناقلايفاهيلعصوصنملاةيميظنتلاصوصنلالامكتساىلعيعيرشتلاناديملايفةرازولالمعتسامك•

.ةضايرلاوةيندبلاةيبرتلابقلعتملا30-09مقر
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2022 ةنس  ةيلاملا نوناق عورشم مسرب رييستلا ةينازيم

144.000.000,00نوفظوملا و ناوعألا- رييستلاةينازيم! .مهرد :

104.100.000,00ةفلتخملا تاقفنلا و تادعملا- رييستلاةينازيم! مهرد  :
:اهيف امب .

 ةقلعتم تاقفن-تاراشتساو تاسارد-تارهاظتلا ميظنتو نيوكتلا فيراصم(ةــــيرـــشبلا دراوــــــملا و ةرادإلا ثــــيدحت•

4,5)انوروك سوريف ةحئاج راشتنا نم ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب ؛مهرد نويلم :

.مهرد نويلم35,6 :) ةينقت و ةينورتكلإ و ةيئابرهك مزاول ءارش-ةيرادإلا ينابملا ةسارحو ةنايص  (ةيراقع تالمحت•

.مهرد نويلم20,2:  .…)ءاملا تاقحتسم-ءابرهكلا تاقحتسم-ةيكلساللا تالصاوملا تاقحتسمو موسر (تاقحتسمو موسر•

.مهردنويلم12 : ةلقتسم ةقيرطب ةريسملا ةلودلا حلاصم ةدئافل تامهاسملا•

)مهرد نويلم3( ةيدمحملا ةيرحبلا ةدعاقو ءاضيبلا رادلاب سماخلا دمحم يضايرلا عمجملا•

. )مهرد نويلم8( ةيضايرلا تاعاقلاو تاسسؤملا ةبقارم ةحلصم•

.)مهرد نويلم1(رطألا نيوكتل يكلملا دهعملا•

12,9ةـــــنكاسلل ةـــــيضايرلا ةسراـــــمملا شاـــــعنإ- مومعلا ةضاير• 48.مهرد نويلم  :



49

2022 ةنس  ةيلاملا نوناق عورشم مسرب رامثتسالا ةينازيم

20221.785.871.000 ةنسل ءادألا تادامتعا-رامثتسالاةينازيم! .مهرد             :

 .مهرد    : 100.000.000اهيليامو2023مازتلالا تادامتعا-رامثتسالاةينازيم!

:اهيف امب

30: ىربكلا ءاضيبلارادلل يعامتجالا ليهأتلل جمدنملا جمانربلا-
.مهرد نوليم

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو شاعنالا ةلاكول عفد-

.مهرد نويلم87 :لامشلا ميلاقأو تالامعب

 ةنيدمل ةيرضحلا ةيمنتلل جمدنملا جمانربلا يف ةمهاسملا-

.مهرد.نويلم66:ريداكأ

80: يلاعلا ىوتسملا نم نييضايرلا دادعإ يف ةلودلا ةمهاسم-

.مهرد نويلم
 .مهرد نويلم85:ىوقلا باعلأ ليهأت جمانرب يف ةلودلا ةمهاسم-

ةيضايرلا ةيتحتلا تاينبلا ليهأت و ءانب يف ةلودلا ةمهاسم-

؛مهرد نويلم:590

؛مهرد نويلم154: تآشنملاو ةيتحتلا تاينبلا زيهجتو ءانب-

؛مهرد نويلم150:ةرواجملا ةيضايرلا زكارملا زاجنإ جمانرب-

 ةيضايرلا ةيتحتلا تاينبلا ليهأت جمانرب يف ةلودلا ةمهاسم-

؛مهرد نويلم375: مدقلا ةركل

؛مهرد نويلم50:ةيكلملا عزن فيراصم-

23ةيجراخلاو ةيزكرملا حلاصملا زيهجتو ةئيهت- نويلم :

.مهرد



50

2022 ةنس  ةيلاملا نوناق عورشم مسرب رامثتسالا ةينازيم

 فلتخم عم تايقافتالا راطإ يف ةمربملا عيراشملا زاجنإ ةلصاوم•
ينطولا ديعصلا ىلع ءاكرشلا

 ةيضايرلا تآشنملا ليهأتو ءانبب ةقلعتملا عيراشملاديفنت ةلصاوم•

عاطقلا فرط نم ةرشابم ةربدملا

 ددعتم برقلل بعلم800 ءانبل ينطولا جمانربلا زاجنإ ةلصاوم•

 ةجمرب تمت   ثيح ،يرضح هبشلا و    يورقلا طسولا يف تاضايرلا
 لاغشألا ءاهنإ (اسوملم امدقت اهزاجنإ فرع دق و ،بعلم814

 ماربإ-.بعلم178 ل ةبسنلاب لاغشألا قالطإ-بعلم14 ل ةبسنلاب

67 ل ضورعلا تابلط ءارجإ-بعلم158 صوصخب لاغشألا تاقفص
).بعلم397 ل ةينقتلا تاساردلا قالطإ و ءارجإ-بعلم

 ىرخأ عيراشم

:تاسارد-

  يوهجلاو ينطولايريدملا ميمصتلا دادعإ-

؛ةيضايرلا تازيهجتلل

 تازيهجتلا ةنايص ريبدتل يتامولعم ماظن دادعإ-

؛ةيضايرلا

 ريبدت قرط ديدحت لجأ نم ةيلومش ةسارد دادعإ-

؛ةيضايرلا تآشنمللةليدب

 تآشنملا ريبدتب صاخ يتامولعم ماظن دادعإ-

.ةيضايرلا



ةيضايرلاتآشنملاطيشنتوريبدتلةليدبقرطليومتلجأنمةينازيمصيصخت

.ةيضايرلاتآشنملاريبدتورييستلةرازولاوبعالملاةرادإوزاجنإلةينطولاةكرشلاعمتايقافتاماربا•

تآشنملاريبدتدصقةلودللةمهاسماهرابتعابةيمنتلاوطيشنتللطابرلاةكرشعمةمربملاةيقافتالا•

;ىرخاةيلحمتاكرشلرايتخالااذهعيسوتوطابرلاةنيدمبةيضايرلا

ءاضيبلارادلاةهجبةيضايرلاتآشنملاريبدتلتارهاظتلاوطيشنتللءاضيبلارادلاةكرشعمةكارشلاعورشم•

.تاطس

تآشنملاطيشنتوريبدتدصقتايعمجلاوةيبارتلاتاعامجلامهيفامبنيلعافلافلتخمعمةكارشلاعورشم•

.برقللةيضايرلاتاسسؤملاو

.تاهجلاعمةضايرلاةيمنتبةقلعتملاةكرتشملاتاصاصتخالاشروليزنتراطإيفةحاتملاتارايخلا•

2022 ةنس  ةيلاملا نوناق عورشم
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اضة والر و والتعليم الوطنية بية ال لوزارة املناقشة ص اضةم والر و والتعليم الوطنية بية ال لوزارة املناقشة ص   م

املالية السنة املاليةبرسم السنة     20222022برسم

  

ة املولو الثقة ع ر الوز السيد ن شار املس والسادة الالسيدات

والتعليم الوطنية بية لل را وز نھ عي بمناسبة امللك جاللة طرف من ا حظي

وال النجاح امل لھ ن متمن اضة، والر أنتو وأكدوا ديدة، ا امھ م وفيق

اضة، والر و والتعليم الوطنية بية ال لوزارة الفرعية انية امل فرصة مشروع

ع الوقوف من تمكننا ة املبسنو ودات التعليميةاملج املنظومة تدب ذولة

يعو  نا است وط سياق ا، وتحديا ا ا وإكرا ا اليا مواصلة ،إش عرف

منظومتنا معالم رسم الذي ديد ا التنموي النموذج وإقرار ورونا، جائحة تدب

مستقبال   .  التعليمية

من املبذولة ودات باملج شادة للقطاعوتمت ة بو وال ة دار طر طرف

للذات نكران و عالية وطنية وروح مسؤولية ل ب ومحليا وإقليميا ا و وج ا مركز

أوراش إنجاح و الصعبة، ائية الو الظرفية ذه ة بو ال املنظومة تدب إلنجاح

سلف ما مع اما وا القطاع، املفتوحة اذكره،صالح الدعوة تمت

القطاعية ة دار و ة بو ال لألطر نية وامل جتماعية و املادية باألوضاع العناية

املجال ذا الصلة ذات ومة ا املمثلة لألحزاب نتخابية بالوعود ام ل   .و

ن شار املس السادة أحد اعت إذ الوزارة، لة ي تتعلق مالحظة يل وتم

ا بية ال ن ب مع ا يتم نظراأن وما، ومف منطقيا أمرا يبقى و والتعليم لوطنية

و التعليم عميم و بإلزامية تتعلق مة م ن مضام من طار قانون جاء ملا

لة ي إ اضة الر قطاع إضافة يتم أن لكن ة، بو ال املنظومة وإدماجھ

وا ستغراب يث أمر و ف الشباب، قطاع عن وفصلھ االوزارة ارتبا وخلق ة

ة، و وا قليمية ات املدير ا ستعرف الية ش ونفس للوزارة، ة دار لة ي ال
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أن عد متعددة، انات ور تحديات يواجھ إنتاجيا قطاعا أض اضة الر فقطاع

وزارة اطار ه تدب تطلب و ستلزم ان ما و و بامتياز، اجتماعيا قطاعا ان

الذات   .قائمة

ن، إلسمح و التعليم مس بإضافة ن املتدخل السادة أحد نوه

مرحلة يع اك د ج بذل إ ر الوز السيد داعيا الوطنية بية ال وزارة

خلفيات من طفال ن ب الفجوة سد ع القادر الوحيد و ف و التعليم

اللغ ساب اك حيث من سواء متباينة ومجالية املعرفيةاجتماعية والكفاءات ة

من الرفع يقت الذي ء ال و و جتماعية، ارات امل ر تطو حيث من أو ولية

ل أن ا معت الصغار، طفال لرعاية استقبال يات ب إلحداث املخصصة انية امل

املغرب ملستقبل إدخار بمثابة و و التعليم ثمر مس م  .در

املتدخل السادة عض قضيةوذكر ببالدنا التعليمية املنظومة إصالح أن ن

التعليم قطاع فإن املنطلق ذا ومن ابية، ال الوحدة قضية عد ثانية وطنية

تطلب و واملعارضة، غلبية منطق يتجاوز أن يجب وفروعھ اتھ مستو بجميع

عن عيدا يبقى أن ب و ي، املغر املجتمع ونات م ل ل شاملة وطنية عبئة

الذيا بالعدد ستقواء منطق وعن والضيقة، الظرفية ة السياسو سابات

الية ا غلبية بھ  .تتعامل

شا دستورر وتمت أن إ للطفل،2011ة حق سا التعليم أن اعت

ابية ال ماعات وا العمومية واملؤسسات الدولة وألزم والدولة، سر ع وواجب

الوسائل ل عبئة عع واملواطنات ن املواطن استفادة أسباب س لت املتاحة

املساوا عقدم عليم ع صول ا ق ا من عاليةصة جودة ذو   .ري

شا للرفعر وتمت ا تنفيذ ومة ا م ع ال الوطنية طة ا تضمنھ بما ة

ومتجدد ي انتقا ن و ت خلق ع ترتكز وال التعليم، يئة ل ية و الت القدرات من

ع ا إل الولوج ون ي ساتذة ن و لت بية ال لية إحداث خالل من لألساتذة،



4 
 

و  الت القدرات ز عز مع باملوازاة ي انتقا اأساس م خاصة الية ا يات للب ية

لألساتذة، املستمر ن و الت جودة ز لتعز ن و والت بية ال ن مل ة و ا املراكز

نة مل عتبار إعادة ا إضافة ممكن اصالح ألي واملنطلق ساس عت والذي

ومواكبتھ املسار بداية ستاذ دخل ن تحس ع بالضرورة تمر ال س التدر

لكفاءتھطي منتظم وتقييم مساره   .لة

و بل بالوزارة خاصة قضية س ل و التعليم قطاع إصالح أن اعتبار وتم

ومجتمع ترابية وجماعات ومية ح قطاعات من شرائحھ ل ب امل مجتمع قضية

املبكرة بية ال لألسرة اسم وا املركزي الدور إ باإلضافة ن، ومثقف ي مد

مسا عة ومتا تھلألطفال وتقو الدرا م   .ر

حول ن شار املس والسادة السيدات ساؤالت و مداخالت تبلورت وقد ذا،

التالية   :املحاور

 و والتعليم الوطنية بية   :ال

ات توج ة مركز قضية عد التعليم أن ع ن املتدخل السادة أحد أعرب

الرأس ن لتثم ساس املدخل باعتباره ومي ا نامج املغربال وألن شري، ال مال

النموذج ة محور قضية التعليم ون ي ي ل املعرفة مجتمع ولوج ع ن را

ديد ا وموظفي. التنموي أطر افة ل إجالل وقفة ا خالل من نقف مناسبة و

جائحة طيلة املتخذة جراءات افة م وانخراط م وتجند م وطني ع التعليم

م الذي مر موسمورونا، قرابة عد ا، عافي استعادة من العمومية املدرسة كن

ات كرا و الظروف رغم ائحة، ا تداعيات بفعل ي ز ا التوقف من ونصف

العالم خاصة ات وا املناطق عض م م الفئات عض ا ش ع ال

باملنظومة وض ال دون تحول ومعيقات ل مشا عدة من ي عا الذي القروي،

بيةالت ال مجال املطلوب النجاح تحقيق بضرورة ن مطالب ل، ك عليمية

وشبھ ة ضر ا املراكز من القرى ان س أبناء ب تقر ع والعمل والتعليم
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يمكن ال ذلك بدون حيث دافھ، أ تحقيق التعليم مجال ستطيع ح ة، ضر ا

للتنمية الوطنية املبادرة تفعيل إطار خصوصا الثمار، نادىج ال ة شر ال

سنة هللا حفظھ السادس محمد امللك جاللة ضرورة2005ا ع مشددين ،

من وفعالياتھ، أطيافھ ل ب ي املد املجتمع بمعية ا ونا م بجميع الدولة تدخل

بالعالم والتعليم بية ال ملعضلة ي ا حل إيجاد موضوعية، ل ب التفك أجل

اخ من ي عا الذي اتالقروي، التج مستوى ع إن ة، وكث ة كب تالالت

حيث اف، ر الساكنة أوضاع مستوى أو ة شر ال واملوارد التحتية يات والب

ل ا و ظة ال دود القروي العالم ماعاتية ا املدارس مشروع يبقى

  .والبديل

داف أ بتحقيق مة مل ية املغر اململكة أن ن شار املس السادة أحد وصرح

لسنة املستدامة التعليم2030التنمية توف ا ا أولو ضمن تضع داف أ و ،

ميع ل ياة ا مدى التعلم فرص ز عز و ميع ل والشامل املنصف يد دف(ا ال

املستدامة التنمية داف أ من ع ام)الرا ال و و امل، ا عاتق ع بالدنا أخذت

ا رؤ خطة القطاع أداء ن لتحس التعليم منظومة إصالح ع تحقيقھ قدما

من ة للف صالحات2030إ2015للتعليم الشروع ع اشرت وال ،

طار القانون ع شر تم كما للقطاع، وضع2019سنة51.17املعقدة والذي ،

الصميم البالد،التعلم التعلم ألزمة عمق و نية لألسباب بالتصدي

بقيمة الدو البنك قدمھ قرض من املغرب دوالر500واستفاد إطار(مليون

النتائج ع بناء التعليم دعم ك)برنامج ال خالل من ومة ا ود ج ملساندة ،

للقطاع الرشيدة امة وا م
ُّ
التعل نواتج ن تحس   . ع

خصصوثم الذي ومي ا نامج ال بھ جاء ما ن شار املس السادة عض ن

ل ب ة بو ال املنظومة عبئة ع مما التعليم، ملنظومة والتاسع الثامن ام ل

أحسن ضمن املغرب يف تص دف ا ونا املراتب60م عوض عامليا دولة
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التعل عميم و الصلة، ذات الدولية املؤشرات جل لاملتأخرة لفائدة و يم

ودة ا ملراقبة وفعالة دائمة امة ح إرساء مع عة الرا سن من ابتداء   .طفال

، البيداغو النموذج ر تطو آليات عن ن شار املس السادة أحد ساءل و

والتوتر والنقاش دل ل إثارة القضايا أك عت ة اللغو ندسة ال قضية ألن

فالوزا القطاع، داخل طارأحيانا قانون بقت اس يل51.17رة الت ع وعملت

قانون جاء كما قانونية سانة ب مؤثر غ ل ش ة اللغو ندسة ال بتفعيل

حيث العلوم، س تدر سة فر فرض إ لغوي تناوب اعتماد من تحولت بل طار،

و  ا، غ دون سية الفر باللغة العلوم دراسة سوى خيار من للتالميذ عد ذلكلم

حق ع حا صر اعتداًء عت مما اتيجية، س ة والرؤ القانون ملقتضيات خالفا

نموذجنا ية العر اللغة مساحة م وتقز ، الدرا مساره اختيار التلميذ

مجا يوم عن يوما ا ان م اجع ت لغة لفائدة واملستقب ن الرا التعلي

العال قتصاد و ، العل لقلقالبحث مصدرا أض املسار ذا إن بل ،

ساتذة أو للتالميذ سبة بال سواء نف   .وضغط

التعليم ضمن إدراجھ أفق و التعليم عميم الشروع أن اعتبار وتم

ن تمك و دف وال طار، قانون حسب ولألسر الدولة من اما ال عت لزامي،

التمد79% سن طفال من و4رس، التعليم إ الولوج من سنوات

بنود تحقيق ع سر قصد ي، املد املجتمع مع ات الشرا ع العمومية باملؤسسات

طار   .قانون

ي، بتدا بالتعليم و التعليم ط ر بضرورة املطالبة تمت ذلك، و

منظور ع مب معياري سلم وضع مع املة، مت ة و تر ورة س ويإطار تر

ودة ا و،لضمان التعليم ل تمو ألن افية، ال املالية املوارد وتخصيص

لفة مجرد س ول واقتصادية، واجتماعية صية، عالية، مردودية ذي ثمار اس

الدولة، مسؤولية من و و ضروري ، و التعليم ل تمو أن كما اجتماعية؛
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العمومية، املؤسسات لألسر سبة بال ي افيةومجا ة مئو سبة لھ وتخصص

طفال، افة ن ب نصاف و الفرص افؤ لت ضمانا للدولة، العامة انية امل من

صاص، ا ذات ة القرو املناطق افة ع ، و التعليم عميم ة وت ع سر و

بوي ال الزمن يئة إلزامية مع ودة؛ ا مستلزمات وفق ا و وج محليا ره وتطو

ال واستعمالوالغالف غرافيا، ا وولوجية املناخية الظروف بحسب زم

املزاولة لألطر جديد يل وتأ بية، ال من النموذج ذا ملزاولة القابلة الفضاءات

ا طفال وحاجات املناطق ذه وأوضاع يتالءم بما نة إشراك،للم مع

بالتعل قيقي ا وض ال ا مسؤولي لتتحمل ابية ال ماعات وا يم

ذلك يقتضيھ ما مع ختصاص ذا نقل خالل من خدماتھ ن وتحس تعميمھ و

افية ال انيات وامل عتمادات ل تحو  .من

مو  و ة، املغار وتطلعات والنتظارات القطاع، مية أل استحضارا

الوطنية، التعليمية املنظومة ا عرف ال اليات ش و ات كرا و ختالالت

يلواعتبا ت ورش خاصة القطاع، ا عرف ال صالح أوراش اليف ت م را

رقم طار قانون ن والبحث51.17مضام ن و والت بية ال بمنظومة املتعلق

لإلصالح الوطنية اتيجية س ن مضام تفعيل وورش ، ،2030-2015العل

ول ومي ا نامج ال الواردة امات لالل أيضا يةواستحضارا ال لوعود

املتعلقة ومية، ا لألغلبية لة املش لألحزاب نتخابية امج ال املتضمنة

للقطاع، ة دار و ة بو ال ة شر ال باملوارد تمام و التعليمية، املنظومة يل بتأ

التالية املالحظات ن املتدخل السادة أحد   : ل

القانون- مشروع التعليم لقطاع املخصصة ضافية عتمادات أن

لسنة انية2022املا بم تتعدى2021مقارنة ال تبقى3.5وال م، در مليار

سالفا ورة املذ امات ل لتفعيل افية   . غ
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املتعلقة- التعليم ساء و لرجال ا لوعود تنكرت ومية ا غلبية أن

ةبالر  دار و ة بو ال طر مردودية ع سلبا ينعكس قد مما م، أجور من فع

ا عدد يتعدى وال و315للقطاع أطر954ألف الية إش حل جانب إ إطار،

ا اما ال بذلك وعدت كما ن، و والت بية لل ة و ا اديميات وأساتذة

ا ح التصر ا ع وت واملس املعلنة القانوننتخابية مشروع أرقام و ومي

  .املا

ائية- الو زمة من والع الدروس م ستل لم الية، ا ومة ا أن

ة وال التعليم قطا بجعل ات، ولو ب ترت إعادة ستلزم وال ا، وتحديا

انات والر التحديات لرفع عليھ معول التعليم فقطاع ومة، ا ات أولو رأس ع

منتجا قطاعا باعتباره بلدنا، مستقبل تواجھ ونھال ل فقط، اجتماعيا س ول

شودة امل واملجالية ة شر ال للتنمية  . دعامة

يل الت إ الدعوة تمت ، التعلي اص ا القطاع بموضوع وعالقة

للقانون  ة جذر املدر06.00رقم بمراجعة للتعليم سا النظام بمثابة

رس و طراف حقوق يضمن جديد عاقدي نظام خلق غية ، صو ما

القطاع ذا ة التجار الغاية ع بوي ال البعد غلب و ا، عالق نظم و ا واجبا

لھ بديال س ول العمومي للقطاع مكمال عت   .الذي

تدعو ببالدنا التعليم قطاع وضعية بأن ن املتدخل السادة أحد وصرح ذا،

عززه قلق القلق، من لوطنناءقتنالكث مستقبل ال أن ثمارالكب باالس إال

حيث الوطنية، التعليم منظومة أسف ل ب تحققھ ال ما و و شري، ال العنصر

تحقق ال البوابة تلك عد ولم التنمية امش ع العمومية املدرسة أصبحت

جتما   .رتقاء

التعليم قطاع ا م ي عا ال ة يو الب ل املشا شارون املس السادة وأورد

و  اكتظاظ الوسائلمن وتوف ا، ل مستمر ن و وت ة شر ال املوارد نقص
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غ ا م كث ت أ ال املدرسية املؤسسات يل وتأ ديثة، ا الديداكتيكية

وسوء ، املدر والنقل طعام اد ا النقص عن فضال س، للتدر ة صا

الذ مر و و القروي، بالعالم خاصة التعليمية، املؤسسات شار معھان ستمر ي

ية أك تبقى ال ة القرو الفتاة صفوف خاصة رتفاع، املدر در ال

الوطنية التعليمية   .للمنظومة

التنمية لتحقيق الوحيد يل الس و ، العل البحث أن اعتبار وتم

براءة أن كما التكنولوجيا، امتالك و التقدم مفتاح أن اعتبار ع املستدامة

و  اع الذياخ الوقت املة، لسنة الدولة انية م من ما م جزءا تدر قد احد

حاضنة ئة ب عن بحثا رة ال ة املغار ن ع واملخ دمغة عشرات فيھ ستمر

والالمباالة ش م ال من بكث تقابل انت ال ا اعا واخ ا وإبداع ا ار ألف

م م بإ. وط ھ التنو تم السياق ذا وميةو ا ندسة لل ار بت قطاع ضافة

ئة ب وتوف بداع و ار بت الحتضان مندمجة عمومية سياسة سن أجل من

الكفاءات يةلتطور ماملغر م   .وط

د ش مفتوحا، ورشا أض التعليم قطاع أن ن شار املس السادة أحد وأبرز

جراءات  من عدد يل ت ة خ السنوات تفعيلخالل مت ال صالحية

نصاف مدرسة بناء شد ت ال اتيجية س ة الرؤ ا جاءت ال التوصيات

و  ودة وا الفرص افؤ قانونر وت ع املصادقة إ وصوال واملجتمع، بالفرد تقاء

أثارت51.17طار ية بمن مضامينھ يل ت والشروع ن و والت بية بال املتعلق

للمؤشراتالعديد ي إيجا تطور ناك ف ذلك من بالرغم لكن اليات، ش من

إ يحتاج العمومية نا مدرس واقع أن غ الوطنية، بية ال لوزارة العامة الكمية

التالميذ فيھ يرتب الذي ي املتد ب ت ال إ بالنظر املضاعف د ا من د مز بذل

م الدولية، مات والتقو الدراسات وفق ة ھاملغار يواز ال كميا تطورا عكس ما

عطاب من عدد ة استمرار عكس ذا و التعلمات، وجودة نوعية تطور
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شروط علق ما خاصة ية، املغر املدرسة مردودية ن تحس عيق ال ة يو الب

من التقليص ا مقدم و ا لتحسي ودات مج بدل إ تحتاج زالت ال ال التعلم

د كتظاظ ات الدراسيةمستو رات ا   .اخل

امج وال املخططات عدد من بالرغم أنھ ع شارات املس إحدى ت واعت

سنة منذ ن و والت بية ال منظومة ا عرف ال ميثاق2000صالحية من انطالقا

ا ست املخطط ثم ن، و والت بية اتيجية2009ال س ة الرؤ ثم ،2015-

إ2030 طاروصوال ع51-17القانون املشار حافظة عنھ ثق ان والذي ، ا ا

انية)مشروعا18( م ات أولو من ة أولو ومة ا ا اعت وال أنھ2022، إال ،

من مجموعة عرف الزالت ة بو ال املنظومة فإن والواق العم املستوى ع

التالية النقط ا إجمال يمكن وال   :ختالالت

ة - بو ال بوي (دارة ال بوي) املتصرف ال والتخطيط التوجيھ نجد(وأطر

رقم مرسوم بصدور من2.18.294أنھ ايا ال من جديدة فئة ور ظ عنھ ترتب

حافظة يل ت كيفية عن ساؤل ال تم حيث ة، بو ال دارة أطر مسلك خر

استحضار دون التعليمية املؤسسة مستوى ع ع ذهاملشار ل جتما اجس ال

التعليمية للمؤسسة الفقري العمود ة بو ال دارة أن علما  .الفئة،

جراءات - عن ساؤل ال تم إذ ن، و والت بية لل ة و ا اديميات أطر

الوظيفة بأسالك ا بإدماج وذلك الفئة ذه إلنصاف تخذ س ال والتداب

السلم تحقيق التا و إيجابيةالعمومية، مؤشرات ع صول وا جتما

داخل واملردودية ودة ا وم مف تحقيق عن فضال ة بو ال دمات ا مجال

إلصالح أسا مدخل ة شر ال باملوارد رتقاء و تمام ألن التعليمية، املؤسسة

ة بو ال  .املنظومة
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س - تم حيث الوزارة، بموظفي اص ا سا النظام تفسارمشروع

ع إيجابا ينعكس موحد أسا بنظام لالرتقاء الوزارة تدخل ر مظا ما حول

ة بو ال املنظومة يئات و أطر جميع  .وضعية

والرتبة - الدرجة قيات ال املتأخرة ة دار الوضعيات ة سو كيفية

سن   . 2020و2019برسم

واملمآل - العليا، ادات الش حام ن املوظف موضعية سلك خارج ن لف

الدكتوراه، وحام ن التقني واملساعدين ن دار واملساعدين ،  ص

عدادي - و ي بتدا التعليم ألساتذة السلم خارج قية ال ملف  .مسار

رقم - القانون لتعديل الوزارة تدخل ر بالتعليم06.00مظا املتعلق

صو  .ا

عشر الثمانية ع املشار خصوص للقانون) مشروع 18(و ع املشار افظة

من51- 17طار مجموعة ناك أن شارات املس السيدات إحدى ت أو ،

بماي مر تعلق و اليات، إش عدة ا مع تطرح وال املفتوحة   :وراش

 و التعليم ع:  ورش املطروحة العملية اليات ش ت أث حيث

مع مة امل ات الشرا ومستوى التعليم أقسام سي ل ي املد املجتمع يئات

،إال معيات ا لفائدة الوزارة طرف من ما دعم تخصيص من بالرغم انھ ،نجد

ي ملر جتماعية ماية با املتعلق الشق ا اما ال تنفيذ اليتم الشراكة بنود أن

الفئة ذه مستحقات صوص ا و و التعليم أطفال يات ى(ومر د د ا

السنة من ة خ ور الش ،أجور جتما الضمان بصندوق ح لألجور،التصر

توف) الدراسية عدم ألن املرجوة، ة بو ال دمات ا وجودة مردودية ع ممايؤثر

للطفل التعلي املسار ع سلبا ينعكس ن ي واملر يات املر لفئة الالزمة ماية  .ا

تخصيص حت اق التا مختصةو س تدر أطر لتوظيف مالية مناصب

و التعليم أقسام   .سي
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عشر الثمانية ع القانون) مشروع18(املشار مقتضيات عن ثقت ان ال

  : 51-17طار

جداول عن عبارة فقط أي ورق ع ا ح اليوم أصبحت ع املشار ذه

ا واملدير اديميات ا تنجز التقدم ملراحل دونقليميةتومؤشرات ا ل عة التا

جودة ع ة وا آثار دون وكذا التعليمية املؤسسات مستوى ع توجد أن

صدور عدم إ راجع ذا و واملتعلمات، ن للمتعلم ة املوج ة بو ال دمات ا

طار للقانون مواكبة تنظيمية تو51- 17نصوص نصوص صوص ا و ،

ة بو ال دارة أطر تدخل ر وأطرمظا التعليمية باملؤسسات التدب ومجالس

عشر الثمانية ع املشار بأوراش ن بو ال ن ش املف يئة و س ذا. التدر و

طار القانون مقتضيات يل لت املواكبة جراءات عن ساؤل ال تم السياق

والتنظي شر ال   .املجال

املدر - العرض ا :توسيع بإحداث يتعلق التعليمفيما وكذاملؤسسات ية

التعلي املؤسسات حيثتج املطالبة، الصفقاتبتمت تدب النظر إعادة

يتطلب حيث قليمية، ات واملدير ة و ا اديميات مستوى ع العمومية

ا ع ينص ال جاالت و املراحل جميع بع وت ملراقبة ة وزار ن شكيل ب مر

ا الصفقات   .لعموميةمرسوم

جتما - اإذ،الدعم أقر ال والتداب جراءات حول ستفسار تم

جتماعية ماية ل طار القانون مقتضيات ملواكبة   .21-09الوزارة

التعا - عنصر و ة دار امة ا بوي مجال وال داري التدب حيثقد ،

أن ا يمك ال جراءات عن ساؤل ال وناتتم م جميع ن ب التعاقد ثقافة تكرس

ط ر الدستوري املبدأ ق طر عن داري العمل تقييم التا و ة بو ال املنظومة

باملحاسبة وإناملسؤؤلية الوزارة، ن ب م ت عقود نماذج الوزارة وضعت

قليمية ات واملدير اديميات ن ب كذلك عقود ونماذج ة و ا اديميات و
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عةالتا التا التعليمية واملؤسسات قليمية ات املدير ن ب عقود نماذج ثم ا ل عة

ا   .ل

متأخرا،و  زال ال باملغرب التعليم واقع أن إ ن شار املس السادة أحد أشار

املرتبة يرتب من10إذ لإلستفادة سنغافورة مع اتفاقيات إبرام يتم أن حا مق ،

ا وأ خاصة ا، عاملياصنفة املتجر  .و

التعليم عميم الية إش بأن الوطووصرح امليثاق ا فقأحدد

املبذولة،لألسفلكن  .2004 ودات املج رغم التعميم ذا عد يتحقق لم

ر حيث تطو طعام، ، املدر النقل العمل، ووسائل التحتية يات الب توف يجب

املستمر ن و الت ن وتحس  .الداخليات

املجالس خصوص ةو انتخاباتأللدار نظيم ب املطالبة تمت اديميات،

ن املوظف املجالس،  ممث ة عضو من ن املوظف ممث بعاد اس تم سابقا أنھ علما

أطر أن اعتبار تم خاللكما من جتما السلم دد موقوتة قنبلة اديميات

عن يك نا املسبوقة، الغ حتجاجات ة مك م عدد وضعيات للبث ل مشا

الثنائية ان ال غياب ب  .س

موعد تحديد ضرورة ع التأكيد تم نتقالية، ات ر ا اعالنوعن  ع

ودات مج تقدير وعطر مع ر ل ب التعليم ساء و رجال يات وت العاملة

نية امل متحانات موعد بتحديد املطالبة تمت كما لتجنب اململكة، تأو ألي مع ا

املبذولة ودات املج  .تقدير

السلم الوزارة اعتماد عد أنھ اعتبار لزاما10وتم أصبح للتوظيف كسلم

بالسلم م توظيف سبق الذين ساتذة وضعية ة ايا9معا و نار س لتفادي

رقم للمرسوم الوزارة وتطبيق أجرأة عد وخصوصا ن حيث02.19.504النظام

وضع  بالسلمأصبح م توظيف سبق والذين العاشر السلم ن املرتب 9ساتذة

امللف ذا ة معا ضرورة ع التأكيد تم نا ومن با، وغر شادا  .وضعا
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أن غ التالميذ، عليم ع أثرت ساتذة إضرابات أن اعتبار وتم ذا،

و ت مدة تتجاوز أن إ الدعوة تمت كما مشروعا، حقا يبقى ساتذةضراب ن

ودة7 ا ن تحس أجل من ر   .أش

 سسنة30شرط التدر نة م ات مبار   :لولوج

حول شارون املس والسادة السيدات سرعواستغرب امل ومة ا قرار

التعليم بقطاع التوظيف إ الولوج ات مبار الجتياز جديدة شروط بفرض املتعلق

ن ثالث التوظيف سن سقيف خالل وسنة) 30(من نتقاء و ،واعتماد و

للوظيفة سا النظام مقتضيات و املحققة سبات باملك مساسا ل ش ما

والطلبةالعمومية د الشوا حام أوساط احتقانا خلق قرار ستحضرولم ،،

التعليم بقطاع التوظيف م آمال تبخرت ص مليون مصا ومة ا

القرا ذا عن اجع غوال إ الذير صالح ذا يل لت املناسبة رضية توف اية

ضرورة ع مؤكدين يلھ، ت وميقات قة طر ونختلف دافھ، وأ غاياتھ نتقاسم

ر وتطو ن و بالت الر غية ي شار ل ش و امل مت إصال مشروع تقديم

، اتي س القطاع ذا ة و ا العمومية فإنالوظيفة التا تحقيقو

و ال ة مثلشفافيةالا يل الس يظل ات إاملبار شودةللوصول امل الكفاءة

مبدأ افؤ وفق   .الفرصت

أخرى، ة ج إومن الولوج سن تخفيض أن ن شار املس السادة أحد اعت

إ اديميات أطر ات ن30مبار و الت جودة ن تحس دف محمودة مبادرة سنة

ملر  س ذاوالتأس فإن وقطعا العمومية، املدرسة إصالح أفق جديدة قرارالحلة

الشارع ملزاج التعرض حوال أسوء ع اعتماده أن كما شعبيا، ون ي ولن لم

إال التعليمية املنظومة ع ي يجا ا أثر ر يظ ال ال القرارات ذه ملثل الرافض

ا الفعل لردود را م س ل ذا و سنوات، ذاتھعد حد الفعل تتجاوز   .ل
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 غية ماز   :اللغة

ل سبة ال يو بتدا املستوى غية ماز اللغة س تدر ة رافقتجر ما مع

اختالالت من ة التجر انخراط،ذه مية أ ع التأكيد املطلبتم الوزارة

اللغة س بتدر املتعلق غيةالوط من،ماز أسا ون وناتكم ةم و ال

ية املغر ة،والثقافة بو ال سالك مختلف ع ا عميم و وضعية، ة ومعا

غية ماز كماأساتذة ب، املطالبة اتمت ذه أساتذة عدد ادة الرسميةلالز ،لغة

طار ذا املتعلقتمو القطا ا مخطط إعداد إ الوزارة سبق ھ التنو

عل واملنصوص غية ماز سيم تفعيلب بمراحل املتعلق التنظي القانون يھ

غية لألماز الرس ع   .الطا

عاموأ بأجدير ي املل طاب ا أن ن شار املس السادة نقطة2001فاد عد ،

للثقافة ي املل د املع شاء إ تم حيث الثقافة، تلك مع الدولة عاطي مفصلية

ون م غية ماز أن التأكيد مع غية، ثقاماز وتراث الوطنية، للثقافة أسا

سنة إثره املغرب قام للتعليم2003زاخر، ي بتدا املستوى ا باعتماد

وزارة ن ب عاون وثمة ات، املستو با ع جيا تدر ا عميم أفق ، الرس

أ إال ، التعلي املجال ا وض لل غية ماز للثقافة ي املل د واملع نالتعليم

البيداغوجية، املنا غياب ظل خصوصا فشلھ، إ أدى امللف تدب ضعف

تنصيص ذلك ت م، ل املمنوح ن و الت وضعف ساتذة عدد قلة إ إضافة

جانب2011دستور إ غية ماز للغة الرس ع الطا تفعيل ع مرة، وألول ،

التنظيمي ن القوان صدور تأخر لكن ية، العر عاماللغة ح إ2019ة أدى ،

غية ماز ترسيم تطبيق اختالالت   .وجود

عميم إ والرامية الوزارة ا بع ت ال طوات با شادة تمت أنھ غ

ي املل د املع مع بالتعاون س، التدر ات مستو جميع غية ماز اللغة س تدر
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الو  السيد عليھ أكد ملا انطالقا غية ماز لللثقافة ش وزارتھ انخراط ع ر ز

غية ماز اللغة س وتدر لتعليم ام ال الوط املطلب   .تام

 اضة الر  :قطاع

ميو  أل إودورهتھالنظر متحقيق وأمام بھ، ف والتعر املغرب شعاع

ال الاعرفالتحديات والصعبة الدقيقة الوضعية ظل خاصة ا، ش ع

أزمة تداعيات وورونابفعل والعصب امعات ا موارد تراجع وأمام بفعل ، ندية

ية ال زمة ع،ذه اح جديدةبلورةتم اضية ر عسياسة بناء ،

والت والعالمالتحوالت بلدنا ا عرف ال اعتبار،طورات املدخلوتم ساأن

تجاوز ع العمل و املغرب اضة الر قطاع يل وتأ ر املجاليةلتطو التفاوتات

التمي باعتماد القرب، ومالعب ى الك اضية الر شآت امل إنجاز ة و وا

بناء ا إنجاز ي التنميةيجا وضعف صاص ا مؤشرات   .ع

طار ذا احو اق تم إنج، املعتمدة املعاي النظر املالعبإعادة از

للقرب اضية ر بالتفكالسوسيو ابية، ال ماعات ا إلعفاء ةصيغة الفق

املالعب ذه إلنجاز ا حص أداء من ة القرو تحقيقخاصة م سا س ما و و ،

ممار عدد رفع ان اضةر كماباملغرب الر اح، اق عتم مالعبإعادةالعمل

املدرسية اضة بالر العناية مخطط جاع واس ،   .حياء

أن إ شارة بوصفھوتمت وحيوي ام موضوع املدرسية اضة الر موضوع

ة كب انة بم تحظى تزال ال وال التالميذ، ا عل يقبل ال شطة م أ أحد

للتالميذ، املة املت صية ال ن و ت أساسيا عامال عد ا وأ خاصة م، نفوس

سلوكيا ة ومعا وإعداد يل تأ ع عمل ال ادفة ال امج ال قع طر عن م،

يحة ال اضية الر شطة اضية. ممارسة الر ن التمار ملمارسة وأن خصوصا

والشباب الطفولة سن خاصة مية   .أ
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شقھ املالية قانون مشروع ات توج ن شار املس السادة من ثلة وثمن

يف تص املعتمدة املعاي منظومة النظر بإعادة يتعلق فيما خاصة ، ا الر

ين ا مث ا، مع الشراكة ط ور التعاقد يمكن ال اضية، الر باهمعيات ن

ات الشرا مجال ضبط عدم ب س املجال ذا ي عا ال اضية الر للعصب

عض ال ندية من لعدد املا الدعم لصرف ابية ال ماعات ا ا عقد ال

والشرو  املواصفات جميع ع تتوفر ال قانون حيان ا يفرض ال 30.09 رقمط

ال بية بال اضةباملتعلق والر   .دنية

من مجموعة عرف ية املغر اضة الر بأن ن شار املس السادة أحد وصرح

التحتية يات الب مستوى ع ة كب ودات مج املغرب بذل رغم النواقص،

قانون منظومة غياب ا م أ ا، وتج املالعب بناء خالل من اضية، املةالر مت ية

العامة انية امل إطار املرصودة انيات امل وضعف البدنية، بية بال خاصة

واملرافق اضية الر واملسابح القرب مالعب من مجموعة وإغالق ا الر للقطاع

لة املؤ ة شر ال املوارد غياب يجة ن طار. املختلفة النظر إعادة إ دعا حيث

للم والتنظي شر عةال وم محفزة ن قوان سن وذلك اضية الر نظومة

ن للمتعلم سمح ل ش التعليمية امج ال وتكييف ؛ ا الر الفعل ع ومساعدة

اضة الر ط ر مع اضية الر ن التمار بممارسة ة والثانو بتدائية املرحلة خاصة

الع وخالل التعليمية املؤسسات داخل اضة والر جتماعية شئة ايةبالت و طل،

منتظم ل ش اضية الر املرافق واستغالل ن،سبوع ب للشراكة منظومة لورة و

تروم اضية الر يئات وال امعات وا الوطنية بية ال جيدإقطاع حضور ز عز

حياء جمعيات طرف   .من

الناجعة التداب وتفعيل وضع وجب ا الر الشغب بخطورة ووعيا

رة ظا تف ة املحار بخطور س والتحس اضية الر املالعب داخل مع،العنف

داخل قاعدية برامج باعتماد اضة الر أساتذة ن و ت مراكز فتح إعادة ضرورة
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صعيد ع والتوجيھ الدعم توف مع ب املوا عن للبحث الشعبية حياء

وتقنية علمية دراسات من ن اضي الر ن الفاعل ن لتمك ات وا املناطق مختلف

اضية الر املخططات وتقييم بع لت وط مرصد إحداث اتخاذ ع ساعد

ودوليا وطنيا صناف   .مختلف

اق إ قضية أصابت ديدة ا ومة ا أن ن املتدخل السادة أحد واعت

إ محتاج و ما بقدر املتعلم أن حيث الوطنية، بية ال بوزارة اضة الر قطاع

م بقدر والعلم جسماملعرفة أن من للتأكد اضة الر إ كذلك محتاج و ينموھا

من عددا أن سيما ال السليمة، صية ال بناء إ إضافة وسليم، طبي ل ش

من والشباب طفال نمو عزز املنظمة ركية ا لعاب أن إ أشارت الدراسات

بالنفس الثقة من د وتز ية بصورة والنفسية نية والذ البدنية الناحية

ش ال ظل و باإلنجاز، والشعور الذات منوتقدير اج للم املرافق ا الر اط

امتدادا عد شطة ذه برامج ألن نظرا دافھ، أ تحقيق الفعالة الوسائل

ناسب ي ما الختيار التالميذ أمام املجال وتف املدرسية، اضة الر لدروس

م ورغبا م وقدرا م انا   .وإم

البد شاط ال أو فيھ ال ع تقتصر عد لم اضة الر أن بلوذكر ي،

ع مؤكدا الشغل، ومناصب وة ال تخلق ا، بذا مستقلة صناعة أصبحت

مم تنمية اضة للر قتصادية   .مية

أحد ن،وصرح شار املس كمحورالسادة ا اعتبار يتم لم اضة الر بأن

ية ال زمة فإن لذلك ا، ذا بحد كصناعة وخاصة للتنمية، حقيقي اتي اس

عا الذيال اضة الر قطاع ع أثرت واملغرب، ا ا الوقت العالم ا م ي

الفرصة القطاع ذا منح يتطلب الذي مر ى، ك اقتصادية تحديات يواجھ

ا زد وتحقيق لة ي ال سياسةرإلعادة تب ومة ا ع يجب فإنھ التا و ،

أسا ائز ر ثالث ع تقوم حقيقية ة و وج وطنية اضية امة: سيةر وا ن و الت
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إدارة أساليب تكييف ضرورة وع قتصادي، و ا الر داء و يدة ا

ديدة ا ية املغر قتصادية و اضية الر انات الر خصائص مع   .املؤسسات

لتلبية ن اضي الر ين املس ن و ت عملية د تجو بضرورة املطالبة وتمت

املنظمة افية ح اضة الر امتطلبات دف ال اصة ا اضية الر ات الشر

عتماد و ا ر ل ي ل شغيل إدارة إقامة مع قتصادي، ا الر داء

الالزمة الضمانات توف ن يتع كما ، ا الر التدب املتخصصة الكفاءات ع

حقيقية اضية ر صناعة ور ظ أجل من ا الر القطاع ثمار س يع ل

  .ملغربا

أفضل ن ب يجمع ا الر للتم وط د مع شاء إ مية أ ع التأكيد وتم

ن اضي اضات-الر الر أنواع ل الدولية- من املنافسات للتألق م وإعداد

فرص خلق ع وقادرة حة ومر منتجة صناعة اضة الر قطاع وجعل ى الك

الع ن القطاع ن ب ات الشرا ر تطو مع وة، وال مجالالشغل اص وا ام

الرقمية التكنولوجيا عميم و ى الك اضية الر ع املشار إنجاز يع ل اضة الر

اضية الر واملؤسسات ندية إدارة ن لتحس   .كأداة

بيةو  ال نطاق عن يخرج ال قطاع اضة الر أن ن شار املس السادة أحد أبرز

والغ مة الكر املواطنة ترسيخ من بھ سمح ملا مجتمععمقھ ناء و الوطنية ة

سليم ي حدا   .ديمقراطي

حق اضة نطاقوالر توسيع يتطلب مما سان، لإل ساسية قوق ا من

شمل ل وتمتد سواء، حد ع وإناثا ورا ذ املجتمع، شرائح افة شمل ل ا، ممارس

انية إم من ا ل ملا اصة، ا حتياجات ذوي اص و املحرومة ااملناطق ل تؤ

ة ومحار جتما والتالحم ولالندماج ة شر ال للتنمية ة قو رافعة تصبح أن

واملجا الفئوي ش م وال رمان وا  .قصاء
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أنھو  ن، املتدخل السادة عض زاخرذكر رصيد من تحقيقھ تم مما بالرغم

ع املطروح امل ال ش أن غ والدولية، ة القار اضية الر املجاالت مختلف

ساؤل ال يتمثل ، ا الر القطاع وضبط ن تقن تتو ال والسلطات ن ني امل

لتجاوز بھ القيام يلزم وما ور تد من الوطنية اضة الر إليھ آلت ما شأن املشروع

مود ا   .حالة

اللة  ا صاحب صھ كما الوطنية، نا اض لر املقلق الوضع أن اعتبار وتم

و  هللا الرساأنصره الساميةيده اضةإلة للر الوطنية املناظرة ن ،املشارك

بإيجاز و سية، رئ االت إش من ي عا اضة الر قطاع أن قال إعادة: "حيث

طار ومالءمة ندية، و امعات ا سي بھ املعمول امة ا نظام النظر

مسألة وكذا ، القطاع ذا ا عرف ال التطورات مع ي ،القانو والتأط ن و الت

وضع يقت مما اضية، الر التحتية يات الب توف ع عالوة ل، التمو ومعضلة

يوي  ا القطاع ذا وض لل عاد متعددة وطنية اتيجية   ".اس

يضيف  عقيدا مر د يز امللك،ومما املمارسةجاللة تنظيم أسلوب أن

تدخل ع عتمد بلدنا، اضية، سيقالر الت غياب مع ن الفاعل من العديد

يقوم جمعوي إطار ضمن م شاط يمارسون م أغل ون عن فضال ، م بي فيما

مبد ع وايةأأساسا وال التطو   ".العمل

   ، وا ل ش يتم ال ما غالبا املسؤوليات تحديد أن مر، و د و

والديمقرا والنجاعة الشفافية عناصر تتوفر ال ن امعاتح ا سي طية

اضية الر التنظيمات عض ا سم ت ال مود ا حالة عن يك نا ندية، و

ما وغالبا ية، سي ال ا يآ لھ تخضع الذي التجديد سبة عدام ا أو وضعف

ة فئو أو صية صراعات أو اعتبارات التعاقب، حول الف، ا ينحصر

كالم"ضيقة انت امللك،   .جاللة
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املدرسية،وت اضة الر أزمة صھ ت عموما اضة الر واقع أن إ شارة مت

املاضية السنوات خالل افتقدت وإوال ا، تطبع انت ال التنافسية تلك

عن للدفاع لة املؤ ة شر ال بالطاقات معيات وا لألندية الرئ املزود ة املعت

و ، الوط أصبحذاالعلم فإنھ اضةطار، الر يل تأ إعادة الواجب من

لة املؤ ب للموا املبكر شاف ك ادي الر ا لدور اعتبارا امعية، وا املدرسية

ا   .وصقل

ينطلق الوطنية، اضة الر أزمة تجاوز أن ن املتدخل السادة أحد وارتأى

غية امعية، وا املدرسية اضة الر يل وتأ إصالح ع نكباب من بالضرورة

إطارتوس ا، ممارس وشروط التحتية ا ا تج ن وتحس ا إل الولوج قاعدة يع

يآت وال ة بو ال املؤسسات داخل ية، التأط الفرق ن ب نموذجية شراكة

ي ا ال املستوى ع اص ا والقطاع ن املنتخب مع شراكة و اضية،   .الر

الر  القطاع لتنظيم وفعال عصري نظام أسس وضع كذلك تطلب ،و ا

اضية الر التنظيمات يل وتأ الوط ا الر د املش لة ي إعادة ع يقوم

امة وح ، سي بال لفة امل يآت ال ودمقرطة افية ح ا واية ال من لالنتقال

املراقبة آليات ز عز بالضرورة بع ست مما والشراكة، ل والتمو الدعم نظام

الن ة املعت واملحاسبة فتحاص ماليةو عرفھ الذي للتعتيم حد لوضع م القو

، التدب وسوء للتبذير نزوعات من معيات وا ندية و امعات ا من العديد

النتائج ا للوصول اضية الر وللروح للقانون املخالفة املمارسات من ا وغ

الوطنية، للفرق ا واح جدي ء ت بدون ا تحقيق يمكن ال وال يدة، ا

يدللمنو  ا ن و الت بالضرورة، تتطلب ا أ كما والدولية، ة القار افسات

التم ع عة وامل املؤطرة القانونية ئة والب ة دار   .والكفاءات
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اضة والر و والتعليم الوطنية بية ال ر وز السيد اضةجواب والر و والتعليم الوطنية بية ال ر وز السيد   جواب

 

والسادة السيدات واستفسارات مداخالت ع جوابھ معرض

أو ن، شار ر  املس الوز اختيارالسيد اضة بالر الوطنية بية ال ط ر أن

ا الر شيط الت رفع م سا املدرسة أن ا معت ، ،أسا املح املجال ع

مع ا التقائي و الوطنية بية بال ا ط ر وتم القرب، اضة لر مسالك ناك أن وأبرز

الر  ات والتج واملالعب اضية الر املدارس ع اضة، املدرسةالر داخل   .اضية

املنظومة مستوى ع كب أثر ا ل أن أفاد ائحة، ا موضوع شأن و

ذه ن ب ومن ا، تداعيا مع للتأقلم ودات مج عدة بذل تم أنھ غ التعليمية،

عد عن التعليم يتم. جراءات ح التعليمية املؤسسات جميع عبئة تم كما

أعمار تفوق ال التالميذ ذه12متلقيح شتغل ال طر إ إضافة سنة،

  .املؤسسات

وأن ة، وا نتظارات أن اعت التعليمية، املنظومة إصالح خصوص و

أقل انيات إم ا ل دول وجود إ ا مش فقط، صالح بقضية ترتبط ال املسألة

املجتمع، ونات م بجميع يتعلق مر إن بل ضعيفة، مالية اعتمادات وتخصص

جوانب ل ب يرتبط الشامل صالح بأن مصرحا فقط، انيات باإلم س ول

التعليمية   .املنظومة

ذا مبذولة ودات مج عدة ناك أن فذكر ، شر ال انب ا عن أما

ما إحال تمت ن قانون مشرو إعداد تم حيث إضافةطار، ، ع املجلس ع

إنجاز إعدا3إ وكذا مراسيم، ع مؤكدامشار السياق، ذا ومخطط برنامج د

الفرص ا وت باإلنصاف مرتبطا يبقى صالح نجاح   .أن
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منذ يبدأ أنھ ن ب ، و التعليم يتم4وعن أن يجب ومستقبال سنوات

ء3منذالبدء ن واملر يات املر ن و ت جانب فإن ودة با سم ي وح سنوات،

ص ا من بنوع حظى و ، وأسا استفادةام الضروري من فإنھ التا و وصية،

وفعالية بجودة و التعليم من طفال   .جميع

تم حيث القروي، العالم إنصاف أجل من عديدة ودات مج ناك أن وذكر

تبقى وال املدرسة وتج يل وتأ ماعاتية ا املدارس إعداد يتم أنھ ع التأكيد

ساتذ و التالميذ الستقبال جيدةفضاء ظروف   .ة

البيداغو املحور خصوص عو املنا مراجعة تمت أنھ إ أشار ،

ح عدادية املنا مراجعة نطالق تم س ن و ي، بتدا السلك مستوى

تقييم إنجاز يتم أن ضرورة إ ودعا ديدة، ا البحوث ملواكبة أرضية شاء إ يتم

ع ساعد ومستقل للقراءة، إليجادمنتظم املحدودة انيات م وتوجيھ التقدم

أو حلول  القسم مستوى ع بل الوط الصعيد ع ون ت ال قد بيداغوجية

املدرسية   .املؤسسة

توظيف يتم ان بأنھ صرح غية، ماز اللغة ملوضوع سبة ال مدرس200و

أصبحاسابق حيث العدد تزايد ن و سنة، سنوي مدرس400ل ل وذلك،ش

توسيع تم وس تبذل، ودات مج عدة ناك إذ غية، لألماز ي املل د املع مع سيق بت

مستقبال غية ماز دراسة   .مجال

السنة منذ مج لت ية جن اللغات إ أيضا ب يذ تمام أن وأو

ن و ت إ ترمي تداب ناك و ي، ابتدا منو والرفع طار ذا ساتذة

  .ةالوث
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مية أ ع وأعرب للتالميذ، مناسبة نية وم تقنية مسالك وجود ع وأكد

ة الضرور البيداغوجية الوسائل افة م وإعطا التعليم ساء و رجال مواكبة

س التدر وعملية املستمر ن و الت خالل من م   .ومساعد

يتعلق فيما اجتماأما حوار فتح تم قد بأنھ صرح ، جتما وار معبا

إ ا مش تمثيلية، ك تمالنقابات قد العملأنھ يتم كما رسمية، نتائج تحقيق

و طة خر وأنظلإطار والفرقاء، اء الشر افة مع نظامب ھتواصل إعداد

التعليم ورجال ساء ب خاص منتظمةسأسا قة بطر ل مشا عدة حل   .تم

اديميات بأطر املتعلق امللف خصوص املتعاقدين (و إ)ساتذة أشار ،

نقاش مبتكرةوجود حلول إليجاد شأنھ مع،مفتوح اتفاق ناك أن علما

بناءه يجب امللف أن كما امللف، ذا دراسة قصد للتقدم رغبة وتوجد النقابات،

عليھ تفاق تم ما ل وتطبيق الثقة   .ع

س، التدر نة م وولوج ات املبار الجتياز ا توفر الواجب املعاي خصوص و

من إجازة ع بناء يتم أن ومي، ا نامج وال التنموي النموذج بھ جاء ما ووفق

ما ذا و بية ال تماعتمادهتمسلية س نتقاء عملية أن إ إضافة مستقبال،

ا الب ادة ش ع املر حصول ع سيخضعبناء ذلك عد و ة، بم ا لور

مدتھ ب لتدر ذلك عد ثم املعنية، واملدارس د املعا تكمي ن و لت ون النا

ل السنواتسنة مجموع بذلك ون ب5ي والتدر ن و الت من   .سنوات

معيار وضع أن ع و30وصرح دفھ نة امل ذه ات مبار لولوج سنة

ا د ير من أن إذ نة، امل ذه عحماية يتوفر أن يجب س التدر ملمارسة لدخول

املناصب آلالف ماسة حاجة ام ال القطاع ذا أن علما ا، لولوج ورغبة قناعة

بلغ ن ل امل عدد أن وأضاف ديدة، أنألف57ا كما ن، شيحد ال باب

خ تار حدود إ مفتوحا زال   .2021دجن4ال
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ا كفاءات انتقاء يجب أنھ وأنوأورد التعليم، نة م ا مسار بداية ختارت

خياره حسم قد ون ي ن والعشر الثالثة سن جازة ع يحصل الذي الطالب

ك ع سنوات ع أر مرور   .عد

ق و نھ و ت ثمار س يتم أن يجب القطاع، ذا ي من أن وأبرز

ة نةف م لولوج السن تحديد أن مضيفا ب، التدر بلمن جديدا، س ل التعليم

منذ بھ معموال نةسنواتان للم حماية بمثابة و و دول، عدة و ساءل، كما ،

السياق القراراتنفس ذه مثل انت إذا عما سائل مسم تحقيقسا

و  ودة را التعليميةتطو املنظومة العكسمستقبل   .أم

تم أنھ ع ع ، صو ا للقطاع سبة ال املنافسةو مجلس برأي خذ

ز عز و ودة ا من الرفع قصد سھ رئ مع خاص لقاء برمجة وتم املوضوع ذا

بالنتائج علم ع سر ون ولت املؤشرات وضبط   .املراقبة

تم س تداب عدة ناك أن أو فقد اضة، الر قطاع يخص فيما أما

كما ا، الرتاتخاذ معيات ا مع عمل شروط عدة اموجد اح ب و اضية،

الوصية الوزارة من الدعم أخذ أرادت إذا التحمالت ودفاتر   .القواعد

ز ينا القرب مالعب عدد أن و800وأفاد إنجازه تم ما وأن مجة م ملعب

بلغتاملعب140 املنجزة سبة ال أن حيث ،10%.  

أنھ ع مؤكدا إيجابيات من لھ ملا نامج ال ع سر مية أ إ بالرغمودعا

جميع تحل أن ا ل يمكن ال املخصصة انية امل أن إال املبذولة، ودات املج من

م وار ا فتح أن غ ل، إذاملشا ات، إكرا عدة لتجاوز دفعة سيعطي اء الشر ع

ل، املشا جل ة ملواج مبتكرة حلول وإيجاد ات ولو لتحديد شتغال من البد

تجارب وإحداث جديدة آليات مجةللمساعدةوإيجاد امل ع املشار يل ت ع

يوي  وا اتي س القطاع   .ذا
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ة أجو بتقديم ن شار املس والسادة السيدات ر الوز السيد ووعد ذا،

أثناء املطروحة ساؤالت وال املالحظات افة مفصل ل ش تتضمن نة ل كتابية

انية امل القطاعامناقشة ذا ل   .لفرعية
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2021 ربنون 25

راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا ةرازو ضرع

نیراشتسملا سلجمب ةیعامتجالاو ةیفاقثلا نوؤشلاو میلعتلا ةنجل مامأ

2022ةیلاملا ةـنـسلا مـسرب ةینازیملا عورشم لوح



ضرعلا ىوتحم

راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا تارشؤم روطت .1

 فادھألاو ةماعلا تاھجوتلا :2022ةنس مسربلمعلا جمانرب  .2

2022 ةنس مسرب ةینازیملا عورشم .3
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يعماجلا مسوملا لوح تایطعم
يلاحلا

يلاعلا میلعتلاب ددجلا ةبلطلا ددع

324 695 294 492

2021-20202022-2021 + %10,3

نیمئادلا ةذتاسألا ددع
)صاخلا يلاعلا میلعتلا ،رطألا نیوكت ،يعماجلا میلعتلا(

21 625 20 771

2021-20202022-2021

+ %4,1

 : 3852ةدمتعملا كلاسملا
صاخلايلاعلامیلعتلايمومعلايلاعلامیلعتلا

كلسم1040كلسم2812

يلاعلا میلعتلاب ةبلطلل يلامجإلا ددعلا

2021-2020

1.177.028 1.085.064

2022-2021

+ %8,5

1.076.635
91%

يمومعلايعماجلا میلعتلا

40.420
4%

يمومعلا يلاعلا میلعتلا
ةعماجلل عباتلا ریغ

59.973
5%

صاخلا يلاعلا میلعتلا

304.378
93%

يمومعلايعماجلا میلعتلا

5.639
2%

يمومعلا يلاعلا میلعتلا
ةعماجلل عباتلا ریغ

14.679
5%

صاخلا يلاعلا میلعتلا

نیینقتلاو نییرادإلا ددع
)صاخلا يلاعلا میلعتلا ،رطألا نیوكت ،يعماجلا میلعتلا(

12 733   12 442

2021-20202022-2021 + %2,3

408 000
ةیعماج ةحنم

روطت ةبسن

+ 1.5 %
ةنس عم ةنراقم

2021-2020 

ةینازیملا
حنملل ةصصخملا

نع دیزی ام لیوخت
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يلاعلا میلعتلا

نوكملا بسح ددجلا ةبلطلا ددع روطت

(2020-2017)

راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا تارشؤم روطت

:)2020-2017(ةیضاملاةعبرالامساوملالالخ

.%30ةبسنبةیمومعلاتاعماجلابنیلجسملاددجلاةبلطلاددععافترا•

میلعتلاتاسسؤموأةعماجللةعباتلاریغةسسؤملابءاوسددجلاةبلطلاةبسن•

.ظوحلمعافترايألجستملصاخلايلاعلا
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يلاعلا میلعتلا
يمومعلا يعماجلا

جولولا عون بسح ددجلا ةبلطلا ددع روطت
(2020-2017)

راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا تارشؤم روطت

110505
124381

138298
146628

50750565155849562151
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277082928128329
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ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو ةینوناقلا مولعلا ةیناسنإلا مولعلاو بادآلا مولعلا دودحملا جولولا

ةینوناقلامولعلاةبعشبنیلجسملاددجلاةبلطلاددععافترا•
ةیضاملاةعبرالامساوملالالخةیعامتجالاوةیداصتقالاو

.ددجلاةبلطلليلامجإلاددعلانم%50ةبسنب)2017-2020(

،دودحملاباطقتسالاتاذتاسسؤملابددجلاةبلطلاةبسنرارقتسا•

.ةرتفلاسفنلالخعومجملانم%11ىلإ%10نیبام
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يلاعلا میلعتلا

يرادإلاو يجوغادیبلا ریطأتلا

13954 14400 14964 15325

2927 2368 2394 2372
2918 2895 2965 3074

19799 19663 20323 20771
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يمومعلا يلاعلا میلعتلا صاخلا يلاعلا میلعتلا رطألا نیوكت عومجملا

نیینقتلاو نییرادإلا ددعةذتاسألاددع

6905 6968 7023 6867
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يمومعلا يلاعلا میلعتلا صاخلا يلاعلا میلعتلا رطألا نیوكت عومجملا

 ریطأتلل فیفط روطت
 ىلع يرادإلاو يجوغادیبلا

 ةیفاك ریغ ةریتوب نكل ،مومعلا
 يمانتملا عافترالا  باعیتسال

ةبلطلا ددعل

راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا تارشؤم روطت

12.442 20.771
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راكتبالا ويملعلاثحبلا
تاعماجلا فرط نم ةلجسملا عارتخالا تاءارب

182 186 192

242

96
108 108

141
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يبرغم لصأ نم عارتخإلا تاءارب تابلط ةیعماجلا عارتخإلا تاءارب تابلط

ةیملعلا تاروشنملا
SCOPUS) تایطعملا ةدعاق(

تاحورطألا
10 096 8 627

20192020

 ةنس لالخ ةمكحملا ةیملعلا تالجملا يف يملع روشنم10096
 ةنراقم %38 و2019ب ةنراقم %17+ ةبسنب ،2020

 2016-2019نیب امةدتمملا ةرتفلا لالخ لجسملا لدعملاب

2 192 3 043
2019-20182020-2019

 مسوم لالخ ةحورطأ2192 ةشقانم
3043 لباقم2019-2020

 ،2019-2018 مسوم لالخ ةحورطأ
 ببسب كلذو ،%4 ضافخنا ةبسنب يأ

انوروك ةحئاج تایعادت

%17+
%4-

 مسرب تاعماجلا مساب عارتخا ةءارب141 لیجست
 عم ةنراقم %30 لداعت عافترا ةبسنب ،2020 ةنس

2019 ةنس

 نم عارتخالا تاءارب نم 58%
يبرغم لصأ

راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا تارشؤم روطت
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راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا تارشؤم روطت

يف ةیبرغملا تاعماجلا
ةیملاعلا تافینصتلا

ملاعلايفةعماج1200لضفأنیبنمتاعماج5§
2022فینصتيفتاعماج6و)2021فینصت(

ىوتسمىلعةعماج100لضفأنمضتاعماج6§
2021ةنسفینصتيفةیبرعلاةقطنملا

ةعماجنسحأ1200نیبنمةدحاوةعماج§
2022و2021فینصتيفةیملاع

تاعماجلليملاعلافینصتلايفةیبرغمتاعماج7§
تاعماج6و2021مسوملةیبرعلاةقطنملاب
2022مسومل

ًایملاعةعماج500لضفأنمضةیبرغمتاعماج5§
يملاعلافینصتلايفءایزیفلامولعصصختيف

)2021رادصإ(ةیفرعملالوقحللياھغنش

نميقیرفإلاويبرعلادیعصلاىلعىلوألاةبترملا§
2021مسومةفنصملاتاعماجلاددعثیح
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2022ةنس مسربلمعلا جمانرب .2

 فادھألاو ةماعلا تاھجوتلا



ةموظنملا ةماكح نیسحت

راكتبالا ةفاقث خیسرت

2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت  2021-2022لمع جمانرب

ةددجتم ةعماج
دغلا تاءافك نیوكتل

داصتقا ةمدخو
ةفرعملا

تاــھــجوــتــلا
ةـماـعـلا

لماش يجوغادیب حالصإ

زیمتم يملع ثحب
02

04

03

01
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ةماعلا تاھجوتلا

لماش يجوغادیب حالصإ

دیدج يجوغادیب جذومن

2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت 2022-2021 لمع جمانرب

ةننھممو ةركتبم تانیوكتو كلاسم

ةلواقملاو ةعماجلا نیب ام ةدتمم روسج

ةدیدج تالھؤمب ةیجوغادیب رطأ

يلاعلا میلعتلاب ةساردلاو جولولا نیسحتو ریسیت

1

01



لماش يجوغادیب حالصإةماعلا تاھجوتلا

ةسدنھ تاذ ةعماج لجأ نم
ةدیدج ةیجوغادیب

 عیونت يف صاخلا يلاعلا میلعتلا ةمھاسم زیزعت
نیوكتلا ضرع دیوجتو عیسوتو

2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت 2022-2021 لمع جمانرب

ءاسرإو صاخلا يلاعلا میلعتلا ةموظنم ةعاجنو ةماكح نیسحت •
عاطقلا اذھ ةدوجب ءاقترالل يجیتارتسا يدقاعت راطإ

ةموظنملا حالصإ و مییقت ةریتو يف عیرستلا

 نانسألا بطو ةلدیصلاو بطلا يف تانیوكتلل ثلاثلا كلسلا حالصإ ةلصاوم •
 تاعماجلل ةعباتلا ریغ يلاعلا میلعتلا تاسسؤمب يجوغادیبلا حالصإلا دیطوت •
ةمظنملا نھملا يف تانیوكتلل ةینطو طباوض رتافد رادصإ ربع

ةحتفنم وةنرم ةموظنم ءاسرإ

كلاسملا فلتخمو ةموظنملا تانوكم فلتخم نیب ةسلس روسج ءاسرإ •
 داھشإلل يعجرم ينطو راطإ عضو •

ةایحلا ىدم ملعتلا نامضو رمتسملا نیوكتلا ریوطت •

1.1

لماش يجوغادیب حالصإ 01- 11 -



2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتلماش يجوغادیب حالصإةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

دعب نع میلعتلا طمن زیزعت

4.0 ةعماجلل يعجرم راطإ عضو

ةدیدج كلاسم حتف يف عورشلا

 ركتبم و دیج يجوغادیب نیوكتل بلاطلا جولو رسیت ةیمقر ةعماج لجأ نم

دعب نع میلعتلا ىلع زكترت ةركتبم كلاسم حتف •

دعب نع میلعتلل يعجرم لیلد ةغایص •

 راطإيف ھثادحإ مت يذلا تاعماجلاب ةنمقرلا بطق ماھم لیعفت •
تاعماجلل يرادإلا ماظنملا

.دعب نع میلعتلاب ةلصلا تاذ تالاجملا يف يملعلا ثحبلل ضورع بلط قالطإ•

 سداسلا دمحم ةعماجو طافسوفلل فیرشلا عمجملا ةسسؤم عم ةكارشلا لیعفت •

لمعلا قالطإ؛ دعب نع میلعتلاو ةنمقرلل ينطولا زكرملا ثادحإ( تاینقتلا ةددعتم

)ةیمقرلا ةیجوغادیبلانیماضملالیجستل تاھویدوتسالاب

لماش يجوغادیب حالصإ 01- 12 -



2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتلماش يجوغادیب حالصإةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

 ينھملا و يتالواقملا راسملا معد
بلاطلل

 ةیتاذلاو ةیتایحلا تاراھملا ریوطت
بلاطلل

يلاعلا میلعتلا يجیرخ لیغشت ةیلباقب عفدلا يف مھاست ةعماج لجأ نم

 قوس يف نیجیرخلا جامدا عبتتل تاینبو تایلآ ثادحإ
ينطولا دیعصلا ىلعو ةعماج لك دیعص ىلع لغشلا

اھتامدخ ریوطتوةبلطلل ةینھملا تاراسملل ةدیدج زكارم ثادحإ •

ةینوفكنرفلا لیغشتلا ةیلباق نیسحت زكارم ءاسرإ •

)ةینوفكنرفلل ةیعماجلا ةلاكولا عم نواعت ةیقافتا(

 ةینعملاةیمومعلا تاسسؤملاو ةیرازولا تاعاطقلاو تائیھلا عم قیسنتلا •

.لغشلا قوس تایجاح فارشتساودصرل

 داھشإلل ماظن ءاسرإو لواقملا بلاطلل ينطولا ماظنلا ریوطتو میمعت •

ةبلطلا ىدل لامعألا ةدایر يف

بوانتلابنیوكتلا راطإ يف ةننھمم كلاسمب نیوكتلا ضرع زیزعت •

ةیتاذلاو ةیتایحلا تایافكلا ةیمنت لاجم يف نینوكملا نیوكت •

 ةیتایحلا تاراھملل ةینطولا ةصنملل ةدیدج نیماضم ریوطت •

"يحاجن" ةیتاذلاو

لماش يجوغادیب حالصإ 01
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتلماش يجوغادیب حالصإةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

ةیعماجلاتایانبلا لیھأت

نیوكتلا ماظن ریوطت

ةبكاوملا تایلآ عیونت

ةقاعإ ةیعضو يف صاخشألا قوقحب ضوھنلا
ةصاخ تایعضو يف وأ

ةیمقرالولحرفوتةینورتكلإتاصنمثادحإ•
؛تامدخلافلتخملةئفلاهذھجولولیھستل

ةئفلاهذھةبكاومولابقتسالایالخثادحإةلصاوم•

.ةیعماجلاتاسسؤملاب

؛ةقاعإلا لاجمب ةطبترم نیوكتلل ةدیدج كلاسم ثادحإ •

 ةیرادإلاوةیجوغادیبلا رطألا لیھأتل تاعماجلاب ةینیوكت جمارب زاجنإ •
.ةقاعإ ةیعضو يف ةبلطلا ةبكاومو لابقتسال

تایجولولابةیلاحلاةیعماجلاتایانبلالیھأتةلصاوم•
؛ةئفلاهذھتایجاحعماھتمءالمل

ةمئالممییقتوسیردتبیلاسأدمتعتيتلاتاسسؤملاددععفر•

.ةئفلاهذھتایجاحل

لماش يجوغادیب حالصإ 01- 14 -



2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتلماش يجوغادیب حالصإةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

تایطعملل ينورتكلالا لدابتلا
رطاسملا طیسبت و

حنملا
ةیعماجلا

ةبلطلا ةدئافل ةیعامتجالا تامدخلا ریوطت و معد

نامضللينطولاقودنصلاعمنواعتيتیقافتاماربإ§

لدابتلCMRدعاقتلليبرغملاقودنصلاوCNSSيعامتجالا

.نیلجسملاةبلطلابةصاخلاتایطعملا

قیقدتلجأنمينھملانیوكتلاعاطقعمتایطعملالدابت§

يدافتلنیحونمملانیبردتملاوةبلطلابةصاخلاتایطعملا

.ةجودزملاةدافتسالا

ةیفافشلا سیركت
حنملا ریبدت يف

.حنملاریبدتل يتامولعملا جمانربلا نییحت

68%
 ةعدوملا تابلطلل ةباجتسالا ةبسن

يتحنم ةصنم ربع

153 000
بلط880224 لصأ نم ةدیدج

2020-2021 مسوم

ةحنم

لماش يجوغادیب حالصإ 01- 15 -

مھرد نویلم0232
حنمللةدوصرملا ةینازیملا

مھرد نویلم200 تغلب ةدایزب
2020-2021 ةنس عم ةنراقم



2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتلماش يجوغادیب حالصإةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

نواعتلاةیمانید دیطوت

يلودلا ىوتسملا ىلع

رطاسملا طیسبت

اھب ةطبترملا تامدخلل جولولا ریسیتويلودلا نواعتلا حنم ریبدت يف

نواعتلا حنم
يلودلا

جمارب ریوطتو معد

ةبلطلا ةیكرح

ةبلطلا ةدئافل ةیعامتجالا تامدخلا ریوطت و معد

)ةینوناق كوكص6( يئانثلا نواعتلا •

 : )ةینوناق كوكص3( فارطألا ددعتم نواعتلا •

 تاھجولا عیونتو جراخلاب حنملا جمارب زیزعت

يلودلا ىوتسملا ىلع ةیمیداكالا

لماش يجوغادیب حالصإ 01
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتلماش يجوغادیب حالصإةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

1.4

ةقلعتم ةیزارتحا ریبادت
19 دیفوك ةحئاجب

رطاسملا طیسبت
ةیفافشلا ءاسرإ و

يعماجلا نكسلا نم ةدافتسالل ينورتكلالا حیشرتلا دامتعا
ةینورتكلالا بلاطلا ةقاطبب لمعلا میمعتو

نكسلا
1400يعماجلا

لدبنویلم16
ماعطإ ةبجو

ةبلطلا ةدئافل ةیعامتجالا تامدخلا ریوطت و معد
ةیباعیتسالا ةقاطلا نم عفرلا

ماعطإلا و ءاویإلل
ةیدشارلاب يعماجلا يحلا ةقحلم حتف •

ریداكاب يعماجلا يحلاو قیضملاب يعماجلا يحلاو
ةجنطب رخآو ناوطتب دیدج يعماج معطم حتف •
: نیدیدج نییعماج نیمعطمو نییح ءانب قالطإ •

تانواتب ریرسسافب ریرس

ریرس400 : سانكم يعماجلا يحلا ةعسوت •

ةیعماج ءایحأ3 ءانبل تاساردلا زاجنا •
تنادوراتو ةلخادلاو نویعلاب

: يلاوح میدقت ىلع لمعلا •

نویلم14
ماعطإ ةبجو

2019 ةنس ةمدقملا

ةیئاویإلا ةقاطلا ضفخ ىلإ رارطضالا •
ةقلعتملا ةیزارتحالا ریبادتلا ببسب

19 دیفوك ةحئاجب

1200 37 000
-ةیعماجلا ءایحألاب ریرس 30 %

ضافخنا لدعمب

ءایحألاب صاخلا يحصلا لوكوتربلا دامتعا •
فرط نم دعملا ةیعماجلا تاماقالاو

ةحصلا ةرازو

تایلمعل ةیعماجلا ءایحألا عاضخإ •
حالصإلاو ةئیھتلاو ةنایصلا

لماش يجوغادیب حالصإ 01- 17 -



2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتلماش يجوغادیب حالصإةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

 ةبلطلل ةیمقرلاةیبطلا تافلملا ریبدت

 زكارملاریبدتل جمدنم يتامولعم جمانربریوطت
ةیعماجلا ةیحصلا

بلاطللةیسفنلا ةحصلاب ةیانعلا

يعماج يح لكب تاصنإ ةیلخ ثادحإ •
ةبكاوملا لاجم يف ةیبطلا رطألل تانیوكت ةجمرب •

ةیسفنلا

ةحصملا
ةیعماجلا

ةبلطلا ددع نم عفرلا
نیمأتلا ماظن نم نیدیفتسملا

.ضرملا نع يرابجإلا

: فدھلا

314 000 380 000
لباقمانمؤم ابلاط

قفارملا زیزعتو عیسوت
ةیحصلا ةیتحتلا تاینبلاو

يعماج يح لكب تاصنإ ةیلخ ثادحإ •
ةدیدج ةیعماج ةیحص زكارم3 حتف •

ساــــفطاــبرــلاناوـطـت ةیضاملا ةنسلا

ةبلطلا ةدئافل ةیعامتجالا تامدخلا ریوطت و معد

لماش يجوغادیب حالصإ 01- 18 -



لماش يجوغادیب حالصإةماعلا تاھجوتلا

لماش يجوغادیب حالصإ

2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت 2022-2021 لمع جمانرب

01

ةطشنألا
ةیفاقثلاو ةیضایرلا

ةیعماجلا
 ةضایرلل ينطولا جمانربلا دیفنت
 نم دیدعلا مھی يذلاو ةیعماجلا
ةیعامجلاو ةیدرفلا تاضایرلا

 لمعلاب صاخ جمانرب عضو
لمعلاو بلاطلل يعوطتلا

ھلیعفت ىلع : مـیـظـنـت

ينطولا ىقتلملاب ةصاخلا ةینطولا ةطشنألا میظنت و
عدبملا بلاطلل

ينطولا عوبسألا
ةیعماجلا ةحصلل
لیربأ رھش لالخ

ةبلطلا ةدئافل ةیعامتجالا تامدخلا ریوطت و معد

ينطولا عوبسألا
ةیعماجلا ةفاقثلل
سرام رھش لالخ

ينطولا عوبسألا
ةیعماجلا ةضایرلل
ربنون رھش لالخ
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ةماعلا تاھجوتلا

02

زیمتم يملع ثحب

2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت 2022-2021 لمع جمانرب

ةرتاكدلا نم دیدج لیج

2

ةمادتسملا ةیمنتلا تایولوأ بكاوی يملع ثحب

ةیبرغملا ةلواقملا ةمدخ يف يملع ثحب

 ثحبلا نادیم يف يمیلقاويوھج بطقك برغملاب ءاقترالا
يملعلا



02

2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتزیمتم يملع ثحبةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

زیمتملا يملعلا ثحبلا معد
ةیولوألا تاذ تالاجملاب ھطبر و

ةمكحملا ةیملعلا تالجملا يف رشنلا عیجشت •
ةیلودلا تافینصتلا نمض ةیبرغملا تاعماجلا عقومت نیسحتل ةركتبم تایلآ عضو •

زیمتلا حنم جمانرب زیزعت •
يملعلا ثحبلل ةیتحتلا تاینبلا ریوطت •

يملعلا ثحبلا لاجم يف زیمتلاب ضوھنلاو هاروتكدلا كلسب تاساردلاةدوجنیسحت

ةرتاكدلا نم دیدج لیج نیوكتل شرو حتف

ةساردلل لماشلا لیومتلا ىلع دعاست هاروتكد حنم جمانرب عضو§
 تاربخلاو براجتلا لدابت لالخ نم ملاعلا ىلع ةیبرغملا تاعماجلا حاتفنا زیزعت§

نیثحابلاو ةبلطلا ةیكرح معد§
 اصوصخ ةیبنجألا تاغللا يفو ةیجوغادیبلا تاودألاو نھملا لاجم يف ھیداھشإ تانیوكت§

ةیزیلجنإلا

ةشقانم

2 000
ایونس هاروتكد ةحورطأ

ةیلودلا رـییاعملانسحأقـفودیدجلا لیجلا نم
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتزیمتم يملع ثحبةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

يملعلا ثحبلا لاجم يفيلودلا نواعتلاب ضوھنلا

(Horizon Europe 2021-2027)

جراخلاب ةیبرغملا ةیملعلا تاءافكلا باطقتسا •

 تاقالع ةیوقت لالخ نم ملاعلا ىلع حاتفنالا زیزعت •
ةیلودلا تاعماجلا تایربك عم نواعتلا

 نواعتلا راطإ يف ثحبلا ضورع تابلط قالطإ •
فارطألا ددعتملاو يئانثلا يلودلا

 ثحبلل يبوروألا جمانربلا يف برغملا طارخنا •
ابوروأ قفأ راكتبالاو
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتزیمتم يملع ثحبةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

يملعلا ثحبلا لیومت

لیومتلةدیدجةینطوضورعتابلطقالطإ•
مولع(ةدعاولاتالاجملايفيملعلاثحبلاعیراشم
)....يعانطصالاءاكذلاوةحصلامولعوءاضفلا

 تاینب معدل عیراشم ضورع بلط قالطإ •
ةزیمتملا ثحبلا

 يفةبراغملا نیثحابلا ةكراشم معدو زیفحت •
ةیلودلا ضورعلا تابلط

راكتبالاويملعلاثحبلالیومتزیزعتشروحتف•
ثحبلايفرامثتساللتازیفحتربعتالواقملاكارشإب
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ةماعلا تاھجوتلا

03

راكتبالا ةفاقث خیسرت

2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت 2022-2021 لمع جمانرب

ةركتبم تانضاحو تالواقم

3

ةززعم راكتبالا تاعمجم

راكتبالا معد قودنص

ثحبلا جئاتن نیمثت لاجم يف ةلھؤم ةیرشب دراوم
ایجولنكتلا لقنو



2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتراكتبالا ةفاقث خیسرتةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

ثحبلا زكارمو تاعماجلاب راكتبالا ةیجیتارتسا عضو
)تاكارشلا ،ةماكحلا ،ةیرشبلا دراوملا ،لیومتلا(

راكتبالا و ثحبلل ةیضرأ تالواقملا لعج راكتبالا معدل جمدنمو لماش يزیفحتراطإ ءاسرإ

ایجولونكتلا لقنو ثحبلا نیمثت لاجم يف نیصتخم نیوكت •
عارتخالا تاءارب لیجست ىلع نیثحابلا عیجشت •
راكتبالا تاعمجم ریبدتل عجان ينوناق راطإ عضو •

ةعماجلا نیب ةكارشلا معد
صاخلا عاطقلا و

 زورب ىلع لمعلاو تالواقملا لخاد راكتبالاو يومنتلا ثحبلا عیجشت •
ءاكرشلا عم قیسنتب ةئشان تالواقم

تالواقملا لخاد ثحبلا ربع نیوكت جمانرب ثادحإ •
)ةلواقملا يف هاروتكدلا زاجنإل حنم(

ةلواقملا وحن ایجولونكتلا لقن عیرستل تاینب ثادحإ •

 عاطقلا عم ةكارشب راكتبالاو يملعلا ثحبلا جئاتن نیمثت •
 ةیبطلا تاتابنلا اھیف امب تالاجملا فلتخم يف صاخلا

 يدنھلا بنقلاو ةیرطعلاو

- 25 -



2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتراكتبالا ةفاقث خیسرتةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

راكتبالا معد تایلآ

لجأنميجولونكتلاراكتباللجمانربثادحإ•راكتبالا معد قودنص ثادحإ •

ثحبلاعیراشمليلاملامعدلامیدقت

ةیداصتقالاتاناكمإلاتاذيملعلاويجولونكتلا

ةماھلا
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ةماعلا تاھجوتلا

04

ةموظنملا ةماكح نیسحت

2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت 2022-2021 لمع جمانرب

ةعماجلا ةیلالقتسا زیزعت

4

ةماكحلا بیلاسأ ثیدحتو ةنمقرلا

دقاعتلا

ةدوجلا نامضو مییقتلا



2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقتةموظنملا ةماكح نیسحتةماعلا تاھجوتلا 2022-2021 لمع جمانرب

يعیرشتلا ططخملا لیزنت

ةقثبنملا ةیجیتارتسالا عیراشملا لیزنت
51-17 راطإلا نوناقلا تایضتقم نع

ةرازوللةعباتلاةیمومعلاتاسسؤملاوتاعماجلاریوطتدوقععبتت•

:ھلیعفتوعیراشملاذیفنتمییقتوعبتتماظنءاسرإ•

üمییقتلاوعبتتلاةدعلیعفت

üتحتتاسسؤملاوتاعماجلاةبكاوملنیوكتلاومالعإلاتاشرومیظنت

اھلیعفتومییقتلاوعبتتلاةدعءاسرإيفةیاصولا

üمییقتلاوعبتتلاریراقتفلتخمزاجنإ

نمةیناثلاةنسلابةجمربملاةیمیظنتلاوةیعیرشتلاصوصنلارادصإ•
51-17مقرراطإلانوناقلالیزنتليمیظنتلاويعیرشتلاططخملا

ھصوصندادعإويملعلاثحبلاويلاعلامیلعتللمظنملانوناقلارادصإ•

ةیقیبطتلا

نیثحابلاةذتاسألاتائیھفلتخمبةصاخلاةیساسألاةمظنألاةعجارم•

ةموظنملا ةماكحتایلآ لیعفت
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يلخادلا قیقدتلا
رطاخملا ریبدتو

يلخادلا قیقدتلا تادحو ثادحإ •
ةرازولل ةعباتلا ةیمومعلا تاسسؤملاو تاعماجلا فلتخمب رطاخملا ریبدتو

 صاحتفالاب ةصاخلا تاینبلا میظنت يف تاعماجلل ةرازولل ةماعلا ةیشتفملا ةبكاوم •
تاسائرل ةینادیملا تارایزلا نم ةعومجم میظنت لالخ نم رطاخملا ریبدتو يلخادلا

رطسملا جمانربلا قفو تاعماجلا

رمتسملا مییقتلا

لمشیس يذلا يتاسسؤملا مییقتلا شرو ةلصاوم •
يلاعلا میلعتلل ةسسؤم30

ةیمومعلا تاعماجلل ةعبات ةسسؤم25(
)ةصاخلا تاعماجلل ةعبات تاسسؤم5 و

يبوروألا داحتالا عورشم قالطنا •
  يملعلاثحبلاو يلاعلامیلعتلا ةدوج نامضومییقتلةینطولا ةلاكولا نیب ھماربا عمزملا ةمأوتلا عورشم

)2022 سرام-2021 ربوتكأ( اسنرفب تاسسؤم3و

يتاماكح ماظن دامتعا
مراص يمییقت و
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 يمقر يتاماكح ماظن ىلع زاكترالا
ةموظنملل جمدنمو لماش

 يتامولعملا نمألا ةسایس عضو و

ةیتحتلا ةینبلا لیھأت
يتامولعملا نمألا و

 تاسسؤملادیعص ىلع يلاعلا بیبصلاب لاصتالاو يافیاولا ةكبش میمعت •

 Campus Connectéةیعماجلاءایحألاو

تانایبلا زكارملیھأتجمانرب •

اھنمأ زیزعت و ةیتامولعملا ةریظحلا دیدجت •

تاعماجلا عم ةكارشب مالعإلا ةموظنم نمأ ةسایس عضو •

يمقرلا ریبدتلا زیزعت
ةعماجلا تامدخل

بلاطلاب صاخلا يتامولعملاماظنلاریوطت يف عورشلا •
نیثحابلا ةذتاسألا ةدئافل يملعلا ثحبللةینطولا ةباوبلاریوطت •

ةیرشبلا دراوملاریبدتب ةصاخ ةجمدنمةیمقر ةصنمثادحإ •

: ةرفوتملاةینورتكلإلا تامدخلاریوطت ةلصاوم
يلاعلامیلعتلاتاداھش ةلداعم تابلط تافلممییقتةیلمعریبدتب صاخلا يتامولعملا ماظنلا •

نییلودلا ةبلطلالیجست تابلطریبدتب صاخلا يتامولعملا ماظنلا •
صاخلا يلاعلامیلعتلا تاسسؤم ةبلطریبدتب صاخلا يتامولعملا ماظنلا •
نیوكتلا كلاسم دامتعاومییقتةیلمعریبدتب صاخلا يتامولعملا ماظنلا •

ایرولاكابلا دعب امللیجستلاوھیجوتلل يتامولعملا ماظنلا •
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تایقالخألا و زیمتلا خیسرت
تامولعملل جمدنم ينطو ماظن عضو و

ایجولونكتلاو مولعلا تایقالخأل ةینطولا ةنجللا ثادحإ •

ةرطینقلا-الس-طابرلاةھج ىوتسم ىلعزیمتلليوھج بطق لوأ ثادحإ •

راكتبالاو يملعلا ثحبلاب صاخ تامولعملل جمدنم ينطو ماظن عضو ةلصاوم •

ریوطتو نییحت
يملعلا ثحبلل ةینطولا ةیجیتارتسالا

يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا لاغشأ قالطنا •
 اھتمءالمو ءاكرشلا عم قیسنتب يملعلا ثحبلل ةینطولا ةیجیتارتسالا ریوطتو نییحت •

دیدجلايومنتلا جذومنلا تاھجوتو51.17 راطإلا نوناقلا عم
ةدیدج ةینطو رییاعم قفو راكتبالاو يملعلا ثحبلا ةلكیھ •

ةینطولا ةموظنملا ةماكح نیسحت
يملعلا ثحبلل
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 عم يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا ایاضقب ةطبترملا نواعتلا تالاجم عیسوت •

ةیكیرمألاو ةیویسألا لودلا

تایقافتالا لیعفت لالخ نم نییبوروألا ءاكرشلاعم يئانثلا نواعتلا ریوطت •

-نیب نواعتلاو يموكحلا-نیب نواعتلا راطإ يف ةكرتشم تاردابم قالطإو

صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب ةكارشلاو يعماجلا

 ةیكرح اذكو ةینقتلاو ةیرادإلا رطألاو نیثحابلا ةذتاسألاو ةبلطلا ةیكرح زیزعت •

)... ةكرتشملا تامولبیدلا ،ةجودزملا تامولبیدلا( تانیوكتلا

 نییداصتقالاو نییعامتجالاو نییتاسسؤملا نیلعافلا ىلع حاتفنالا •

 لیھأتو نیوكت ربع ةكلمملل ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةیمنتلا يف ماھسإلاو

 عم نواعتلا عیجشتو ةینطولا ةیولوألا تاذ تالاجملا يف ایلع رطأ

ثلاثلا عاطقلا

يلودلاو ينطولانیدیعصلا ىلع ةكارشلاو نواعتلا ریوطت

يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا لاجمب ةلص تاذ ةیلودلا تامظنملا عم تاقالعلا دیطوت •
ةیبرغملا ةیمیداكألا ةھجولل جیورتلا قیرط نع يراقلاو يوھجلا اھطیحم ىلع ةعماجلا حاتفنا عیجشت •
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ةینازیملا عورشم
2022 ةنس مسرب



2022 ةنس مسرب ةینازیملا عورشم

مازـتـلإلا تاداـمتـعا

1.075.000

يــلاـمـجإلا

14.127.774
مازتلإلا تادامتعا باستحا نود

رامثتسإلارییستلا

1.715.080
)ءادألا تادامتعاك(

ةینازیملا باوبأ بسح تادامتعإلا عیزوت

تاقفنلا و تادعملا
روجألا ةلتكةفلتخملا

59%

يلاعلا میلعتلا ةرازول ةدوصرملا ةیلامجإلا تادامتعالا

تاقفنلا ةعیبط بسح راكتبالا و يملعلا ثحبلا و

29%

رامثتسإلا
12%

12.412.694

روجألا ةلتك

8.314.304

تادعملا
ةفلتخملا تاقفنلا و

4.098.390
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت2022 ةنس مسرب ةینازیملا عورشم 2022-2021 لمع جمانرب

)مھاردلا نییالمب(2021 ةنس عم ةنراقم2022  ةنس مسرب راكتبالا و يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا ةرازول ةدوصرملا تادامتعالا

رامثتسإلا ةینازیم
( ءادألا تادامتعا )

+29,43%

نوفظوملا

+8,92%

مازتلإلا تادامتعا

+22,86%

+11,51%
لداعی ام يأ ،2021 ةنس عم ةنراقم

مھرد نویلم1.458.761
مازتلالا تادامتعا باستحا نود

رییستلا ةینازیم
)ةفلتخملا تاقفنلا و تادعملا(

+10,45%

2021 ةنس مسرب

3710
2022 ةنس مسرب

4098
2022 ةنس مسرب2021 ةنس مسرب2022 ةنس مسرب2021 ةنس مسرب2022 ةنس مسرب2021 ةنس مسرب

8314 76331715 13251075 875
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت2022 ةنس مسرب ةینازیملا عورشم 2022-2021 لمع جمانرب

2022 ةنس مسرب ةرازولا ةینازیم بیوبت

جماربلا بسح

)مھاردلا نییالمب غلابملا(
يعامتجالا معدلا + روجألا ةلتك

عورشم نم77% لثمت ةبلطلل

؛2022 ةنس عاطقلا ةینازیم

ةینازیم نم%96,8

)روجألا باستحا نود( ةرازولا

.ةیعامتجالا تامدخلاو تاعماجلل لوخت
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت2022 ةنس مسرب ةینازیملا عورشم 2022-2021 لمع جمانرب

يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا ةرازول ةصصخملا تادامتعالا

عیراشملا بسح راكتبالا و
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت2022 ةنس مسرب ةینازیملا عورشم 2022-2021 لمع جمانرب

2022 ةینازیم عیزوت
 *تاعماجلا بسح

ةكرتشملا دونبلا باستحا نود  *
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت2022 ةنس مسرب ةینازیملا عورشم 2022-2021 لمع جمانرب

2022 ةینازیم عیزوت
تاھجلا بسح
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت2022 ةنس مسرب ةینازیملا عورشم 2022-2021 لمع جمانرب

تاسسؤملا
ةزجنملا

لالم ينب
ةرفینخو

ریداكأ
 و

ةجنط

ةینطولا ةسردملا
ةلخادلارییستلا و ةراجتلل

 ایلعلا ةسردملا
ایجولونكتلل

ةلخادلا

يجولونكتلا بكرملا
يعماجلا

ایلع ةسرادملا
ایجولونكتلل

ةددعتملا ةیلكلا
تاصاصتخإلا

ةدجو

ةینوناقلا مولعلا ةیلك ةعسوت
ةیعامتجإلا و ةیدإصتقإلا و

ةرطینقلا

ةعلق

ةنغارسلا

ةرامسلا

ایلع سرادم2
ایجولونكتلل

بطلل تایلك2
ةلدیصلا و

عیسوت و زیھجتو ءانب شاروأ
ةیعماجلا تاسسؤملا
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2022 ةنس مسرب ةیعرفلا ةینازیملا میدقت2022 ةنس مسرب ةینازیملا عورشم 2022-2021 لمع جمانرب

زاجنإلا روط يف عیراشم

عیسوت و زیھجتو ءانب شاروأ
ةیعماجلا تاسسؤملا

؛ لالم ينب ،ریبدتلاو داصتقالا ةیلك1

؛سانكمب ،ةیقیبطتلا مولعلل ينطو دھعم1

؛ةرطینقلاب ،ةضایرلا نھم دھعم1

؛ ةرطینقلاب ،ءایمیكلل ایلع ةسردم1

؛ میملكب ،ریبدتلاو ةیداصتقالا مولعلا ةیلك1

؛ ناكربةقحلم و تریروات ،ةقحلم ةعسوت

مولعل ایلع ةینطو ةسردم(ناولسب يعماج بكرم

؛ )ایجولونكتلل ایلع ةسردم و سدنھملا

ةراجتلل ةینطو ةسردم(ةمیسحلاب يعماج بكرم

.)تاصصختلا ةددعتم ةیلك و رییستلا و

،لالم ينب ،ةدیدجلا : ب ،رییستلاو ةراجتلل ةینطو سرادم 4 
؛ )دیدج رقم( شكارم ،بجاحلا

3 ؛ تازازرو ،ناوطت ،حلاصنب ھیقفل : ب ،ایجولونكتلل ایلع سرادم

,رصقلا ،تانوات ،رونب يدیس : ب ،تاصصختلا ةددعتم تایلك 4
 ؛ )ةعسوت( روظانلا ،ریبكلا

،ةدجو ،ةرطینقلا : ب ،نیوكتلاو ةیبرتلل ایلع سرادم5
؛ ریداكأو لالم ينب ،تاطس

1 ؛ تینزتب ةمادتسملا ةیمنتلا و ریبدتلا و داصتقالا ةیلك

1 ؛ نویعلاب ةلدیصلاو بطلا ةیلك

1 ؛ تاطسب ةضایرلا مولع دھعم

؛ )يجولونكتلا بطقلا( انسمات يعماجلا بكرملا
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عیسوت و زیھجتو ءانب شاروأ
ةیعماجلا تاسسؤملا

عیراشم
تاسسؤملا

عمزملا
اھثادحإ

 : مھرد نویلم735 صیصخت
ءادألا دامتعاك مھرد نویلم300•
مازتلإلا دامتعاك مھرد نویلم435•

.رقم نودب تاسسؤملل ةیولوألا•

.ةینقتویجلا و ةیفارغوبطلا تاساردلاو راقعلا ىلع رفوتلا•

.ةیباجیإ ىودجلا ةسارد•

.يلاعلا میلعتلا قیسنتل ةینطولا ةنجللا ةقفاوم•
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العا التعليم لوزارة الفرعية انية امل مشروع ص العام التعليم لوزارة الفرعية انية امل مشروع ص   م

ار بت و العلمي اروالبحث بت و العلمي   والبحث

 

املالية السنة املاليةبرسم السنة   20222022برسم

  

العامة املناقشة القطاعخالل ذا والسادةل السيدات جل تقدم ،

ن شار عبار املس ربخالص الوز للسيد ي ا ال ةبات املولو الثقة مناسبة

ذا رأس ع نھ عي تم حينما اللة ا صاحب من طرف من ا حظي ال

وا نو كما للتنمية، رافعة ون لت البالد عليھ ن ترا الذي يوي ا القطاع

خاصة السابقة، ة الف خالل القطاع ذا تحققت ال ودات باملج أيضا

يتعل جتماعيةفيما دمات ا خالل من ، ام ا العرض ن بتحس ق

جام شاء بإ املتعلقة الطموحة امعية ا طة ر وا للطالب، لاملقدمة ب عة

اململكة ات ج من ة   .ج

ل ش القطاع ذا أن ن شار املس السادة عض أو فقد كذا، و

و  التغي رافعات م أ مجتمالإحدى من قتصادي و جتما عر

الرق والتواصل قتصاد، و تصال و املعرفة مجتمع إ التخلف

املعرفية التنمية إ املادية التنمية ع القائم قتصاد من نتقال   .و

ذا املرتبطة القضايا من مجموعة إ التطرق تم الصدد، ذا و

التالية النقط ا يص ت يمكن   :القطاع

التعليم- قطاع أن أصبحتلوحظ ار بت و العل والبحث العا

نات و الت ن مضام مالئمة ا رأس وع االت ش من العديد ضھ ع

رتقاء انات وإم الشغل فرص مع ااملعتمدة يح ت ال جتما

رغم أنھ ل ف الوطنية، قتصادية شطة لأل ديدة ا الدينامية

من سواء املبذولة ة الكب ودات قبلاملج من أو الوصية الوزارة طرف

العمومية،العديد امعة ل عة التا غ أو عة التا امعية ا املؤسسات من
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ختالالت تجاوز ومقنعة، ملموسة نتائج تحقيق أجل من ابد ت ال

ر التقار وفق ية املغر امعات ا مستوى ي تد إ أدت ال والعوائق

ن و ت فمواصلة والدولية، عالوطنية ن اصل ا من لف عشرات

خاصة الشغل، سوق وانتظارات حاجيات مع تتالءم ال ال ادات الش

السوسيو باملحيط ا عالق و املحلية أصبح-السياقات ، وثقا اقتصادي

العا للتعليم جتما البعد املؤسسات. يطرح وظائف تحديد زال وال

ور  ن و الت مسالك خالل من امعية العديدا يطرح الشغل، سوق ا ط

اختصاصات ن العاطل ن و لت مجاال امعة ا تبقى ال ح االت ش من

تطورات عرف السوق ذا ألن ديث، ا الشغل سوق ا ا م ا ل عد لم

، العا بالتعليم املوجود التقليدي النمط ذا ا مواكب يصعب عة سر

ودة ا الية إش إ مجاالتباإلضافة عدة م ال العا : التعليم

اتي" س القرار،التخطيط اتخاذ وآليات ستقاللية، و امة وا

ع نفتاح و ، واملنا ل والتمو التحتية، يات والب ة، شر ال واملوارد

املجتمع، وخدمة الطالب إ باإلضافة العلاملحيط   .والبحث

العا- التعليم قطاع أن ل سواءو صالحات من العديد عرف

واملؤسساتية البيداغوجية صالحات أو عية شر ال صالحات ا م

شاركية ال ة املقار مراعاة دون انت ا أ رغم والتنظيمية، ية والتدب

ن جتماعي الفرقاء م رأس وع ن املعني رأي غياب تمت إذ قيقية، ا

الش ورؤساء امعات ا امعيةومجالس ا قسام و   .عب

لوحظ- فقد القطاع، ذا ل املرصودة املالية عتمادات خصوص و

ال نتظارات دون زالت ال القطاع ذا ل املرصودة املالية عتمادات أن

بمستوى للر ساسية اجيات ا تل لن بحيث ميع، ا ا يتوخا

العا   .التعليم
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ال- سبة ارتفاع إ ودة،شارة ا وضعف ، ام ا در

الة ا إ باإلضافة امعية، ا املؤسسات من عدد ول امل كتظاظ و

ا الصيانة لغياب نظرا امعية ا البنايات لبعض ة   .املزر

يص ال أن ن شار املس السادة أحد أفاد طار، ذا و

ن واملتدخل ن الفاعل مختلف يجعل للقطاع والواق قيقي جملةمأماا

أف تخرج أصبحت امعات ا ون تتمثل املالحظات منو من اجا

نات و الت تناسب حول ساؤالت ال من مجموعة معھ يطرح مما ن، العاطل

الشغل سوق مع امعات با   .والتخصصات

يد - ش و وتوسيع امعية ا املنح من الرفع ضرورة ع اح

ا م سواء امعية ا ياء ا من د غالبيةاملز شمل ل اصة ا أو العمومية

ذه من لالستفادة سبقية والبعيدة النائية قاليم وإعطاء الطلبة،

 .العملية

س - التدر عملية ية جن اللغات استعمال ضعف إ شارة

ودعم امعات، ا والتحصيل للعمل أو لغة ا واعتبار ية نجل اللغة

نامج ب يار ا الثانويذا التعليم شمل ل ي بتدا التعليم من يبدأ وط

حتفاظ مع ية، نجل اللغة اليوم العلوم لغة ون ل نظرا ، ام وا

تفرضھ الذي الثقا التعدد إطار ممكنة كخيارات خرى باللغات

والدو الوط ا عد ة التنمو انات   .الر

دمات  - ا أن التذك زالتوتم ال الطلبة لفائدة جتماعية

كما ية، ال التغطية ونظام ن املمنوح عدد ادة الز رغم ضعيفة،

ع ن اصل ا يل ترفض زالت ال امعات ا عض ناك أن لوحظ

امعات ا عض طرف من ذلك قبول رغم القديمة، ا الور البا ادة ش

  .خرى 

ال- من ن للموظف بالسماح التعليماملطالبة بمؤسسات يل

واملعرفة ن و الت من د املز قصد   .العا
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من- القطاعات جميع مجالية سياسة إقرار ضرورة ع جماع

بالغة مية أ وإعطاء ن، املواطن جميع ن ب فيما املساواة س تكر أجل

ا ساكن لفائدة العا التعليم مؤسسات ب لتقر والبعيدة النائية   .للمناطق

خصوص يلعبو أنھ ن شار املس السادة أحد أفاد ، العل البحث

ضار  ا بناء ما م القطاعدورا ذا ن تمك يجب مما وة، وال مم و ات

لألسف لكن بھ، وض وال ره تطو أجل من ة الضرور املادية الوسائل من

ال بحيث الدول، عض مع باملقارنة متأخرة مراتب تصنف بالدنا زالت ال

إال القطاع ذا ل املرصودة عتمادات العامة%0,8تمثل انية امل م من

إللدولة، ية ورو الدول العال املتوسط يصل ن علما%0,2ح ،

بأن أو مة عليھ توافقت الذي ن و والت بية لل الوط امليثاق أن

إ سبة ال العل%1تصل للبحث تخصص قل   .ع

من عدد واجھ و حقيقية ات إكرا من ي عا زال ال و ف كذا، و

فيم سواء والتحديات، ل نقصاملشا أو العمومي ل التمو بضعف يتعلق ا

أو نة، الرا التحديات مستوى منظومة إلرساء الالزمة التحتية يات الب

ال ل املشا إ إضافة ا، ر لتطو الالزم ي القانو طار اضعف م ي عا

وعدم ا، ومخرجا ا ومنا ا رامج و ا يا ب حيث من امعية ا املؤسسات

ن الباحث عتحف م يع إو م م الكث يدفع مما اد، ج و البذل

أداء ضعف عن يك نا والبحث، للعطاء أرحب فضاءات عن بحثا رة ال

امشيا شاطا يمثل العل البحث زال ال حيث ية، املغر امعات ا

العلمية الكفاءات ثمار اس ضعف إ أدى مما امعات، ا تمام ا

امعات با توجھاملتخصصة ومرسومة ة وا اتيجية اس غياب ،

التنمية دمة ية املغر امعات با العل   .البحث

وأعمال التعليمية بالعملية امعة ا أساتذة شغال ا أن لوحظ كما

مما متواضعا، با نص إال م وق من يأخذ ال العل البحث جعل املراقبة،

ال ضعيفة بحثية موضوعات الختيار بالبعض باحتياجاتيدفع صلة
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البحث ط ر ع امعات ا ذه حرص الضروري من أصبح لذا املجتمع،

ال العلمية البحوث إجراء ع امعة ا أساتذة يع مع ، العل

التفرغ عملية يل س و ره، تطو ع والعمل املجتمع ل مشا حل م سا

ا خارج أو امعة ا داخل سواء العل البحث   .للعمل

تمامو ضرورة إ ميع ا طرف من الدعوة تمت طار، ذا

أن وخاصة ، العل البحث قطاع ر تطو ع جدي ل ش نكباب و أك

تطور مدى حول كب سؤال أمام املغرب وجعلت وضعت قد ورونا جائحة

الشعوب ا عل عتمد ال ائز الر م أ من عد الذي العل البحث

العالمالتقدتحقيق دول مختلف ن ب وتقدير انة م ونيل   .م

إ ماسة حاجة أنھ ن شار املس السادة أحد يقول اليوم فاملغرب

افية ال املالية املوارد رصد خالل من ار بت و العل بالبحث تمام

ار بت و لق ا ع يعھ و ه تحف خالل من لھ، ة شر ال املوارد وتوف

رصد خالل مامن ولعل لھ، ة شر ال املوارد وتوف افية ال املالية املوارد

أن ع دليل خ ائية الو زمة ذه ظل ة املغار الشباب إليھ توصل

يع ال سوى ا ينقص ال ال ة شر ال الطاقات و بالكفاءات تزخر بالدنا،

  .والتحف

يمكن زئية ا النقط عض إ التطرق تم الصدد، ذا شارةو

ي فيما ا   :إل

املندمجة،- ية التحض قسام فكرة مراجعة ضرورة ع التأكيد

التأخ إ يؤدي جزا ن و ت الطالب لوقت درا عد وال

  .التخصص

-، الدو التعاون ة ملس سبة بال حقيقي تقييم بوضع املطالبة

التنمية ع   .وأثاره
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مواكبة- ع امةاح ا ضوابط وتحديد اص، ا القطاع

تجعل وعلمية موضوعية معاي وفق بالديبلومات اف ع قضية وكذا بھ،

املطلوب ن و الت مستوى د الشوا حام   .من

يقدر- ارج ا إ ية املغر والكفاءات دمغة رة ارتفاع يل

بحوا ا سنو ا معيات8000عدد ا إحدى حسب نيةاإطار، مل

تصال( و ديثة ا التكنولوجيات   ).فيدرالية

منظمة مع بتعاون املنجزة الدراسات إحدى أن التذك تم كما

حول الدولية ا"العمل أورو نحو ية املغار الدول من الكفاءات إ" رة

إ ا وحد سا فر العدد ليصل ية املغر الكفاءات عدد مطرد ارتفاع

مغ139 كفاءة سنألف ن ب فيما ية عواقب2012 -  2000ر ينذر مما ،

اف واست والتنافسية ة التنمو ا قدر وإضعاف بالدنا مستقبل ع وخيمة

ا وأدمغ ا عقول من ا وإخال والعلمية املعرفية ا   .ثروا

من را مظ تبقى دمغة رة أن ن شار املس السادة أحد وأو

والثقا جتما لل ا ر يمظا فيما ذلك أسباب وتكمن ،   :والعل

وجشع- ية، املغر العمومية الوظيفة ضات والتعو جور زالة

والت جور مع باملقارنة اص، ا أطرناحف القطاع ع املعروضة ات

أرض خارج والعمل ستقرار ع طر ذه ع مما ارج، با وأدمغتنا

  .الوطن

والساو  السيدات الالزمةأكد مية إعطاء ع ن شار املس دة

يتعلق ما خاصة التحتية، ياتھ ب ة وتقو ببالدنا العل البحث ر تطو قصد

وتقنية علمية ومعدات ات مخت من امعات ا العل البحث لة ي

م يع ع والعمل ن الباحث باألساتذة تمام وكذا حديثة،

م   .وتحف
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ذا أن لوحظ وذلكلكن امشيا، شاطا ل ش زال ال القطاع

خدمة امعات با العل البحث توجھ ة وا اتيجية اس غياب ب س

ببالدنا   .للتنمية

دمات ا ر تطو مواصلة ضرورة إ الدعوة تمت تام، ا و

املتوفرة ونية فايحلك الواي شبكة عميم و امعية، ا باملؤسسات اليا

ا يب بالص تصال امعيةو ا حياء و املؤسسات افة صعيد ع   .لعا

أو الوط الصعيد ع سواء الشراكة ر تطو ع اح تم كما

ن جتماعي و ن املؤسساتي ن الفاعل ع أك نفتاح و الدو

ع للمملكة جتماعية و قتصادية التنمية ام س و ن، قتصادي و

علي أطر يل وتأ ن و وتوطيدت الوطنية، ة ولو ذات املجاالت ا

والبحث العا التعليم بمجال الصلة ذات الدولية املنظمات مع العالقات

  .العل
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ر  وز السيد ة ر أجو وز السيد ة ارأجو بت و العلمي والبحث العا ارالتعليم بت و العلمي والبحث العا   التعليم
 

ي ا ال عبارات بأحر بدوره ر الوز السيد تقدم جوابھ، ل مس

ح ال الثقة ع ن شار املس والسادة طرفللسيدات من ا ظوا

احات ق و املالحظات بمختلف نوه كما ن، لسانالناخب ع جاءت ال

لسة ا ذه خالل ن املتدخل   .جل

ية املغر للمملكة ديد ا التنموي النموذج أن الصدد، ذا وصرح

ال االت ش ل ع ليجاوب ببالدناجاء العا التعليم قطاع ا م ي   .عا

ر  أنھ امللموسوذكر التوسع غغم فإنھ ، العا التعليم عرفھ الذي

بقصور سم ا حيث فيھ، واعتمادمتحكم ودة وا التأط وظ م

سوق ا يتطل ال اجيات وا الكفاءات مع ناسب ت ال ن و ت مسالك

امعية ا ادات الش ام املرتفعة عداد ذلك ع تدل كما الشغل،

باملقارنة ن أنالعاطل مضيفا املحدود، ستقطاب ذات املسالك خر مع

ع املحدود وانفتاحھ العل البحث تطور ضعفا ي عا القطاع ذا

وامل جتما   .املحيط

طار ذا التنمويو النموذج ساسية القضية أن صرح ،

سب ناك أنھ ع مؤكدا نا، بي فيما ش التعا كيفية مةتتمثل م ة

انية الطلبةبامل لفائدة جتماعية ولألعمال للمنح   .تخصص

الدول، من عدد ة املغار الشباب تفوق إ املجال، ذا وأشار

الذي ي، املغر الشباب قدرات الثقة ووضع العمل مواصلة يجب مما

البالدعت  ار وازد تقدم ساسية ة   .الرك

عوأفاد سيعمل طارأنھ بقانون املرتبطة املراسيم يل بت سراع

التنموي نامج ال التدرج من بنوع يل وت وتنفيذ ن، و والت بية بال املتعلق

ديد الواقعا أرض   .ع
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شارة يمكن زئية ا النقط من مجموعة ع ر الوز السيد وأجاب

ي فيما ا   :إل

ا- الور الب ادة ش يل بال السماحالسماح حالة القديمة

حيان غالب بحيث امعية، ا باملؤسسات يعابية س الطاقة بذلك

املقدمة الطلبات ل ل ستجيب وال افية غ ون   .ت

اب- ال افة ع اململكة جامعات ل ب الرقمنة اعتماد ع التأكيد

وإقرا عد عن التعليم عملية ر وتطو ز عز قصد ، امةالوط ا ر

يدة   .ا

ساتذة - حركية ز تمكنعز وطنية حركة ناك ون ت ي ل والطلبة

معارف ساب واك اململكة مناطق من عدد أك ع طالع من الطالب

امعات ا ا نا تت دولية حركة إ باإلضافة   .جديدة،

ا- م ي عا ال ل املشا من عت ا التحرش ل مش أن أفاد

خالق و القيم أن اعت حيث ل، ك الطفولة،البالد مرحلة سب تك

ام واح العقالنية من بنوع صالح إجراءات اتخاذ ضرورة ع مؤكدا

الديمقراطية قيم ام واح   .قيمة

أجا- ، العل البحث بة لضر سبة ال أجرةو أن ر الوز السيد ب

منھ ون تت الذي خر والنصف البحث نصف تتضمن ن الباحث ساتذة

ا مش س، للتدر وجودجرة بالبحثإ يقومون ال ن جامعي أساتذة

ساتذة ن ب التنافسية من نوع خلق تقت اجة ا وأن ، العل

ن   .الباحث

ر- الوز السيد يقول امعية ا املنح جبأما و ضعيفة زالت ال ا أ

أك شمل يراأن وأن الطالب، من ممكن املجاليةعدد الفوارق ذلك

جتماعية قاليمو و ات ل حقيقية مشاركة ناك ون ت أن و ،
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لسد مالية موارد توف قصد للمملكة ي ا ال الصعيد ع املتواجدة

الشأن ذا ل امل صاص   .ا

املالح- خصوص بيةو لل ا ست نامج ال حول لة امل ظات

امعات، ا ل تمو من رفع حيث امعة، ا أنقذ أنھ أو فقد ن، و والت

مسطرا ان الذي نامج ال بنفس متواصال زال ال بھ العمل   .وأن

كتظاظ- رة ظا أن امعيةوأفاد ا التغلبباملؤسسات يتم سوف

التطبيق ح إدخال بمجرد ا سبةعل ب الرقمنة عن%100عملية ع ،كما

بحيث دمغة، رة رة ظا ع القضاء قصد ة كب ة صعو وجود

ع العمل يجب ألنھ العملية، ذه من قسط تتحمل ية املغر امعة ا

الشغلمالئمة سوق مع وممن دقيق ل ش الطلبة نات و   .ت

رؤساء مع يتواصل سوف أنھ ع أكد جوابھ، ختام امعاتو ا

ة و ج لقاءات بخلق وذلك ن املنتخب مع للتواصل مجال فتح أجل من

ساتذة باملناسبة شكر كما م، ا وإكرا الطلبة شغاالت ا لتحديد

صالحية ملة ا ذه م إلنخراط ن امعي   .ا

ة بأجو ن شار املس والسادة السيدات ر الوز السيد وعد ذلك، عد و

حول ومفصلة جتماعكتابية ذا خالل ا إثار تمت ال النقط   .ل
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ديالسيدعرض امل سعيدمحمد ب ديالسيدعرض امل سعيدمحمد ب
التواصل و الثقافة و الشباب ر وز

نأمام شار املس بمجلس جتماعية و الثقافية والشؤون التعليم نة



ات الساميةالتوج امللكية ات الساميةالتوج امللكية

الدستور ن الدستورمضام ن مضام
النموذج ن مضام يل ت

ديد ا التنموي

النموذج ن مضام يل ت

ديد ا التنموي

التنظيمي القانون مقتضيات تفعيل
حول لة

َ
ي

ُ
امل انية للم املالية لقانون

داء نجاعة ع واملرتكزة امج ال

التنظيمي القانون مقتضيات تفعيل
حول لة

َ
ي

ُ
امل انية للم املالية لقانون

داء نجاعة ع واملرتكزة امج ال

طار
املرج

طار
املرج

2

كومي ا نامج ال يل ت

2021- 2026

كومي ا نامج ال يل ت

2021- 2026



الشباب الشبابقطاع قطاع



الشباب قطاع تدخل مجاالت

05 04 010203

الشباب اتيجية اس تتمحور تحدد ة وا ة نرؤ اساسي ن توج بحول أساسية5عوت ائز  :ر

الالزمة واملادية ة شر ال واملوارد الفضاءات  توف

الشباب لفائدة و طرف من القة ا املبادرات واحتضان يع

ل املقدمة دمات ا ر وتطو واملرأةتجديد  والطفولةلشباب

يدة ا امة ل جديدة آليات إرساء

الشباب مع والفعال ي يجا والتواصل نصات

01

02
03

04

05

4



الشباب قطاع إنجازات حصيلة
سنة 2021برسم
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واملرأة الطفولة و الشباب

مؤسسة دار الشباب  100تھیئة 
مؤسسة دار  30باإلضافة ل 

الشباب أخرى في إطار برنامج 
دعم االتحاد األوربي؛

:إطالق دراسة ولقاءات تشاوریة حول
أنماط تدبیر مؤسسات دور الشباب؛•

دلیل الكفاءات والمھن التنشیطیة؛•
.نظام إعتماد للجمعیات الشبابیة•

 UPSHIFTإطالق برنامج 
لدعم الشباب في وضعیة 

 1400(ھشاشة إقصادیة 
).مستفید
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صيف للقرب شيطي الت الوط نامج 2021ال
مع للتخييم: شراكة الوطنية امعة ا

الشباب دور

وإناث ور ذ طفال

ن( ب من07ما )سنة15وأقل

ندية

ة سو ال

جما :للفضاءاتالعدد

 605

وإناث ور ذ ن اليافع

ن( ب من15ما )سنة18وأقل

املستفيدين :عدد

151544

دفة الفئة :املس

7

واملرأة الطفولة و الشباب



رقم• املرسوم 30الصادر2.21.186إصدار

محرم ن08( 1443من املتعلق)2021ش

للسلطة عة التا التخييم مراكز نظيم ب

بالشباب لفة امل ومية .ا

القانونية• اليقظة قانونية : 16تحقيق شارة اس

.مقدمة

عية 69دراسة• شر ال للنصوص مشروع

اوالتنظيمية ن 7م قوان حات .مق

فتح 12إصدار• شبابيةقرار .ملؤسسات

القانونية الدراسات مستوى :ع

سنة برسم املوقعة الشباب2021تفاقيات :  مجال

الشباب44توقيع :وط• قطاع ن ب شراكة اتفاقية

ومية ا والقطاعات ابية ال ماعات وا

والطفولة الشباب مجاالت العمومية واملؤسسات

ة سو ال والشؤون

التعاون  مستوى : ع

بتدب• خاص ي معلوما نظام وضع

امللفات من املنازعات،(مجموعة

ات ...).الشرا

شطة• مختلف ومواكبة غطية

طيلة بالقطاع املتعلقة واملبادرات

الص ر ا ة .ف

التواصل مستوى :ع

8

القانونية والدراسات والتواصل التعاون



ى  الك ع املشار تقدم وضعية

اللةصاحبأنظار أماماملوقعةتفاقيات :ا

ى،البيضاءالدار اتفاقيات• اطالك ومراكش؛الر
نامج• نالتكميال ؛2023-2019 لتطوانالعتيقةاملدينةلتثم
نامج• يلالتكميال نو لتأ رةالعتيقةاملدينةتثم ؛2023-2019  للصو
يلبرنامج• نو تأ ؛2023-2019 لسالالعتيقةاملدينةتثم
يلبرنامج• نتأ ؛2023-2019 ملكناسالعتيقةاملدينةوتثم
نبرنامج• نو قتصاديةشطةتثم   ؛ 4202-2020لفاسالعتيقةباملدينةاملعطار تحس

يلاملتعلقةعروضطلباتإطالق• اتمستوى عسوي نادي17 وشبابدار 60 بتأ سيمة– تطوان-  طنجةج و والشرق ا
لدعمإطار ذلكو ماسة،–سوسو مكناس–فاس يتحادتمو .ورو

ةالشؤونو الطفولةو الشبابملؤسساتاملديري  التصميمبإعداداملتعلقةالدراساتبرمجة• سو .ال
ينظامبوضعاملتعلقةالدراساتبرمجة• ةوالشؤونالطفولةو الشبابمؤسساتصيانةلتدب معلوما سو .ال

9



القطاع انية م
املختلفة النفقات و املعدات الباب

ثمار س انية م الباب

2021 2020 2019 2018 المرأة و الطفولة و الشباب : 801 برنامج

151,654 170,817 194,62 194,14 )درھم بالملیون(  المالیة السنة برسم المفتوحة االعتمادات

151,654 170,817 188,28 154,92 االعتمادات مجموع
63% 99% 87% 71%   )%(  بھا الملتزم االعتمادات معدل

2021 2020 2019 2018

347,87 345 345 330 )درھم بالملیون(  المالیة السنة برسم المفتوحة االعتمادات

347,22 336,58 352,23 338,15 االعتمادات مجموع
78% 95% 86% 86%   )%(  بھا الملتزم االعتمادات معدل

2021 2020 2019 2018 المرأة و الطفولة و الشباب : 801 برنامج
590,03 840 754 798,88 )درھم بالملیون( المالیة السنة برسم المفتوحة االعتمادات
771,65 1089,16 1071,76 941,961 االعتمادات مجموع
63% 100% 99% 99%   )%(  بھا الملتزم االعتمادات معدل
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قطاع انية م الشبابمشروع
املالية السنة 2022برسم
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القانونية والدراسات والتواصل التعاون

الطفولة• حماية مراكز قانون .إصدار

وتنفيذ• بع بت لفة امل نة ال بإحداث املتعلق املرسوم إصدار

للشباب املندمجة الوطنية .السياسة

الشباب• بدور يتعلق مرسوم .إصدار

الشباب• بطاقة بإحداث يتعلق مرسوم .إصدار

رقم• املرسوم بتطبيق اصة ا التنظيمية القرارات إصدار

محرم30الصادر2.21.186 ن08( 1443من )  2021ش

لفة امل ومية ا للسلطة عة التا التخييم مراكز نظيم ب املتعلق

.بالشباب

القانونية• اليقظة .تحقيق

القانونية الدراسات مستوى :ع

للتعاون• جديدة آفاق عن البحث

الدول قاعدة توسيع أجل من

مجال كة الشر واملنظمات

.الشباب

تفاقيات• توقيع دليل إخراج

مختلف عمل يل س ل ات والشرا

ارجية وا ة املركز .املصا

التعاون  مستوى : ع

تواصلية• اتيجية اس بلورة

الشباب بقطاع .خاصة

ونية• إلك ة إخبار شرة إحداث

بالشباب .خاصة

لألشرطة• رقمية خزانة احداث

إحداث أفق ا وأرشف والصور

القطاع شطة بأ خاص .متحف

التواصل مستوى :ع

12



واملرأة الطفولة و الشباب

الشباب مع التواصل

ي و إلك ي      موقع و إلك       موقع

اتفي اتفيتطبيق تطبيق التواصل ات شب
جتما

التواصل ات شب
جتما

رقمية قنوات إحداث
أك لتغطية

الشباب من أك والقرب

إعالم يح ت ومندمجة، دائمة منصة
جميع و العمومي بالعرض الشباب

وكذا خرى، والفرص شافالعروض إك
م )بحث/استطالع(انتظارا

13



واملرأة الطفولة و الشباب

عرض تجديد
الشبابية املؤسسات

ع نباالعتماد مرتكز
جديد عرض دماتتصميم معل يتالءم

الشباب احتياجات

املؤسسات شيط وت لتدب جديد إطار إعداد

الشباب لفائدة الوزارة عرض تجديد

الشباب جواز دماتإحداث ل الولوج يل س ل الشباب جواز

14



واملرأة الطفولة و الشباب

مخصصة فضاءات إحداث
أو املقاول الشباب الستقبال

شاشة وضعية

1

2
3

4

عمال5 ادة لر مخصصة استقبال خدمة
الشباب دور .مؤسسات

1

سب أ نحو ار ف و املبادرات توجيھ
قتصادي ندماج لتحقيق السبل

.للشباب

2

و  مناسب ب عملفضاءاتتدر
للشباب متاحة .واجتماعات

3

إ الوصول لفرصدعم التمو
4

ة النا والتجارب باملبادرات ف .التعر
5

مبتكرة مبادرات بلورة

15



واملرأة الطفولة و الشباب

والتنظيم التعاقدحصاء ع املشار عروض طلبات عتماد

ـــــــــ ع معيـــــــــات ا مـــــــــع التعاقـــــــــد
امـــات ال تحــدد ـــداف، أ عقــود

.طراف

ع مشـــــار عـــــروض طلبـــــات إطـــــالق
معيــــــــــــــات، ا الختيــــــــــــــار محـــــــــــــددة
معيـــــــــــات ل باألســـــــــــاس ـــــــــــة موج

؛املعتمدة

معيــــــات ا اعتمــــــاد نظــــــام وضــــــع
الــوزارات مــع التعــاون ــ الراغبــة
موضــــــوعية، معــــــاي أســــــاس ــــــ ع

للتقييم وقابلة ؛دقيقة

ــــم وف ملعرفــــة الالزمــــة املعلومــــات اســــتقاء
شــــــــــــطتھ أ وتنظــــــــــــيم معــــــــــــوي ا ســــــــــــيج ال

الوزارة مع ؛وعالقتھ

جذابة ون: جمعيات سي معيات ا نجاح

التطو العمل يع ع ي إيجا وقع لھ

معتمدة من: جمعيات مدعمة جمعيات

منظمة بصفة شتغل و الوزارة طرف

مؤثرة تتطور: جمعيات مسؤولة، جمعيات

النتائج ع ية مب ة مقار وفق

والتقييم املراقبة بع، الت

ع املشار عروض

ي املد املجتمع مع العالقة تأط

16



واملرأة الطفولة و الشباب

الشبابية املؤسسات بوضعية رتقاء

الشبابية للمؤسسات والوظيفية ة بو وال التقنية املعاي لتوحيد تنظيمي إطار الشبابيةإعداد للمؤسسات والوظيفية ة بو وال التقنية املعاي لتوحيد تنظيمي إطار إعداد

ديدة طخطموضع ا املؤسسات إحداث برمجة أجل من يئة لل مديري ديدة طخطموضع ا املؤسسات إحداث برمجة أجل من يئة لل مديري

وتج يل تأ القائمةاملؤسساتإعادة وتج يل تأ القائمةاملؤسساتإعادة

املجا التوازن يحقق بما جديدة مؤسسات وتج املجاإحداث التوازن يحقق بما جديدة مؤسسات وتج إحداث

ومبتكرة جديدة برامج ومبتكرةبلورة جديدة برامج بلورة

للمؤسسات جديدة ية تدب أنماط ب وتجر للمؤسساتإعداد جديدة ية تدب أنماط ب وتجر إعداد

ن تكو برنامج باملؤسساتمناسبوضع العاملة لألطر ن تكو برنامج باملؤسساتمناسبوضع العاملة لألطر

1

3

2

4

5

6

7
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القطاع انية سنةم 2022برسم

نفقات التسییر الباب
2022االعتمادات لسنة  

435.945.000,00 األعوان و الموظفون
252.881.174,00 المعدات و النفقات المختلفة 

االستثمار الباب

850.129.000,00 2022اعتمادات األداء لسنة 

18



الثقافة الثقافةقطاع قطاع



املؤسسات إغالق
والفضاءات الثقافية

ة ثر واملواقع اثية ال

شطة توقف
الثقافية رات والتظا

ة ضور ا والفنية

ملداخيل كب انخفاض
الوط الصندوق

الثقا للعمل
باملواقع اصة ا

ي واملبا ة ثر
خية التار

ع سلبية تداعيات
ن العامل جميع

من الثقا بالقطاع
ثقافية مقاوالت

ن ومبدع ن وفنان

20

ائحة ا تداعيات
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الثقافة قطاع إنجازات  حصيلة
سنة 2021برسم



الوط الثقا العرض مالئمة
ومع املرحلة متطلبات مع

الثقافية اجيات ا

خاصةمل املجتمع شرائح ختلف
والشباب طفال

رات التظا و رجانات امل تنظيم
عد عن  الثقافية

امللكية ع املشار تنفيذ استكمال
صاحباملوقعة يدي ن ب

اللة ا

22

سنة   2021حصيلة
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امللكية ع :  املشار
سنة برسم الثقافة قطاع مة العتيقة2021مسا املدن يل وتأ التحتية ية الب ز لتعز
م82,75( در )مليون

طنجة تطوان الحسیمة
27%

الرباط سال القنیطرة
12%

مراكش آسفي
24%

سوس ماسة
24%

كلمیم واد نون
8%

العیون الساقیة الحمراء
3%

الداخلة وادي الذھب
2%



سنة برسم الثقافية يات الب     2021تدعيم

بتازة• املوسيقي د ملع تج و م31,18(  بناء در )  مليون

يداس• ب الثقا املركب م10( بناء در )  مليون

يل• أور بآيت الثقا املركب م9(  بناء در )  مليون

ش• بالعرا البحر باب مسرح م25(  بناء در )مليون

بمكتبودعمإحداث• عمومية طاطاتارودانتيإقليمات مليون2(،
م )  در

املسماة• املعلمة بنجلون "اقتناء الكب" دار مليون4,5(  بالقصر
م )در

اطتج • بالر غرا الكور والفن للموسيقى العا الوط د و املع
د الثقاللمع شيط والت املسر للفن م5,68(  العا در  )  مليون

بالراشيدية• الثقا املركب م9,13(  تج در )مليون

بدبدوتج• الثقا واملركب ببوعرفة الثقا م2(املركب در )  مليون

سليمان• سيدي الثقا باملركب التقنية يئة ال مليون2,4(أشغال
م )در

ة• املعا مع بمكناس الكب امع ا مخطوطات خزانة يئة إعادة
مليل تيط ملكتبة الوثائقي الرصيد ن تحي و للمخطوطات البيولوجية

م0,935( در )مليون

)ملیون درھم 101,8( مشاریع قید اإلنجاز 

24
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الثقا اث سنة: ال منجزات م   2021أ

هتیئة :معلیات الرتممي وا

ي21انجاز• املبا يل وتأ وترميم لتوثيق دراسة
واملواقع خية ؛التار

خية• التار املعالم ميم ل ع املشار من مجموعة .اطالق

:امحلایة القانونیة 

أثري؛49تقييد• وموقع تار مب
ب• ي"ترت العر القايد بإقليم" العالمية"املس" دار

و الوطنية228صفرو ثار عداد ة أثر ؛قطعة
ع• منشراف مجموعة جاع النقوشاس

ة ر غال بطرق ا ي ب إ ة ر امل الوطنية
.مشروعة

جرد الرتاث الثقايف الوطين وتوثیقه 
:ودراسته والتعریف به وطنیا ودولیا

الثقا882جرد• اث ال من ون وم ؛عنصر
و33جرد• جديد أثري وموقع تار ؛عناصر08مب

ديدة ا بإقليم الالمادي اث ال .من

:الرتوجي وتنظمي املعارض والتظاهرات

ةمواصلة• محار حول ية و ت ورشات تأط
الثقافية؛ ات للممتل املشروع غ تجار

وإنجاز• املوسوعاتإعداد الثقا املنتج جائزة
شاركية؛ ال الرقمية

حول• عد عن مناظرات اثتنظيم ال حماية
الوط .الثقا

:مثني الرتاث الثقايف 

الدراسات• فإنجاز للتعر مركز إحداث ملشروع
ومقالع الرحمان عبد سيدي ثري ملوقع اث بال

البيضاء؛طوما بالدار
مركز• إلحداث شراكة اتفاقية ع التوقيع

ماعية ا باملخازن ف ودار"للتعر بإقليم" اي
اآيتشتوكة   .با

لرتاث الثقايف :التعریف 

العال• اث بال يل لل ال ملفات تحض
اصة ا و س اث 40بلليو ال من عنصر

اململكة ات ج ع  ؛الالمادي
ملف• ماعية"تحض ا وداراملخازن لل" اي

و س لليو العال الثقا اث ال قائمة   .ضمن



الدورة 41تنظيم
سن ا ائزة

ي الثا
للمخطوطات

الدورة عن عالن
املغرب53 ائزة

11الدورةتنظيم
وي ا للمعرض

مشرع بمدينة
تحت ي، بلقص

الكتاب" شعار
العمومية والقراءة
النموذج خدمة

ديد ا “التنموي

قاعدةإنجاز
بيانات

بليوغرافية ب
بداعات شمل
ية املغر الثقافية
ة الف جمة :  امل

1999-2019

مشاركة دعم
ة املغار ن الناشر

الدولية املعارض
ب رةللكتاب القا

والشارقة ظ وأبو
عمان رطوم، وا
والدوحة اض .والر
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العموميةو الكتاب سنة:القراءة منجزات م   2021أ



لیة  شك ون ال  جمال الف

مت تنظمي  

لألشرطة• الدو الصالون
بتطوان املرسومة

وطنية 4• معارض

جمال املرسح  

مت تنظمي 

و• الوط اليوم فعاليات
للمسرح عدالعال عن

الطفل• ملسرح الدو رجان امل
عدعنبتازة

للمسرح• افوالي رجان م
تماز ن طور(  بت

)التنظيم

ة ون الكوریغراف  جمال املوسیقى والف

مت تنظمي

و3• دولية رجانات رجانا12م م
دبمشاركةعدعنوطنيا أز

فرقة230و فنان2500من
وتراثية فنية

رجانات6• طورعدعنم
التنظيم

وط  9093يل• وطالبةالب
برسم املوسيقية د املعا

2020/2021
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سنة…الفنون  منجزات م   2021أ



املراسمي
رقم• و22صادر2.20.865مرسوم يق) 2021يناير6( 1442جمادى

بناصا موقع بمحافظة واملتواجدة ثار عداد املرتبة اثية ال املنقوالت ب ت ب
مركز و بمراكش ع البد قصر معلمة محافظة و قاسم سيدي بإقليم ثري

باملوقع اص ا اث بال ف التعر مركز و بأزرو املتوسط طلس اث ب ف التعر
الصغ القصر .  ثري

رقم• ل30( 1442رمضان24صادر2.21.303مرسوم يق) 2021أبر
ثار عداد شبعة ومحمد امللي محمد ن للفنان فنية تحف ب ت .ب

رقم• القعدة5صادر2.21.416مرسوم يق) 2021يونيو16( 1442ذي
خية التار املعلمة ي"بإدراج العر القابد ثار" دار عداد صفرو بإقليم ل .بامل

رقم• القعدة11صادر2.21.409مرسوم يق) 2021يونيو22( 1442ذي
الوطنية املتاحف من بمجموعة املتواجدة اثية ال املنقوالت من مجموعة بإدراج

ثار عداد
رقم• خرة22صادر2.19.871مرسوم اير5( 1442جمادى بتغي) 2021ف

رقم خ2.14.267املرسوم محرم21بتار بتحديد) 2015نوفم4( 1437من
وشروط والوسيط العادي رشيف وإتالف وفرز تدب وإجراءات شروط

ائية ال رشيف سليم .وإجراءات

القوانني
رقم• ف شر خرة22صادر1.21.02ظ اير5( 1442جمادى ف

رقم) 2021 القانون نفيذ اململكة74.19ب اديمية أ تنظيم بإعادة املتعلق
ية .املغر

رقم• ف شر ل21( 1442رمضان8صادر1.21.48ظ )  2021أبر
رقم القانون نفيذ باملتاحف56.20ب .املتعلق

رقم• ف شر ل21( 1442رمضان8صادر1.21.47ظ )  2021أبر
رقم القانون نفيذ رقم55.20ب القانون وتتميم القا01.09بتغي

للمتاحف"بإحداث الوطنية ".املؤسسة
رقم• ف شر ة15صادر1.21.98ظ ا يوليو26( 1442ذي

رقم) 2021 القانون نفيذ رقم23.19ب القانون وتتميم 51.15بتغي
تنظيم بإعادة امس"القا ا محمد الوط ".املسرح
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  2021العمل التشريعي برسم سنة 



ذا القطا املخطط تداب  املجال تنفيذ

جانب• إ غية، ماز إ النصوص من العديد ترجمة
وي وا الوط املستوى ع بالوزارة اصة ا شطة

قلي .و
معطيات• ن غية؛تحي ماز تھ ي و لك املوقع
ع• الطا لتفعيل املندمج ومي ا املخطط ترجمة سيق ت

غية؛ لألماز الرس

غيةعاملصادقة لألماز الرسمي ع الطا لتفعيل املندمج كومي ا املخطط

ل• الدائمة الكتابة اضةإسناد والر والشباب الثقافة قطاع-وزارة
الثقافة؛

ان• إحداث ع تضمموضوعاتيةاملصادقة :ومتخصصة
بع والت القيادة ومة: نة ا رئاسة ا أعمال سق ت
القانونية الشؤون العامة: نة مانة ا أعمال سق ت

ومة ل
واملالية ة دار الشؤون وزارة: نة ا أعمال سق ت

دارة واصالح واملالية قتصاد
العلن والبحث ن و والت بية ال منظومة سق: ة ت

العا والتعليم امل ن و والت الوطنية بية ال وزارة ا أعمال
العل .والبحث

29

غية لألماز الرسمي ع الطا تفعيل



املندمجة العمومية السياسات و امج ال الثقافة قطاع مة مسا

إعاقة• وضعية اص بحقوق وض لل الوط العمل مخطط تداب يل .ت
مجال تعزيز الحقوق الثقافية  

لألشخاص في وضعية إعاقة

ا• وتدب الطبيعية املخاطر من للوقاية الوطنية اتيجية س مشروع بلورة .املشاركة

اإلستراتيجية الوطنية لتدبير 
-2020المخاطر الطبيعية 
2030

؛• املستدامة للتنمية الوطنية اتيجية س حصيلة حول ي الثا ر التقر املشاركة
الثقافة• مؤشرات لتنفيذ ية التوج املرحلة حول رة الصو عمالة و الثقافة وزارة و اث لل الدو املجلس ن ب شراكة اتفاقية توقيع

ارجية2030 ا وزارة مع سيق بت و س .لليو

االستراتيجية الوطنية للتنمية  
و أهداف التنمية  المستدامة

المستدامة

مراكش• إعالن ن مضام لتفعيل برنامج ساء؛2020بلورة ال ضد العنف ع للقضاء
أفق• والفتيات ساء ال ضد العنف ة ملحار الوطنية اتيجية س مشروع بلورة مة اتيجية2030املسا س مشروع و

؛ سرة ماية الوطنية

للمساواة• ومية ا طة ا لتنفيذ جمالية صيلة ا إنجاز ؛)2021-2017( 2إكرام -املشاركة
ف• معرض ميلة” مساواة” تنظيم ا للفنون الوط د املع طلبة طرف من ، الشعبية مثال النمطية الصور ة ملحار

.بتطوان

مجال تعزيز المساواة بين 
الجنسين

سان• وحقوق الديمقراطية مجال الوطنية العمل خطة إعمال حصيلة إعداد مة ؛2021- 2018املسا
أفق• سان حقوق حول للتثقيف العال نامج لل عة الرا املرحلة بإعمال اصة ا العمل خطة بلورة   و 2024املشاركة

التنفيذي ا .مخطط
مجال تعزيز الحقوق الثقافية
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التعاون  و الشراكة

التعاون الدولي
من ل مع الثقا للتعاون التنفيذية امج ال ع التوقيع

ا نغار ، يا   ..…صر
ى ك دولية ثقافية رات تظا :املشاركة
o ألوان القدس"تظاهرة”
oأسبوع أصدقاء كوريا" دعم  "
oباجلديدة،” سبع مشوس سبعة أقمار" تنظيم مهرجان
oاالحتفاء باليوم العاملي إلفريقيا  ...

الشراكة الوطنية 
 دعم مبادرات الجمعيات الثقافية الكبرى والمؤسسات

:همت باألساس ، عبر اتفاقيات للشراكة الوطنية،
oوتفعيل ساء ال لفائدة وفنية ثقافية شطة أ تنظيم

املرأة؛ ضد العنف ة ملحار مراكش إعالن
oى ك ثقافية رات وجائزة(تظا ، الثقا أصيلة موسم

الثقافية، املقا وملتقى ، املدر للمسرح م ا محمد
رة ة"وتظا ؛...)”راو

oباملراكز فنية فضاءات وإحداث ثقافية شطة أ تنظيم
امعية؛ ا شفائية س

oشاركية ال املوسوعات الثقا املنتج جائزة تنظيم
اململكة اديمية أ مع .شراكة
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سنة برسم ثمار س و سي ال انية م 2021تنفيد

مجموع االعتمادات الفصل
(*)المفتوحة 

مجموع االلتزام 
مجموع النفقات المأمور %      نسبة االلتزام بالنفقات

بصرفھا

نسبة 
اإلصدارات  

%
الموظفون واألعوان -میزانیة التسییر

1.2.1.1.0.29.000275 336 000269 893 191,0298,02%269 893 191,0298,02%

المعدات والنفقات المختلفة -میزانیة التسییر
1.2.1.2.0.29.000178 360 000137 465 118,5377,07%132 431 926,5274,25%

میزانیة االستثمار                        
1.2.2.2.0.29.000    628 302 428,88534 002 887,7484,99%382 866 490,5971,70%

(*)بما في ذلك االعتمادات المرحلة بالنسبة لمیزانیة االستثمار    
 27/10/2021بتاریخ 
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الثقافة قطاع انية م مشروع
املالية السنة 2022برسم



عمل خطة 2022محاور

اتيجية اس إرساء
وطنية ثقافية

ز عز دف س
السياساتالتقائية

العمومية امج وال
ات التوج وتحديد

سية الرئ ختيارات و

مقتضيات تفعيل
التنموي النموذج
شقھ ديد ا

الثقا

نوصونحماية وتثم
اث املاديالثقاال

للمملكة والالمادي
ية املغر

الفوارق تقليص
مستوى ع املجالية

الوط اب ال غطية
القرب بمؤسسات

الثقا

1/2
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اقتصاديات ر تطو
خلق و الثقافة

جديدة شغل مناصب
ل الشباب لفائدة

الثقافية املجاالت
مختلف مع بتعاون

الفرقاء

برامج ر وتطو ز عز
الثقافية الشراكة

العرض د وتجو
ارج ل املوجھ الثقا

ع املشار استكمال
التحتية يات والب
املدرجة الثقافية
تفاقيات ضمن
يدي ن ب املوقعة
اللة ا صاحب

تنفيذ مواصلة
قالع مخطط

من د ل الثقا
وفيد اء و   تداعيات

ماية 19 ا ز عز و
ن للفنان جتماعية

2/2
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ع  املشار م241(امللكيةاستكمال در )مليون

عاملش ار

امات ال

داء

2022لسنة

لفاس العتيقة املدينة ن لتثم التكمي نامج .202326.000.000-2018ال

باملدينة املع طار ن وتحس قتصادية شطة ن تثم برنامج

لفاس العتيقة

  2020-2024

20.000.000

ملكناس العتيقة املدينة ن وتثم يل تأ 20238.000.000-2019برنامج

لطنجة العتيقة املدينة ن وتثم يل تأ 202415.000.000-2020برنامج

يلإعادةترميم، نتأ عةوتثم "EXTRA-MUROS" تراثيةمواقعأر

بطنجة

15.000.000

يلبرنامج نتأ 20235.000.000-2019 لسالالعتيقةاملدينةوتثم

نحفظ ى البيضاءالدار تراثوتثم 202210.000.000- 2020 الك

عاملش ار
داء امات ال

2022لسنة

باألوداية ا متحف إنجاز 57.000.000مشروع

للمعلومات مركز وتج ناء و أوفال ادير أ قصبة يل تأ إعادة

ادير بأ للشاطئ داري واملجمع التنمية(السياحية برنامج ضمن

ادير أ ملدينة ة ضر )2024- 2020ا

11.000.000

ال ادير أ ملدينة ة ضر ا التنمية برنامج ضمن املدرجة ع املشار

ماسة سوس العمران شركة طرف من ا تنفيذ تم س

41.000.000

برنامج ضمن ادير بأ اضة والر والشباب الثقافة بقطا وض ال

ادير أ ملدينة ة ضر ا 2024-2020التنمية

13.000.000

مركب مشروع وإنجاز ل والثقافة"تمو الفنون بمدينة" حاضرة

رة 2023- 2020الصو

20.000.000
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ة ار ا ع واملشار وراش تنفيذ

مراكش؛• عمالة إيمور بآيت مكتبة إحداث

بتطوان؛• ميلة ا للفنون الوط د املع مقر يئة

؛• صا بن بالفقيھ الوسائطية املكتبة إصالح
أو• الشراكة إطار مجة امل الثقافية املراكز يئة و تج

القطاعية انية امل .من

اط؛• بالر ثري شالة موقع يل وتأ يئة
محافظ• نإحداث الزاكت واد بموقع ة ر ال للنقوش

الزاك أسا نون (بإقليم واد لميم ة الفارسيةو)ج موقع
السمارة مراء(بإقليم ا الساقية العيون ة ؛)ج

رة• بالصو الدانماركية القنصلية .يئة
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الثقافية الصناعات دعم

الدعمتمجاال 
انية امل

م بالدر

20املسرح 000 000

شر وال 11الكتاب 000 000

غرافية ور ال والفنون 12املوسيقى 000 000

ة والبصر شكيلية ال 8الفنون 000 000

رجانات وامل الثقافية معيات ا

رات والتظا

9 000 000

000 000 60املجموع

المسرح 
34%

الكتاب والنشر
18%

الموسیقى والفنون 
الكوریغرافیة

20%

الفنون التشكیلیة 
والبصریة

13%

الجمعیات الثقافیة 
والمھرجانات والتظاھرات

15%

دعم الصناعات الثقافیة 
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الثقافية رات والتظا رجانات امل

مالعملية بالدر انية امل

الثقافية وامللتقيات رجانات وتراث(امل 20) فن 000 000

والكتاب شر لل الدو 12املعرض 000 000

للكتاب املغرب 1جائزة 600 000

املسرح الروادو جوائز م 000 365 1تكر

شكيلية ال للفنون الوطنية ائزة 000 200 1ا

ث الشراكةابتھنفقات اتفاقيات الثقافة قطاع مة 000 635 33ومسا

000 000 70املجموع
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الثقا قالع مخطط يل ت

اتإحداثع  للشبابشغلمناصب خلقإدف مبادرةإطالق نشرا عةالشبابدور والثقافيةاملراكز ب التا
عحاموالشبابللوزارة ؛الثقافيةاملشار

وض نلجتماعيةباألوضاع ال نو لفنان ؛املبدع

اصةالصفقةتنفيذ يبالنظاما غرااملعلوما اثلتدب )SIG( ا ونيھالوطالثقاال املاديوالغ املاديبم
اثعناصر جردإدفالذي ؛قيمتھوإبراز وحمايتھال

صفقةتنفيذ) SIC(: ينظام دعممجاالتملختلفو   الفنانلبطاقةالالماديالتدب مالثقاالعمللتدب معلوما
ع يلكذاو ،الثقافيةاملشار وائز وال ال ى ل االالك يوالتحصيلالوزارة،تمنح و ملداخيللك

؛ للعملالوطالصندوق  الثقا

ببوابةخاصةصفقة تنفيذ(CULTURE.MA):يةللعروض رقميةمنصةو رجاناتا بداعات وامل الثقافيةو
.الوطنية

40



الدو والتعاون الوطنية الشراكة

امعةتنظيم• فيةا ر فعملواليا اللةلصاحبالساميةالرعايةتحتالشر   هللا؛نصرهالسادسمحمدامللكا
نغربملا سنةفعالياتتنظيم• نوسنةبالص باملغرب؛الص
اطفعالياتلتنظيم• قيةالثقافةعاصمةالر   ؛فر
يئاتمعاملشاوراتمواصلة• نالتمثيليةال ةالسمعيةواملؤسساتللفنان جتماللضمانالوطالصندوق ومؤسسةالبصر

يةالتغطيةومؤسسات مايةورشإنجاحأجلمناملعنيةال نجتماعيةا ؛ للفنان
ز • بيةقطا معالشراكةعز نال و شطةالرأجلمنالعاوالتعليموالت قافّيةباأل

ّ
اماملدرالوسطوالفنيةالث ؛وا

ز • يآت معلتعاون اعز قي،تحاد( والدوليةقليميةواملنظماتال و،فر س و ،لكسو اليو س الثقافيةاملؤسسات،س
ية،الدول امعةوالفنية .)...العر
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ع سنة مشار برسم مجة امل والتنظيمية عية شر ال 2022النصوص

وتثمينھ• عليھ واملحافظة املادي وغ املادي الثقا اث ال بحماية يتعلق قانون .مشروع
تنظيم• بإعادة مرسوم للمخطوطات"مشروع ي الثا سن ا ".جائزة
ميلة• ا للفنون الوط د املع تنظيم بإعادة مرسوم .مشروع
والفن• للموسيقى العا الوط د املع وتنظيم بإحداث مرسوم غرامشروع ور .ال
رقم• القانون بتطبيق مرسوم باملتاحف56.20مشروع .املتعلق
التم• عالمة تمنح بموجبھ الذي التحمالت دف نموذج بتحديد مرسوم املغرب"مشروع القانون" متحف اص أل عة التا للمتاحف

اص .ا
رقم• املرسوم بتغي مرسوم للمسرح2.16.211مشروع الوطنية ائزة ا نظيم ب .يتعلق
رقم• املرسوم بتغي مرسوم د2.02.423مشروع معا أحد بالدروس ن لف امل لفائدة الدرس حصة عن ض عو ل بتخو يتعلق

والفن غرااملوسيقى ور الثقافةال لوزارة عة .التا
رقم• املرسوم تميم ب مرسوم خ2.84.22مشروع خر7بتار يع وزارة) 1984يناير11( 1404ر ا تقوم ال دمات ا بتحديد

أجر لقاء الثقافية .الشؤون
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ا العليابرامج د سنةملعا  2022برسم

بتطوان ميلة ا للفنون الوط د املع

الطلبة- 2021/2022موسم165 :عدد

ل- د املع برسم40استقبال جدد طالبة و طالب
2021 /2022

ن- ج ر ا 83: عدد

والدكتوراه- املاس وس الور الب أسالك إحداث

مخت- ك،اإحداث التحر نما لس ستوديو

متخصص- ماس الف"إحداث قول: النقد ا
.“واملنا

املسر للفن العا د املع
الثقا شيط والت

الطلبة- 2021/2022موسم104 :عدد

ل- د املع جدد30استقبال طالبة و طالب
  2022/ 2021برسم

ن- ج ر ا 21: عدد
وشعبة- الطفل مسرح شعبة إحداث

خراجالدرامتورجيا .  و

 

اث ال و ثار لعلوم الوط د املع

الطلبة- موسم136 :عدد 2021/2022طالب

ل- د املع ن 30استقبال و بالت طالبا
و و21سا الدكتوراه10باملاس سلك

؛

ن- ج ر ا 41:  عدد
ع- والتق20شراف العل للبحث برنامجا

املماثلة الدولية يئات ال مع شراكة
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املالية قانون مشروع برسم الثقافة قطاع انية 2022م

میزانیة التسییر  
459 496 000,00

میزانیة االستثمار 
466 260 000,00

المیزانیة

2022درھم سنة  925 756 000مجموع االعتمادات 
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التواصل التواصلقطاع قطاع



تقديم

انات والر العام :طار

  ز و الوطعالمينتاجدعم انةعز افيةاملؤسساتم   ؛قتصادياموذجنو ال

   ز افةاملوجھالدعمعز ةعوالعملوالرقميةالورقيةلل افةتقو ة ال و يلورشملواكبةا ة ت و املتقدمة؛ا

   ز انةعز م حرةةممارس ضمانو العموميالوطالبصري السمتصالقطاعم التعددية؛ تح

ن الةأداءتحس ياملغربو زو لألنباءالعر ا عز ؛قليتموقع والدو

  ع دوإغناءتنو يالبصري السماملش ر املغر ةسمعيةخدماتوتطو .والتلفزي ذاالبثغطيةوتوسيعرقمية،بصر

للقطاع اتيجية س ات :التوج
ر نمائيةالصناعةقانون  تطو نمائيةبالصناعةالرتقاءل الس ز الوطنيةالس عز ةاملغربصورةو ر؛وج للتصو

ة ةامللكيةحمايةآلياتتقو نوحقوق الفكر قوق املؤلف ر  املجاورة، وا امعوالس ةقانون مقتضيات اح اصةال ؛ا

 ر يالتواصلمبادراتومضاعفةخباري الرصدقدراتتطو زاملؤسسا إشعاعھ؛واملغربصورةلتعز

امةآلياتترسيخ اا نخاللمنخاصةوتقو ةاملواردتثم شر ديثةالتكنولوجياوسائلوتبال  .التدبا
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التواصل قطاع إنجازات حصيلة
سنة 2021برسم
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ة املكتو افة ونية: ال وإلك ورقية

سن برسم كورونا جائحة تداعيات ة ملواج ي نا است   2021/ 2020دعم

ا تمالعتماداتبلغت افةلدعم رصد ةال االورقيةاملكتو ونيةم لك ممليون 345 مجموعھما2021/2020  سنبرسمو ،در
اصرف م337.678.684,61 مبلغم لع در :التا الش

اتماللألجور جمااملبلغ ر منتحمل رإ2020 يوليوز ش م2021:213.611.542,47 يونيو ش مقاولة136 منھاستفادت،در
؛فية

لعصرفھتمالذيجمااملبلغ م9.390.000,00 : جور   كتلةعبناءجزادعمش ؛فيةمقاولة142 منھاستفادت در
افيةاملقاوالتدعم مبلغ م1.489.185,09 : التعدديةإطار ال .فيةمقاوالت8 منھاستفادت در
م49.104.494,31:جتماللضمانالوطالصندوق نخراطواجباتمبلغ ؛در
بةمبلغ لعللدعماملخصصجمااملبلغمن )30%( باملائةثالثون سبة يمثل الدخلعالضر 64.083.462,74 أيجور،تحملش

م .در

:أجلمنماليةاعتماداتصرفتمكما

فطباعةمتخصصة مقاولة11 دعم ممليون 30  بمبلغال ؛  در
عدعم فتوز ممليون 60 بمبلغال ؛در

افةاملخصصالدعمإباإلضافة ة،لل نائية،بصفةتماملكتو اصةذاعاتدعمطار،نفسواست ممليون 55 بمبلغا .در
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البصري  السم

والتلفزة لإلذاعة الوطنية    (SNRT)الشركة

وسأزمةبدايةمنذ اوالتلفزةلإلذاعةالوطنيةالشركةخصصتاملستجد،كوروناف مازمنياح امنم وستطوراتملواكبةبرمج كورونا،ف
نائيةبرامجخاللمن مت است ز سا يةالقنواتشبكة عز سوالتشمل،السنةذه خاللاملغر سية ك شار منالوقايةطرق حول تحس ان

وسعدوى  شراتكورونا،ف رتاجات تضمخاصةو نأطباءمعولقاءاتميدانيةرو   استطاعت حيثمتنوعة،وتخصصات مجاالتوأخصائي
د جذب"و" قناة ن منأز دةمتفرج ألف190 ومليون يةباللغةخبار شرةملشا يسبوعخاللالعر ر منالثا نش سبة،2021 ش 19,3 ب

دةك برامجالعشر قائمةضمن،املائة .مشا

السياسيةالتعددية:

ر آخر حسب صياتملداخالتتقر شراتالبصري السمتصالخدماتالعموميةال ةواملجالتال منالثالثالفصلخاللخبار
يأةتصدرهالذي2020 سنة صياتمداخالتمن دقيقة16 و ساعة172 مجموعھمايلتمالبصري،السملالتصالالعلياال ال

امجالعمومية ةال دماتملختلفخبار ةذاعيةا   :والتلفز

كومةأعضاء( السياسيون الفاعلون • ملانيون ا ؛دقيقة34 وساعة67 بمجموع %39 :)السياسيةحزابوممثلو وال

ياملجتمعجمعيات• ؛دقيقة39وساعة55 بمجموع %32 :املد

نيون الفاعلون • نيةالغرف( امل معياتامل نيةوا ؛دقيقة31 وساعة36 بمجموع %21 :)امل

.دقيقة30 وساعة12 بمجموع %7 النقابيةاملنظمات•
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البصري  السم

والتلفزة لإلذاعة الوطنية (SNRT)الشركة

ساعة102200 :ذا البث،ساعة45974 :التلفزي  البث
)ذاعاتالدوليةالقناةو الوطنيةذاعة ةو و .)ا

رضيةالرقميةبالتلفزةالتغطيةسبةفاقت:الوطنيةالتغطية )TNT(
%90. : 2019  سنة

امجمن ساعة 592:وأل الالقناة• ة؛ال خبار
اضيةقناة• م:الر ؛ساعة 8760 :البثلساعاتجماا
امجبث:الثقافيةقناة• را 12 الساعة منال   ؛الليل منتصف إظ
؛دقيقة 14و ساعة 889 :السادسةقنـــاة•
غية قناة• امج من ساعة 384  : ماز ةال ةخبار وار   ؛وا
ةالعيون قناة• و ؛ساعة2424 :ا
م:الوطنيةذاعة• ؛ساعة8760 : للبثجماا
م:الدوليةذاعة• ؛ساعة8760 : للبثجماا
ةاملحطات• و .ساعة79788 :ا

الرقميةالدينامية:

دماتتوسيع قعنللشركةالرقميةا عدداعتمادطر
عددالشاشات، عددالدعاماتو :عاملنصاتو

ضور مواصلة• اتالكب ا جتماعية،الشب
شاءمنيمكنمما أك “برامج“و“قناة” تجاربإ

ثراء؛
ور استقطاب• دين،منجديدجم وحمايةاملشا

ز  عز او ا؛معتفاعلوخلقمحتوا د مشا
يةإطالق• لول ب لةعتمدالالرقميةا  ي

مشروع،SNRTNEWS موقعمثلرقمية 100%
  ومنصة(VOD)الطلبتحتللفيديو منصة

.“موجة”
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البصري  السم

ادشركة الثانيةصور )M) 2القناة

سبيوميامتوسطاالثانيةالقناةلت دةل ةوخالل،34%عادلاملشا ز متوسطاالرمضانيةالف ؛38%ينا

2735ةمادة امنجديدة،إخبار ةشرة1092 بي يةباللغاتعامةإخبار غيةالعر ماز سيةو برنامج 137315 ،والفر
ي،برنامج342 ة،ثقافي برامجية حصة137 ،ساعة150عادلبماحواري  مجةمنساعة 134 خدما ية،ال 83 الدي
ساء،موجھبرنامج نموجھبرنامج452 لل ق برنامج512 السمع،ضعيفيلولوجمخصصبرنامج 124 والشباب،للمرا

، ا ؛أوبث ساعة106 قاربيمابترفيبرنامج87 بث،كإجما ساعة68  يفوق بمار

ةذهخاللمرةألول املبثوثالوطنتاجيل سبةالف حظيتمامونفساملرجعية،الشبكةضمن88% ل
زالذيللقناةالداخنتاجبھ امجمجموعمن 76% نا ؛املبثوثةال

خصوص يةباللغةاملبثوثةاملوادسبةبلغت،والثقااللغوي التنوعو غيةالعر ماز اتو يةالتعاب أو والل العر
.ساعة150 حواأي%90 عادلما املرجعيةالشبكةضمن
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العامة املناقشة ص العامةم املناقشة ص لوزارةم الفرعية انية امل لوزارةملشروع الفرعية انية امل الشبابالشبابملشروع

والتواص والتواصوالثقافة   للوالثقافة

املالية السنة املاليةبرسم السنة     20222022برسم
 

العامة املناقشة القطاعخالل ذا والسادةل السيدات جل تقدم ،

ن شار الوزاملس يرللسيد ا ال عبارات ةالثقةبمناسبةبأحر املولو

حظي ال مة السادسالكر محمد امللك اللة ا صاحب طرف من ا

نھحين عي تم الوزارة،ما ذه رأس اجتماعيةع قطاعات تضم ال

ى الك ات ولو ضمن من عت الذي الشباب قطاع ا م مة، وم أساسية

يتطلب مما اللة، ا الشأنلصاحب ن املتدخل مختلف ود ج تظافر

مرتبط الشباب ل مش ألن واملدرسة، عالم و سرة وخاصة ، جتما

ميع ا عاتق ع ملقاة جسيمة مسؤولية عد ال القيم،   .بمسألة

ومتنوع متعددة ل مشا وجود إ شارة تمت كذا، ا,و م ي عا

ضرورة ع العمل ستوجب مما برامجالشباب، وضع إعداد

عميم و ن وتحس ي، الشبا القطاع وحماية بتأط كفيلة ة و سوسيوتر

حماية لضمان والطفولة الشباب مجال العاملة معيات ا عمل

املجتمع م وإدماج طفال و   .الشباب

للتنمية حقيقية رافعة الشباب تأط عملية جعل ع اح وتم

ن مضام خالل من ة، شر بقيمال والشباب طفال إشباع س ة و تر

الشباب تحف ع والعمل الدولية القيم ع نفتاح و املواطنة

والسياسية والثقافية قتصادية و جتماعية التنمية بقوة للمشاركة

العمومية، السياسات محور الشباب بجعل الكفيلة ليات لورة و للبالد

م و الت املؤ ن وتأطوتثم ر تطو ع العمل مع ا ودعم الشبابية انات

ات والتج شآت امل ة تقو وكذا معوي ا   .العمل
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يمكن القضايا من مجموعة إ التطرق تم فقد الصدد، ذا و

التالية النقط ا يص   :ت

ن - الفاعل افة ن ب سيق الت عملية إقرار بضرورة املطالبة

الرؤ  توحيد قصد ن معو لفائدةا مندمجة اتيجية اس لورة و ة

املجالية العدالة وتحقيق القطاعات افة اختصاصات م تح   .الشباب

وض- ال قصد الوزارة اتيجية اس النوع س تكر ع اح

تخول واقتصادية واجتماعية سياسية إصالحات ون املرأة، بوضعية

إ انت متنوعة ميادين ولوج ية املغر الرجل،للمرأة ع حكرا ن ح

اصة ا العمومية السياسات مخططات جتما النوع ة مقار وإدماج

ن س ا ن ب للمساواة ضمانا املسؤولية، مناصب إ الولوج ا وم بھ،

عادلة وضعية إقرار رافدا ا وجعل ة املقار ذه ملأسسة سا وتكر

  .ومنصفة

املر - املالية عتمادات ضعف باملقارنةل القطاع، ذا ل صودة

عليھ املطروحة ة الكب انات الر   .مع

للشباب- الثقا ن والتمك والتنقل ندماج يل س بضرورة املطالبة

مسألة شأن ومي ا نامج ال تضمنھ ما مع وموازاة الشبابتفعيال

  .ببالدنا

ا- اليف ت تخفيض تم س ال دمات ا طبيعة حول ساؤل طرح

للل و الشباب"شباب، إ" جواز للولوج ق ا للشباب يمنح سوف

ا؟ تقديم ع العمومية املؤسسات ومة ا حثت ال دمات   .ا

ة- الدستور يآت ال بتفعيل سراع بضرورة أيضا املطالبة تمت كما

معوي، ا والعمل للشباب شاري س املجلس وخاصة بالشباب، تمة امل

وس اختصاصات الشبابومنحھ لطموحات ستجيب فعلية لطات

م تماما   .وا
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ورونا- جائحة ا خلف ال السلبية ثار إ ع" 19وفيد"شارة

وأغلقت الشباب مؤسسات شطة أ توقفت ل ش ياة ا منا جميع

ش فة عميق و حتقان من د مز إ أدى مما ة، يو ا م فضاءا

املستوى  ع ا خالأنواع والفساد املخدرات شار ان ا م ، جتما

ة ط ا فات من ا   .وغ

توجد- حيث البطالة، من ي عا ي املغر الشباب معظم أن لوحظ

م عل يصعب مما دراسية، الت مؤ دون و شغل بدون م م ضة عر فئة

نا ي الذي الوضع و و جتماعية، ياة ا مغربندماج طموح مع

شاشة إ ذلك رجع و ه، توف ع امللك جاللة يحرص الذي الغد،

املخططات من العديد ن ب يتخبط زال ال الذي التعلي النظام

التعليم من بدءا املتوالية صالحات التعليمو إ وصوال ي، بتدا

الشباب لدور الالزم تمام إيالء وعدم الشغل، سوق وضعف ، ام ا

عد عدال كما الشباب، ة و ستقبل واجتماعيا ا و وتر ثقافيا فضاء

آلالف مؤسساتھ احتضان ع شاركية ال الديمقراطية قيم لتنمية فضاء

وحركة وثقافية ة و تر جمعيات من ا تماما ا بمختلف املدنية التنظيمات

بالدنا أنتجت الشباب قطاع وفضاءات يآت ال ذه وع ا، وغ كشفية،

أصنافھأغل ل ب الف بداع ورموز والسياسية ة الفكر النخب ب

  .وأنواعھ

التذك - منوتم بالدنا خدمة مشرق خ تار لھ القطاع ذا أن

من انطالقا ى الك رات والتظا ع املشار ل أطره انخراط خالل

إ بركة بن دي امل يد الش تنفيذه ع أشرف الذي الوحدة ق طر مشروع

م سنةم املظفرة ضراء ا ة املس ة1975ة ملواج التعبئة إ إضافة ،

بالدنا ا مرت ال واملحن وارث سيمة(ال وا ادير أ مدينة زلزال

  ).نموذجا
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ع ة املواز الدبلوماسية ر وتطو تنمية القطاع م سا كما

الثقا بالفن ف للتعر العالم بقاع مختلف من الشباب وفود استقبال

أقاليمنا قضية ا مقدم و لبالدنا، سية الرئ القضايا عن والدفاع لبالدنا

جعة املس ية نو   .ا

القطاعات- ل عامة بصفة عرفتھ ء تدب وجود ع التأكيد

السياسية رادة لغياب نظرا وذلك ة، خ ة العشر خالل جتماعية

وغي بالشباب تمة م عمومية سياسة بأية وض يةلل تدب امة ح اب

داف لتحقيق التعاقد ع ية ومب باملحاسبة املسؤولية ط تر ة نا

وطغي مصداقية ذات ة وا مؤشرات وفق الفواملسطرة التدب ان

غي نواملزا ني امل وإشراك كية شار ال ة للمقار تام شبھ ب

امل ل ل استحضار دون ومذكرات ات دور إصدار ع قتصار عطياتو

الواقع أرض   .ع

ع- ن املحال ن املوظف أعداد ارتفاع إ خاللشارة التقاعد

عرفھ الذي الضغط مقابل طر صاص ا م وت ة، خ العقود

اضة والر والشباب واملرأة الطفولة مؤسسات طة خر توسيع ع القطاع

وال الوطنية املبادرة أو ابية ال ماعات ا أو الوزارة لدن من املشيدة

افية و جديدة توظيفات   .تتطلب

ا من مجموعة يل اوتم إل شارة يمكن الدقيقة، ملالحظات

التالية   :النقط

ات- تأث تجاوز ضرورة إ إالدعوة أدت ال ورونا جائحة

ةضرا املغار ن املبدع من للعديد والنفسية واملالية املادية بالوضعية ر

مفاجئة عطالة وضعية م أنفس وجدوا   .الذين

غ- ن الفنان أغلب أن الوطلوحظ الصندوق ن ل م

من ح وال جتماعية، ماية ا من ستفيدون وال جتما للضمان

الفنان   .بطاقة
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معيات- ل ومة ا تخصصھ الذي الدعم ادة بالز املطالبة

املة ا بأدوار القيام ع ا لتحف والف الثقا ن املجال   .العاملة

الفاعل- مع الشراكة ة لتحفتقو ي، املد باملجتمع ن الثقافي ن

يآت ال ذه اشتغال آليات ر وتطو ة، املتم الثقافية امج وال املبادرات

املعارف دائرة ة وتقو ترسيخ م سا ل نائية ست الظروف ذه مثل

ية   .املغر

مع- والفنية، الثقافية املؤسسات جميع فتح ضرورة ع اح

ال بجميع خرى العمل املؤسسات ا عمل ال الوقائية والتداب   .شروط

الثقافية،- شآت امل وإحداث بناء عملية مجالية عدالة اعتماد

عض ناك أن وخاصة ، الوط اب ال افة ع التوازن من نوع وخلق

القروي بالوسط خاصة املؤسسات، ذه ا ف تنعدم   .املناطق

الثقاف- قطاع لة ي الثقاإعادة املشروع ملقومات ستجيب بما ة

  .ببالدنا

واملقاولة،- الثقافة قطاع ن ب ات شرا بناء ضرورة ع جماع

القيمة ذات شآت امل ن وتثم والفنون، الثقافة مجاالت ثمار س و

الوط املستوى ع سواء مادي ال كرأسمال خية والتار والفنية الثقافية

ال املستوى ع يأو   .ا

القطاع ذا أن لوحظ فقد بالتواصل، املتعلق املحور خصوص و

شا يمكن ل مشا عدة بدوره ير عرف فيما ا إل   :ة

القاسية- ةالظروف املغار افيات وال افيون ال ا عاش ال

سن ورونا2021-2020خالل اء و شار ان تداعيات ب   .س

ال- عن ية املغر ة و ال بصمة يحضرغياب بحيث ي، املغر ون تلفز

ل ش ية جن الدراما باملقابل ن م و أقل، بجودة ي املغر الدرامي بداع
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جتماعية ة املغار تقاليد مع ك ل ش حيان غالب وتتعرض ، أك

ية والدي   .والثقافية

قاليم- املوجودة ذاعات وخاصة ة، و ا ذاعات يل تأ

نو ودعما ابية، ال وحدتنا خصوم إعالم ة ملواج دودية، وا ية

ات ر ا ز عز ا محور عنصرا ا باعتبار عام ل ش ة و ا افة ال

املحلية املعلومة إ   .والوصول

ا،- افي واح ا يل تأ من د يز بما الورقية افة ال بدعم املطالبة

التنافسية ا   .وقدر

من- الرفع ع وإعادةاح امتھ، ح ز عز و ي نما الس الدعم

ما و ن، والفنان ن ني امل جميع أما املساواة يح ي بما مساطره النظر

مضافة قيمة ذا نمائيا س منتوجا   .يحقق

املكتوب- عالم ورجال ساء ا بذل ال ودات باملج ة القو شادة

جائ تف من د ل ي، و لك و واملسموع ي الدورواملر وكذا ورونا، حة

يتموقعون انوا حيث التلقيح، مية وأ بضرورة ن املواطن توعية البارز

ولية   .الصفوف

حيوي دور الھ وأش وناتھ م ل ب عالم لعب فقد كذا، و

ف لالتعر ش حيث منھ، الوقاية مية وأ بخطورتھ س والتحس باملرض

عات الشا شار ان أمام منيعا تزالحصنا وما رفقت ال الزائفة خبار و

جتما التواصل ات شب ع خصوصا اء، الو ذا تف   .ترافق

املقاوالت دعم سراع ضرورة إ الدعوة تمت الصدد، ذا و

أداء استمرار ع املحافظة قصد ائحة، ا ذه ظل الوطنية عالمية

د خالل من يلة، الن نية امل ا وناترسال م ن ب تمي بدون املنابر ل عم

افة ال لقطاع عتبار إعادة ضرورة مع ، الوط عالمي سم ا
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جدي نفسا عطي جديدة باتفاقية ه عدوتأط املا ن ادياملستو

في ال للعمل و   .والت

ع ة و ج قنوات بخلق املطالبة تمت ، املجا املستوى وع

ج من ة ج ل رمستوى تطو إ كب ل ش تمام وتوجيھ اململكة، ات

ا وتمتيع ة شر ال موارده ن و ت مة واملسا ودعمھ، ي و لك عالم

ر تطو ع كذلك العمل مع ة، عتبار و جتماعية و املادية ا بحقوق

د املش مع تھ ومصا ي، املغر ون للتلفز والثقا والسيا امل داء

وجعلاملغ املجتمعية، بالقيم طھ ور ار ش ع مصرا زال ال الذي ي، ر

ة املكتو ية املغر عالمية ونات امل جميع ن ب منصفة منھ ستفادة

وصول عدم الية إش حل ضرورة مع ونية، لك و واملسموعة واملرئية

املغرب مناطق من العديد إ أحيانا ذا البت وح التلفزي البث

الثانية القناة وخاصة   .النائية،

عالمي- قل ا العاملة ة شر ال باملوارد تمام ع التأكيد

وأن سليمة غ وضعية من ي عا ا أغل أن لوحظ حيث االعمومي، ظروف

ا تمكي ستوجب مما بداع، ع وال رتياح ع تبعث ال جتماعية

جت و املادية انات م الالزمةمن   .ماعية

بيومية- ن العامل وضعية ة معا ضرورة إ الدعوة تمت كما

ر،" املساء" أش خمسة ملدة املتوقفة م أجور من م تمكي ع والعمل

ع التأكيد تم الوزارةحيث أن وخاصة النازلة، القانون إعمال ضرورة

واملواقع ف ال مكنت ونيةالوصية ألداءلك الدعم أجورمن

ورونا جائحة ب س ن افي   .ال

يومية ا عرف أصبحت ال الصعبة املادية للوضعية " املساء"ونظرا

عن العمل ستمرار ا لطاقم مكن و ، الور صدار عد ستأنف لم

  .عد
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افة لل الوطنية للنقابة سبق أنھ التذك تم الصدد، ذا و

يومي مقر أمام احتجت أن ية أسمتھ: املساء"ةاملغر ما ع البيضاء بالدار

ن" في وال افيات ال حقوق ع م" الدوس أجور صرف عدم

ة ر   .الش

البيضاء الدار فرع ية املغر افة لل الوطنية النقابة نددت كما

أجور صرف دون ن افي ال ح سر ع املؤسسة إدارة بإصدار

أد عدم وكذا باملؤسسة، ن والعامل ن افي الصندوقال مستحقات اء

جتما للضمان   .الوط
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ٔ ٔجوبة    ناقشة املزيانیة الفرعیةاملتعلقة مب سئ ا

   لوزارة الشباب والثقافة والتواصل
    2022رمس سنة 
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عیةالتعلمي عقدت جلنة  ج ة و لس  والشؤون الثقاف شارنمب ٔربعاء، یوم املس ، 2021نونرب  24 ا
ا خصص ملناقشة مرشوع املزيانیة الفرعیة  السنة املالیة رمس  ،لوزارة الشباب والثقافة والتواصلاج

ر الشباب والثقافة حبضور السید وذ ، 2022 سعید وز السید  وحتت رئاسة، والتواصلمحمد املهدي ب
ريسعبد  لجنة الرحامن ا س ا لسیدات والسادة ، و رئ شارناملشاركة الوازنة  لجنة املس   .ٔعضاء ا

  

ملناسبةالسید  قدمو هذا،  ر  رمس سنة ا تضمن عرض الوز ات  2021حصی معل الوزارة  يف قطا
املشاریع ٕاجناز  تقدم ٕاضافة ٕاىل وضعیة، الل هذه السنة ما مت ٕاجنازه مستعرضاالشباب والثقافة والتواصل، 

ر الشباب والثقافة والتواصل ٕاىلالسید  كام تطرق. لقطاع الكربى مرشوع املزيانیة الفرعیة  حماورٔمه  وز
رمس سنة  ة  يف 2022لوزارة  ٔوراشا هامة وطمو ىل تدبريها، واليت تتضمن  رشف  ات اليت  القطا

ایتوقف  لهيا القطاع -ٕاجنا ود  - ٔمام حمدودیة إالماكنیات املادیة اليت یتوفر  ىل مدى اخنراط وتضافر 
متع املدين، والقطاع  ات الرتابیة، وا لني من جمالس اجلهات وامجلا   .اخلاصمجیع املعنیني واملتد

  

ٔن  الت السیدات والسادة وجتدر إالشارة ٕاىل  شارنمدا لیل ملناقشة تناولت املس خمتلف  والت
ل قطاع الشباب ات اتقدمي مع والتواصل، والثقافة  جماالت تد م اخلاص بناءةقرتا هبذا  بعة من اه

یدة يف دمعه القطاع،  ٔ ذلها ورغبهتم ا بة اجلهود اليت س لوموا ٔ   .هنوض به وتطورها احلكومة من 

ل السید وقد   سعیدتفا ر الشباب  محمد املهدي ب ساؤالت مع خمتلف  والثقافة والتواصلوز ال
ات قرتا راهات املقدمة من طرف و لجنة، مربزا بعض إال ات ين مهنا تعااليت  واملشالك ٔعضاء ا القطا
لوزارة ٔزمة التابعة  ، الصحیة امل، واليت معقهتا ا ورو مت و رتبطة جباحئة  ٔن لك اجلهود الالزمة س ىل  مؤكدا 

هنوض ل ا ٔ رتقاء بذلها من  ابة لتطلعاتالهاماحلیوي هبذا القطاع  و ست ات  وانتظارات ، و الف
دماته دة من    .املستف

ٔجوبة قطاع الشباب و  ٔسئ اليت مت طر والثقافة والتواصلف یيل  عىل خمتلف ا ج الل هذا    .ا 

  

 تقدمي
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 قطاع الشباب



 

 3 

 دور الشباب 

ـىل  شـارن  یدات والسـادة املس الت السـ باب مل تعـد جتـذب ٔمجعت خمتلف تد ٔن مؤسسـات دور الشـ
هتـا الـيت اكنـت جتعـل مهنـا اذب ریقها و ث فقدت  ٔمر يف املايض، ح لیه ا ٔطفال كام اكن  م الشباب وا  اه

عـددة ٔطريمه يف جمـاالت م ٔطفـال، وتـ باب وا یـة : يف السابق مشتال لتمنیة وتطـور مواهـب الشـ ـة وف ثقاف
ضیة   ...ور

ـث  رشـة مبختلـف ربـوع اململكـة، ح ٔمهیـة هـذه املؤسسـات املن باب تتـوفر ووعیا من احلكومـة ب وزارة الشـ
باب، مهنـا  646ـىل  والثقافة والتواصل لشـ لعـامل  279، و )% 57متثـل ( لوسـط احلرضـي  367دارا 

سبة (القروي  ـة مـن املبـادرات وإالجـراءات الهادفـة ٕاىل)% 43شلك  ـىل اختـاذ مجمو تحرص   ، فٕاهنا سـ
الل دماهتا، وذ من  ستفادة من  ىل ارتیادها و عتبار لهذه املؤسسات وشجیع الشباب  ادة    :ٕا

  اص لتنظمي دور ال داد مرسوم   ؛شبابٕا
  دمات ل دید  ات الشباب؛ تصممي عرض  یا  یتالءم مع اح
  یة والرتب د املعایري التق داد ٕاطار تنظميي لتوح لمؤسسات الشبابیة؛ٕا ة   ویة والوظیف
   صادي اضنة  ىل دور الشبابٕاضفاء الطابع السوسیو اق الل جعلها مؤسسات  من 

شغیل  .ل
  ٔهیل وجتهزي ادة ت دیدة وٕا داث مؤسسات  رجمة ٕا ل  ٔ لتعبئة من  ري  وضع خمطط مد

 .  املؤسسات القامئة
 

 ٔنرتنت ٕامتام معلیة ٓن ربط دور الشباب خبدمة ا دود ا ث مت ٕاىل  دارا  463جتهزي ، ح
ب العايللشباب  ٔنرتنت ذات الصب غا 200 -خبدمة ا من   %72سبة  ميثلما ٔي (   -م

 ).ؤسساتامل
 

 دور الشباب املغلقة: 

ىل مستوى اشتغالها ميكن ٕاجاملها يف  الوزارة تتوفر    ة من املؤسسات اليت تعرف تعرثات  ىل مجمو
ٔسباب التالیة   :ا
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ٔطري - لت ددها حوايل  ،ٔسباب مرتبطة  ثمؤسسة 84و ستعانة  الوزارةرشت  ، ح ذ مدة  م
د من  ل قلميیة  الس  ٔو ا ات الرتابیة  ٔطر توضع رهن ٕاشارهتا من طرف امجلا اخلصاص خبدمات 

ذ سنوات رشیة اليت یعاين مهنا القطاع م ي ،املرتبط بق املوارد ال ان   یتفامق وا ٔح لب ا ٔ ب يف  س
ات ملوظفهيابعض حسب   .ببعض مؤسسات دور الشباباملسمتر  ي یعیق العملاليشء ا، هذه امجلا

 

ت - ا البنا الت  ،ٔسباب مرتبطة بتدهور  الل بعض التد لیه من  لتغلب  سعى الوزارة  وهو ما 
دات الالزمةو  املستع ع ي جيمع الوزارة  ،رجمة  رجمهتا يف ٕاطار دمع التعاون ا ٔو ت اليت متت 

ال(مع رشاكهئا  وريب م  FCDG  :16مؤسسة صندوق إالیداع والتدبري و  ،مؤسسة 60: حتاد 
 .)مؤسسة

 

هتاء  اليت الزالت مغلقة فقطهناك بعض املؤسسات  - سیريها، بعد ا سمل بعد لقطاع الشباب ل ٔهنا مل 
ات الرتابیة  .ٔشغال بناهئا من طرف بعض امجلا

   
 ت دور الشباب ادة النظر يف توق  :ٕا

 

دمات د من  ٔطفال والشباب  دور الشباب ستف داد هامة من ا ٔمر  ،الل السنةٔ سواء تعلق ا
شطة القارة  ٔ ظامت والشباب .إالشعاعیة ؤ لربامج وا ٔندیة ومجعیات وم ٔیضا  ه  سامه ف هود  اليت  هذا ا

ذ من هذه املؤسسات فضاء شطهتا وراجمها الثقاف لتنظمي اتتت عیةٔ ج ضیة و یة والر ٔن كام  .ة والف
ات القرن املايض -مؤسسات دور الشباب الل مخسی شطة هبا  ٔ ذ انطالق ا ويه تتوىل تقدمي  - وم

ربویة  ،شاور مع العاملني هبذه املؤسساتب دماهتا وراجمها يف ٕاطار نصوص تنظميیة متت صیاغهتا  ٔطر  من 
متع املدين ل ،وفعالیات ا ٔ وام الرمسي امل من  ارج ا متكني  ،دريس واجلامعي والوظیفيملء الوقت احلر 

دمات دور الشباب وفق ستفادة من  ات الشبابیة من  ت التالیةلم االف   :واق

  ة من ا ٕاىل  10:00: الفرتة الصباح  زو 13:00صبا

  مساء 20:00بعد الزوال ٕاىل  16:00: الفرتة املسائیة من 
  د من ٔ ا ٕاىل  10:00: یوم ا  زو 13صبا
 ٔسبوعیة لهذه املؤسسات ویعترب یوم د مساء ویوم االثنني مبثابة عط  ٔ  .ا
   

ة احلالیة الل املر احلكوم ودها  الوزارة  ستحرص ،و يف ٕاطار اسرتاتیجیة معل قطاع الشباب  ىل مضاعفة 
ة ٕاىل  ت معل هذه املؤسسات ،تطور وجتوید عرض مؤسسات دور الشبابالرام وذ  ،ومن مضهنا مراجعة توق

الل املركزات التالیة  :من 



 

 5 

شیط دور الشباب  )1 دید لتدبري وت داد ٕاطار   ٕا
ات الشباب )2 یا دمات یتالءم مع اح ل دید   تصممي عرض 
شیطیة مبؤسسات وضع ٕاطار تنظميي مل  )3 لكفاءات واملهن الت شط الشباب ودلیل مرجعي 

 .دور الشباب
  

 جواز الشباب 
هتالزتام احلكومة بتزنیل مفهوم ٕان ا عیة، جعل مكو ج و  ىل طرح مرشوع طموح وبري ا ، تتفق 

ي "ابجواز الشب"متثل يف  ندماج والتنقل، ا سهیل  لشبابهيدف ٕاىل  متكني الثقايف  وهو متیزي . ، وا
ٔعامرمه بني  ن ترتاوح  ٔو القرى، و  30و  16ٕاجيايب لفائدة الشباب ا ٔبناء املدن  بغض سنة، سواء اكنوا من 

لهم   .النظر عن ظروف د

ذ شلك " جواز الشباب"و ىل اخلدمات املقدمة س ضات  بطاقة رمقیة تعد مبثابة وسی لنیل ختف
ات الرتاب لشباب ل تعزز وتنویع اخلدمات ی، وذ بتعاون ورشاكة مع امجلا ٔ صادیني، من  ق ة والرشاكء 

مت يف هذا إالطار، حث املؤسسات العم بات، ٕاىل املقدمة، وس ات العروض، واملك احف، وقا ة من م وم
ضات نوعیة ...انب املساحب ح ختف ىل م ريها    .لشباب و

  دور احلضانة اخلاصة 
  

ى  -  ة  ري اكف رشیة  ع دور احلضانة املرخص لهااإالماكنیات ال  : لقطاع لت
 

رشیةا لفعل ددها ٕالماكنیات ال ة نظرا لق  ا ونظرا لعدم متكهنا من تفعیل وتزنی ،ري اكف ا ل ممارسة 
ٔمر یتعلق ملیدان، و  ددها ٔطر احمللفة  ا ميني،  109مهنا ٕاطار مقرتح،  201ٕاىل اليت یصل  ٔدى ا ٕاطار 

سند هلم القانون ن  ور احلضانة اخلاصة واملرسوم التطبیقي رمق  40-04 رمق وا ٔسايس  مبثابة النظام ا
ٔحاكم القانون  678-08-2 ذ  ة دور، 40-04لتنف ام مبراق   .احلضانة اخلاصة املرخص لها الق

  

داث هذه املؤسسات -  رتام بعض دور احلضانة ملعایري ٕا ال( دم ا لوي م  :)دور حضانة بطابق 
  

ىل دفرت حتمالت داث دور  یتوفر القطاع  ضیات القانون راعي احلضانةٕال ىل  ،40.04 رمق مق وقد معل 
ح  ،مرشوع استصدار دلیل معيل مرجعي ملعاجلة ملفات مشاریع دور احلضانة اخلاصة ص ف راخ ح  وم

   .توسیع وتغیري دور احلضانة اخلاصةواستغالل و 
اصة من ملفإ ویتكون ملف  وشمل مر  .وملف حصي ،ملف بیداغوو داري، إ  داث حضانة 

ة االٕ در  ئق املتعلقة بدور احلضانة اخلاصةتداریة اسة امللف من الناح   .فحص الو
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لرشوط ولمعایري امل ري اصة ٕان دور احلضانة اخل ة  لهيا يفستوف لقانون واملرسوم التطبیقي ا املنصوص 
اله،  ٔ ن  ور رخصاملذ لشباب ال  ة امللكفة  هيااملسند  ،لها من طرف السلطة احلكوم ور  ٕا ص  الرتخ

ٔن املادة  لام  ىل رضورة ٕادالء الراغب يف 3احلضانة اخلاصة،  ور تنص  ر  من املرسوم التطبیقي املذ س
اصة ب ن السلطات احمللیة : يف دار حضانة  لیه من  تصممي حيدد استعامل البنایة وملحقاهتا، مصادق 

تصة،  ار احلضانة ا صص  ٔن یقع احملل ا كون مجیع دور . اخلاصة يف الطابق السفيلرشیطة  وهبذا 
دت -الطوابق العلویةاحلضانة اخلاصة اليت تقع يف  ري مرخصة  -ٕان و ت     .حضا

  
لتخیمي  إالطار القانوين 

 

ة لسلطة التابعة التخیمي مراكز تنظمي مرسوم -  لشباب احلكوم   :امللكفة 
  

دد  جلریدة الرمسیة  رب  30املوافق ل  1443صفر  22بتارخي  2026صدر مؤخرا  سوم ر امل 2021شت
رب  08املوافق ل  1443حمرم  30بتارخي  2-21-186رمق  ظمي مراكز التخیمي التابعة 2021شت ، املتعلق ب

ي یعترب نق نوعیة يف مسار  لشباب ا ة امللكفة  ي حيظى سنو  شاطلسلطة احلكوم التخیمي ببالد ا
ة ة السام ایة امللك ارب، وهو ٕاطار قانوين  ،لر ٔكرث من قرن من الزمان يف املامرسة والت ي رامك  وا

ارب داد عقود من املامرسة اليت رامكت العدید من الت ىل ام نتظارات  لعدید من  ى  ،ستجیب  سواء 
ٔو جتارب وممارسات  لني واملهمتني القطاع الويص  ظامت الشباب والطفو واكفة الرشاكء واملتد مجعیات وم

ال سیج امجلعوي املهمت  ت ال يق مكو   . و

لقاءات وتوصیات املناظرات امخلس واملنتدى الوطين  الصات ا ٔیضا لیرتمج خمتلف  اء املرسوم 
ارضا يف خمتلف الورشات وحظ ،لتخیمي رشیعي  ث اكن اجلانب ال ق ح ٔفق حتق ض يف  ي بنقاش مستف

لنيمطلب ٕاجناز قانون ینظم العالقات بني اكفة  صاصات ،املتد ٔدوار واخ ویؤطر  ،لك العاملني وحيدد 
شطة التخیمي ببالد ٔ ٔطري  ل يف تدبري وت ام اكفة العملیات اليت تد    .شلك 

ظمي یتضمن ةاحلك لسلطة التابعة التخیمي مراكز املرسوم املتعلق ب لشباب مخسة وعرشن  وم ) 25(امللكفة 
ىل ستة  ة    :ٔبواب اكلتايل) 6(مادة موز

ضیات ـ الباب ٔول مق   .امة ا
 .إالداري الثاين التنظمي ـ الباب
شطة ـ الباب ٔ ٔطري ا ة والرتفهيیة الرتبویة الثالث ت  .والبدنیة والثقاف
 .التخیمي مراكز دمات من ستفادة الرابع رشوط ـ الباب
ة ـ الباب   .التخیمي مراكز اخلامس مراق
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ضیات ـ الباب ة السادس مق ام  .خ
مت ٕاصدار مقررات وقرارات من طرف الوزارة ختص مجم ة من احملاور و كام س املواضیع ذات الص و

مةو  ،ملرسوم لتخیمي وفق مرجعیات قانونیة  مج الوطين  دراك حاكمة إ سامه يف  ،سمتكن من تدبري الرب
عتباره  مج  مج ٔ الرب ر لطفو والشباب كرب  ه    .ربوي وطين یو

 

 حامیة الطفو 

ضان -  ٔ لطفو مراكز حامیة ا ٕاماكنیة اح ٔ ظاهرة " حضا" طفال ل   :طفال القارصنشغیل ا

بعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ربویة  قطاع الشباب  - ٕان مراكز حامیة الطفو يه فضاءات سوسیو
  :طبقا لقرار –

ضةقرار  - ر الشباب والر ظمي  1981یولیوز  11  1401رمضان  9بتارخي  957.80رمق  وز یتعلق ب
، صاصات مؤسسات حامیة الطفو  وحتدید اخ

ضة رمق  - ر الشباب والر سمرب  23/ 1435من ذي القعدة  27صادر يف  1460.14قرار لوز د
مت 2014 ضة مي قرار لوزبتغیري و  11/  1401رمضان  9بتارخي  957.80رمق ر الشباب والر
، 1981یولیوز  صاصات مؤسسات حامیة الطفو ظمي وحتدید اخ  یتعلق ب

ضة رمق  - ر الشباب والر ریل  15/ 1437من رجب  27صادر يف  1142.16قرار لوز ٔ2016 
ضةب  ر الشباب والر  1981یولیوز  11/  1401رمضان  9بتارخي  957.80رمق  تغیري قرار وز

صاصات مؤسسات حامیة الطفو ظمي وحتدید اخ   .   یتعلق ب
  :وهتدف ٕاىل

   ستعني هبا السلطات القضائیة يف اختاذ التدبري القضايئ املناسب ربویة  ات ومشاریع  داد اقرتا ٕا
دث؛  ل

  ٔمني ٕاصالح احلدث عیة والرتبویة والصحیة الكف بت ج ه تقدمي اخلدمات  وتقومي سلوكه واندما
متع؛  يف ا

  هتاء مدة صادي بعد ا ق عي و ج ندماج  ىل  ده  سا دث  ل ين  ٔو  كون درايس  ضامن 
ملركز ه   .ٕاقام

                          

لهيا من طرف السلطات القضائیة،   داث اجلاحنني احملالني  ٔ ائیة ا ل هذه املراكز بصفة است وستق
ت( داث حضا اجلنح واجلنا ٔ زاع مع القانون، وا داث يف  ٔ ضیات قانون املسطرة اجلنائیة )ا ، طبقا ملق
ة ) من قانون املسطرة اجلنائیة 481و  471املادتني ( ة، و من  دون يف (ٔخرى من  داث املتوا ٔ ا

ٔمني رشوط وتعمل ، )من نفس القانون  512املادة ) (وضعیة صعبة سمترار لت دماهتا الرتبویة  ىل تقدمي 
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ٔهیلهم لالندماج م وت صال ٕ ایة الرتبویة الكف  الیا  الر ددها  متع ، و دید يف حظرية ا مؤسسة  15من 
عابیة تقدر بـ ور ، و 10ر، مهنا رس 2075بطاقة اس یات، وال ميكن لهذه  5مراكز  لف اصة  مراكز 

ة امللكفة ويه وزارة الشباب والثقافة والتواصل   -قطاع الشباب -املراكز تبعا لقرارات السلطة احلكوم
صاصات  ظمي وحتدید اخ ،املتعلقة ب ضیات قانون املسطرة اجلنائیة،  مؤسسات حامیة الطفو ذا ملق وتنف

ن یعانون من ظاهرة  ٔطفال ا ال ا ٔ " استق ا هذه  ،"طفال القارصنشغیل ا ني ميكن التفكري يف ٕا يف 
ىل مراكز  ٔطفال  ة من ا عیةالف ج ایة  تص، وهو قطاع  الر سیق مع القطاع ا التضامن وإالدماج  بت

عي ٔرسة ج  .وا
  

 دة ٔطر املسا   :وضعیة ا

دة         ٔطر املسا ة ا سویة ومؤسسات الشباب و  تعمل ف الطفو التابعة لقطاع الشباب ملؤسسات ال
امعة لهذه املؤسسات ضة يف ٕاطار امجلعیات ا دد  .و الر ٔطر هذه  وبلغ  ه 2021رمس سنة ا  :ما مجمو

د ٔطر 2010 ىل مستوىٕاط 1711 :مهناة، مسا ٔطفال ار  ض ا سویة ور ٔطر   .املؤسسات ال وتقوم ا
دة  لخصاصاملسا سیري مجمل املؤسسات نظرا  رشیة ب ي یعرفه القطاع يف املوارد ال ٔدوار  ،ا ٕالضافة ل

لهنوض بربامج القطاع  ٔطري و من دمع و  ،الرائدات لفائدةٕاسداء اخلدمات و الهامة اليت تقوم هبا  ٔمر ،كونت  ا
ي  دا دات من هذه الربامج  سا ل ىلاملستف ستقالل املايل  ،لق مشاریع مدرة  تضمن لهن 

صادي و ق عيو ج   .ستقرار 

دة تعویضا هزیال یبلغ          ٔطر املسا یمت رصفه من مزيانیة قطاع  ،درمه سنو 1080وتتقاىض ا
مكیلیة متنح  ،الشباب لمؤسساتٕالضافة الستفادهتا من تعویضات  امعة  یطبعها  ،عن طریق امجلعیات ا

ستقرار والتفاوت بني اجلهات   .دم 

االهامة اليت  خلدماتووعیا مهنا          دة تقد ٔطر املسا عیة الصعبة اليت  ،ا ج لوضعیة  لنظر  و
ٔطر يف غیاب راتب شهري قار شها هذه ا د ،ٔصبحت تع یة، فٕان الوزارة التغطیة الصح و  ،واحلق يف التقا

ذ سنوات سویة هذا امللف العالق م ٔهنا  لول من ش ل ٕاجياد  ٔ دون ٕاغفال  ،قامت بعدة جمهودات من 
ت دة اليت تفوق  ،الصعو ٔطر املسا داد الهامة ل ٔ دم و  ،والتوزیع اجلغرايف املوسع ،ٕاطارا 2000نظرا ل

لمیة متك ٔو شهادة  ىل دبلوم  دة  ٔطر املسا لب ا ٔ ارتوفر  یاز م ت التوظیف اليت تعلن عهنا هنا من اج
ث ة، الوزار  ٔعامرونظرا لعامل السن، ح اوز  ٔي  تت لتوظیف  ٔطر السن القانونیة احملددة   ،سنة 40ل ا
ة تضمن لها، سنة 60ٔن البعض مهنا یفوق  اتضحبل  لول لهذه الف ستلزم ٕاجياد  د  مما  احلق يف التقا

سیقالتغطیة الصحیةو  ات املعنیة ، بت     .وتعاون بني اكفة القطا
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 اراة التوظیف بقطاع الشباب  :م

ة الثالثة بقطاع الشبابمت تنظمي    ر رصفني من ا ٔكتور  24بتارخي  املباراة اخلاصة بتوظیف م
ضة،  خرجييمرحشة ومرحش من  301عرفت مشاركة ، و 2021 ة والر ٔطر الشب املعهد املليك لتكون 

ازة يف ختصصات ىل إال شیط السوسیو ثقايف، : وخرجيي امجلعات الوطنیة احلاصلني  يض، الت التدریب الر
  الطفو

لتباري حول   ٔرسة، وذ  صبا مالیا مت ختصیصها لقطاع الشباب  30الصغرى، حامیة الطفو ومساندة ا م
  . 2021الیة رمس السنة امل

لقوانني واملساطر اجلاري هبا العمل،  هذا، وقد مت ٕاجراء املباراة م  رتام   2.11.621ال س املرسوم رمق يف ا
ة  28الصادر يف  ت التوظیـف  )2011نونرب  25( 1432من ذي احل ـار ات تنظـمي م دید رشوط ویف بت

متميـه، وقـرار و  ـة كـام مت تغیـريه و ضـة رمق يف املناصب العموم باب والر ـر الشـ  09الصـادر يف  1422.15ز
ریل  28( 1436رجب  ار ) 2015ٔ دید رشوط وٕاجراءات م ـة الثانیـة  يتْ ابت ر توظیـف املترصـفني مـن ا

ضـة باب والر ضـة رمق  ،والثالثة بوزارة الشـ باب والر ـر الثقافـة والشـ رب  20بتـارخي  2216وقـرار وز ت شـ
ا 2021 الن عن م ٕال ة الثالثةاملتعلق  ر رصفني من ا س وكـذا طبقـ ،راة لتوظیف م ید رئـ شـور السـ ا مل

دد ت الكفاءة املهنیة  2020ٔكتور  07بتارخي  2020/ 16 احلكومة  ا ت التوظیف وام ار حول تنظمي م
ورو احئة   .الل 

ٔمر  ٔول ا رخي ٕاجراء هذه املباراة يف  الن عن  رب  05 بتارخيوقد مت إال علقـة 2021شت باب م ٔسـ ، لكن و
رشیعیة الوطنیة، مت  ستحقاقات ال ٔمـر 2021ٔكتـور  24 لتـارخيرجمهتـا  تغیـريبزتامن تنظميها مع  ، وهـو ا

ددا من املرتحشني من املشاركة يف هذه املبـاراة  ي مكن  مـن خرجيـي املعهـد امللـيك لتكـون  2021فـوج (ا
ضة ة والر يق املرحشنيوذ ) ٔطر الشب   . ىل غرار 

حتت ٕارشاف جلان مت انتقاؤها ،  )2021ٔكتور  24ٔي (ولٕالشارة فقد مت ٕاجراء املباراة يف التارخي احملدد لها 
ىل معایري الكفاءة العلمیة والتجربة املهنیة والتخصص املطلوب راعي اكفة يف ظو ،بناء  دة  روف ج

رت االٕ  ستحقاق وضامن جراءات والتدابري الكف بضامن ا اكفؤ الفرص و ة و ادئ الشفاف ادام م فة اك ح
ٔطراف املعنیة   .ا
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 لشباب والعمل امجلعوي شاري  س لس   :ا
لفصل  ستو  33تفعیال  ىل  ،رمن ا ي ینص  داثوا لشباب والعمل  ٕا شاري  جملس اس

لشباب  89.15داد مرشوع القانون رمق ٕ الشباب  قطاع قام ،امجلعوي شاري  س لس  املتعلق 
شاریة سامهت فهيا والعمل امجلعوي،   :وفق مقاربة 

داد املرشوعجل  -  ؛نة وطنیة ٕال
ة املعنیة - ات احلكوم   ؛القطا
متع املدين -  .فعالیات ا

 

جلریدة الرمسیة تُ و  ور بصدوره  ىل القانون املذ ربیع  30بتارخي  6640دد وجت مسطرة املصادقة 
ر  18املوافق ل  1439الثاين   .2018ینا

لامدة  ادا  لشباب والعمل امجلعوي،  89.15من القانون رمق  5واس شاري  س لس  ٔلیف ا واخلاصة بت
س ىل الرئ الوة  ٔلف  ٔمني) ة(فٕانه یت ان) ة( العام )ة( وا یعینان بظهري رشیف، من ثالثني عضوا  ا

لتايل  ،من بني الشخصیات ذات التجربة والكفاءة وإالملام بقضا الشباب والعمل امجلعوي خيتارون فٕان و
يق  ٔمني العام و س وا مكن يف تعیني الرئ زي الوجود  لس ٕاىل  إالجراء املتبقي ٕالخراج هذا ا

لس   .ٔعضاء ا
  

 .لشباب   تفعیل السیاسة الوطنیة املندجمة 

ضة قطاع  قام لشبابداد ٕ الشباب والر ة مبسامهة  السیاسة الوطنیة املندجمة  ات احلكوم القطا
متع املدين املعنیة، لس احلكويم بتارخي  ىلمت عرضها  وقد. وفعالیات ا  . 2019ماي  9ا
ام سرتاتیجیة وحتدد لشباب  :لها هدف  متعي  ً (الرفع من فرص إالدماج ا صاد عیًا، واق ، )…اج

ر و  س رب  منوذج التمنوي اجلدید لبالد  د يف صلب ا ٔساسیا یو ال  اعتبار الشباب مكو وفا
ل ته وطاقاته، مبا حيقق مسامهته الفا وإالجيابیة يف بناء املستق ٔمكل ٕالماك  .ا

ىل  لشباب  متحور السیاسة الوطنیة املندجمة   :هتم حماور ٕاجرائیة 04و
لشباب والتواصل معهم - 1  ؛إالنصات 
 الشاب؛بناء وتطور خشصیة  - 2
متع  - 3 ٔساسیة  ،ٕادماج الشباب يف ا دمات ا ل م  سري ولو الرتبیة والتكون، إالدماج املهين، (وت

ه ة، السكن، الرتف  ؛)...الص
 . احلاكمة والتقائیة الربامج  - 4

ىل ٕاصدار هذا،  ذ السیاسة وستعمل الوزارة  ع وتنف لجنة امللكفة بت داث ا ٕ املرسوم املتعلق 
لشباب  . الوطنیة املندجمة 
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 لفن ي تقدمه الوزارة  مع ا انني  ا تلف  والف لنيو ال الثقايف والفين املتد  :يف ا
  

ملرسوم رمق  ضیات الواردة  لمق املتعلق ) 2013ماي  13( 1434رجب  2الصادر يف  2.12.513طبقا 
ىل تقدمي دمع  ٔبت  ة املرتبطة به، فٕان الوزارة د یة وكذا مبختلف القرارات التطبیق ة والف بدمع املشاریع الثقاف

االت الثقاف تلف ا یةمعويم سنوي  ون العرض ،املرسح، املوسیقى والغناء :ويه ،ة والف ون  ،وف والف
ة،  لیة وو الكوریغراف شك ون ال ون البرصیة/ معارض الف اتیني و  ،ٔو الف اص ا ٔش لجمعیات والس ل

ٔی ،العام يف املیدان ين  ست ىض  ٔي مق د  یة، وال یو یة واملقاوالت الف ة من  ةوكذا التعاونیات الف ف
ه حلاميل املشاریع دون  مع یو ٔن ا ىل  ات املتد والعام يف املیدان، لكون النص التنظميي ینص  الف

ٔو املقاوالت والرشاكت ،تصنیف اتیني  اص ا ٔش  .سواء مهنم ا
 

 ان  بطاقة الف
 

یة هذه البطاقة الوزارة متنح  ٔعامل الف ینب وإالداریني العاملني  لتق انني وكذا  ظمة ويه. لف مبوجب  م
ان) 2017ٔكتور  5( 2.17.567املرسوم رمق  لف ح وحسب البطاقة املهنیة  ٓلیات ومعایري م دید رشوط و  بت

يي  یة وٕادارييوالبطاقة املهنیة لتق ٔعامل الف ستحقه والبطاقة .ا ٔمام مجیع من  ة  و  لرشوط واملعایري ا وفقا مف
اله ٔ ح حوايلقو  .اليت حيددها املرسوم  یني  % 60 ،بطاقة 10.000 د مت م انني والتق لف مهنا خمصصة 

ة من امللفات املتوصل هبا . يف جمال املرسح % 30و ،وإالداریني العاملني يف جمال املوسیقى وهناك مجمو
متواليت   .معاجلهتا تدرجيیا س

 

  ان  : )Statut de l’artiste et des métiers artistiques(قانون الف
 

، بهلنصوص التنظميیة املرتبطة اویمت التزنیل التدرجيي واستصدار  ،2016سنة  هذا القانونصدر 
ان والبطاقة  2.17.567املرسوم رمق  مهنا لف ح وحسب البطاقة املهنیة  ٓلیات ومعایري م دید رشوط و بت

یة ٔعامل الف يي وٕاداريي ا شمتل  3202.17والقرار رمق  ،2017سنة  الصادر املهنیة لتق ت اليت  دید البیا بت
 ٔ يي وٕاداريي ا ان والبطاقة املهنیة لتق لف یةلهيا البطاقة املهنیة  ئق املطلوبة لتقدمي ملف  ،عامل الف وكذا الو

ٔو ملف جتدیدها ني  دى هاتني البطاق   . طلب ٕا
یة 2.18.546صدر املرسوم رمق  2018ويف سنة  دید الحئة املهن الف نفس السنة مث يف . املتعلق بت

د اليت واملرتبط بتكون جل  ،من القانون 40بتطبیق املادة  2.18.527صدر املرسوم رمق  )2018( ع نة 
ٔطراف یعهد  د  ع هيا مبنح  د  املفاوضةٕا ع    .ومدته ورشوط جتدیدهامجلاعیة ورشوط وضع هذا 

 

ٔخرى داد املراسمي التنظميیة ا ىل ٕا الیا  ة  ك ٔن الوزارة م هنا ،كام  ر من ب انني  :نذ رشوط معل الف
ٔن هناك نصوص ، كام  منوذ ٔجر الفين والعقد ا ٔدىن ل ٓلیة تدبري  اوحتدید احلد ا ٔخرى تتعلق ب تنظميیة 
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عي ٔجور واليت تتطلب  ،ملفات ذات طابع اج ات من ا طا ق د ونظام  ل التغطیة الصحیة والتقا م
ة  ٔجرٔة  ات حكوم رشاكة مع قطا بريا  یة ومعال  رب متثیلیاهتا املهنیةتق ات املعنیة    .ٔخرى ومع الف

  

 انني  :تعاضدیة الف
 

يئ املغريب  ،الثقافة واالتصال اقطا یقوم  لتعاضدیة نتظام  بدفع مساهامهتم السنویةوكذا املركز الس
ة الیا جلنة ٕاداریة مؤق سريها  انني اليت  لف الیا  .الوطنیة  مالیني ومائيت الف ستة وقد بلغت هذه املسامهة 

الل الفرتة املمتدة بني لبلغت مسامهة قطاع الثقافة ؛ و )درمه 6 200  000(درمه  ده  ما  2021- 2018و
مج التغطیة  .)مثانیة مالیني درمه( 000,00 000 8 یناهز ر شتغال، يف ٕاطار تزنیل  وفضال عن ذ یمت 

عیة  ج عیة املمتث يف التغطیة الصحیة و ج انني من امحلایة  ىل استفادة الف الصحیة مجلیع املغاربة، 
ات املهنیة داث مؤسسة . لهذه الف اننياكام یمت التفكري يف ٕا لف عیة  ج ایة    .لر

  

 ٔحواش ان     ر
  

ان  حترص ىل تنظمي هذا املهر ، و الوزارة  تظمةسنو ت ، بصفة م ا مة املهر عتباره یندرج مضن روز
یة السنویة اليت تنظمها الوزارة ة والف ٔلف درمه  ،الثقاف لغ مخسامئة   د، وق)درمه 500  000(وختصص  م

الل هذه السنة ان عن بعد مت  ب  تنظمي املهر ئیة اليت تعرفها البالدس ة الو هذا وقد وشارت يف . الظرف
ان هذه السنة  ٔكرث من وخُ فرقة،  23املهر انني %70صصت  لف ان كتعویض    .من مزيانیة املهر

 

 ٔو العیطة اجلبلیة ان الطقطوقة اجلبلیة   :ر
  

ي ینظم سنو   ٔو العیطة اجلبلیة ا ان الطقطوقة اجلبلیة  تف یتعلق مبهر و عتبارها  ،مبدینة 
ان   قد مت  اقرتاح تنظميفهذا الفن الرتايث، ل اضنة  اءهذا املهر زة است نظرا لظروف ، هذه السنة مبدینة 

لمواصفات الالزمة  ستجیب  ىل مرسح  ت  و دم توفر مدینة  ان عن بعد، فمت  لتصوراجلاحئة و املهر
ة ت من  ٔقرب مدینة لتاو زة  یار مدینة  ٔخرى  ،اخ ة  ين لكوهنا  ومن  ىل مرسح  واصفات مبتتوفر 

لتصور ٔن  ،الیة  ان %   80لام  متيمن الفرق املشاركة يف املهر تدینة مل ت    .و

یة  ٔبدهتا بعض الفعالیات الف سجیل  ،وامجلعویة يف املنطقةوبعد ردود الفعل السلبیة اليت  مت حتویل 
ان  تٕاىل فقرات املهر و بعة لعام  ة  ٔ  ،قا مة من ا الغ مالیة  ي اضطرت معه الوزارة ٕالضافة م مر ا

ل توفري التجهزيات الصوتیة  ٔخرى . ٕاضافة اىل املنصة ،رةواالٕ ٔ ت ا ا دد من املهر ولعمل فقد مت حتویل 
نیة لعد یة يف املستوى ٕاىل مدن  ىل مسارح جمهزة بتجهزيات صوتیة وتق ت  ا لمهر م توفر املدن احلاضنة 

ىل  الیة  ان جبودة  سمح بنقل فعالیات املهر ي  عي مواقعا ج  .التواصل 
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 مج متویل وٕاجناز مشاریع التمنیة املندجمة جلهات لكممي واد نون، العیون  املكون ر الثقايف من عقد 
هب ا واد ا ة امحلراء وا  :الساق

لغ ٕاجام) قطاع الثقافة(قامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل   ملیون درمه  100يل قدره بتخصیص م
رامج التمنیة املندجمةمكسامهة  يت  لقطاع مضن  ث 2021و  2016جلهات اجلنوب املمتدة بني س ، ح

رامج التمنیة .م 63سامهت الوزارة مببلغ  مج متویل وٕاجناز  ر ضیات املكون الثقايف من عقد  د لتطبیق مق
لغ 2021-2016املندجمة جلهة لكممي واد نون  ضیات املكون الثقايف من .م 16,23، وم د تتعلق بتطبیق مق

مج متویل ر ة امحلراء  عقد  ٕالضافة ملبلغ 2021-2016وٕاجناز مشاریع التمنیة املندجمة جلهة العیون الساق  ،
مج متویل .م 20,76 ر ضیات املكون الثقايف من عقد  رامج التمنیة املندجمة د لتطبیق مق ا جب وٕاجناز  هة ا

هب    .2021-2016وادي ا

م.م 18ويف هذا الصدد، مت ختصیص ما قدره  مثني املوسیقى احلسانیة، مهناد لرب ٔهیل و د .م 9 :ج ت
لها مكسامهة  ،لوزارةمكسامهة  عتبار .م 50 :جلهات، وما قدرهمن اوم ادة  شیط الثقايف والفين وٕا لت د 

لوزارة.م 25لرتاث احلساين، مهنا   :ضافة لتخصیص ما یناهزالٕ لجهات،  د مكسامهة .م 25و  د مكسامهة 
مج.م 4,98 ري املادي، مهنا  د لرب لها مكسامهة  من د مسامهة.م 2,49جرد الرتاث احلساين  الوزارة وم

  . لجهات

ٓيت  ر اك   :ٕامتاما ملا سبق، تنقسم مسامهة الوزارة واجلهات يف ٕاطار هذه الربامج السابقة ا

مج  الرب
ة امحلراء لكممي واد نون هب العیون الساق ا واد ا  ا

 اجلهة الوزارة اجلهة الوزارة اجلهة الوزارة
مثني املوسیقى  ٔهیل و مج ت ر

 3 3 3 3 3 3 احلسانیة

ادة  شیط الثقايف والفين وٕا الت
لرتاث احلساين عتبار   8 8 8,5 8,5 8,5 8,5 

مج جرد الرتاث احلساين  ر
ري املادي  0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

موع  ا
)مبلیون درمه(  11,83 11,83 12,33 12,33 12,33 12,33 
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ة امحلراء ملكون الثقايف جبهة العیون الساق مج اخلاص  وف یتعلق  لتفصیل، ويف ٕاطار العقد الرب دها و لو
ة امحلراء متویل ة املربمة بني جملس  ،وٕاجناز مشاریع التمنیة املندجمة جلهة العیون الساق ذا لبنود االتفاق وتنف
ام  وقطاعاجلهة  اما مع  س ضیات املكون الثقايف، وا منیة التعاون  قطاعالثقافة املتعلقة بتطبیق مق الثقافة ب

ض  متع املدين، واعتبارا ملق لثقافة احلسانیة، الس والرشاكة مع مجعیات ا ستور الرايم ٕاىل العنایة  یات ا
ه املتعلق بصیانة احلسانیة 05 الفصل دة، وتفعیال  م ة املغربیة املو عتبارها جزءا ال یتجزٔ من الهویة الثقاف

رت ة مهنا، ووعیا برضورة  ٔبعاده الس الثقاف لك  لمملكة  قالمي اجلنوبیة  ٔ ملكون لمنوذج التمنوي ل قاء 
داد  متع املدين يف مسار ٕا ي یضطلع به ا ور احملوري ا ة امحلراء، وتعززا  الثقايف جلهة العیون الساق
منوذج التمنوي جلهة  ذا لربامج املكون الثقايف من ا ال الثقايف والفين، وتنف سرتاتیجیة يف ا وتفعیل اخلطط 

ة امحلراء رشاكة مع جملس اخنرطت املد ، العیون الساق ة امحلراء  ریة اجلهویة لقطاع الثقافة جبهة العیون الساق
منوذج التمنوي جلهة العیون  رامج املكون الثقايف من ا ة امحلراء يف تزنیل وٕاجناز خمتلف  ة العیون الساق

ة امحلراء ة العیون الساق ، الساق ة املوقعة بني وزارة الثقافة وجملس  نظار ٔ امحلراء بني ة تفعیال لالتفاق
ة التالیة 2015صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه سنة     :واليت تتضمن الربامج واملشاریع الثقاف

  

لثقافة والرتاث احلساين - 1 عتبار  شیط الثقايف والفين ورد  مج الت ة من  ،ر الل تنظمي مجمو من 
متثل يف  یة   ات واملعارض الف ت وامللتق ا ة، 14التظاهرات واملهر ٔمسیة شعریة   14تظاهرة ثقاف

یة،  04حسانیة،  ا،  18معارض ف لموسیقى احلسانیةٔ  31عرضا مرسح  .مسیة 
  

مثني ا  - 2 ٔهیل و ٔقراصكرمي و : ملوسیقى احلسانیةت ة حسانیة 12املدجمة لفائدة  سجیل ا  .فرقة موسیق
ىل الحئة الرتاث الوطين ) 06(سجیل ستة  - 3 لنقوش الصخریة  سیدي احلاريث، الفرسیة، (مواقع 

اي ب حلواش، المة العصيل وعصيل ا ة الضمريي الغردك، رب  ).جریف
 

ة  - 4 شرية وجام ة ا لعیون وجام ة لك من  الوفاق  لقراءة العموم داث ثالث نقط  مج ٕا ر
ة امحلراء هبذا املرشوع ة العیون الساق لكف جملس  ث   . بوراع ح

  
 

شمل احملاور التالیة  - 5 ري املادي  ي احلساين  مج جرد الرتاث الشفه ٔ : ر حلسانیة ٔ لغاز ا سمى  و ما 
حلسانیة ٔ ، حمور احلاكیة الشعبیة "ٔحتا" سمى  ٔ "ٔروا"و ما  ال الشعبیة، الشعر املرتبط ، ا م
ة.  یاة البدو وجممتعهحب  مج ٕاصدار مجمو ب بدمع من وزارة الثقافة وجملس  من كام عرف هذا الرب الك

ة من  الل تنظمي مجمو ة وامجلعویة من  ة امحلراء ورشاكة مع الفعالیات الثقاف ة العیون الساق
ب  28الندوات الفكریة والعلمیة بلغت  ة من الك صدار مجمو ٕ  .عنوا 24غت بلندوة فكریة توجت 
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 ٔمة ات تو  :الربامج واالتفاق

ٔهنا تعترب ٕاطارا  شلك ويل، ذ  لتعاون الثقايف ا ٔساسیة  دى املركزات ا ٔمة املؤسساتیة ٕا التو
ة الوطنیة اسبا لبناء وتقویة القدرات التدبريیة وتعزز كفاءة املؤسسات الثقاف    .م

ٔمة املؤسساتیةيف هذا إالطار، حترص وزارة الشباب و ىل ٕادراج التو بني  ،والثقافة والتواصل 
لتكون  یة واملعاهد العلیا  ة والف ات  ،لها التابعةاملؤسسات الثقاف ٔسايس مضن خمتلف االتفاق مكحور 

قة  ول الشق دید من ا ا بالد مع  ذیة اليت ترب رات التفامه والربامج التنف ولیة ومذ ة ا الثقاف
ذ مشاریع والصدیقة اليت داد وتنف ىل ٕا الل التنصیص  رتبط معها بعالقات دبلوماسیة، وذ من   

االت  ة يف خمتلف ا كوی ارب، وتنظمي دورات  ة والت یة واملعرف ورامج مشرتكة، وتبادل اخلربات التق
یة ة والرتاثیة والف   .واملهن الثقاف

لتكون من ٕارساء تعاون  ة الوطنیة واملعاهد العلیا  ت املؤسسات الثقاف یار، متك خ وبفضل هذا 
بیة  ٔج م من املؤسسات واملعاهد ا دد  ،وثیق مع  راثیة مشرتكة  املامث ة و رامج ثقاف ومن ٕاجناز 

  .هامة
ىل تعزز هذه املقاربة وتطو  ل تقویة  ،رهاوستحرص وزارة الشباب والثقافة والتواصل  ٔ من 

ة الوطنیة شلك فعال  ،قدرات مؤسساتنا الثقاف ٔهیلها لٕالسهام  دیدة، وت ٓفاق  ىل  ا  ا ودمع انف
لمملكة ة  لسیاسة اخلارج ٔساسیة  دى املركزات ا ة اليت تعترب ٕا بلوماسیة الثقاف   .وقوي يف ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 17 

  مرشوع املركز الثقايف بورزازاتبطاقة حول  
    

 

 

 ت املرشوع   :مكو
جاملیة -  ة   مرت مربع 10.000: املسا
ة املغطاة -                                 مرت مربع 3301: املسا
ة املرسح وملحقاهتا -    مرت مربع 1502: قا
ریة  -    مرت مربع 172: إالقلميیةمقر املد
ون وخزانة وسائطیة -   مرت مربع 643: رواق الف
 شهرا 18: مدة إالجناز - 
راسات -     %98: سبة تقدم ا
ساب الرسوم 19.774.320: التلكفة املتوقعة من طرف املهندس املعامري -   درمه مع ا
لمرشوع -  ساب الرسوم 27.692.124: التلكفة املتوقعة  ب یعود. درمه  ٕاىل ٕاجراء دراسة  والس

راسات واملهندس املعامري ب ا ة بطلب من مك یة ٕاضاف وتق ث ج ٔن الرتبة اليت سیقام  ، ح اتضح 
مكیلیة ٔساسات  ة وستوجب ٕاضافة  شقاقات يف البنایة ،لهيا املرشوع طی  .تفاد حلدوث ا

ٔ التا  -  الن صفقة ا  .2021هنایة سنة : شغالرخي املتوقع ٕال

اللت   صاحب املرشوع ف ة  لثقافة در ریة اجلهویة    املد
  محمد العريب رشيف  املهندس املعامري

یة راسات التق ب ا   BET CEH   مك
ٔشغال ة ا ب مراق  SOCOTEC MAROC  مك

ة راسات الطوبوغراف ب ا  SO.GE.TOP  مك
یة راسات اجلیوتق ب ا    Laboratoire méditerranéen de bâtiment et des routes  مك

راسات  درمه 1.413.472,80  لكفة ا
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افة - 1  : معایري دمع الص

افة  ي رصدته لقطاع الص ايئ ا ست مع  لتجربة واخلربة اليت رامكهتا الوزارة يف تدبريها  لنظر 
ذ  ٔ ىل ا شاریة مع املهنیني املعنیني  الیا يف ٕاطار مقاربة  الل فرتة اجلاحئة، تعمل الوزارة  رش  وال

قها يف هذه التجر  عتبار النتاجئ إالجيابیة اليت مت حتق ا يف تزنیل مرسوم دمع بعني  بة، وذ ٕالدرا
مع العمويم  ساب ا ات ا یف دید  الل مرشوع القرار الوزاري املشرتك املتعلق بت افة من  الص
ي یمت التحضري   عه، وا ة والتوزیع وطرق رصفه وت ة ورشاكت الطبا اف لمؤسسات الص املقدم 

صاد واملالیة و زارة الیا بني وزارة الشباب والثقافة والتواصل وو لحكومة ق ٔمانة العامة  ىل ا الته  ٕا
جلریدة الرمسیة ٔفق رشه   .يف 

مع  ة ا ق فعالیة وجنا سهتدف حتق قة والرشوط الواحضة اليت  ق ة من املعایري ا د مجمو مت  اع وس
افة الوطنیة  لص  .العمويم 

  

ا العمالقة  - 2 ولوج ٓ :التفاوض مع رشاكت التك ل،  كروسوفت جو ٔمازون، ما سبوك،  بل، ف
) GAFAM(  

   

الل مفاوضاهتا مع ٕاىل جتدر إالشارة  ،خبصوص هذا املوضوع الیا من  سعى  ٔوروبیة  ول ا ٔن ا
ا العمالقة  ولوج كروسوفت(رشاكت التك ٔمازون، ما سبوك،  ٓبل، ف ل،  واليت یعّرب عهنا ) جو

مس  صارا  ب " رمقیةرضائب "ٕاىل تطبیق نظام  "افام"اخ س ة، وذ  ٔمرك ىل هذه الرشاكت ا
اصة ف ، و لمنافسة العاد اكرها وهتدیدها  ٔمننفوذها واح ٔ اخلصوصیة وا  . یتعلق مبس

ٔكتور  ٔوروبیة 2021الل شهر  ة مع مخس دول  ة التفاق ٔمرك دة ا ت املت ریطانیا (، توصلت الوال
منسا ٔكرب )وفرسا وٕایطالیا وٕاسبانیا وا ىل بعض  ة لتطبیق الرضائب الرمقیة  ٔمرك ا ا ولوج  .عاملقة التك

ىل عاملقة  ذ خطوة تطبیق نظام الرضائب الرمقیة  ٔوروبیة تت ٔول دو  ٔخرى، اكنت فرسا  ة  ح من 
ر  الل شهر فربا ا بعد ٕاقرارها لقانون  ولوج ل  2020رشاكت التك ا يف فرسا م ولوج یلزم رشاكت التك

سب" ل"و" ٔمازون"و" وكف یعات يف فرسا بقمية "جو ملیون یورو سنو بدفع  25، اليت حتقق م
راداهتا 3رضائب تصل ٕاىل   .ملائة من ٕا

ٔي تفاوض لبالد د حلدود الیوم  ىل املستوى الوطين، فال یو ا العمالقةٔما  ولوج   . مع رشاكت التك
اة الربملانیة   داث الق   :ٕا

اة  داث ق سامه يف ٕاشعاع املؤسسة ٕان ٕا ستجیب لرضورة دميوقراطیة ومواطنة، وس ٔمر  رملانیة 
ني ٔیضا يف تعمیق احلوار والنقاش العموم شطهتا و ٔ ابعة خمتلف  الل م ٔیضا  ،الربملانیة من  ٔنه  ومن ش
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دیدة لالتصال والتواصل مع املواطنني ة و ف ٓلیة عرصیة، م رشیعیة  لسلطة ال ج ٕان ٕاخرا. ٔن مينح 
متثل  ة من التدابري  يض اختاذ مجمو زي الوجود، یق اة الربملانیة ٕاىل  اةالق لق   .يف وضع ٕاطار قانوين 

ٔساسا قانون السمعي البرصي  ،ٕان إالطار القانوين احلايل لالتصال السمعي البرصي ري مالمئ  77.03و
ضیاته ورة مضن مق اة املذ شاء الق ح الفرصة ٕال لقطاع السمعي البرصي  نظرا لكوهنا ،وال ی متي  ال ت

لقطاع اخلاص دید. العمويم وال  ا وضع ٕاطار قانوين  دا اص، یتطلب ٕا اة من نوع  ي ق اص فه  و
ٔ فصل السلط  د ىل م لربملان، بناء  ني املكونتني  رشیعیة وخصوصیة الغرف حيرتم استقاللیة السلطة ال

لربملان ستقاللیة إالداریة واملالیة   ٔ د ا هبا وم ة مدى الزتا اة وكذا مراق ٔن الزتامات الق ، مما یعين 
صاص الربملان لربجمةوكذا اجلوانب املتعلقة  كون ٕاال من اخ ٔن  ٔسباب . وتدبريها، ال ميكن  لهذه ا

اص هبا، یضع الرشوط اليت  دید  ىض نص قانوين  اة الربملانیة مبق داث الق ٕ ٔن یقوم الربملان  یقرتح 
دث يف ا ست دا یة واملالیة والتنظميیة ٕال دد اجلوانب التق اة، كام سی  .ظلها هذه الق

اورة 25.19مرشوع القانون  رمق  - 3 ب املغريب حلقوق املؤلفني واحلقوق ا ملك  املتعلق 
 

داد مرشوع القانون رمق  اورة، يف سیاق غىن التنوع  25.19مت ٕا املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا
ٔحاكم دستور اململكةالثقايف  ىل  ، واراكزا  زخر به بالد ي  ة  ،والفين ا لتوجهيات امللك ومعال 

عتبارها  مثني الثقافة والفن،  ٔیده، ف یتعلق ب ة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و السام
لتمنیة  ٔساسیة  امات واملركزات ا صادیةمن ا كر  ق عیة، و ج ة اليت ما و لعنایة السام سا 
ال الثقافة والفن ساء ور اللته یوهيا ل ات إالبداع الثقايف والفين ،ف    .ولب

ب املغريب حلقوق املؤلفني احملدث مبوجب املرسوم رمق و  هيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل حتویل املك
لتدبري) 1965مارس  8( 1384ذي القعدة  5بتارخي  2.64.406 ٔة  امجلاعي يف شلك خشص  ٕاىل هی

لقانون العام اضع    .الستقالل املايل ومتتع اعتباري 

اصة ما  ب املغريب حلقوق املؤلف   ة ٕاىل املك ريم هذا املرشوع ٕاىل تعزز وتقویة املهام املمنو كام 
ت اليت یعرفها هذا القطاع  د ة التغريات والت سمح  مبوا ٓلیات اليت  نه من ا متك ىل یتعلق 

ة واحلاكمة يف  رسیخ الشفاف رب عرصنة طرق تدبريه وٕادارته، وكذا  ويل، وذ  املستوى الوطين وا
ني املادیة واملعنویة وٕاجناز  ٔوضاع املبد هنوض ب تدبري التحصیالت والتوزیعات، ٕاضافة ٕاىل إالسهام يف ا

ات ذ االتفاق رشیة، وتنف لهيا  خمططات التكون املسمتر لفائدة املوارد ال ولیة اليت وقّع  واملعاهدات ا
ال   .املغرب يف هذا ا
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داث جملس ٕادارة  ٕ ٔساسا  دات املتعلقة  ة من املست ويف هذا إالطار، فقد تضّمن هذا املرشوع مجمو
ع، یضطلع مبهام  ه والت لتوج ب، ٕاضافة ٕاىل جملس  صاصات الالزمة ٕالدارة املك خ متتع جبمیع 

شاریة هتدف ٕاىل هتا اس اورة وحام ال حقوق املؤلف واحلقوق ا هنوض مب   .ا

د تدبري حقوق املؤلفني  اص بقوا دات مرشوع القانون، كذ ٕافراد املرشوع لباب  ومن بني مست
ل  ٔ ل  ٔحصاب احلقوق دا لمبالغ املستحقة  ب  ٔدیة املك ىل ت ث مت التنصیص  اورة، ح واحلقوق ا

رخي  سب من  ٔتیة من ٔقصاه شهران حي ل املت الص املداخ اللها است هتاء السنة املالیة اليت مت  ا
ىل موقعه . استغالل هذه احلقوق ل  رش قامئة املصنفات املعنیة هبذه املداخ ب ب ام املك ٕاضافة ٕاىل ق

  .  لكرتوين

ٔنه ال جي ٔن  ىل  ث مت التنصیص  ب، ح لمك رشیة  ملوارد ال اصا  ٔي كام تضمن املرشوع   وز ب
اص  ٔش ب ٕاىل ا لمك رشیة  لموارد ال ٔسايس  كون الوضعیة اليت خيولها النظام ا ٔن  ٔحوال  ال من ا
ٔصلیة يف  ٔطرمه ا ٔمر يف  متتع هبا املعنیون  ٔقل فائدة من الوضعیة اليت اكن  ٔو امللحقني،  املدجمني 

م ٔو ٕادما ٔسايس ا .رخي ٕاحلاقهم  زي ويف انتظار دخول النظام ا ب  لمك رشیة  ملوارد ال خلاص 
اورة يف  ب املغريب حلقوق املؤلفني واحلقوق ا م يف املك ا دمون املامرسون  ذ، یظل املست التنف

لهيم رسي  ٔحاكم اليت اكنت  اضعني ل وحيتفظون جبمیع . رخي رش هذا القانون يف اجلریدة الرمسیة، 
دون مهنا دا ستف ٔصيلاحلقوق اليت اكنوا     .ل ٕاطارمه ا

لس احلكويم بتارخي  لیه ا ىل جملس النواب بتارخي  2019نونرب  14صادق  ل  ٔح ر  23و  .2020ینا

الم - 4 ٔمهیة لصورة املرٔة يف إال  :ٕاعطاء ا
رشیعیة املرتبطة بتحسني صورة املرٔة يف وسائل  ىل النصوص ال شتغال  ىل  معل قطاع التواصل 

الم هبدف توفري  المإال منطیة السلبیة حول املرٔة يف وسائل إال ل قانوين ملاكحفة الصور ا . مد
لفعل، مت تعدیل القانون رمق  متمي املواد  77.03و الم  9و 8و 2و ضیات ختص صورة املرٔة يف إال مبق

لمرٔة 88.13وتضمني القانون رمق  ضیات متنع إالشهار املس  رش ملق افة وال لص   .املتعلق 
  

منطیة يف وسائط ومن  لزتامات القانونیة والتنظميیة الهادفة ملاكحفة الصور ا بة تطبیق هذه  ل موا ٔ
الم، مت ٕاجناز  عي يف وسائل "إال ج ٔساس النوع  ىل  متیزي  ىل ا منطیة القامئة  دلیل ملاكحفة القولبة ا

ملغرب الم  ىل". إال منطیة القامئة  ىل رصد القوالب ا ي معل  الم  ا عي يف وسائل إال ج النوع 
الم حنو سبل ٕادماج  ه العاملني والعامالت يف إال ة بتوج الم املغربیة وطرح بدائل يف املامرسة إال

ة   .تلقايئ ودامئ ملقاربة النوع يف ممارساهتم الیوم
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ات الع  قرتا ت اليت مت رصدها و ىل الصعو ة هذه البدائل  اد يف صیا س ملیة اليت مت وقد مت 
الم  افة وإال ال الص ساء ور ٔجریت مع عینة من  اصة  لیل يف لقاءات  داد ا الل ٕا التعبري عهنا 

متع املدين سهتدف . واحلقل السیايس وا ىل ما ورد يف دالئل مرجعیة اخرى  لیل  د  ا كام اس
ٔصعدة وطنیة ذات سیاقا ىل  الم  منطیة يف وسائل إال ىل الصعید ماكحفة الصور ا ٔو  ت مماث 

ويل  .ا
 

 حترر القطاع السمعي البرصي - 5
  

ذه الظهري رشیف  77.03لقد شّلك القانون رمق  ف ي صدر ب التصال السمعي البرصي، ا املتعلق 
ر 7 الصادر يف  1-04-257 رمق لقطاع 2005 ینا ، لبنة هامة يف استكامل وضع إالطار القانوين املنظم 

قدمةالسمعي البرصي بب ، و خطوة م ي انطلق مع صدور  الد يف مسلسل ٕاصالح هذا القطاع وا
داث الهیئة العلیا لالتصال  2002غشت  31بتارخي  1-02-212 الظهري الرشیف رق ٕ املتعلق 

رب  10بتارخي  2-02-663 السمعي البرصي واملرسوم بقانون رمق د  2002شت ي یقيض بوضع  ا
و يف جمال ال  اكر ا لمبادرة احلرة لالتصال السمعي البرصيالح ال  ح ا   .بث إالذاعي والتلفزي ویف

منیة هذا القطاع ٔسس الكف ب ومجیع   اكن الهدف من ٕاصالح القطاع السمعي البرصي وحترره، وضع ا
ٔو اخلاص، يف ٕاطار من ني العام  لني به سواء من القطا التنافس و التنوع وتعددیة التیارات   الفا

لمعلومات الف ولو الوطين عن طریق التدفق احلر  كریة،  وشجیع جودة إالبداع الفين والعلمي والتك
لشعب املغريب ىل تنوع الرتاث الثقايف     .املتعلقة هبا، مع احلفاظ 

رس القانون  ٔساسیة حلریة االتصال السمعي البرصي وضامن   03-77ويف هذا إالطار، فقد  املبادئ ا
یان  حریة التعبري ة املستق لٕالشهار ٕاىل  ة والتلفزة املغربیة واملصل ث مت حتویل إالذا والرٔي، ح

د  رشكة صور ٔنیطت  ة والتلفزة، كام  ىل شلك رشكة مسامهة ويه الرشكة الوطنیة لٕالذا د،  مو
ة ام اخلدمة العموم اة الثانیة    .الق

ام املرفق وقد مكّن ذ من ظهور قطاع مسعي برصي معويم قوي یتوىل ة العامة،  ، يف ٕاطار املصل
ث یتكون من  ه، ح الم والثقافة والرتبیة والرتف ات إال ابة حلاج ست وات  09العمويم املمتث يف  ق

امة، و  03تلفزیة مهنا  وات تلفزیة ذات مرجعیة  ات بتغطیة وطنیة و  05ق ة بتغطیة  11ٕاذا ٕاذا
  .ویة

ح هذا القان ٔخرى م ة  لهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي، بصفهتا سلطة ٕاداریة مستق ومن  ون 
بة  ات والوسائل الالزمة لتنظميه وموا لیه، الصالح ینه وممارسة الرقابة  تتوىل ضبط هذا القطاع وتق

وات تلفزیة وحمطات . تطوره داث ق ري ٕا ٔ ة لتحرر القطاع السمعي البرصي، عرف هذا ا وكن
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دید ذ ٕاذاعیة  ث قامت الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي م ني العام و اخلاص، ح لقطا متي  ة ت
ص ل 2006سنة    :، مبنح الرتاخ

 04  اریة (دمات تلفزیة دي "اخلدمة إالخ ه والثقافة والفن "يت يف 1م شدى "، اخلدمة الرتف
لشباب "يت يف ة  س"، اخلدمة التلفزیة املو ئقي ، اخلدمة "تیيل جون لو صصة  التلفزیة ا

كوفريت"  ؛")تیيل د

 18  رددات ىل  ث  ة ت ث التغطیة " إالف ٕام"ٕاذا ع خمتلفة من ح ٔحواض اس يف 
لربجمة   .واخلصائص العامة 

ىل املستویني المكّي والنوعي،  حجة  ٕان جتربة حترر الفضاء السمعي البرصي املغريب يه جتربة ٕاجيابیة و
ن فقد مكّن إالطار ا ال السمعي البرصي الوطين طی ما یقارب عقد لقطاع من تدبري حترر ا لقانوين 

الیا  شمل  اللها من التطور وتوسیع العرض، ل من الزمن، متكن املشهد السمعي البرصي الوطين 
ني  شمل رشكتني وطنی ا  اة الثانی(قطبا معوم د الق ة والتلفزة، ورشكة صور ) ةالرشكة الوطنیة لٕالذا

ىل  اة تلفزیة و  11سهران  ٔريض 06ق یة مهنا التناظري و الرمقي ا دة طرق تق رب  ث  ات ت . ٕاذا
اكمال یضم ما ال یقل عن  ا وم نو اصا م اصة  19وكذ عرضا مسعیا برص  اة تلفزیة  ة و ق ٕاذا

دي "   ".يت يف 1م

دیدة يف املشهد السم اصة  وات تلفزیة  داث ق سبة ٕال ل عي البرصي الوطين، فذ ال یتعلق ٔما 
ىل املبادرات اخلاصة وتطور  اح السوق التلفزي  ر وانف س رادة الوزارة اليت تبقى مساندة حلریة  ٕ
ملبادرات  رادة الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي، وٕامنا یتعلق  ٕ املنافسة يف هذه السوق، وال 

ر يف هذه السوق ال الس ىل تطور اخلاصة  شجع  ل الفعلیة واحملمت اليت ال  ددا من العراق يت تعرف 
صادي وتقلص سوق إالشهار السمعي  ق منوذج  ي تطبعه هشاشة ا املنافسة يف هذا القطاع ا

  .البرصي

و جریدة  - 6  ":املساء" حصاف
  

دمون وال ة، استفاد املست يق املقاوالت الصحف وىل غرار  اف " املساء" ؤسسة العاملون مب نص
ٔجورمه  مبا فهيا ، )2021ٕاىل هنایة یونیو  2020يف الفرتة املمتدة من یولیوز (شهرا  12ملدة من حتمل 

ل ىل ا عي والرضیبة  ج لضامن    .ٔداء مستحقات الصندوق الوطين 
ر من طرف 2021ٔكتور 27بتارخي  ة ٕاىل السید الوز ة مو رسا استعطاف ، توصل القطاع 

ديم رشكة  رس" مست التابعة جلریدة املساء، خبصوص وضعیهتم املهنیة واملادیة، بعد " الوسیط 
ذ  رش م ورة عن ال هبم. 2020مارس  21توقف الرشكة املذ روا ث مل یتوصلوا  ذ  ح الشهریة م
ٓن؛ ي قدمه القطاع ٕاىل ا مع ا   توقف ا
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دمون املعنیون، ستعطاف، یلمتس املست ل لهذا املشلك  مبوجب هذا  ر ٕالجياد  ل السید الوز تد
؛ ٔنه دعوى قضائیة ضد املقاو املشغ ش ٔن رفعوا  ي سبق و   ا

ضیات املادة  افة، فٕان  90.13من القانون رمق  30وحسب مق لص لس الوطين  داث ا ٕ القايض 
ات هو ا ل هذا النوع من الزنا ام بدور التحكمي يف م ول لها الق لام اجلهة ا افة،  لص لس الوطين 

ورة  ديم الرشكة املذ ٔن مست ث تبني  دمني واملقاو ختضع لقانون الشغل، ح ٔن العالقة بني املست
لس ىل هذا ا الوا قضیهتم  ٔ.  

  

اة الثانیة  - 7 لق ٕالنتاج اخلار    :M2طلبات العروض ذات الص 
 

سبة لطلبات الع ٕالنتاج اخلارل خصصة تروض ذات الص  ٕالضافة ٕاىل ، هناك جلنة م ضم 
اة اة ٓخرن ٔعضاء ،ٔعضاء من الق ارج الق   .من 

اة  نتقاء مشاریع إالنتاج اليت تتقدم هبا رشاكت إالنتاج الوطنیة، وذ يف مرا لجنة  تقوم هذه ا
یة والقابلیة لٕالنتاج ولكفة إالنتاج، فضال عن املعایري  یة والتق ٔن لمعایري الف غي  إالداریة اليت ی

  .تتوفر يف رشاكت إالنتاج
لس إالداري ىل املشاریع من طرف ا نتقاء، تمت املصادقة    . بعد معلیة 

ٔهلیة واجلودة يه احلامسة  ٔي يشء ا س  یار املشاریع ول ٔن ٕانتاج املشاریع . خرٓ يف اخ اصة و 
رتام دفرت التحمالت برصامة ودقة يض ا تارة یق   .ا

ذ انطالق العمل مبسطرة طلبات و دة م ىل لواحئ رشاكت إالنتاج املستف طالع  لرجوع و
ددا من الرشاكت یفوق  ٔن هناك  س  اسام 20العروض، نالحظ  د ول ستف ٔقل يه اليت   3ىل ا

ري ذ 4ٔو  ٔو  ة  ٔو حما اكر  ٔي اح في معه وجود  ري . رشاكت، مما ی ٔن رفض املشاریع  لام 
ت ار املعنیني هباا   .ارة یمت تعلیلها وٕاخ
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والتقييـم التتبـع آليـات ضعـف   
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 إشكالية مجتمعية
 

 ثقافة العمل 

 حاجيات جد مرتفعة 
 مناصب الشغل الالئقة من

امرأة واحدة 
 5فقط من كل 

نساء تشتغل أو 
 تبحث عن عمل

 

معدل النشاط 
منخفض جدا 

 %45حوالي 
 

مليون 1,6حوالي 
 شاب وشابة

في ( سنة  24-15)
وضعية ال تعليم  
 ال تكوين ال شغل

حوالي 
مليون 1,5

 عاطل
   

من مليون  أكثر
عامل في حالة 
 شغل ناقص

حوالي 
مليون 1,5

يزاولون عمل 
 بدون أجر

   

 الخصائص البارزة لسوق الشغل
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 التحديات املطروحة/ اإلشكاليات 
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 محدودية فرص الشغل واإلدماج 01

 األنماط الجديدة للعمل 02

 انخفاض معدل نشاط النساء 03

 توفير دخل قار  وتحقيق الذات 04

 ثقافة العمل لدى الشباب 05

 محدودية الحس املقاوالتي واملبادرة الفردية

 صعوبة انتقال املقاوالت الصغرى الى مستويات أعلى

 مواكبة الخروج من القطاع غير املنظم

 NEETظاهرة ال تعليم ال تكوين ال شغل 

 تقليص الفوارق املجالية والفئوية وتعزيز تكافئ الفرص
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07 

08 

09 
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 املحطات الكبرى 

1998 1997 

1993 1940  

 قرض املقاولين
 الشباب 

 مكاتب
 التشغيل

مراكز اإلدماج 
والتوجيه من 
 اجل التشغيل

 صندوق إنعاش تشغيل الشباب

املناظرة 
الوطنية 
األولى 

 للتشغيل

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
 والكفاءات 

2000 

 مدونة
 الشغل

مبادرات 
 التشغيل

   2011دستور 
 (31الفصل )

اللجنة الوزارية 
 للتشغيل 

2004 

البرنامج الوطني 
 للنهوض بالتشغيل

2017-2021 

...(  -املخطط األخضر  –اإلقالع الصناعي )اطالق سياسة االستراتيجيات القطاعية   

النموذج التنموي 
  2035الجديد

 البرنامج الحكومي
 2021-2026 

2005 2011 
2015 

2017 

2021 

املجلس الوطني 
 للشباب واملستقبل

 برنامج 
 «مبادرة التشغيل»
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1994 1991 
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 املحطات الكبرى 

6 



 اآلفـــاق الزمنــــية

   النموذج التنموي الجديد
2035 

 البرنامج الحكومي
2026 

 قانون املالية 
2022 
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النموذج 
التنموي 

   الجديد
2035 

 سـوق  حاجيـات مـع مسـتمر  بشـكل تتكيف قويـة، وتدبيريه وسـلوكية تقنيـة بمهـارات املغاربـة تزويـد
 متجانسـة وسياسـات أفضـل وحكامـة قـوي  قانونـي إطـار  خالل مـن التشـغيل، ودعـم الشـغل

 وإدماجيـة
التشغيل لدعم ميثاق اعتماد 

 القطاعات مختلف مواكبة اجل من بالتشغيل املكلفة للوزارة التنسيق وصالحيات وسائل تعزيز 
 بالتشغيل املعنية الوزارية

 الخــاص للقطـاع فعال وانخراط الشغل سـوق  احتياجـات مـع  مستمرة بمالءمة الكفـاءات تطوير   

 الشــخصية املهــارات تعزيز Soft Skills)) واملواطنيــن املواطنــات لتمكيــن الحيــاة مــدى التعلــم وتشــجيع 
 الشــغل لســوق  الدائمــة التغيــرات مــع مرنــة بطريقــة التكيــف مــن

الجهوية للخصوصيات أفضـل اسـتجابة و  التشغيل لسياسة الترابـي التوطين تسـريع   

 متمايـزة ومقاربـة أفضـل اسـتهداف أجـل مـن التشـغيل وقابليـة الوسـاطة آليـات تعزيـز 

ومدمج منتظـم اجتماعي حـوار  وإرسـاء هشاشـته من والحـد التشـغيل لدعـم القانونـي اإلطار  تأهيـل 
 الشـغل لسـوق  واملسـتقبلية الحاليـة للتحوالت

الشغل سوق  عن ومهيكلة ومنتظمة كاملة معطيات إنتاج 

 للعمل اآلفاق الزمنية
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البرنامج 
 الحكومي

2026 

 االقتصادي امليدان في العمومية السياسات لكل األساس ي املحور  التشغيل جعل
 

وصغرى  كبرى  مؤقتة عامة أوراش برنامج خالل من مباشرة شغل فرصة الف 250  احداث 

الصغرى  املشاريع وتمويل الفردية املبادرات لدعم ”الفرصة“ برنامج إطالق   

استدامته وضمان ”انطالقة“ لبرنامج جديد نفس إعطاء 

السادس محمد صندوق  خالل من الوطني االقتصاد إنعاش أجل من امللكي البرنامج تنفيذ 
 لالستثمار

مبتكرة ناشئة مقاولة“ مشروع ومواصلة الناشئة املقاوالت يدعم وضريبي تنظيمي إطار  إحداث” 

خلق إمكانية مع الواردات، من درهم مليار  34 قيمته ملا محلي بإنتاج ”املغرب في صنع“ وسم تشجيع 
 شغل منصب ألف 100 عن يزيد ما

 للعمل اآلفاق الزمنية
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 قانون 
 املالية  

2022 

أوراش» برنامج اطار  في مؤقت شغل منصب الف 125 احداث" 

الفرصة" برنامج اطار  في مشروع حامل 12.500 مواكبة« 

 الذاتي للمقاول  االجبارية الصحية التغطية توفير 

ومتجددة متكاملة للتشغيل سياسة إرساء  

 الشباب لتشغيل فضاءات فتح عبر  القرب سياسة تعزيز 

للتشغيل النشيطة البرامج وثيرة من الرفع 

 التشغيل جهوية توسيع 

للشباب االقتصادي االدماج برامج تنزيل مواصلة 
 

 للعمل اآلفاق الزمنية
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 البرنامج الحكومي

 مركزية التشغيل في البرنامج الحكومي

تقديم مشروع امليزانية الفرعية لوزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  | 

 :أساسية مبادئ ثالث تحكمها االقتصادي للتحول  وطنية سياسة تنفيذ
االقتصادي امليدان في العمومية للسياسات األساس ي املحور  التشغيل جعل 
االستراتيجية والخدمات املنتوجات في الوطنية السيادة تعزيز  على العمل 
مشروعة الال  املنافسة من وحمايته ودوليا وطنيا املغربي باملنتوج التعريف 

 

"مواكبة تحول االقتصاد الوطني، من أجل خلق فرص شغل للجميع"املحور الثاني   
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بتطوير  املتعلقة العمومية والبرامج السياسات التقائية تعزيز إلى للوزارة الجديدة الهيكلة تهدف 

 واملؤسسات القطاعات جهود وتكامل تظافر  وكذا واملنهي، االقتصادي واإلدماج الكفاءات

 وقدرات كفاءات لتطوير  الوضعيات مختلف خالل الفئات جميع دعم بغية وذلك املتدخلة،

 مقاولة إحداث أو فيه واالرتقاء مأجور  عمل على الحصول  أو الشغل سوق  وحاجيات تتالءم

 وتطويرها
  

 والكفاءات والتشغيل الصغرى  واملقاولة االقتصادي اإلدماج لوزارة الجديدة املهمة
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مقاوالت إنشاء عبر البشرية الطاقات تحرير  وكذا والتنمية، الثروة خلق هو  األسمى الهدف يبقى 

 السلم استتباب وكذا جهة، من ،جدا صغيرة مقاوالت خالل من أو  الذاتي املقاول  نظام إطار  في

 أخرى  جهة من الفئات، لكل اقتصادي إدماج خالل من االجتماعي

والبرامج السياسات تنزيل في والقطاعي الترابي البعد إدماج على مبنية مقاربة الوزارة ستنهج 

 واالقتصاديين االجتماعيين الفرقاء إشراك مع العمومية،

التمثيلية الديمقراطيتين تكامل قوامها للحوار متجددة ثقافة ودعم إرساء على الوزارة ستعمل 

 متميزة مكانة االجتماعيين الفرقاء أتبو  على وترتكز  والتشاركية
  

 والكفاءات والتشغيل الصغرى  واملقاولة االقتصادي اإلدماج لوزارة الجديدة املهمة
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وزارة االدماج 
  االقتصادي

 واملقاولة الصغرى 
 والتشغيل والكفاءات

قطاع 
 التشغيل

قطاع 
 التكوين املنهي

 املديريات املركزية

املديريات 
 الجهوية

 املديريات املركزية

املديريات 
 الجهوية

الوكالة الوطنية 
إلنعاش 
  التشغيل

 والكفاءات
 املعهد الوطني

لظروف الحياة   
املهنية   

مكتب التكوين 
املنهي و إنعاش 

 الشغل

تقديم مشروع امليزانية الفرعية لوزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  | 

املرصد الوطني 
 لسوق الشغل

 مكونات الوزارة 

املؤسسات ذات 
 التدبير املفوض
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باحث 
 عن شغل

حاصل على 
   تكوين

تلميذ 
 طالب

ال تدريس ال 
 تكوين

ال شغل   

 مقاول 

مقاول  
مستوى 

 أعلى

فاقد 
 الشغل

 عامل

 عامل

تسجيل 
 أنابيك

تكوين 
 تأهيلي

تكوين 
 أولي

استفادة 
 من ممر

عودة إلى 
 املدرسة

 انعزال

انخراط 
 في تكوين

مواكبة 
 مقاوالتية

دعم 
لتطور 
 املقاولة

مواكبة 
 مقاوالتية

مواكبة 
 االدماج املنهي

التكوين 
 املستمر

استقالة أو 
 تسريح

تسجيل 
تسجيل  أنابيك

 أنابيك

 املواكبة املقاوالتية
أنابيك 
 م ت م ا ت 
 مواكبين جمعويين 
 مواكبين خواص 

 مواكبة لإلدماج املنهي
أنابيك 
 مواكبين جمعويين 
مواكبين خواص 

 تكوين تأهيلي/تكوين أولي
ش.ا.م.ـت.م 
ـم.ت.م 

 تكوين مستمر
هيأة تدبير العقود 

مؤسسات دعم تطوير املقاولة      
 االصغرى جد

 مغرب مقاوالت 
 مؤسسات مختصة 
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 مختلف وضعيات املستفيدين من مواكبة ودعم الوزارة
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 بعض اإلكراهات

تجزؤ سوق الشغل مع تواجد وازن للقطاع 
 املهيكلغير 

تطلعات الشباب ال تتناسب مع فرص 
 الشغل املتاحة، كميا ونوعيا

تقديم مشروع امليزانية الفرعية لوزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  | 

وقطاع  جمعوي محدودية تواجد قطاع 
 خاص مختص في ميدان التشغيل 

 ودعم ريادة األعمال وخلق املقاوالت 

محدودية التغطية الترابية في مجال املواكبة 
 واإلدماج االقتصادي والتشغيل 

 وخلق املقاوالت

جد مرتفع مقارنة مع  االنتظاراتسقف 
 منافذ وفرص اإلدماج املمكن إحداثها

 خالل والية حكومية

 -اآلليات املتاحة في مجال التمويل واملواكبة 
 املقاوالت تحتاج إلى دعم وتنويع

 لتستجيب ملختلف الفئات
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 (قطاع التشغيل)الوزارة في أرقام 

 بنية أعداد املوظفين للسنة الجارية

تقديم مشروع امليزانية الفرعية لوزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  | 

 
 1.144 :اإلجمالي العدد

  

 النوعالتوزيع حسب 

موظفو التنفيذ 

والساللم  6الساللم )

 (املماثلة

11% 

موظفو اإلشراف 

 9إلى  7الساللم من )

 (والساللم املماثلة

10% 

األطر واألطر العليا 

وما فوق  10السلم )

 (والساللم املماثلة

79% 

 الذكور 

 (59)% 

 اإلناث

(41)% 

 الرتب/التوزيع حسب الدرجات

املركزية املصالح 

(30)% 

  الالممركزةاملصالح  

(70)% 

 التوزيع حسب املصالح
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 (قطاع التشغيل)الوزارة في أرقام 

 بنية أعداد املوظفين للسنة الجارية
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 تطور عدد املستفيدين
 (  أشهر 9) 2021و 2020ما بين 

 الصناعة

45% 

 الخدمات

41% 

الفالحة 

 والصيد

2% 

 الفندقة

2% 

 التعليم

4% 

 البناء

1% 

 أخرى 

5% 

 التوزيع حسب النشاط االقتصادي

52 476 

74 865 

2020 2021

"إدماج"برنامج    

2414 
6349 

4013 

11101 

 الباحثون عن شغل املستفيدون  املقاوالت املستفيدة 

 الصناعة

 البناء 7%

15% 

 الخدمات

40% 

 الفندقة

7% 

الفالحة 

 والصيد

2% 

 التعليم

قطاعات  3%

 أخرى 

26% 

 التوزيع حسب النشاط االقتصادي

"تحفيز "برنامج   

326 

1634 

2377 

4700 

6583 

258 

1648 

2113 

3235 

4200 

7863 

التكوين في إطار الشراكات 

 الجهوية

 التكوين التأهيلي أو التحويلي

التكوين في إطار الشراكات 

 الوطنية

التكوين التعاقدي من أجل 

 التشغيل

 التكوين عن بعد

التكوين في إطار دعم 

 القطاعات الواعدة

2021

2020

السيارات   

13%  

 مراكز االتصال

2% التجارة   

 والتوزيع 

1%  

 التعليم

54%  

 االيواء والطعامة

10%  

 الصحة

6%  

 الخدمات

6%  
 الصناعة

2%  

 قطاعات أخرى 

8%  

 تطور عدد املستفيدين
 (  اشهر 9) 2021و 2020ما بين 

 التوزيع  حسب النشاط االقتصادي

 تطور عدد املستفيدين
 (أشهر 9) 2021و 2020ما بين 

 التوزيع الجهوي للمستفيدين

الداخلة واد 

 الذهب

1% 

سوس 

 ماسة

3% 

 الشرق 

3% 

الساقية  -العيون 

 الحمرا

4% 

واد -كلميم

 نون 

4% 
بني مالل 

 خنيفرة

-مراكش 5%

 اسفي

6% 

 -درعة

 تافياللت

8% 

طنجة تطوان، 

 الحسيمة

9% 

 مكناس-فاس

17% 

سال -الرباط

 القنيطرة

17% 

-الدار البيضاء

 سطات

23% 

 "تحسين قابلية التشغيل " برنامج 

 "دعم التشغيل الذاتي " برنامج 

 (قطاع التشغيل)  2021املنجزات 

 تطور عدد املستفيدين
 (  أشهر 9) 2021و 2020ما بين 

5344 

1366 
1668 

4352 

1517 
2159 

 منصب شغل محدث مقاولة محدثة مواكبة 

2020 2021
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 أهم األهداف الرقمية

 125.000 "أوراش " برنامج 

 12.500 "الفرصة "  برنامج

 35.000 زيارات التفتيش

 200  املقاوالت واكبةم/املفاوضة الجماعية

تقديم مشروع امليزانية الفرعية لوزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  | 
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 (قطاع التشغيل) 2022امليزانية 

 الفصل
 امليزانية العامة 

 (2021قانون املالية لسنة )
 امليزانية العامة

 (2022مشروع قانون املالية لسنة ) 
% قانون املالية /2022مشروع قانون املالية لسنة  

2021لسنة   
 9,26+ 000 258 262 000 024 240 املوظفون 

 0,03+ 000 332 322 000 232 322 والنفقات املختلفةت املعدا
 129,45+ 000 525 159 000 525 69 االستثمار

 17,78+ 000 115 744 000 781 631 املجموع

 ملخص اعتمادات امليزانية العامة املتوقعة حسب الفصول 

 املتوقعة (الشباب بتشغيل النهوض صندوق ) خصوصية ألمور  املرصدة والحسابات (التكوين قسم) مستقلة بصورة املسيرة الدولة ومرافق العامة امليزانية اعتمادات ملخص
 الفصول  حسب

 الفصل

 صندوق النهوض بتشغيل الشباب (SEGMA)  قسم التكوين امليزانية العامة
مجموع مشروع قانون 

 2022املالية لسنة 
 مشروع قانون املالية 

 2022لسنة 
 مشروع قانون املالية

 2022لسنة 
 تحويالت

 أو دفوعات
مشروع قانون املالية 

 2022لسنة 
 تحويالت 
 أو دفوعات

 - - 000 258 262 املوظفون 

- - 
- 

 - 000 300 000 300 000 332 322 املعدات والنفقات املختلفة
 - 000 100 000 100 000 525 159 االستثمار

 املجموع
744 115 000 400 000 400 000 785 800 000 - 1 529 915  000 
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  من فرصة شخص 250.000تمكين 
   واكتساب مؤهالت مهنية عمل

 املشاريع بمختلف العاملة اليد تعزيز 
 القطاعات طرف من املبرمجة االستثمارية

 والجماعات العمومية واملؤسسات الوزارية
 وكبرى  صغرى  عامة أوراش إطالقو  الترابية

 وذلك والجماعات، واألقاليم الجهات بمختلف
 الشغل سوق  من املقصيين إدماج بهدف
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 "الفرصة " برنامج  

 ة فرديةبادر م60.000  دعم 
 خالل من الرائدة املشاريع حاملي دعم

 أجل من وتكوينات وتوجيه مواكبة
 أطواره كل في املقاوالتي املشروع هيكلة

 تحقيقه، غاية إلى الفكرة تصور  منذ
 يصل قد شرف قرض خالل من وكذا

 مدى على ويسدد درهم 100.000 إلى
 سنوات 10 أقصاه
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لوزارة الفرعية انية امل ملشروع العامة لوزارةاملناقشة الفرعية انية امل ملشروع العامة قتصادي  املناقشة قتصاديدماج دماج

والكفاءات والشغل الصغرى والكفاءاتواملقاولة والشغل الصغرى   واملقاولة

املالية السنة املاليةبرسم السنة   20222022برسم

  

ن شار املس والسادة السيدات العامة، املناقشة بداية

نامل م سيح ل ا حظي ال السامية ة املولو الثقة ع ر الوز السيد

ام امل مختلف والتوفيق السداد لھ ن متمن يوي، وا ام ال القطاع ذا

عرض أثناء بإلقائھ قام الذي القيم بالعرض ومشيدين واملسؤوليات،

القطاع ذا انية م   .مشروع

مناقش أن شارون املس السادة للقطاعواعت الفرعية انية امل ة

ومي ا نامج ال الواردة التداب ا ف ستحضر أن بد ال ة سنو مناسبة

دعمةاملرتبط واملتمثلة قتصادي، دماج باألحرى أو شغيل ال بمحور

مال  ع والعمل الشغل، مناصب دماجئخلق فرص مع الكفاءات مة

قا ن تحس برامج وتكييف ، املأجور،امل شغيل ال ودعم شغيل ال بلية

ب وتقر الشغل سوق الوساطة شطة أ ودعم ي، الذا شغيل ال ودعم

ن تحس وكذا شغيل، ال عاش إل ة و ج برامج ووضع ن، املواطن من ا خدما

ال التداب و العمل، وظروف الشغل سوق ساؤالتاشتغال ا مع تطرح

تقييم مستوى للسياسعن ومة مجالا خاصة جتماعية، ة

التداب ذه تنفيذ ومآل البطالة من د وا شغيل   .ال

انية امل عرفتھ الذي م امل باالرتفاع ھ التنو تم أخرى، ة ج ومن

املالية قانون مشروع امل ن و الت وكذا شغيل، ال لقطاع الفرعية

مع2022 من2021مقارنة انتقلت حيث س632، م در إ2021نةمليون

لسنة املالية قانون مشروع م در مليار من د ادات2022أز الز ذه ،

دعم إ ك صة ا توجيھ وتم مة، م سبة ثمار س انية م ا م نالت

ان الر أن اعت أنھ غ أحيانا، ة والصغ والصغرى املتوسطة املقاوالت
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فتح وكذلك دات التع تنفيذ يبقى اتك املركز مع اجتما حوار

تمام و قوق وا الواجبات ثقافة وترسيخ ن جتماعي والفرقاء النقابية

إعاقة وضعية اص يتجزءباأل ال جزءا م يالعتبار املغر املجتمع من

قوق  ا امل ب م تمتيع   .وضرورة

طموحة مخططات وضعت املتعاقبة ومات ا فإن لذلك، يجة ون

و  ج ز وضلتعز وال الشباب، ارات م ن وتحس الشغل، فرص استحداث د

ة املطلو ارات امل ن ب املواءمة وتحدي امج ال تجزؤ ولكن عمال، ادة بر

ع للشباب قتصادي دماج لتحقيق عائقا شكال املتاحة العاملة واليد

فعال   .نحو

إتا إ ن شار املس السادة أحد دعا فقد سبق، بما حةوارتباطا

تنمية إ دف خدمات و ب، والتدر الفردي امل التوجيھ خدمات

عمال ادة ر مساندة إ وكذلك الشغل، سوق ة املطلو الكفاءات

الشغل فرص استحداث ز لتعز   .للشباب

سي الوزارة ا ستعتمد ال اتيجية س عن ساؤل ال تم كما

  .القطاعذا

امل السادة أحد التقائيةوذكر ع ترتكز الية ا ومة ا أن ن تدخل

لضمان أقطاب ل ش قطاعات وتجميع العمومية امج وال السياسات

رفع أسباب عن السياق نفس سائال م يدة، ا امة وا الفعالية

الوط والصندوق جتما للضمان الوط الصندوق ع الوزارة وصاية

جتما حتياط واملالية،،ملنظمات قتصاد لوزارة ما أنوإسناد علما

عن وكذا يتجزأ، ال ل جتماعية ماية وا شغيل وال الشغل ثالوث

ن ب فرق وجود إ ا مش ة، ال ووزارة جتماعية ماية ا ن ب العالقة

ة ال وزارة ألن الشاملة، جتماعية ماية وا الشاملة ية ال التغطية

أن يمكن والتقاعدال الشغل حوادث قبيل من قضايا   .تدبر
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ساؤالت وال احات ق و املالحظات أغلبية تمحورت وقد ذا،

التالية املحاور حول ن شار املس والسادة السيدات قبل من   :املطروحة

 قتصادي   :دماج

اما تحديا ل ش للشباب قتصادي دماج أن إ شارة تمت

املغرب، كماأمام مية، من ة كب درجة يحتل امللك جاللة ه اعت حيث

صلب الشباب قضايا وضع ضرورة ع ملان ال افتتاح خطاب أكد

ل مندمجة اتيجية اس إعداد وع ديد، ا التنموي   .شبابلالنموذج

ل ش مرسوم والشغل قتصادي دماج ق طر أن اعتبار وتم

الن مخرجات خالل من عوا حث والذي ديد، ا التنموي موذج

ل ش تتكيف ة، قو ية وتدب وسلوكية تقنية ارات بم ة املغار د تزو

قانو إطار خالل من شغيل، ال ودعم الشغل سوق حاجيات مع يمستمر

وإدماجية سة متجا وسياسات أفضل امة وح   .قوي

ن ب من والشغل قتصادي دماج قطاع أن يل وتم

ائحة،القطاعا ا ا فرض ال القاسية نائية ست بالظروف تأثرت ال ت

ع كب ل ش أثرت وال الوقائية جراءات و ة از ح التداب يجة ن

بالغ ل ش تضررت ال العاملة الطبقة وع الوط قتصادي شاط ال

، طار ذا و للمناصب، والعمال العامالت مئات فقدان تمجراء

التغطية منظومة مستوى ع حقيقي إصالح مباشرة ضرورة ع اح

الوط املشروع ذا ل ودقيقة ة وا زمنية جدولة ووضع جتماعية،

وتحديد دولة، ا ذه ام اح بضرورة ومة ا وإلزام املسبوق غ الكب

سنة اية أقصاه زم استفادة2025سقف ع والعمل مليون22،

عنم سا ن والتأم ة جبار ية ال التغطية من ومواطن واطنة

شفاء، س أو والدواء ب التطب ف بمصار يتعلق فيما سواء املرض،

حوا إدماج ة بمقار ھ التنو مع العائلية، ضات التعو عميم مليون3و
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مشروع بمناسبة جتماعية ماية ا مشروع ومواطنة قانونمواطن

ومة2022ةاليامل ا ذه ل عة م بداية   .و

 كورونا وتداعيات   :البطالة

حول للتخطيط السامية ية املندو ر تقر ي"ووفق امليدا البحث

ورونا ات تأث مجموع،"حول الشغل فقدان أن إ شارة تمت

سنة مسبوق2020القطاعات غ حدا منصب432خسارة(بلغ ألف

إحداث مقابل سنة165شغل جديد منصب وصلت)2019ألف كما ،

حوا البطالة عدد2019سنة%9,2مقابل2020سنة%12سبة لغ و ،

سنة العمل عن ن تھ1.429.00حوا2020العاطل س بارتفاع عاطل

سنة29% مع الشباب2019مقارنة أوساط البطالة سبة وارتفاع ،

ن ب ما م أعمار اوحة م24و15امل ادة%31,2إ%24,9نسنة 6,3بز

البطالة سبة أن للتخطيط السامية ية املندو معطيات وتؤكد نقط،

إ امل ن و الت خر صفوف سبة%25,5وصلت ال ذه تصل نما ب ،

امعية%19,7إ ا املؤسسات خر   .صفوف

ائحة، ا من املقاوالت من العديد تضررت فقد ذلك، مقابل و

حواح مؤقتا توقفت ائيا%16يث وتوقفت الصغرى، املقاوالت من

مع%3حوا واملطاعم، والفندقة النقل فروع رة الظا ذه مت و ا، م

عدد وصل إذ اء، الشر ن ب جتماعية واملفاوضة الوساطة يات ب ضعف

سنة الشغل سنة38.672إ2019نزاعات العدد ارتفع نما ب 2020نزاعا،

فقدوا47.916إ ن واملواطن املواطنات من كب عدد أن إ إضافة نزاعا،

كب اقتصادي ود ر إ أدى ما و و ائحة ا تداعيات جراء م مناص

أك   .واجتما

تطال البطالة بأن شارات املس السيدات إحدى شبان4وصرحت

أصل تمثل10من ال ة العمر الفئة ذه ل مؤسف أمر ذا و ثلث،

الشبابية، الديمغرافية القاعدة توسيع إ شارة يجب أنھ كما الساكنة،
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ياء س مشاعر وتنامي جتماعية ل املشا تفاقم م سا س مما

أيضا البطالة سبة تفاقم إ إضافة ذا حة، الشر ذه ل حباط و

أصل من شتغل واحدة امرأة أن حيث ساء، ال ال5صفوف و تاساء،

ا عد اص ا وللقطاع ومة ل أو مسؤولية شغيل ال   .فإن

العديد توقف بفعل ومية ا ودات املج من الرفع ع اح وتم

ات والشر املقاوالت وتأثر املدن من بالعديد دمات وا شطة من

وفيد جائحة فرص19بتداعيات عدام وا ل، ي امل غ القطاع وتراجع ،

سواء البطالةالشغل سبة جعل مما اص، ا أو العام ن القطاع

سبة ب ترتفع الشباب إصالح%13صفوف مية أ ع التأكيد تم حيث ،

حقال بدوره ل ش و قتصادي سيج ال ينخرط ح ل ي امل غ القطاع

فر  لق ما   .الشغلصم

حول ستفسار وتم باعتمذا، خ ومي ا القرار ادخلفيات

م اتشروط مبار اجتياز ن الراغب د الشوا حام حق فة

السن سقيف ب التعليم قطاع العمومي وي ا سنة30التوظيف

ا انتظار طال شغل فرصة من مع مليون حوا سيحرم   .مما

 امل ن   :التكو

القطاعات م أ ن ب من عت والذي ، امل ن و الت يخص فيما أما

إيجابية،ا اسات ع ا من لھ ملا بالغة، مية أ تك وال ساسية و ة يو

من ز عز و شغيل ال ودعم جتماعية و قتصادية ضة بال يتعلق فيما

خالل من ي املل التدخل جاء ذلك ألجل جتماعية الدولة وإرساء والسلم،

وتنو امل ن و الت عرض يل لتأ خصصت ال العمل نجلسة وتثم ع

القطاع عرف خ التار ذلك ومنذ البيداغوجية، املنا وتحديث ن امل

سراع ضرورة ع السياق ذا اح تم إذ مة، م بناءديناميكية

والكفاءات ن امل   .مدن
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وساط ع امل ن و الت انفتاح ز عز ضرورة إ الدعوة وتمت

ب املنافسة ثقافة س وتكر نية، املؤسساتامل ومختلف ونة امل يآت ال ن

ن و الت ز عز وإ ا، وإتقا ية جن اللغات علم ودعم لھ عة التا د واملعا

ل ل طر مواكبة مية أ من لھ ملا العادي ن و الت جانب إ املستمر

نفس إلعطاء الوحيد املنفذ اعتباره و الساحة، ا عرف ال املستجدات

ن، للمؤطر اجديد عرف ال ركية وا التطور ملالءمة والضامن

الشعب مختلف مستوى ع اصلة ا ات والتغ ديثة ا التكنولوجيا

ديدة ا   .الصناعية

امة رافعة ون سي ة القرو العائلية الدور ة تجر تب أن اعتبار وتم

تمت كما شغيل، وال ن و الت مستوى ع املحققة النتائج ن تثم

داخلاملطالب صناعية ووحدات ن و للت مراكز بخلق أخرى ة ج من ة

ون، احال اق تم القروي،كما العالم امل ن و للت مراكز  إحداث

ن، واملؤطر ساسية ليات و ات بالتج املتواجدة املراكز د  وتزو

الوس ذا املتواجدة الكفاءات الت مؤ من اطلإلستفادة وصقل

ا   .واحتضا

عن ذا، ساؤل ال ،وتم امل ن و للت الوطنية اتيجية عنو س

املحققة املرحلية مآلنتائجھ عن وكذا بإحداث، املتعلق ي املل نامج ال

والكفاءات ن امل  .مدن

 الشغل شية   :مف

الوزارة داخل ش التفت از ج دعم ع شارون املس السادة أ

و  املخالفات لرصد فعالة آلية عت ناحية،والذي من القانون تطبيق مراقبة

عدد كب بنقص غالبا يصطدم والذي أخرى، ناحية من اعات ال وحل

ستفسار تم إذ يكية، واللوجس املادية انيات م وقلة الشغل مف

جدد ن ش مف شغيل ل فرص فتح عدم أسباب نظراحول دوار، مية أل
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امل تتج وال ا، يقومون عال والوقوف املخالفات ورصد راقبة

العمل وأماكن اص ا القطاع اعات ال وحل القانون   .تطبيق

ا يحظى ال مية إ شارة وآليةوتمت از كج الشغل مف

اعات ل حلول وإيجاد املقاوالت روقات ا لضبط وأساسية مة م

ام اح مدى ومراقبة ماعية وا الفردية الشغل،الشغل قانون مقتضيات

م أ صعبة،غ ظروف العمل، شتغلون وسائل غياب عرف ظل و

صفوفھ، خصاصا از ا م الثحي ذا عدد ش400يتعدى مف

ما شغل، عن يراقبون د مقاولة،238يز املطالبةالف تمت ذلك و

از،ب ا ذا للتوظيف مة م مالية مناصب إ تخصيص وكذلك

عتمك م ام بم للقيام ة الضرور العمل وسائل من م وجھأي ،كمل

ن محام ب وتنص الوصية الوزارة طرف من م عمل مزاولة أثناء م وحماي

عات متا الغالب ا ع نتجت كيدية، ايات لش م عرض أثناء م ع للدفاع

القانون  تطبيق ع م حرص ب س  .قضائية

 الةال شغيو ال عاش إل والكفاءاتالوطنية   : l’ANAPEC ل

ة،ضماناو  املغار جميع ن ب واملساواة الفرص افؤ وتحقيقا لت

شغيل، ال مجال جتماعية و املجالية ميةللعدالة أ ع التأكيد  تم

والكفاءات شغيل ال عاش إل الوطنية الة الو لة ي  )أنابيك( إعادة

ANAPEC   الباحكمؤسسة توجيھ دورا تلعب فرصعمومية عن ن ث

ال افة حاضرة ون لت اابالشغل ل فروع فتح خالل من الوط

 .والقرى باألقاليم

 واملتوسطة الصغرى   :املقاوالت

عد ا أ اعتبار تم واملتوسطة، الصغرى املقاوالت بموضوع وارتباطا

جتماعيأرافعة و قتصادية للتنمية لليدةساسية مشغل م أ ا و ل

ل العاملة، ش الوطنية،95إذ املقاوالت من يلاملائة تم أنھ غ

املشروع ذا ي تأ لم ومة ا الصغرىأن للمقاولة ية تحف بإجراءات
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ا، عاش إل ومبادرات ارتف واملتوسطة أمام املقاوالتاعخصوصا عدد

وفيد جائحة آثار بفعل فالس طور السائرة أو  ،19املفلسة

سومحدودية جذب امة وا عثالنجاعة والتوز اصة ا مارات

العمومية تمارات لالس املنطلق. املنصف ذا ضرورةومن ع اح تم

ال خرى،شغيليع شغيل ال ألنماط بديال أض الذي ي  الذا

لأيجبالتاو  تمو برامج ووطنية مسؤولية ل ب بناك تنخرط ن

الشبا ع يمشار الذا شغيل ال إطار مقاوالت وخلق   .ب

شغل وال املواطنة، املقاوالت دعم مية أ ع التأكيد وتم

املقاوالت ا ش ع ات إكرا عدة ناك أن علما الضرائب، وتؤدي الشباب

الصعبة الوضعية ذه  .ظل

 املنظم غ   :القطاع

إ شارة الوتمت لة ي تتو عملية إجراءات غغياب قطاع

لسنة املا القانون مشروع يمثل2022املنظم م م جد قطاع و 30،ف

ام، ا الداخ الناتج من ما املائة و م،170عادل و در شغل مليار و

ص،2,5 حوا مليون الدولة نة خز فقد سن40و م در ا،مليار كماو

ل ي امل غ القطاع من ش ع أسرة ن مالي خمسة حوا استفادة كشفت

قتصادية شاشة ال م الص ر ا مرحلة إبان الدولة دعم من

جتماعية الدعوةببالدنا، و تمت لذلك يجة ماون اتخاذ إلدماج إ يلزم

قتصادية املنظومة ل ي امل غ   .القطاع

 شغيل   :ال

ياعت  تأ ال الوط قتصاد تنمية أن ن شار املس السادة أحد

من أساسا ي تأ بل الصناعية، بالقطاعات وض وال املقاوالت بخلق فقط

الرأسما و شغيل ال بقطاع وض وال الناشئة واملقاولة املقاولة دعم لخالل

ع صبع وضع يقت شغيل ال ملعضالت ناجعة حلول فإيجاد شري، ال

الظرفيةالتح ألن لة مست وأخرى ة يو ب إجابات تحتاج ال ديات
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ة متوج نائية الدولست من العديد غرار ع ماعية ا املناعة نحو

  .املتقدمة

شغيل ال موضوع حول وطنية مناظرة نظيم ب املطالبة   .وتمت

مما شغيل، ال الوساطة يات لب وي ا البعد غياب يل وتم

ضعفا عيفرز قادرة برامج وتنفيذ وضع ومحدودية ستقبال يات ب

ال وطنية برامج سة حب ا جعل و ابية، وال ة و ا التطورات مواكبة

ا ام م لنجاح ة الضرور واملحلية ة و ا الصيغ بإبداع   .سمح

سياسة مجالية وعدالة مجا توازن تحقيق ع اح وتم

اتيجية اس مع شغيل بماال القروي، العالم و النائية باملناطق ومة ا

الشر نوب ا   .ذلك

والذي ومي ا نامج ال ن مضام يل ت ضرورة إ الدعوة وتمت

امليدان العمومية السياسات ل ل سا املحور شغيل ال جعل

لل سياسة إرساء مبدعة برامج بإطالق م ال كما شغيلقتصادي،

امل بدامت ما و و ومتجددة، املاة القانون مشروع خالل من ا وا

ال شغيل ال عة م بأرقام جاء فإنھ ائحة ا ظروف ورغم الذي ا ا

عاش بإ الكفيلة التداب مستوى ع وال ومية ا القطاعات مستوى ع

الواردة شغيل ال برامج مستوى ع أو الشغل فرص خلق قصد املقاوالت

  .ملشروعا

برنامج ا بي من ومة، ا ا وضع ال امج بال شادة وتمت

رنامج" أوراش" التأكيد" فرصة"و تم إذ الشباب، ن املقاول دعم أجل من

كب عدد ات ا ن ب ما ة و ا العدالة منطق وفق ما يل ت مية أ ع

املحدثة، املناصب إكمامن طار نفس شارة لتمت املشا

طرف من ع املشار حام الشباب ن املقاول تواجھ ال وقراطية الب

إ للشباب املمنوحة القروض عن ضمانات عدة بطلب تقوم ال البنوك
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معھ يصعب مما سباب توضيح دون امللفات من للعديد ا رفض جانب

أحسن ات مستو إ الصغرى املقاوالت   .انتقال

م أ ع اح مقاوالتوتم شاء إ ع والتنمية وة ال خلق ية

باب است وكذا جدا، ة صغ مقاوالت خالل من أو ي الذا املقاول نظام إطار

يتطلب ما مع الفئات، ل ل اقتصادي إدماج خالل من جتما السلم

امج وال السياسات يل ت والقطا ي ا ال للبعد إدماج من ذلك

ال وإشراك وارالعمومية، ا مأسسة ع ن قتصادي و ن جتماعي فرقاء

الد امل ت ا قوام وار ل متجددة ثقافة س وتكر نجتما يمقراطيت

س ت م سا طراف ي ثال حوار ع وقائمة شاركية، وال التمثيلية

النقابات وقانون ضراب قانون خاصة جتماعية، ن القوان   .إخراج

أن اعتبار املجتمعوتم من يتجزأ ال جزء إعاقة وضعية اص

ورغم الدستور، م ل ا يضم ال قوق ا امل ب تمتعون و ي، املغر

الشغل عالم م إدماج فإن شغيل، لل الوطنية اتيجية س م إدراج

وخسارة عبئا م و عت ات والشر املقاوالت اب أر فأغلب شما، مح يبقى

إعطا دون م،للشركة كفاءا إلبراز فرصة الدعوةم تمت إحيث

إجراءات اتخاذ خالل من الشغل ا حق من ضومة امل الفئة ذه إنصاف

الشغل عالم عاقة ذوي بإدماج العمل اب أر تلزم   .عملية

أ ن، املتدخل من ثلة ارتأى ن املعلنح شغيل ال رامج و مبادرات ن

املشروع، ذا ا ومةمعظم ع ا رامج و ملبادرات استمرارا ل ش ا

نامج السابقة، وصغرى،اما"انطالقة"ك ى ك مؤقتة عامة أوراش برنامج

ا أطلق ال وراش اغلبية شغيل لل واستمرار يل وت تفعيل و ف

السابقة، ومات برن ا خصوص الفرديةلدعم"الفرصة" امجو املبادرات

الصغر  ع املشار ل مابي ى،وتمو فاق محدود نامج قى ب مرافقتھ يتم لم

والتأط ن و والت والتوجيھ  .للمواكبة
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أنھ ن شار املس السادة عض اعت شغيل، ال بموضوع أماموعالقة

شغيل، لل شمة املح ومية ا املبادرات سياسات ذه غياب وامام

شغيل، ال عاش إل حقيقية رامج و وم عمومية ا طموح املتعلقيبقى ة

عنھ املعلن الية ا ومية ا الوالية خالل شغل منصب مليون بإحداث

املش حزاب برامج و ومي ا نامج املنال،لةال عيد خاصة لألغلبية

املا القانون مشروع املحددة النمو سبة سقف و%   3,2ظل و

بإعالن املشروع ذات تأكد فرصة125ما شغلالف منصب س ول شغل

املقبلة للسنة كسقف  .  طبعا

التالية املالحظات من مجموعة يل وتم   :ذا،

منظمة - مع املتبقية تفاقيات ع التصديق ر امل غ التأخر

تفاقية خصوصا ، الدولية  .87العمل

واملفاوضة - جتما وار ا مأسسة قيقية ا رادة غياب

و  ماعية قيقيا ا مضمونھ  .إعطاءه

القانون  - ام اح وعدم النقابية ات ر ا ع وم  .ال

للضمان - الوط الصندوق مؤسسة لدى باألجراء ح التصر عدم

الكث رب رة ظا م عن ائحة ا أبانت حيث ، جتما

ح التصر عدم جتماعية م مسؤولي من العمل اب أر من

أحس و باألجراء، امل مال ي ز ا ح التصر حوال ن

الباطرونا، مع أحيانا ا بتواط أو ش والتفت املراقبة آليات غياب

جتماعية ا حقوق من ضة عر فئة يحرم  .مما

بل - العديد داخل نية امل والسالمة ة ال ن تفعيل عدم

العمال من العديد يجعل مما املقاوالت، من الساحقة غلبية

ملخا سلبايتعرضون يؤثر مما العمل، مواقع من كث ة، كب طر

ن العامل ؤالء ل والنفسية ية ال م حال  .ع
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عالقات - ط ور والعمال العامالت مع العمل عقود إبرام عدم

القانون  خارج  .شغلية

عد - عن شتغال مستوى ع ي قانو فراغ  .وجود

اجرة - امل العمالة الية باألرا(إش العامالت  ).سبانيةوضعية

عرف - ال الفالحية والضيعات باملزارع والعمال العامالت وضعية

مميتة نقل ظروف و العاملة لليد شعا  .استغالال

دائرة - من يوسع مما أحيانا، ا وتواط الشغل زة أج ضعف

ح التصر عدم بدءا الشغل عالم م ال ات ا ن و روقات ا

م ا حر ع يق والتض منم م وحرما م بطرد اء وإ النقابية

الشغل مدونة املضمونة م  .حقوق

إنصاف - وعدم بالشغل املرتبطة القضائية ام ح تنفيذ الية إش

 .العمال

ن - العامل شھ ع زال ال الذي املقبول وغ املقلق الوضع

حل إيجاد محاولة دون الوط عاش الفئةلوالعامالت ذه

تقدم تفرضال باتت وال ا مي أ عن ائحة ا أبانت خدمات

املنظم املرسوم النظر إعادة  .ضرورة

ي ما تحقيق بضرورة املطالبة تمت ذكره، سبق ملا يجة   :ون

ة - دار و والتنظيمية والقانونية عية شر ال طر وضع سراع

ز  لتعز قتصادية الدورة ل ي امل غ القطاع وخلقإلدماج

شود امل النمو وتحقيق وة  .ال

مالية - ات تحف خالل من واملتوسطة الصغرى املقاوالت دعم

العاملة اليد استقطاب ع قادرا مجاال ون لت ا ومواكب  .وجبائية
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وتدعم - الشغل مناصب ع تحافظ ال الوطنية املقاوالت دعم

ار  .بت

الشغل - نزاعات لتدب جديدة آلية خلق  .ضرورة

العمل - عن ن املتوقف والعمال للعامالت الشغل مناصب جاع اس

ائحة ا تداعيات من ن  .واملتضرر

الشغل - حوادث عن ض بالتعو املتعلق القانون  .مراجعة

سيط - وت قيمتھ من بالرفع الشغل فقدان عن ض التعو إصالح

منھ ستفادة  .شروط

د - لضمان نية امل نتخابية ن القوان مراجعة يمقراطيةضرورة

 .نتخابات

ح - بالتصر يتعلق فيما للقانون الصارم التطبيق ع ر الس

لضمان جتما للضمان الوط الصندوق لدى باألجراء

سنة أفق ن مالي ستة إ بإدماج2025الوصول يل والت ،

الوط الصندوق ات بم ن العامل ن واملمرض املمرضات

جتما  .للضمان

ا - واملفاوضاتحماية ي النقا التنظيم وحق النقابية ات ر

جراءات تفعيل الفعالة مة للمسا ا ز عز و ماعية ا

حقوق وحماية نية امل والسالمة ة وال الوقائية والتداب

داخل جتما لالستقرار ضمانا العاملة الطبقة سبات ومك

تفاقية ع واملصادقة  .87املقاولة،

امل - ز حداعز يضع عادل، اجتما بقضاء القضائية نظومة

قضائيا سم ل العمال من ضة عر فئات ع املمارس للظلم

محاكم وخلق ية املغر املحاكم أمام لسنوات املطروحة م ملفا

جتما القضاء  .متخصصة
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ماية - ا منظومة لتوسيع القانونية الب وضع سراع

ال شمل ل الذينجتماعية ن رفي وا ن ني وامل جراء و عمال

ي، املغر الشعب فئات ل و ل، ي امل غ القضاء إطار عملون

تفاقية إطار الدولية املغرب امات الل املصادق102تنفيذا

مؤخرا ا  .عل

املقاوالت - خاصة تضررا، ك قتصادية القطاعات دعم

جدا ة والصغ واملتوسطة منالصغرى ن، الذاتي ن واملقاول ،

ع قادرا فضاء ون لت ا ومواكب وجبائية مالية ات تحف خالل

العاملة اليد  .استقطاب

ة - از ح التداب جراء توقفت ال الشغل مناصب ع فاظ ا

شرعنة وعدم العمل حقوق ام واح ائحة، ا ة ملواج

ال طرد عن أحيانا والتغا العمالية حات سر ألسبابال عمال

داخل ماعية ا املفاوضات يع ع والعمل نقابية،

 .املقاوالت

القرارات - أن علما ة، و ا ات باملدير وي ا ع الطا تفعيل

دارة متمركزة  .تبقى

فاظ - ل املقاوالت داخل ماعية ا املفاوضات يع ع العمل

الشغل مناصب  .ع

آخر، سياق املو السادة الصندوقصرح أداء بأن شارون س

إ ومية ا ندسة ال حولتھ الذي جتما حتياط ملنظمات الوط

القيام يجب لة مست إصالحات إ يحتاج و ف قتصاد، و املالية قطاع

لھ، تمو س مقاي ومراجعة للنظام، املا التوازن استعادة وتتمثل ا،

الط التحكم آليات ز عز جيلمع نجاح شروط وتوف العالج نفقات

ولوجھ س وت املؤمن مصا حماية أجل من الوطنية تفاقيات من

التعاضدية التكميلية ية ال التغطية تأط وأيضا   .للعالج،
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نفس الصندوقطارو إ ب يذ املن نفس أن التأكيد تم ،

قط إ ه تدب تحول الذي جتما للضمان واملاليةالوط قتصاد اع

يواجھ فإنھ اص، ا القطاع املرض عن جباري ن التأم يتو الذي

املقدمة دمات ا وجودة مستوى من الرفع تتمثل تحديات عدة بدوره

التوازن ع املحافظة جانب إ شري ال الرأسمال وتنمية ر وتطو للمرض

حوا ز ال وصل حيث ، در200املا بقراراتمليون ھ التنو مع م،

املعاشات م جديد نظام اعتماد املتمثلة للصندوق داري املجلس

لألعمال املرجعية الوطنية فة التعر من والرفع العائلية ضات التعو ومبالغ

ن واملشتغل ن املشغل ات ا اش من إضافية اقتطاعات دون وذلك   .الطبية،

ضرو  ع ن املتدخل السادة عض املرسوموأكد النظر إعادة رة

تتم ولم عليا، د شوا حام م م ألن ، الوط عاش ن للعامل املنظم

العاملون ا م ي عا املعاناة ونفس م، وضعي ة سو الساعة د

لألجور  ى د د ا ع يتوفرون ال الذين ة سو ال بالنوادي   .والعامالت

دور تفعيل الوزارة ع ن يتع وجعلھكما للشغل، الوط املرصد

القطاعات ع عتماد و الشغل، عن ن والباحث الشباب متناول

من ن املتدخل جميع ود ج تظافر وضرورة الشغل، فرص توف ساسية

عروض بإغناء شغيل ال بقطاع وض ال من" نابيك"أجل املبت لتحقيق

الوساطة، يتحدد الذي ا شا إ ودمو وراء ا من د مز ببذل ن طالب

والكفاءات شغيل ال عاش إل الوطنية الة الو طرف املناطقمن داف الس

البطالة من عالية سب ع تحتوي ا أل والنائية، ة   .القرو

فيما واملالية قتصاد وزارة عن الصادرة املعطيات استحضار وتم

كت أن إ ش وال والعمال، العامالت أجور املوظفاتيخص أجور لة

م عدد البالغ ن أجور560واملوظف كتلة بكث تتجاوز موظفا، ألف

ي مليو م عدد البالغ اص، ا القطاع و) 2(مستخدمي مستخدم،

اتجاه لألجور ى د د با املقاوالت ام ال عدم ع الدالة املفارقة
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ف العمل من ساعات عشر مقابل بقليل تجاوزه أو ا، فوقمستخدم ما

ادة بز م تل لم املقاوالت أغلب أن كما تم%5اليوم، وال جر،

والنقابات والباطرونا ومة ا ن ب ا عل إ. تفاق الدعوة تمت ذلك و

فقدان عن ض التعو صندوق من ستفادة ومساطر شروط سيط ت

التأ وتوسيع ن، جتماعيت والتغطية ماية ا وتوف جتماالشغل، ن م

ة ال شروط وتوف البطالة، ضد ن التأم عميم و نية امل لألمراض

ونفسيا جسديا م وحماي ن والعامل العامالت افة ل ة الضرور   .والسالمة

شغيل ال صيغ مختلف يع ب املطالبة تمت طار، ذا و

وتمك الفردي ي الذا الشغل لتحف جديد ي قانو إطار ووضع ي، منالذا ينھ

حتضان منظومة ر تطو مع ومحليا، ا، و وج ا، مركز العمومي الدعم

مع ا، النطالق و السنوات ي الذا شغيل ال ع مشار برعاية الكفيلة

ن و الت رامج و منا وتقييم وتنفيذ إعداد اص ا القطاع إشراك

الت للمؤ أفضل وتوجيھ الكفاءات من الرفع أجل من حسباملستمر

الشغل سوق ات وأولو متطلبات ضوء ع ، الدرا واملستوى   .السن
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ر وز السيد رجواب وز السيد الصغرى  جواب واملقاولة قتصادي الصغرىدماج واملقاولة قتصادي   دماج

والكفاءات والكفاءاتوالشغل   والشغل

  

والسادة السيدات واستفسارات مداخالت ع جوابھ ل مس

بتعاو ر الوز السيد نوه ن، شار مقتضياتاملس تحليل ي يجا م

بناءة ملالحظات م وإبدا واملواكبة بع بالت وذلك الفرعية، انية امل مشروع

ل، ك القطاع د وتجو ن تحس محالة ال م سا س قيمة احات واق

و  املرحلة ودقة الوضعية ة صعو ظل تبقىقلةخاصة ال الوسائل

لتداعياتمحدودة يجة و ن ائحة، الصعبةلو لا املالية اضعية ش ع ال

نامجأغلبية ك الية است برامج توف مية أ ع أكد كما العالم، دول

رنامج" أوراش" ة" فرصة"و الصعبةملواج املرحلة   .ذه

قرب عن لإلطالع ة و ج جوالت عدة أجرت قد الوزارة أن وذكر

من احات اق وأخذ الوضع دقة ات،طرفوتحديد ا برمجةممث وكذا

و  اجتما إحوار بالنظر خاصة نقاشات، الفتح ديدة ا ام امل

منوطة   .بالوزارةأصبحت

تم وس مة، م يوي ا القطاع ذا ل املرصدة انية امل أن وأو

ل ش ع ة شر ال املوارد لفائدة ا م سبة علماتخصيص وقروض، دعم

مجتمعية قضية عد الشغل   .أن

أن إ ملاوأشار وزارات عدة ن ب كة مش قضية شغيل ال قضية

أوراش من ا حيثل املثال، يل س ع الفالحة وزارة شغيل، ال أكدم

بالفئات وض لل ومية ح أطر مع ة شاور لقاءات خلق ضرورة ع

وفيد أزمة من ال19املتضررة املجالية العدالة تحقيق دف و ة ج من

ات ولو أخرى صلب ة ج   . من



3 
 

ع أكد ة، و ا مسألة تمولتفعيل س ن أساسي مبدأين وجود

ما عل طار،عتماد والتمذا وطنية سياسة إطار ام

الوط قتصاد أن من بالرغم ة، و وج محلية الية إش ع يجيب الذي

التا و ن، د عد تتعا لم القطاعات وأن انتقالية يجبمرحلة

امل التدرج ة كتجر مواكب ن و ت بخلق شغيل ال قابلية ن   .تحس

شغ ال بقطاع وض ال أجل سياساتومن إنتاج يجب بأنھ أفاد يل،

وأيضا ثمارات، س وتخلق الالئق، الشغل فرص خلق م سا قطاعية

عن  ناتجة شغيل لل مؤشرات إعطاء ق طر عن بع الت م ثمارسا س

قطاع ل انية   .م

للضمان الوط والصندوق جتماعية ماية ا موضوع خصوص و

ذكر « CNSS »جتما ذا، متعددة وأسئلة ل مشا عدة طرح تم بأنھ

وأن صالح، مرحلة زالت ال جتماعية ماية ا أن من بالرغم الشأن،

ل بالتمو أسا ل ش يرتبط صالح بمسألة املتعلق ال   .ش

ناك أن أو فقد ن، املأجور وغ ن املأجور عمل خصوص و

مصرحألف 300 لكنمص شيطة20%، ال والفئة يقاربو ما

فقطألف55   .أج

إ إضافة ات، والتحف ي با ا النظام مناقشة ضرورة إ ودعا

ل ش بلشتغال الوحيد ل ا تمثل لن بائية ا السياسة ألن ك، مش

نقاش وخلق الشغل مدونة مقتضيات يل ت يجب كما ل، ا من جزء

و  النقابات مع مستمر و اوتفاعل القطاع، ن الفاعل نفة و الت ر تطو

ائحة ا تداعيات ا خلف ال اليات ش ع نفتاح   .و

بتقديم ن شار املس والسادة السيدات ر الوز السيد ووعد ذا،

ساؤالت وال املالحظات افة مفصل ل ش تتضمن نة ل كتابية ة أجو

ال ذا ل لفرعية انية امل مناقشة أثناء   .قطاعاملطروحة



  
  
  
  
 
  

  
  

 

      
  ::ملحــــــــق ملحــــــــق 

  اإلدماج اإلدماج   الكتابي للسید وزیرالكتابي للسید وزیراب اب الجوالجو
االقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل االقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل 

  والكفاءاتوالكفاءات
  



  
  
 
  

ة  والسادةأسئلة عنجو نالسيدات شار ناملس م   املح

الفرعيةبمناسبة انية امل مشروع   مناقشة

شغيللوزارة وال الصغرى واملقاولة قتصادي دماج

املالية والكفاءات السنة   2022برسم

  أمام

جتماعيةنة و الثقافية والشؤون بمجلسالتعليم

ن شار  املس

 
 

 

  

  

  

  

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, 

ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ, 
ⴷ ⵓⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ 

 

 
 

 المملكة المغربیة
 وزارة اإلدماج االقتصادي 

 والكفاءاتالتشغیل و والمقاولة الصغرى
 



 2 

  

  تقديم
نة جتماعيةعقدت و الثقافية والشؤون نبمجلسالتعليم شار نون22 ميو ااجتماعاملس

سنة2021 برسم للوزارة الفرعية انية امل مشروع ومناقشة السيد،2022لتقديم بحضور وذلك

وري الس س ر يو شغيلوز وال الصغرى واملقاولة قتصادي   . والكفاءاتدماج

دقيقا عرضا ر الوز السيد ألقى املناسبة ذه انيةخصص،ومفصالو م مشروع الوزارةلتقديم

املالية السنة تضمن2022برسم ال الذي جرائية والتداب السنة، ذه خالل الوزارة ع مشار

تخذ يلس امجلت وراش ال قصوى و مية أ تك   .ال

والسادة السيدات مداخالت منأما مجموعة مت فقد نة، ال املرتبطةقضاياالأعضاء واملواضيع

شغيلالوزارة،باختصاصات وال الصغرى واملقاولة قتصادي باإلدماج املتعلقة امليادين

  .والكفاءات

املداخالت، ذه مع والسادةع وتفاعال للسيدات ر الوز نالسيد شار شكرالخالصعناملس

تمام تقديرالو  شغيلوزارةبمال وال الصغرى واملقاولة قتصادي ووالكفاءاتدماج و ،

ال ستفسارات و سئلة دقة عكستھ الذي اتمام طرح ارتم ف وغ راء وجودة

ال احات ق مناقشقدمتو الفرعيةم ةبمناسبة انية امل   .للوزارةشروع

ر، الوز السيد شغيلوزارةنأ وأكد وال الصغرى واملقاولة قتصادي صة،والكفاءاتدماج حر

ةع رؤ وفق ا، باختصاصا املتعلقة وانب ا مختلف ومي ا نامج ال ن مضام يل ت

ديد ا التنموي النموذج يل ت ملغرب تؤسس واقتصادية امللكيةاجتماعية ات التوج إطار

امللك اللة ا لصاحب وأيده،السامية هللا نصره السادس التداعياتمحمد عتبار تأخذ ة رؤ

وفيد جائحة ا خلف واملبادرات19ال امج ال تنفيذ وتتو ببالدنا ياة ا منا مختلف ع

ائحة ا عد ما مرحلة نحو ي إيجا انتقال تحقيق أجل من رادية و   .التفاعلية

املنطلق، ذا الومن السيد أناعت ر رقابيةوز ومحطة ما م ا سنو موعدا ل ش انية امل تقديم

أفضل ة بمقار جميعا لنا سمح الذي ء ال راء، و ار ف لتبادل جيدة مناسبة عت كما ة، متم

مختلف مع الشراكة أسلوب وفق القطاع ا عرف ال والتحديات انات الر نملختلف الفاعل

م مقدم و ن املوقرةواملتدخل عية شر ال   .املؤسسة

السيدات ا أثار ال والقضايا ساؤالت ال م أ ع الوزارة ة أجو الوثيقة ذه وتتضمن ذا،

شارونوالسادة املحاملس أو وي ا أو التق ع الطا   .ذات

  

  



 3 

  

شغيلمجال   ال
  

 

شغيل -1 ال مجال اتيجية اس ة رؤ   غياب

البطالةعت  مستوى لتقليص ومية ا ة الالئقاملقار شغيل ال فرص خلق أفقيةودعم ة مقار

عتبار ن ع شغيل تأخذ ال قضية التاليةعرضانية ات التوج خالل   :من

 ،الشغل مناصب خلق طدعم ور القطاعية امج وال اتيجيات س تكثيف خالل من

ثمار  الشغس ملناصب الفعلية باإلحداثات   ؛لودعمھ

 الشغل سوق متطلبات مع ن والتكو التعليم والتوجيھ،مالءمة اللغات امتالك ز عز ع

الكفايات س تدر ة وتقو عمال ادة ر روح ودعم والسلوكية  املبكر مقتضيات(فقية

طار  نبا املتعلقالقانون و والت بية العلل و )والبحث نات، و الت ننة م خارطة(مواصلة

قال رطر امللتطو ن و العا)الت بالتعليم نات و الت د تجو ورش فتح إ باإلضافة ،

وس( الور البا نظام   ؛)إطالق

 ،الوساطة ودعم شغيل لل شيطة ال امج ال برامجتكثيف ووضع القائمة امج ال د تجو ع

املأجور العمل ودعم شغيل ال قابلية ن لتحس شغيجديدة ال ر خالللوتطو من ي، الذا

ات   ؛وترابيةشاركيةمقار

 العمل وظروف الشغل سوق اشتغال ن ماية،تحس ا توسيع ورش خالل من السيما

وكذا الشغل، سوق لرصد ليات ر وتطو شجتماعية تفت از ج عمل وعصرنة ز عز

  ؛الشغل

 ،شغيل ال وي ا البعد برامجدعم لورة و قاليم و ات ا مع ات شرا عقد ع

لإلدماج ة و ج برامج إطالق وكذا شغيل لل ة و   .للشبابقتصاديج

ومي ا نامج لل ديد،2026 – 2021وطبقا ا التنموي للنموذج اتيجية س ات التوج وكذا

شغيل بال وض لل ميثاق وضع وكذا شغيل، لل ومتجددة دامجة سياسة بلورة ع الوزارة ستعمل

ن جتماعي والفرقاء املعنية ات ا افة مع حوار  .إطار

شغيل -2 ال مجال وي ا البعد   غياب

ا ح وي ا البعد ل املتقدمةش ة و ا مع تماشيا شغيل ال مجال ومية ا ة املقار ما ،م

ع الوزارة عمل طار ذا   :و

 الوطنية للتداب مكملة ة و ج برامج وضع أجل من ات ا مجالس مع ات شرا عقد

صوص ا ع م شغيل  :لل

 ادات؛ الش حام غ لفائدة شغيل لل القابلية ن  تحس
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 ع؛الدعم املشار حام لفائدة املقاولة شاء إل  املا

 ة؛ القرو التعاونيات انطالق  دعم

 فضاءات الشبابإحداث لفائدة شغيل  .لل

 

 باإلدماج وض لل املة مت ة مقار عتمد ة و ج منظومات للشبابوضع ترتكزقتصادي

 :ع

 شغيل ال قابلية ن لتحس ة و ج ؛ ودعممنظومة امل  دماج

 عمال؛ ادة ر ر لتطو ة و ج  منظومة

 ة و ج امة شغيل؛وإقليميةح بال وض  لل

  سالسل لتحليل الشغل؛واليقظةنتاجتداب سوق  حول

 امج ال بع ت آلية ر اتيجياتتطو س صعيدو غيةع ة زا لتقائيةعز

امج ال مختلف ن ب سيق  .والت

 

الشغل -3 عن ن الباحث   مواكبة

م فئا بمختلف الشغل عن ن الباحث افة والكفاءات شغيل ال عاش إل الوطنية الة الو تواكب

شة( وضعة القروي-ساء العالم املدة-شباب اء إ مرحلة وضعية-ناء اص

  ...). إعاقة

الدستوري ق ا مع تماشيا املواكبة ذه ل التدر التعميم ع الة الو ملساواةبا املتعلقوستعمل

ا إل تمون ي ال واملنطقة م فئ انت كيفما ن املواطن افة لفائدة الشغل سوق إ وتتم،الولوج

عروض وفق املواكبة تالئمذه فئةخدمات   .ل

  

ي -4 الذا شغيل ال   يع

ع للشباب قتصادي دماج والكفاءات شغيل ال عاش إل الوطنية الة الو يتدعم الذا شغيل ال

قتصادية زمة آثار من للتخفيف ي إيجا كمخرج ل،للشباب ش منخرطة الة الو أن كما

برنامج ي خلق" انطالقة"دينامي الراغب الشباب ملواكبة اململكة ات ج جميع دة جا عمل و

قبلية مواكبة خالل من عديةاملقاولة الذتقومو  ،و جراء بمواكبة بأيضا س م شغل فقدوا ين

وفيد جتما19-جائحة للضمان الوط الصندوق مع سيق بت الشغل فقدان منحة خالل من

الة الو ا تقدم الفئة ذه خاصة خدمات   .إطار

برنامج خالل من الصغرى املقاوالت خلق ومواكبة ي الذا شغيل ال دعم ز عز تم وكذا" فرصة"وس

لل ترابية منصات ر الدوتطو والتعاون ابية ال ماعات ا مع ات شرا إطار واملصاحبة ن و   .ت

  

وي  -5 ا املستوى ع الشغل سوق   تفاوتات
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شغيلععالوزارةعمل ال ة و ج ز ضمنز من خ ذا ون من الذاتيةانطالقا ختصاصات

ات ل كة عكما،واملش خصوصيات تحرص عتبار ن ع اخذ ساكن وانتظارات ة ج منل ،

خدماتو عر خالل دفض منمالئمة شغل عن الباحث الشباب ن من كأتمك ممكن عدد

الشغ العروض ع ادة ز واستفادتھ، ًوطنيةالامجل برامج من ة، و قابليةلج ن شغيلالتحس

ممئلتال  نكفاءا املشغل   .حاجيات

ز طار إو القربعز تواصلوسياسة املستفيدين، من أوسع حة شر ع العملنفتاح الوزارة

ن املحلي ن الفاعل مع ات شرا عقد منإع ات ا مجالس مع خصوصية اتفاقيات جلأطار

شغيل لل ة و ج برامج واملستقلوضع املأجور العمل شغيلم لل فضاءات ع .وتوف عمل كما

ر عدتطو عن دمات املحمول  -باتالبوا(ا الة...)  - التطبيق الو برامج من   .لالستفادة

  

يتفاقيات  -6 البن ل التمو مرحلة ن تحس أجل من بناك   مع

ات شرا عقد والكفاءات شغيل ال عاش إل الوطنية الة والو الوزارة عدةقامت أجل مع من أبناك

ع املشار ل تمو مرحلة ن ن طار تفاقياتحددتو  ،تحس ب للشراكة املتعاقدةالعام طراف

ا بي فيما التعاون ومجاالت ام وأح شاء،وشروط إل الالزم الدعم وتوف املبادرة روح ز عز أجل من

الشباب من ضة عر لفئات ل التمو إ الوصول يل س و جدا ة والصغ الصغرى ع املشار واستدامة

وتحقيقإالراغب ع املشار لدماجھإحداث وتمو ملواكبة املندمج نامج ال خالل من قتصادي

  ."PIAFE" انطالقة"املقاولة

ادة كما ر منظومة ر تطو ا تفاقيات ذه عدف ي املقاوال س ا ز عز و اتعمال ج جميع

اململكة مختلف،وأقاليم ن الذاتي ن واملقاول جدا ة والصغ الصغرى ع املشار حام مواكبة وكذا

املقاولةإمراحل شاركيةإشاء ة مقار امليةطار مةمن،وت مسا لل خالل حسبطرف

تھ خ   . مجال

  

أوراش -7   برنامج

وضعو " وراشأ"برنامج جديد اليةتھبرنامج ا ومة إ،ا دف نو من250.000 تمك ص

مفرصة شاط نيةمزاولة م الت مؤ ساب نامجإذ.واك ال ذا منيرمي ن املقصي إدماج ا

الشغل واملؤسساتإطار سوق ة الوزار القطاعات طرف من مجة م ى وك صغرى عامة أوراش

ابية ال ماعات وا ذاتخصصقدو . العمومية ال نامج ماليةال بـ امةعتمادات مليار2,25تقدر

م سنةدر   .2022برسم

  

الة -8 الو لعقود املفرط عاشستغالل إل والكفاءاتالوطنية شغيل   ال

آلية دماجعت أجل من ن التكو دعقود الشوا حام الشباب إدماج س لت ا مركز ا تدب

أي ع يتوفرون ال نيةةالذين م ة ذ. تجر من املستفيدين عدد عرف العقودوقد بمعدله تطورا
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ز ينا ن%4,2سنوي ب ما ة الف سنة2019و2017خالل خالل وظا م تراجعا ل ن ح ،

آل16,1%بيقدر 2020 يجة وفيدن بجائحة املرتبطة زمة    .19- ثار

  
دات تجو عدة لية ذه ععرفت صوصمت، جباري،ا ن التأم من ن املتدر استفادة

من ن و الت عقود من املستفيدين لفائدة الدولة تمولھ ب التدر ة ف خالل املرض عن جلأسا

الوط للصندوق العمل اب أر ع املستحقة ات ا لالش املشغل صة الدولة وتحمل دماج،

ملدة جتما التوظ12للضمان حالة را املقاولةش إلزام إ باإلضافة للمتدرب، ي ا ال يف

عن يقل ال ما شغيل بمن %60ب التدر وا أ الذين ن ثرأوقد. املتدر دراسات مختلف رت ظ

يخص فيما والكفاءات شغيل ال عاش إل الوطنية الة الو بيانات قاعدة مقارنة ع اعتمادا

الوط الصندوق بيانات وقاعدة يفوقاملستفيدين ما أن إ جتما من%60للضمان

لية ذه من أولية(املستفيدين نية م ة تجر ساب اك دف ب عقد) تدر إطار م إدماج يتم

  . عمل

ون عت الذين د الشوا حام للشباب امل دماج لدعم أساسية تبقى لية ذه أن ن ب ي نا، ومن

أ ات صعو ي عا ال حة الشغلالشر سوق لولوج معدل(ك ضعفي يفوق ادات الش حام بطالة معدل

ع الوطالبطالة   ).الصعيد

  

والكفاءات -9 شغيل ال عاش إل الوطنية الة للو ابية ال بالعالمالتغطية   القرويخاصة

خدماتتتواجد تقدم االت و ع قاليم بجميع والكفاءات شغيل ال عاش إل الوطنية الة الو

الشغل عن ن الباحث افة ل وحدات،متنوعة عدة اقتناء تم كما القروي، بالعالم فضاءات ع وأيضا

الة الو برامج من ستفادة من القروي العالم ساكنة ن تمك أجل من   . متنقلة

صطنا اء الذ ع عتمد مندمج معلومات نظام ر تطو ع الة الو عمل من،و كب عدد ن لتمك

الة الو خدمات من ستفادة من م مستوا ان كيفما الشغل عن ن   .الباحث

ع عمل يوميكما وتنقيب الشغل لسوق سنوي شراف نعناس تمك أجل من العمل عروض

امل دماج فرص من ممكن عدد أك من الشغل عن ن الباحث برامج،الشباب م إشار ن ر وتضع

نوطنية املشغل حاجيات لتالئم م لد شغيل ال قابلية ن لتحس وخدمات ة و   .وج
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إعاقةإدماج -10 وضعية لاص الفئةومش ذه ل سبة بال   الولوجيات

الوطنيةستفيد الة الو طرف من املقدمة دمات ا من إعاقة وضعية عاشاص إل

والكفاءات شغيل الفئاتال عددكبا بلغ حيث م، م ن ن املدمج ت الس نخالل ت 1119خ

  .صا
  

 2019 2020 

التموقع املستفيدون  مقابالت  938 1.105 من

عمل املستفيدون  عن البحث ورشات  575 561 من

الشغل سوق  456 663 املدمجون

  

ومساعدة توجيھ مجال شغيل ال شاري مس ن و بت الة الو قامت اصكما وإرشاد

والكفاءات شغيل ال عاش إل واملحلية ة و ا االت الو داخل إعاقة نوضعية و الت م حيث ،

من الفئة ذه حاجيات ع شغيلالتعرف الكفيلةالعملو ال املالئمة نات و الت توف أجل من

تال  معينة مجاالت الفئة ذه يل تأ الشغلئباستكمال سوق احتياجات  .م

الراميةإو ات الشرا ةإطار و ج برامج وضع خالل من وي ا الصعيد ع شغيل بال وض ال

تم شغيل، ماسةلل سوس ة بج إعاقة وضعية اص لأل امل دماج لدعم إجراء عوالتوقيعوضع

لأل  ي ز ا التحمل ع إعاقة، وضعية اص إدماج مواكبة دف للمساطر ملدةدليل محددةجر

ن و اجةوالت ا عند ي   .التأ

ودعم ي الذا شغيل ال مجال إحداثو مواكبة تمت للدخل، املدرة جدا720شطة ة صغ مقاولة

من املمتدة ة الف سنة120( 2020إ 2017خالل سنة179و 2017مقاولة مقاولة204و 2018مقاولة

سنة217و2019سنة برسم الوط)2020مقاولة التعاون مؤسسة مع شراكة   .إطار

دمات ا ب وتقر الولوجيات خصوص ع،و الة الو يئةإعملت ميثاق الولوجيات دماج

عد عن الة الو خدمات من باالستفادة املتعلقة ات التج وتكييف املحلية، ا اال   . و

  

الشغل -11 فقدان عن ض التعو   إصالح

نإطار سيطتحس الشغلوت فقدان عن ض التعو من ستفادة تمشروط دراسة، إنجاز

نظام 2018 نةستقييمية يقدم لم ا سب ال املعيقات من مجموعة عن فقدانأبانت عن ض التعو

املتوخاةالشغل سيطمنھالنتائج لت ات و نار س عدة اح اق مع واملتمثلة، الية ا الشروط

للت ة ف ع عنأالتوفر تقل ال ن خ780م لتار السابقة الثالث السنوات خالل اك ش من يوما

ع وكذا الشغل، خالل260فقدان ةيوما خ را عشرش   .ث
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تم وقد رقمذا، القانون بتغي قانون مشروع ا 03.14 إعداد وتتميم بتغي فالقا الشر لظ

رقم قانون خرة 15 الصادر 1.72.184 بمثابة جمادى بنظام) 1972 يوليو 27( 1392 من املتعلق

باعتماد يق ، جتما عوض636الضمان خ780يوما تار قبل سنوات الثالث خالل يوما

و عوض212ستفادة، خالل260يوما ة،يوما خ را ش عشر منث منوذلك الرفع أجل

ض التعو من املستفيدين  . عدد
شغيل -12 ال مجال كومي ا نامج ال يل   ت

اما التنمويا النموذج اعتمدتمع ديد، جعلا ع ترتكز ة وا ق طر خارطة ومة ا

املحور  شغيل سال و قتصادي، املجال العمومية السياسات ل ل  تحقيقإسا

و فتنلتقائية شغيل ال مجال لة ي امل امج ال املقاوالت،إيذ مواصلةحداث عمع املشار تنفيذ

جديدة أوراش إلطالق والتحض التنفيذ طور توجد ال امج ترتكز. وال قكما الطر عخارطة

نلبرامجإطالق و موإ لت جديدةحداث خاللن ةمن ج ل لألقطاب مندمجة ة أجل،مقار من

احتياجات القطاعاتمواكبة مختلف شغل. املقاوالت منصب مليون إحداث ومة ا وتتو

و 2026فقأ من الرفع ع عمل كما القربت، سياسة ز عز و شغيل لل رادية امج ال   .ة

تم لوس مكملة ة و ج برامج وضع خالل من شغيل لل وي ا البعد دعم ع ك ال لتدابمواصلة

ة مقار عتمد اململكة ات ج بجميع ة و ج منظومات ووضع اململكة ات ج بجميع شغيل لل الوطنية

وض لل املة للشبابباإلدماجمت   .قتصادي

  

شغيل -13 لل ديدة ا امج   ال

حددت للقد ل مالية اعتمادات ووفرت مرقمة دافا أ شغيل لل ديدة ا امج لل سبة بال ومة ا

  .برنامج

 إ"الفرصة"برنامج دف فردية60.000دعمالذي 12.500حداثإو 2026فقأمبادرة

سنة برسم خاص ل 2022مشروع سنة1,25 يبلغ بتمو برسم م در ذا. 2022مليار رمي و

إ نامج الشبابال ن اتتمك ج ل وع م، فئا بمختلف صولاململكةوأقاليم، ا من

شروط الت تمو فائدة(تفضيليةع بدون شرف عأ100حدود قرض سدد م در لف

نإباإلضافة) سنوات10مدى و والت حياةو التوجيھ مراحل مختلف خالل املواكبة

استدامتھ لضمان   ؛املقاولة

 إ "وراشأ"برنامج دف مفرصة250.000خلق الذي شاط مستوىملزاولة ع

شرا و ابية ال ماعات اطا اش دون املحلية، والتعاونيات ي املد املجتمع جمعيات مع كة

الت فراد. مؤ إ ة املوج دمات ا من والعماالت قاليم حاجيات تلبية إ نامج ال يرمي

ى وك صغرى أوراش إطار ائحة ا من ن املتضرر اص تجنيد خالل من واملجتمع

بـ ،مؤقتة تقدر مالية اعتمادات تخصيص تم م2,25وقد در قانونإمليار مشروع طار

نامج2022 املالية ال ذا  ؛إلنجاز
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 دمات ا قرب ز مناطقعز بمختلف الشباب لفائدة شغيل لل فضاءات شاء إ خالل من

 .اململكة

 

  

شغيل -14 وال ن التكو مالءمة   مدى

مال مية أل معءنظرا ن و الت الشغلمة سوق الشباب،متطلبات لفائدة امل دماج حظوظ ز لتعز

ا م تداب عدة سط   :تم

 مدن وإطالقاإحداث ات ا ل ب والكفاءات ن ومراجعةمل ن و الت مراكز من جديد جيل

الفضاءوت. الشعب وستوفر ة ا انات وإم صوصيات ستجيب نات و ت املدن ذه ضم

ال الضروري ملمارسةامل الالزمة والكفايات ارات امل ساب ناك   ؛مل

 املقاوالت مع شراكة نتائجھ ن وتثم والتق العل البحث رقم(دعم طار 51-17القانون

بخصوص مقتضيات لعدة واملتضمن العل والبحث ن و والت بية ال بمنظومة املتعلق

الشغل سوق متطلبات مع ن و والت التعليم  ؛)مالءمة

 والسلوكياتإ الت املؤ ر تطو من سيمكن الذي وس الور البا نظام الكفاءات(طالق

 ؛...)الرقمنة–اللغات– ساسية

 امل بالوسط ن و زالت عةعز ناتومتا و الت ننة  ؛م

 البحث وتقنيات الشغل وسوق باملقاولة ف والتعر نية امل السلوكيات حول وحدات برمجة

عمل  ؛عن

 س تدر  ؛اللغاتدعم

 ي املقاوال س ا ر يعتطو التعليمو وأسالك ات مستو جميع  ؛املبادرة

 التعليمية باملؤسسات شغيل وفضاءات جامعية االت و  . فتح

 

ل -15 ي امل غ   القطاع

ومةعمل عا لة ي وال التنظيم نحو ل ي امل غ بالقطاع للدفع مباشرة غ أو مباشرة بطرق

ابرامجعدة م   :وإجراءات

 دعم ز املقاوالتإعز خالل حداث بمن تقر مع ي الذا شغيل لل مندمجة منظومة وضع

ي الذا شغيل لل ة و ج مراكز خالل من سواء الفئات، ملختلف دمات ا وتوسيع ز عز وأو

وحدات يإع الذا شغيل لل ومحلية االتإقليمية و خالل من أو ترابية ات شرا طار

عدمتنقل عن خدمات أو   ؛ة

 يإ الذا املقاول نظام رقمحداث القانون بواسطة الذي114-13املنظم ع، يرتكز

أيضا دف حيث محفز، جد ي جبا ونظام جدا سطة م غمحاسبة القطاع يع إ

ن ب شاشة ال ة محار النظام ذا تو و قتصادي، سيج ال ندماج ع ل ي امل
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تقليص عن فضال الوط سيج ال لة ي امل غ شطة وإدماج شيطة، ال الفئات أوساط

املقاوالت املبادرة يع و ادات الش وحام الشباب أوساط ن ب وخصوصا  ؛يةالبطالة،

 نتقال الفئاتإيع ملختلف ية ال التغطية عميم ورش ع ل، ي امل القطاع

وغ ( ي-جراءاملستقلون الذا التعاونيات....) املقاول أمام العمومية الطلبيات وفتح

ع ن الذاتي ن سبةإواملقاول كتخصيص مة م ية تحف آليات املتوقع% 30قرار املبلغ من

يللصفقا الذا للمقاول سبة بال بة الضر وتخفيض مالية سنة ل برسم ا طرح م ع ال ت

ية ضر امتيازات منح  .ع

  

ساء -16 ال شغيل   ضعف

ومةأ ا اعطت شغيل 2026 – 2021برنامج ملسألة خاصا تماما ساء،ا مال دفا وحددت

من ن شاط معدل من من.2026فقأباملائة30إحاليا% 20 الرفع دف ال ذا تفعيل تم وس

مراحل ل ساء ال لدى شاشة ال ة ومحار للمرأة قتصادي شاط ال لدعم مخطط وضع خالل

وك ياة، سبةذا بال أوسع آفاق فتح ر ا تطو خالل من العمل، سوق لتحاق الراغبات للشابات

املعلوم شر و الشباب شغيل املتاحةفضاءات نية امل بالفرص املتعلقة العامالت. ات ساء لل سبة ال و

سنة من ابتداء ومة، ا ستحرص العمل، الراغبات ع2022أو لدور، التدر التعميم

لرعاية  أخرى حلول تقديم عن فضال ضانة املدنا ضوا خاصة توفطفال، ع ادة ز ،

ساء لل املناسب   .النقل

  

شغيل -17 ال عاش إ الوطنية الة الو ملوظفي ية ال   والكفاءاتالتغطية

أطر الوطنيةيتمتع الة عاشالو والكفاءاتإل شغيل بال املؤسسة ذه شاء إ لتغطيةلنظاممنذ

ية للتال شركة مع عاقد خالل نأمن ذا. م حول بانتظام ن املستخدم جميع شارة اس وتتم

تفضل حيث التغطيةاملوضوع من النوع ذا   .غلبية
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  الشغلمجال

  

  
شامل -1 لتغي الشغل مدونة   إخضاع

سنواتتضمن برسم ومي ا نامج الفرقاء2026-2021ال ل مع شاور ال مفاده اما ال

املبادئ ستوعب عام إطار وضع خالل من ا وتكييف الشغل، مدونة سيط ت ورش حول ن جتماعي

أك مية أ بإعطاء ة مركز أقل الشغل قانون تطبيق جعل و جراء، وواجبات وحقوق العامة

مستو عتحديد العمل اب وأر جراء ا إل يتوصل ال ماعية ا الشغل التفاقيات التفاوض ات

طار تكييف إ دف ومستدام جدي اجتما حوار إقامة خالل من وذلك املقاولة، مستوى

بالدوام والعمل عد عن العمل للعمل جديدة أساليب وتنظيم الشغل، سوق ات متغ مع ي القانو

وا ي، ز استفادةا ع مستمرجراءرص ن و وت وتقاعد ية غطية من م حقوق   إ.....من

نامج ال الواردة امات ل جميع يل ت أجل من وار ا فتح ع ستعمل فالوزارة وعليھ،

ومي من،ا سابقة مرحلة إليھ التوصل تم ما إغفال دون وذلك مضبوطة، زمنية جدولة وفق

ال  خخالصات بتار املنظمة كيب ال الثالثية الوطنية املناظرة عن ثقة املن تلك ن23و22سيما ش

خ2014 بتار املنعقدين ن العلمي ن الدراسي ن واليوم ر03و02،   .2020أكتو

ومي ا نامج ال حة املق بالكيفية الشغل مدونة إصالح ورش فإن العموم، تقت،وع

الفاع جميع الشغل،انخراط عالم ا عرف ال التطورات ا تفرض ال التحديات ة مجا أجل من ن ل

ا شأ من ال ات والتوج احات ق مختلف ع منفتحة ستظل الوزارة ذه أبواب بأن علما

اللة ا لصاحب السامية القيادة تحت التنموي النموذج ر تقر سطره ما ملواكبة ة قو دفعة إعطاء

محمد وأيده السادسامللك هللا   .  نصره

الشغل عالم ا عرف ال جتماعية و قتصادية التحوالت أن إ الصدد، ذا شارة وتجدر

للشغل جديدة وأنماط أخرى ن م روز و ن م اندثار يجة ة،ن مقار إطار نكباب إ يدفعنا

ال الصيغ عن البحث إ ومندمجة ة شاور ية ومن اتشاركية التغ اتھ بمواكبة كفيلة

القانونية نا ترسان مستوى ع تلك،واملستجدات عل أساسا القانونية القاعدة من يجعل ل ش

شاشة ال ة ومحار املقاولة حاجيات ن ب التوازن تحقيق تروم ديدة ا نماط و التحوالت

العمل وضمان لألجراء سبة املك قوق ا ع فاظ وا شغيل، الفئاتال ل ل   .الالئق
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رقم -2 القانون يل ت ة املتعلقة12.19صعو شغيل وال الشغل شروط بالعامالتبتحديد

نوالعمال لي   امل

القانونيتم  الفئةا تھحمولبذا ذه لفائدة حقوق من تضمنھ ملا بالنظر وذلك بامتياز، قوقية

ي القانو ى د د ا مستوى ع سواء العمال العملمن ساعات أو سبوعية الراحة أو ،لألجر

عن و ير ما اء ز غائبة ظلت وال م ل جتماعية ماية ا إقرار إ   .سنة46باإلضافة

القانون، ذا مقتضيات تطبيق حسن ضمان أجل وقعتومن خبالوزارةفقد ن28تار 2020ش

العامة النيابة رئاسة مع عاون آليال ،اتفاقية ز الكفيلةتعز العمل قضاةبتحقيقت ن ب لتقائية

الشغل ش تفت وأعوان العامة التعاونتم،كما. النيابة ذا سيخ ل عم دليل وضع طار، نفس

ن ومضام والوطنية الدولية القانونية املرجعية إ باإلضافة تضمينھ، تم بحيث الواقع أرض ع

ن لي امل والعمال العامالت من الفئة ذه ل نتصاف تكرس ال الوثائق من عددا نفسھ، القانون

ال ات ا ن و روقات ا ل اضد إل   .يتعرضون

ات والصعو اليات ش مستوى ع بالنظر،أما وذلك مر، ذا زم ا ألوانھ السابق من فيبقى

ا إقرار تم ال سيق الت آليات العامةبتعاون داثة النيابة رئاسة أبواب .مع فإن العموم، وع

ت ال يجابية احات ق افة ع منفتحة تبقى الوزارة قوقذه ا ز عز اتجاه صب

الدولية املعاي مع لتقائية إ الوطنية عاتنا شر بمستوى الر وتروم العمل ساسية

قليمية و الدولية بالدنا امات الل ذاتھ ن ستجيب   .و

  

نتخابات-3 تنظم لم ال املقاوالت حق القانون   تفعيل

ا مية أ ز زنتخاباتت عز و نية امل العالقات ر وتطو جتماعية الديمقراطية ز عز جراء ي مندو

وع املؤسسة مستوى ع تمثيال ك النقابات وتحديد املقاولة، شؤون تدب شاركية ال الثقافة

الوط داخل .الصعيد سواء التمثيلية املؤسسات وتفعيل شكيل أيضا ا مي أ ز ت كما

نتاجيةا نية(ملؤسسات امل والسالمة ة ال حفظ نة و املقاولة نة ي، النقا ع)املمثل أو ،

كيب ال الثالثية ة شار س يئات ال املتمثلة الوط ماعية،(املستوى ا املفاوضة مجلس

السليم بالتطبيق لفة امل كيب ال الثالثية نة ال شغيل، ال عاش ال ع املتعلقةاملجلس ام لألح

نية امل خطار من والوقاية الشغل طب ومجلس املؤقت شغيل ال   . )بمقاوالت

ا أطوار جرت ال اص ا القطاع جراء ي مندو انتخابات أن إ شارة وجبت الصدد، ذا و

يونيو ر ش نظمت2021خالل ال املؤسسات عدد حيث من سواء ا، كب نجاحا دت ش قد ،

تجاوز والذي زت مؤسسة19553نتخابات نا ادة بز سنة% 62أي حيث2015مقارنة من أو ،
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سنة جرت ال السابقة نتخابات مع مقارنة م عدد انتقل الذين ن املنتخب جراء ي مندو عدد

زت38763إ،2015 نا ادة بز أي ا   .% 49مندو

  

قد الوزارة بأن التذك فيجدر نية، امل نتخابات تنظم لم ال املقاوالت بمراقبة يتعلق فيما أما

لسنة الشغل ش لتفت الوط نامج ال من الثانية ة ولو حاليا2021خصصت ا تنفيذ يتم ( وال

ن ش ر ش ن ب ونونو ما ر نتخ)  أكتو تنظم لم ال املؤسسات تخذملراقبة وس ، نية امل ابات

القانونية جراءات ن املخالف  .     حق

  

الشغل-4 نزاعات لتدب جدية آلية   التفك

الشغل مدونة بمقت مقننة الشغل نزاعات تدب مسطرة املسطرة. إن ذه ن تحس أجل ومن

مدونة مراجعة من بد ال اليات ش من مجموعة من فعليا ي عا   .الشغلال

   

نية-5 امل نتخابات قانون   مراجعة

امإن ألح اضعة ا واملؤسسات باملقاوالت جراء ي مندو بانتخاب املتعلقة نية امل نتخابات

رقم ور65.99القانون املذ القانون ام أح بموجب ن بالتقن حظيت قد الشغل، بمدونة املتعلق

التطبيقية مراجعة .ونصوصھ مسألة فيجدرأما جراء، ي مندو النتخابات املنظمة القانونية ام ح

للتعب ن جتماعي ائنا لشر سانحة مناسبة ون سي الشغل مدونة مراجعة ورش فتح بأن التذك

العالقة أطراف لتطلعات ستجيب ل ش جراء تمثيلية د تجو بضمان الكفيلة م احا اق عن

إذ ما حالة وذلك االشغلية، إل يصبون ال ودة ا تضمن ال الية ا القانونية املقتضيات . انت

تصب ال يجابية احات ق افة ع منفتحة تبقى الوزارة ذه أبواب فإن العموم، وع

ما وفق وذلك الوطنية، عاتنا شر بمستوى الر وتروم العمل ساسية قوق ا ز عز اتجاه

نامج ال اماتسطره ال من ومي   .ا

  

وض-6 ال ماعيةبحول ا   املفاوضة

من الثالث القسم مقتضيات عليھ تنص ما وفق ماعية ا للمفاوضة رادي ع الطا من الرغم ع

اتخاذ أجل من عملية إجراءات اتخاذ ع الوزارة ذه عملت فقد الشغل، مدونة من ول الكتاب

جراءات من العالقمجموعة أطراف يع ل ماعيةةالعملية ا املفاوضة إ وء ال ع الشغلية

من الثامن الفصل من الثالثة الفقرة عليھ تنص ملا طبقا للشغل، التعاقدي بالقانون وض وال

اململكة   .دستور

يع و ماعية ا باملفاوضة وض لل وط برنامج اعتماد ع الوزارة عملت فقد ذلك، أجل ومن

منذإ ماعية ا الشغل اتفاقيات الثامنة، 2017مارس28برام الدورة خالل عليھ املصادقة تمت

عمل حيث املجلس، ذا املمثلة يئات وال طراف جميع بحضور ماعية ا املفاوضة ملجلس
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ما ا املفاوضة إلجراء لة املؤ واملؤسسات املقاوالت من مجموعة داف اس ع الوزارة عية،مصا

س التحس بإجراءات القيام خالل من ماعية، ا املفاوضة مجلس أعضاء من اح باق ا تحديد يتم

وكذا واملقاوالت للمؤسسات املباشر والدعم ن و وتجدرأوالت تمثيال، ك النقابية املنظمات عضاء

مجموعھ ما داف اس تم س أنھ سنة200شارة خالل   .2022مقاولة

  

بالذ ماعيةوجدير ا الشغل اتفاقيات عدد ارتفاع وظ م ل ش م سا قد نامج ال ذا أن كر

انتقل حيث املفاوضات، ذه ل رادي ع الطا ام اح مع الوزارة، ذه مصا لدى واملودعة مة امل

من تم29العدد جماعية شغل سنةإاتفاقية منذ ا سنة2003برام غاية ما2016إ ليبلغ ،

ادة77 مجموعھ بز أي ، املا ر أكتو ر ش اية عند جماعية شغل شغل48اتفاقية اتفاقية

تتجاوز ال مدة خالل حوا5جماعية بمعدل نامج ال ذا اعتماد خ تار من اتفاقيات10سنوات

سنة ل   .جماعية

ذلك إ اإلضافة تقنيات،و حول نات و الت من العديد إجراء ع الوزارة ذه املفاوضةعملت

ن وممثل ن املشغل عن ن ممثل جانب إ الشغل ش تفت از ج أطر من العديد ا م استفاد ماعية ا

لألجراء النقابية املنظمات مجالعن ن ون للم ق فر ع اليوم الوزارة تتوفر كما تمثيال، ك

الشرا إطار ن ون للم ن و ت من استفادوا والذين ماعية ا الدوليةاملفاوضة العمل منظمة مع   .كة

  

الدولية-7 العمل اتفاقيات ع املصادقة   التأخر

عاص ن د املغرب سبع65دق ا بي من دولية عمل أصل) 7(اتفاقية من أساسية اتفاقيات

ع وأر ن) 4(ثمانية وخمس عة أر وكذا امة، ا من) 54(اتفاقيات وذلك تقنية، إذاتفاقية انضمامھ

سنة الدولية العمل التصديق. 1956منظمة وثائق وضع املنظمة، ة بمأو حتفال بمناسبة تم، وقد

خ بتار دولية، عمل اتفاقيات ثالث رقم2019يونيو14ع باالتفاقية مر تعلق و شأن187،

رقم تفاقية و ن، ت ن امل ة وال للسالمة و ال ا102طار لحول الدنيا ضمانلملعاي

رقم االتفاقية و ، ن97جتما اجر امل العمال   .بخصوص

عشر إحدى بوضع الوزارة ذه مصا قامت أخرى، ة ج قنوات) 11(من دولية عمل اتفاقية

الصغرى واملقاولة قتصادي دماج وزارة ا عل دأبت ال ة، السنو مجة ال عن يك نا التصديق،

شغ رتقاءوال أجل من الدولية العمل اتفاقيات ع التصديق انية إم لدراسة والكفاءات، يل

الدو املنتظم صعيد ع بالدنا تموقع إعادة التا و ، الوط ع شر رسم. بال و الصدد، ذا و

يل2021سنة الت لدعم دولية عمل اتفاقيات سبع ع التصديق انية إم دراسة برمجة تمت فقد ،

جتماعية ماية ا ورش وكذا ن ت ن امل ة وال بالسالمة املتعلقة الوطنية للسياسة السليم

  . املوسعة

رقم الدولية العمل اتفاقية أن التذك جدر أماكن190و والعنف التحرش ع القضاء شأن

دراس إنجاز تم حيث الوزارة، ذه مصا قبل من خاص تمام با استأثرت قد انيةالعمل، إم ة



 15 

شمال الالئق العمل برنامج تنفيذ إطار وذلك ، الدو العمل مكتب مع بتعاون ا عل التصديق

قيا   .إفر

ست ع بالدنا صادقت قد ية، العر العمل منظمة مع التفاعل يخص فيما عمل) 6(أما اتفاقيات

عشر سعة أصل من ية املنظمة) 19(عر ذات عن صادرة عملتومن. اتفاقية فقد أخرى، ة ج

سبع وضع ع الوزارة ذه التصديق) 7(مصا قنوات ية عر عمل   .اتفاقيات

  

  

لإلضراب-8 التنظيمي   القانون

ومة ا التاسعة،عملت عية شر ال الوالية لإلضراب،خالل التنظي القانون مشروع وضع ع

خ بتار النواب مجلس ر06لدى دستور2017أكتو ملقتضيات نادا اس وذلك الوزارةوستعمل .2011،

ة للف ومي ا نامج ال الوارد ام ل يل ت ع وار ا إطار عية شر ال الوالية ذه خالل

تشأن 2021-2026 تفعيل ع القانونالعمل بإصدار القاضية التنموي النموذج ر تقر وصيات

لإلضراب   .التنظي

  

عد-9 عن يوالفراغالعمل   القانو

العمالتنص واملتمثل عد عن العمل أنواع من نوع ع الثامنة ا ماد الشغل مدونة ام أح

جراء با غرار ع قوق ا افة ب م تمتيع مع م بمنازل ن العمل،املشتغل ظروف حيث من

العقود وطبيعة سبوعية والراحة جر و نية امل والسالمة ة   .إ...وال

باستعمال عد عن العمل فإن العموم، وتأطالوع تنظيم إ بالفعل يحتاج التكنولوجية وسائل

ذلك ون وسي ي النقطقانو ن ب اء من الشر مع املشاورات ضمن ا إدراج تم س ن،ال جتماعي

جائحة تف خالل املقاوالت، من عدد طرف من إليھ وء ال تم قد العمل من النمط ذا بأن علما

الشغل19-وفيد مدونة عليھ املنصوص باملنازل شتغال إ نادا اس العامة،. ، القواعد أن كما

الفصل عق230والسيما إبرام دون يحول ال والعقود امات ل قانون ذامن ل أساسا ل ش ود

مدونة املتمثل اص ا القانون ا عل املنصوص الدنيا دود با املساس عدم طة شر العمل

  .  الشغل

  

شارة وجبت خ مع،و العمل من النوع ذا ن وتقن تنظيم إ بادرت قد الدول من عددا أن إ

الشغل واتفاقيات تفاق والت وتو ل املجال عاقديةترك قواعد وضع أجل من ماعية ا

حدة ع قطاع ل صوصية   . ستجيب

  

التمدرس-10 سن طفال شغيل رة   ظا
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ولة املو لالختصاصات فقدلإاعتبارا وزارةا، الصغرىاتخذت واملقاولة قتصادي دماج

ا بي من طفال شغيل ة محار أجل من جراءات و التداب من مجموعة والكفاءات شغيل   :وال

 ن وخمس عة أر ن سيق) 54(عي وت بع ت أجل من الشغل ش تفت از عة تا از ارت نقطة

طفال شغيل رة ظا من د ا مجال املبذولة ودات مختلفاملج مستوى ع

الوزارة ذه ل قليمية و ة و ا ات   ؛املدير

 ن مالي ثالثة قدره سنوي، ما غالف لدعم) 3.000.000(تخصيص الدولة انية م م، در

طفال شغيل ة محار مجال العاملة معيات ا ع تم. مشار نإحيث ب ما 2017برام،

ن2021و ع وأر ثالثة ش) 43(، حظيتاتفاقية ال معيات ا ع مشار إنجاز أجل من راكة

ول ر الوز السيد ة لدور طبقا وذلك باالنتقاء، لفة امل ة وزار ن الب نة ال لدى بالقبول

من. 2003لسنة أقل طفال شال ان أساسا ع املشار ذه داف أ من15وتتمثل سنة

النظا التعليم أسالك م إدماج وإعادة الشغل منسوق د وا امل ن و الت مراكز أو مي

وكذا ، املدر در ال ة محار مة واملسا كخادمات، مبكرة سن الفتيات شغيل رة ظا

ن ب ما م أعمار اوحة امل طفال عمل ظروف ن ع18و15تحس العمل مع سنة

؛ الطبي م ونمو م ب تضر ال وتلك ة ط ا عمال من م شال  ان

 رقمتن القانون مقتضيات املتعلقة19.12فيذ شغيل وال الشغل شروط بتحديد املتعلق

بمقتضاه يخول الذي املرسوم ا ف بما التطبيقية ونصوصھ ن لي امل والعمال بالعامالت

ونظام جتما الضمان نظام ا عل املنصوص ضات التعو ل العمال من الفئة ذه ل

امل عن جباري ن فقدان(رضالتأم عن ض والتعو مومة، وإجازة ية، ال التغطية

العائلية ضات والتعو تم). الشغل، القانون، ذا ام أح تطبيق حسن ضمان دف و

قضاة السادة ن ب سيق الت آليات ز عز و العامة، النيابة رئاسة مصا مع التعاون تكثيف

توقيع تم حيث الشغل، مف والسادة العامة املؤسسةالنيابة ذه مع م تفا اتفاقية

ورة املذ لآلليات مؤسس عم دليل  ؛وإعداد

 دف ال تحقيق إطار تم، الدو التعاون برامج مستوى التنمية 8.7ع داف أ من

شغيل من د ل الدو التحالف طرف من املغرب اختيار املتحدة، لألمم املستدامة

ا الرق ال وأش ي ا والعمل كبلدطفال شغيل" رائد"ملعاصرة، ة محار مجال

ستمكن ال املبتكرة امج وال ساليب و الطرق ع الوقوف أجل من وذلك طفال،

الزمن من عقدين من ألك يدة ا وممارساتھ ھ تجار من ستفادة من خرى البلدان

ست املواعيد مع ناسب ي بما الفعالية من قدر أق إلنجازوتحقيق املحددة الية

ور  املذ دف   .  ال

آليات إ والولوج التواصل سبل من ن لي امل والعمال العامالت ن تمك دف و متصل، سياق و

مشروع نفيذ ب قامت فالوزارة والذي (MAP 16, Maroc)نتصاف، ، الدو العمل مكتب مع بتعاون

ال س تحس ادة ز دف التواصل خطة يل ت من وخاصةمكن طفال شغيل افحة م حول عموم
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مستوى ع املجال ذا العاملة معيات ا لدى سيق والت التدخل قدرات ز عز و ، امل العمل

ا ل سبق معيات، ا من عدد ممثلو ا ف شارك ية و ت دورات تنظيم خالل من اململكة ات ج جميع

سنوات برسم الوزارة مع عاقدت معيات2020و2019و2018أن ا ذه مواكبة ا ع نتج ،

الوزارة ط تر ال الشراكة ع مشار وتنفيذ بع لت مسطري دليل بلورة وكذا ة، الدور ا ر تقار إعداد

املوضوع حول س والتحس التواصل ز لتعز ن سولت ك وضع وكذا ي املد باإلضافة .باملجتمع إذا

املنجزات حول وثائقي فيلم ينإعداد خ العقدين خالل طفال شغيل افحة م   .مجال

  

ش -11 التفت ارات ز   ضعف

جتما ع شر ال تطبيق ام اح ع ر الس أساسيا دورا الشغل ش تفت از ج مو ،يلعب سا

نتاجية الوحدات داخل جتما السلم يحفظ ل ش نية امل العالقات استقرار طور بفعالية و

التنافسية ا حافظقدر لألجراءو ساسية قوق ا   .ع

للمؤسسات غطيتھ وتوسيع الشغل ش تفت از ج ة لتقو التداب من مجموعة الوزارة اتخذت قد و

صوص ا ع ا م نذكر ، جتما ع شر لل اضعة  : ا

 ع املراقبة ترك خاللھ يتم محددة، ات أولو يتضمن الشغل ش لتفت وط برنامج اعتماد

املستوى ع ة ولو ذات املواضيع أو القطاعات وي عض وا حققواملح الوط والذي ،

مجال نوعية   املراقبة؛نتائج

 برنامج وي  وطاعتماد الوج دف نية امل العالقات يعوضمجاالت إبرامو

جماعية؛ شغل   اتفاقيات

 از ج ز ة؛عز خ السنوات خالل مة م بأعداد ش  التفت

 للشغل املندمج ي املعلوما بالنظام العمل ال ،الشروع ختالالت و املعيقات تجاوز دف

م يل س و الشغل مف طرف من حاليا ا املعمول املعلوماتية املطبقة ا م ي جالعا

شون؛ املف ؤالء ا يقوم ال شطة جميع وتضمينھ م  تدخال

 للضمان الوط الصندوق ومف ومراق الشغل مف ن ب القائم والتعاون سيق الت ز عز

ع التوقيع خالل من ، لتبادلذااتفاقيةجتما روقاتطار ا حول املعلومات

املرا زة أج طرف من لة ا؛امل عل ن املوقع ن للطرف عة التا   قبة

  

سن خالل ش التفت ارات ز عدد انخفاض باألساس2021و2020إن عددإمرده النقص

ة ج من الشغل ع شر مراقبة م ال ول املو ن ش خاللإو ،املف بالدنا ا م مرت ال الظرفية

وفيد شار بان سمة وامل ن ت خ ن ت سنة19 -  الس نية امل نتخابات نظيم حيث،2021و

ائحة ا خالل الالزمة التداب اتخاذ أجل من املقاوالت مواكبة ع ن ش املف ود ج ت حيث،انص

ن ب كة املش ان ال أو ن ش املف السادة طرف من سواء ارات ز ا ل نظمت ال املؤسسات عدد بلغ
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الصنا ووزارة الوزارة ذه رمصا وز السيد برقية بموجب املحدثة قليمية ان وال والتجارة، عة

ي ما الشغل، ش تفت أعوان طرف من كذا و   :الداخلية

 من املمتدة ة الف إ13خالل ل14مارس بمواكبة2020أبر الشغل ش تفت أعوان قام ،

التداب6.761 ام اح ع ا ة؛مؤسسة از   ح

 امل ة الف منخالل ماتمت2020دجن31 إ 2020مارس15متدة 56.238مجموعھ مواكبة

كة؛ املش نة ال قبل من  مؤسسة

 يناير فاتح من املمتدة ة الف ن31 إ 2021خالل ما2021ش مواكبة تمت 5.045مجموعھ،

كة مؤسسة املش نة ال قبل   .من

ا ف شارك وال نتخابية العملية إنجاح الشغل شو مف م سا ادة مؤسسة 19553كما بز أي

زت سنة% 62نا   .2015مقارنة

  

ة -12 ال ان تفعيل عدم   والسالمةحول

الوزارة شارة،تجدر العملأن والسالمة ة بال وض ال أجل من أوراش عدة فتحت قد

العمل أماكن نية امل املخاطر من الوقاية ثقافة شر،وترسيخ ال طار يل وتأ ن تحس ا م أ من

نية امل باملخاطر س والتحس التوعية وكذا املراقبة ن وتحس واملعياري ذه .والتنظي وتتج

فيما   :يجراءات

 تمإ نية امل والسالمة ة بال الصلة ذات الشغل ملدونة تطبيقيا نصا ن ثالث من أك عداد

ا بي من الرسمية، دة ر با ا أوشر مواد استعمال شروط بتحديد املتعلق املرسوم

بتحديد املتعلق والقرار طر ل م سالم عرض أو جراء ة ب الضرر ق ت قد مستحضرات

دية ا طرةالقيم ا الكيميائية املواد لبعض امل بتحديد،للتعرض املتعلق القرار وكذا

ع خطرا ل ش قد ال الكيميائية العناصر ترك قياس إلجراء يآت يل تأ وكيفية شروط

جراء وسالمة   ؛ة

 بمعد م د وتزو الشغل ش بتفت ن لف امل ن ندس وامل طباء لفائدة ية و ت دورات اتتنظيم

باملقاولة ضراراملتواجدة عض قياس زة وأج الفردية   ؛الوقاية

 والسالمة ة ال معاي ام اح مدى ع الوقوف أجل من للمراقبة قطاعية حمالت تنظيم

ة ال وحفظ السالمة ان و للشغل الطبية باملصا املتعلقة تلك والسيما نية  ؛امل

 ةتن و وج وطنية أيام سنة ل نيةظيم املخاطرامل من الوقاية حول ة وإخبار سية  ؛تحس

 ز عز ع م ح أجل من ن قليمي و ن و ا ن املدير والسادة السيدات إ ة دور توجيھ

ة و سالمة بخصوص العمل ا اري ا للمقتضيات السليم التطبيق من للتأكد املراقبة

نفج و رائق ا من والوقاية عامة بصفة  ؛اراتجراء
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 اتيجيةوضع اماتاس ال مع ا ا توج تتالءم ببالدنا، نية امل والسالمة ة بال وض لل

رقم تفاقية ا بي من الصلة ذات الدولية العمل واتفاقيات ومي ا نامج حول 187ال

العمل والسالمة ة لل و    .طارال

تحدث لم ال املقاوالت ة مواج املتخذة جراءات خصوص والسالمةأو ة ال ان تفعل و

اتخذتف الشغلإالوزارة،قد ش لتفت الوط نامج ال جراءات،طار من  :مجموعة

 نة ،2016سنة ل و ة ولو تخصيص السالمةتم نة ةوحفظاملقاولة، املصاو ال

الصددللشغل،الطبية ذا  ؛مؤسسة3.190مراقبةتمتو

 تخصيص ،2018سنة الثانيةتم ة نامجولو ال ذا خاللمن من جتما وار با وض لل

ال للمؤسسات الشغل ش تفت ارات بز والقيام لألجراء، التمثيلية يئات ال دور تفعيل ع ر الس

سنة خالل نية امل نتخابات تنظم ا،2015لم ل حدد ةوال مايف ر أش ا  ونيوو  لتنفيذ

وليوز  سنةو مراقبة2018من ا خالل امؤسس4.276تمت ضم يخص2726ة فيما مؤسسة

والسالمة ة ال شغلمجال نية، مجموعھامل ا400.224ما ا،أج خالل لت

تم . مالحظة18.376 فقد كذا ا946إحداثيلو م ة ال وحفظ للسالمة  :نة

 551ا؛ اجتماعا عقاد ا ة دور م تح   نة

 513ا؛ محاضراجتماعا ع تتوفر   نة

 525حول السنوي ر التقر وضعت املخاطر نة نية؛تطور   امل

 493الشغل؛ ش مف إ ر التقر بإرسال قامت   نة

 335نية؛ املخاطرامل من للوقاية السنوي نامج ال أعدت   نة

 342وقعت ال الشغل حوادث ظروف حول را تقر وضعت   .  نة
 من ،2021سنة الثانية ة ولو تخصيص الشغلتم ش لتفت الوط نامج جتماعية ال ماية ل

يئات ال إحداث ملراقبة وأيضا جراء ي مندو انتخابات تنظم لم ال املؤسسات ومراقبة

لألجراء ان(التمثيلية و املقاولة وحفظان ةالسالمة فاتح)ال من ا تنفيذ تم س وال ،

نون اية غاية وا ن  .2021ش

  

  

  

  

 

جتما -13 وار ا مأسسة   حول
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ومةإن عنايةتوا ا عمل برنامج ات أولو ةضمن اءكب الشر دور ة وتقو الثالثية مبدأ س لتكر

وار ا آلية ع ن ،جتماعي مجتما إشراك دف يلوذلك املتعلقةت وراش مختلف

العمومية السياسات وتقييم وتنفيذ   .بإعداد

رصيد ،شارة وتجدر  يةأن املغر ة التعاقداتالتجر جوالتمجال عن الناتجة ى الك جتماعية

بتوقيع تتم جتما وار اء05ا الشر ن ب ثالثية ااتفاقات أول ان ن حجتماعي التصر

غشت لفاتح ك سنة1996املش ل جتما وار ل ن ولت أسس ن(الذي وش ل اآو )أبر خر

ي الثال   .)2021-2019( تفاق

ومةستعملو  جوالتا إجراء ع جتما وار ا وانتظامية استدامة ع ا اما ال من انطالقا

حول ن جتماعي اء الشر مع جتما وار القضايال الشغلمختلف بمجال تتعلق وذلكال ،

اقتصاديا بالدنا يل تأ مة املسا أجل ة من ملواج التحديات واجتماعيا واملستقبليةمختلف   .نية

  

النقابية-14 ات ر ا النقابيةعدم(حول اتب امل طرد   )شرعية

بالدنا املمارسةاتخذت وضمان التنظيم حق حماية أجل من اجراءات عدة ستقالل بداية منذ

النقابية ة ر ل الديمقراطيالفعلية املسلسل ز عز دف وذلك اص، ا أو العام بالقطاع سواء

مجال اتوتوسيع ر وا قوق ماعيةا وا    .الفردية

ي القانو املستوى تفاقية،فع ع التصديق خالل من النقابية ة ر ا مبدأ س تكر ع عملت

رقم98رقم تفاقية و ماعية ا واملفاوضة ي النقا التنظيم حق ماية135حول ا توف حول

وذلك املؤسسات، العمال ملمث يالت س نوال القوان مالءمة بحيثدف ا، ام أح مع الوطنية

دسات مختلف عنصت وعمبدأاململكة النقابية ا التعددية تضطلع أن يجب ال دوار

خالل.  النقابات من نية امل بالنقابات خاص ي قانو نص أول وضع ظوتم يوليوز16 إصدار

الزالت 1957 القطاعالذي ع سري امھ املشرع.العامأح خصص فقد اص ا للقطاع سبة ال و

ي النقا ق نل املادت ا م نذكر مقتضيات عدة النقابية ة ر ا ممارسة مدونة12و09وملبادئ من

من املواد ثم ، ع429إ396الشغل مرة ألول التنصيص تم كما ، نية امل النقابات حول

من املواد ي النقا املمثل ال474إ470مؤسسة ماية وا يالت س ال وكذا الشغل، مدونة من

املطالب عن والدفاع للمشغل املطل امللف تقديم املتمثلة امھ بم القيام ا م ستفيد

كذا و ا، حول املفاوضات وإجراء ماعية للشغل، ا ماعية ا تفاقيات إبرام مة كما املسا

ي النقا ق ا بممارسة املتعلقة ام ح مخالفة عن ة زجر ات عقو الشغل مدونة   .أقرت

اص ا القطاع النقابية ة ر ا ممارسة ز عز و ي النقا ق ا حماية أجل ذه،ومن عملت فقد

التداب من مجموعة اتخاذ ع نذكر الوزارة االعملية بي   :من

 كيب ال الثالثية ة شار س يئات ال اجتماعات عقاد ا انتظامية ام فضاءاح ا باعتبار

ي؛ النقا ق ا  ملمارسة
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 الشغلا مجاالت م ال القضايا مختلف شأن ن جتماعي اء الشر مع شاور وال وار

الثالثية؛ ملبدأ سا تكر شغيل  وال

 اضعة ا للمؤسسات الشغل ش تفت أعوان ا يقوم ال ش التفت ارات ز خالل من ك ال

حث ع الشغل ع شر عل ن، املقتضيات املشغل ام التنظيماح بحق الصلة ذات القانونية

شروط ةوتوف ر ا املؤسساتممارسة وتفعيل إحداث ع ن املشغل وحث النقابية،

ن املخالف ن املشغل ضد نح وا املخالفات محاضر ر وتحر املالحظات وتوجيھ لألجراء، التمثيلية

ذه القانونيةل  ؛املقتضيات

 ا باملفاوضة وض لل وط برنامج ماعية،وضع ا الشغل اتفاقيات إبرام يع و ماعية

ي النقا ق ا ملمارسة مستوى أر ماعية ا   .باعتباراملفاوضة

ع ر الس خالل من الوزارة خاللتنفيذس ومن النقابية ة ر ا بممارسة الصلة ذات ن القوان

قو  ا س تكر مة املسا إ ا، تقوم ال العملية اق جراءات بي من و العمل ساسية

تنظيم خالل من وعقلنتھ التعددية ملبدأ تام ام اح ممارستھ ز عز و ي النقا ق ا حماية

لألعمال مالئم مناخ خلق ساعد ذلك ل ، تمثيال ك النقابات تفرز ال نية امل نتخابات

ھ يواز مد الذي ما باعتبار دائم، اجتما التنمويسلم النموذج توصيات يل لت ن أساسي ن خل

بالدنا سيقود الذي ديد واملستقبليةإا نية جتماعية و قتصادية التحديات ة   .مواج

  

  

  

الشغل -15 نزاعات ة سو ل جديدة آلية إحداث   التفك

آليةوضع ع الشغل مدونة نصت بحيث الشغل نزاعات ة سو ل مؤسساتيا إطارا ي املغر املشرع

الفردية الشغل اعات ل سبة بال التصا وآليةمحاولة ماعية الشغلوا اعات ل سبة بال التحكيم

ماعية   .ا

الفردية الشغل نزاعات شأن التصا ملحاولة سبة مف،بال مستوى ع تجرى ا الشغلفإ شية

الشغل اعات ل سبة ال ماعيةو وعفإن،ا الشغل شية مف مستوى ع تتم التصا محاولة

ة واملصا للبحث الوطنية نة وال قليمية ان ال   .مستوى

تجدر ، التصا محاولة آلية عمل أداء سعةشارة، ولتقييم ال خالل تمكنوا قد الشغل مف أن

من و ر باقيةع2021سنةأش س م اندالعتدخال من د ا ية والتصا والوقائية

ة معا من الشغل، تضمن41447نزاعات فرديا، ة93723نزاعا سو تمت اية، ا،49233ش م

من الشغل ش تفت أعوان تدخالت مكنت ا3405إرجاعكما مأج عمل مناصب إ    .مطرودا

ا الشغل نزاعات خصوص نفس،ماعيةو خالل يل تم منفقد ة ما2021سنةالف ،

ب56مجموعھ مندلعا مجموعھمؤسسة47إضرابا ما ضياع عنھ ترتب و29026.5، عمل، يوم
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يل تم مجموعھ تفادياملقابل از911بإضرابا923ما ج يقظة بفضل ذلك ل مؤسسة،

باقية س وتدخالتھ الشغل ش   .تفت

إع أجــل ــانومــن ل ديناميــة والفعاليــةطــاء امــة ا وإضــفاء ة، واملصــا للبحــث والوطنيــة قليميــة

واقـــع حـــول ك مشـــ يص ـــ بإعـــداد الداخليـــة وزارة بمعيـــة الـــوزارة قامـــت ـــا، أدا ـــ ـــانع ال ـــذه

ســــيق الت ــــز عز و ا، تــــدخال مســــتوى مــــن الرفــــع أجــــل مــــن وذلــــك ــــا، أدا ر تطــــو ملشــــروع ــــ أو كمنطلــــق

ام ةوالت واملصا للبحث الوطنية نة ال ن و ا بي يص. ل ال ذا أبان مراجعةعوقد ضرورة

الشغل مدونة ا عل تنص وال ة املصا بآلية املتعلقة املقتضيات   .عض

التحكيم، بمسطرة يتعلق فيما افإنأما وجعل لية ذه تفعيل أجل من دة جا س الوزارة

ا عمل اتيجية اس اءضمن الشر مع سيق الت خالل من ماعية، ا الشغل نزاعات تدب مجال

لية ذه شيط وت لتفعيل الكفيلة السبل ايجاد التفك دف املعتمدين، ام وا ن جتماعي

ة سو إرادةمجال ع يتوقف لية ذه تفعيل أن خاصة ماعية، ا الشغل أطرافنزاعات

اع   .ال

التفكوجدير ع ن، جتماعي اء الشر يع أجل من دة جا عمل الوزارة مصا أن بالذكر

ماعية وا الفردية الشغل نزاعات لفض عاقدية و جديدة آليات التحكيمع خاصة،إحداث آليات

ع يع ال خالل من تفاقية ماعيةإوالوساطة ا الشغل اتفاقيات ضمن ليات ذه   .دراج

  

  

  

  

  

  

  

العامالت -16 وضعية نوالعمالحول   الزراعي

الكب امھ إلس بالنظر للبالد، جتماعية و قتصادية التوازنات ما م دورا الفال القطاع يلعب

ان للس ا يح ي ال الشغل فرص مية أل باإلضافة النمو، سبة ه وتأث ام ا الداخ الناتج

العالم ن شيط عال العمل التا و بالبوادي جتما ستقرار متھ مسا وملدى القروي،

ة القرو رة ال من د   .ا

عالقات تنظيم دف القانونية النصوص من عدد سن ع العمل إ ي املغر املشرع س وقد

الفال القطاع داخل ص. الشغل ا ع عملت ال الشغل مدونة صدرت طار ذا عو وص

الصناعة قطاعات ن العامل جراء ن ب جتماعية العدالة وتحقيق جتماعية الفوارق تقليص

الفال القطاع ن العامل م ونظرا دمات وا   .والتجارة
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ضات التعو من ستفادة مجال الفال القطاع ن العامل جراء يطال ان الذي التمي ولرفع

يوليوزالعائلية، فاتح قرار إصدار أجراء2008تم لفائدة العائلية ضات التعو ذه عميم شأن

الفال   .القطاع

ال ش التفت ارات ز خالل من الشغل ع شر تطبيق ع ر س الوزارة أن إ شارة وتجدر ذا،

و الشغل، ع شر ل اضعة ا نتاجية للوحدات الشغل ش تفت أعوان ا عيقوم الوقوف حالة

أو ات ب والت املالحظات توجيھ ق طر عن إما وذلك ن، املتع باتخاذ عوان ؤالء يقوم مخالفات،

املخالفات محاضر ر م. تحر تدخال أسفرت  :عحيث

 سنة إنجاز،2019خالل ارة34.256تم مدونةز تطبيق ملجال اضعة ا للمؤسسات مراقبة

ا بي من ا،1.638الشغل، ل عة التا واملرافق ة والغابو الفالحية لالستغالليات خصصت ارة ز

ا خالل توجيھتمكن من الشغل شو رمالحظة،30.912مف تحر تم باملخالفات29كما محضرا

مجموعھ ما تضمنت نح و489وا   جنحة؛50مخالفة

 سنةخ إنجاز،2020الل مدونة28230تم تطبيق ملجال اضعة ا للمؤسسات مراقبة ارة ز

ا بي من ا،1.078الشغل، ل عة التا واملرافق ة والغابو الفالحية لالستغالليات خصصت ارة ز

ا خالل توجيھتمكن من الشغل شو رمالحظة، 20.807مف تحر تم باملخالفات15كما محضرا

تضمنت نح مجموعھوا و343ما  جنحة؛37مخالفة

 سنة غاية( 2021خالل وا يناير فاتح ن31من إنجاز،)ش ارة16116تم مراقبةز

ا بي من الشغل، مدونة تطبيق ملجال اضعة ا لالستغالليات534للمؤسسات خصصت

ةالفالحية اوالغابو خالل تمكن ا، ل عة التا توجيھواملرافق من الشغل شو 11.363مف

رمالحظة، تحر تم مجموعھ05كما ما تضمنت نح وا باملخالفات و48محاضر 6مخالفة

 جنحة؛

الفالحة جتماعية ن القوان ش تفت أعوان ا م ي عا ال ات لإلكرا النظر دونو و تحول قد ال

وجھ أحسن ع م إل ولة املو ام بامل النقل،و القيام وسائل النقص صوص ا ع املتمثلة

ببعض واملسالك س التضار ة وصعو ا، وتباعد الفالحية ستغالليات مؤسسات ت ش وكذا

الفالحية مية،املناطق أ الفال القطاع إيالء تم حيث والتخطيط، مجة ال ية من اعتماد تم فقد

الذ الشغل، ش لتفت الوط املخطط ضمن ةبالغة و ا ات ولو ضمن وضع عضواملحليةي

الفال ع الطا ذات   .املناطق

للضمان الوط الصندوق ومف ومراق الشغل مف ن ب والتعاون سيق الت يتم كما

حيث ، جتما للضمان الوط الصندوق و الوزارة ذه ن ب املوقعة لالتفاقية تبعا ، جتما

اختصاصھ، عالطرفانعمل نطاق حسب ل املضبوطة باملخالفات املتعلقة املعلومات تبادل

تطبيق ام اح ز عز غية ، جتما للضمان الوط والصندوق الوزارة ن ب مة امل لالتفاقية تنفيذا

املتعلقة والتنظيمية عية شر ال لفائدة املقتضيات املرض عن جباري ن والتأم جتماعية بالتغطية

، جتما الضمان لنظام ن اضع ا الشغل جراء ع شر مقتضيات تطبيق ام اح ن  .وتحس
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مختلفة   مواضيع

  

  

الشغل -1 مف أعداد   محدودية

ع فاظ وا نية امل والسالمة ة ال حفظ الشغل ش تفت از ج يلعبھ الذي يوي ا للدور نظرا

بالعالقات وض وال جتما والسلم املقاولة،من داخل الشغل ع شر تطبيق ومراقبة نية امل

ش تفت از بج املتعلقة وخاصة ة شر ال ا موارد من الرفع ع ة خ السنوات الوزارة عملت

وأطباء(الشغل الشغل التالية) مف باإلجراءات القيام خالل   :من

سنة28إدماج - برسم الشغل ش تفت يئة ضمن  .2019متصرف

سنة22توظيف - برسم الثانية الدرجة من الشغل ش   .2019مف

سنة82توظيف - برسم الثانية الدرجة من الشغل ش  .2021و2020مف

سنة4توظيف - برسم الشغل  .2021أطباء

ماليا100حداثإ - ادات 2021برسممنصبا الش حام ن املوظف وضعية ة سو ل ستخصص

ن املادت ا عل رقممن10و9املنصوص 9( 1429رجب5الصادر2.80.69املرسوم

عن) 2008يوليوز م توظيف تم س والذي الشغل ش مف يئة اص ا سا النظام شأن

الشغل ش مف بصفة املباراة ق   .طر

إ العدد ارتفع حيث الشغل ش تفت از ج ز عز جراءات ذه مت سا يمثل610وقد ما و و

سبة ب ادة  .%66ز

 

الشغل -2 مف   حماية

  

ة مدير تقوم الشغل، ش تفت از ج ا م وخاصة ا ونا م افة حماية الوزارة دور من انطالقا

ملفات ة بمعا ا ل ولة املو ختصاصات إطار العامة والشؤون انية وامل ة شر ال املوارد

ا ودراس ة دار وذلكاملنازعات ا بع بدوروت تقوم ال للمملكة القضائية الة الو مع سيق بالت

محام مع مباشرة بالتعاقد الوزارة تقوم كما ة، دار املحاكم أمام الوزارة عن افع انال ع للدفاع

الشغل مف عض ع املرفوعة الدعاوى افع بال املتعلقة ا م وخاصة القضايا لبعض سبة بال

اإطار  ام يقومونامل   .ال

  

الوزارة -3 مقرات يئة   إعادة
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حتما يمر ارجية وا ة املركز املصا مختلف صعيد ع جودة ذات خدمات توف بأن ا م وعيا

الدعم برنامج خالل من عمل، الوزارة فإن ن، املرتفق واستقبال لالشتغال مالئمة فضاءات بتوف

مقرات يئة برامج إعداد ع املمركزةوالقيادة، وغ ة املركز ا   .مصا

ذا فضاءاتفإن،الصددو وخلق ة و ا ات املدير مقرات يئة ل برنامجا أعدت الوزارة

بو  ا اتستقبال سنو ن ت و ج ن ت مدير سنة. ة الوزارة، أطلقت فقد نامج ال ذا ل وتنفيذا

بالر2020 ن ت و ا ن ت املدير مقري يئة مشرو العمل، فضاءات وخلق أنفا البيضاء والدار اط

ما ستقبال من. و أك العملية ذه ل خصص م12وقد در يئة. مليون تمت فقد ذلك، جانب إ

الشغل لسوق الوط املرصد مقر يئة ملف إعداد ع حاليا العمل يتم فيما شغيل، ال ة مدير مقر

للوزارة العامة شية   .واملف

مس ع نأما ت املدير مقري يئة برمجة تمت فقد ور، املذ نامج ال إطار مجة امل ع املشار توى

سنة برسم ما ستقبال و العمل فضاءات وخلق والعيون بفاس ن ت و لفة. 2022ا وتقدر

م20 بحواشغال در ا .مليون يئ تتم لم ال خرى ة و ا ات املدير صعيد ع عدأما

الوزارة فإن قليمية، ات اعملواملدير يتمعسنو ثمار س انية بم مة م اعتمادات إدراج

اجة ا عند ة الضرور باألشغال القيام قصد ن و وا ن قليمي ن املدير إ ا ض فإن .تفو كذا و

بأعمال املتعلقة الالممركزة املصا إ ا ض تفو تم ال ةعتمادات دار املقرات وصيانة يئة

سنة وصل من2020قد أك الطلبات1,3إ ع بناء عتمادات ذه ض تفو تم و م، در مليون

املتوفرة لالعتمادات واعتبارا الطلبات دراسة عد ن و وا ن قليمي ن املدير طرف من ا ع   .املع

  

الوزارة -4 داخل ركية   ا

ركية ا سنةإطار الوزارة قامت ن للمسؤول ة املصا2018دار مستوى ع ة إدار بحركية

ع ا واستغالل املتوفرة ة شر ال الت واملؤ القدرات تحف ا م دف ال ان و ارجية، وا ة املركز

مثل، نتقال، الوجھ ن الراغب ن املسؤول طلبات ملختلف واستجابة ة شر ال املوارد وقدوترشيد

من د أز قضوا الذين ن قليمي و ن و ا ن واملدير واملصا قسام رؤساء ركية ا ذه مت

املنصب بنفس سنوات ع سنة(أر م عي تم ا2014الذين قبل ع) وما أر عد ستوفوا لم الذين أو

ن والراغب العمليةسنوات ذه   .املشاركة

  

حاجيا بتلبية الوزارة تقوم وكذلككما التوظيف ع ن ش املف من قليمية و ة و ا ات املدير ت

مع الوزارة، ا تتوصل ال نتقال لطلبات ستجابة خالل من الشغل ملف ة دار ركية ا ع

شاط ال حسب ن ش املف لعدد ا املت ع التوز ع رص للعماالتا جتما و قتصادي

قا   .يملو
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املمجال ن   التكو
  

  

الشغل -1 سوق متطلبات مع ن التكو   مالءمة

ا إطار امل سع ن و الت جودة من نيةللرفع الشغل سوق وحاجيات يتوافق واملرتقبة،بما

ى أوراش الوزارةفتحت تمكك إ الرامية ن و للت العامة السياسة ضمن مننتندرج الشباب

م شغيل قابلية ن وتحس الشغل سوق م إدماج عملية يل س ل ة الضرور ارات وامل الت املؤ

العاملة اليد يخص فيما قتصادية القطاعات طرف من ا ع املع اجيات ا تلبية مة واملسا

لة املقاوالت املؤ تنافسية من الرفع ع   .والقادرة

الو  تنكب الصدد، ذا تنفيذو ع الزارة ، امل ن و الت ر لتطو ق الطر اتمخارطة تقديم

هللا نصره السادس محمد امللك اللة ا صاحب يدي ن خب ل4بتار ال،2019أبر ارطة ا و

ع وتقوم املؤسسات من جديد جيل إحداث و امل ن و الت عرض يل تأ م مرتكزات خمس

ولوجھ س لت ل ي امل غ القطاع املوجود الشباب ننة م و حديثة بيداعوجية ات مقار اعتماد

امل ن و الت جاذبية ن وتحس املبكر التوجيھ و ل ي امل  .للقطاع

ارطة، ا اململكةنقلةبالتأكيدعت ذه ات ج ل توفر س حيث ، امل ن و الت ميدان نوعية

والكفاءات" ع ن للم مختلفة" مدن نات و وت قطاعات ستضم والتخصصات، قطاب متعددة

بمجاالت املرتبطة ن امل م وال ا، املتواجدة ة ا وحاجيات انات وإم صوصيات ستجيب

البي للمنظومة الداعمة مجالشطة ن و الت توف م ا،كما إحدا تم س ال قتصادية ية

واعدا قطاعا باعتباره دمات ا وترحيل الرق املجال املستقبل ن م وكذا ، صطنا اء الذ

الشغل مناصب إحداث مستوى ع مضافة قيمة ل   .ش

تم س والكالسيكية، ساسية ن امل نات و الت إ والكفاءات"تجفباإلضافة ن امل يات" مدن بب

توف أجل من التكنولوجية، والفضاءات اة املحا ومراكز البيداغوجية نتاج وحدات مثل خاصة

ن للم الفعلية للممارسة الالزمة والكفايات ارات امل ساب الك الضروري والتكنولو التق   .الفضاء

ح تق ال البيداغوجية ات املقار أن ىكما ك مية أ عطي ، امل ن و الت ر لتطو ق الطر خارطة ا

ن و الت يع ع ن ني امل إلشراك ة ولو وإعطاء الكفاءات ع وتنو ية جن اللغات للتحكم

امل والتدرج التمرس السيما العمل ئة   .ب

شتغل  س مثل، ا استعمال و املتاحة كة املش املوارد ترشيد أجل وفقومن ديدة ا يات الب ذه

الوسائطية واملكتبات ن امل يل تأ ومراكز اللغات ومراكز الرقمية املسطحات السيما التعاضد، مبدأ

اضية الر واملالعب   .والداخليات

الوزارة عتمد التقنية،كما بالكفاءات ن و الت برامج إغناء ة، ج من دف س شمولية ة مقار

ن الالزمة امل يئةملمارسة يل تأ أخرى ة ج ومن دفة، والبيداغواملس داري بمؤسساتالتأط

ا افي اح من والرفع امل ن و   .الت
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حول  أساسا وراش ذه   :وترتكز

البيداغو .1 النموذج ر عتطو وإعداداملعتمد وطبناء از نج و الت ندسة ل عليھ متفق

الكفاءاتععتمد ساب  ؛اك

نظام .2 ر وتطو ن ن؛تحس املتدر سبات مك   تقييم

نية .3 امل املسارات بتدب رتقاء و ن و والت بية ال ن م نو تجديد و لت الوط د املع إحداث

املقاوالت وصياء و ن ون  .امل

  

امل -2 ن التكو ي ومتدر ات ملتدر جتماعية  الظروف
  

عتبارالظروف ن ع خذ خالليتم من سيما ال امل ن و الت ي ومتدر ات ملتدر   :جتماعية

 عال شة،عمل وضعية الشباب من ن و الت ب للقرب، بتوفتقر ية و ت د خصوصامعا

ا إحدا تم ال ةتلك شر ال للتنمية الوطنية املبادرة إطار املحلية، السلطات مع أو،شراكة

محمد مؤسسة مع للتضامنشراكة امس الشبابا لفائدة ن و الت توف إ دف وال

التا و صعبة اجتماعية سظروف الشغل؛إت سوق م  دماج

 النائية املناطق من ن املنحدر والشابات للشباب أوفر حظوظ عروضلالستفادةتحقيق من

، امل ن و الفئةبتوفالت اتھ لفائدة اوالبالداخلياتيواء عدد برسم137يبلغ داخلية

بإيوائيةةطاقب 2020/2021سنة الوافدين19363 تقدر ن للمتدر سبقية عطى حيث را، سر

النائية املناطق من ا  ؛عل

 استفادةا الور البا ادة ش ع ن اصل ا امل ن و الت مؤسسات ات ومتدر ي والذين متدر

ي سل م و ت عون بنفسيتا وذلك ة، سنو دراسية منحة من املتخصص، والتق التق

لطلب املنحة ا وفق تمنح ال والضوابط امعاتةالشروط نحيث .ا املمنوح ن املتدر عدد

موسم مجموعھ2019/2020برسم بلغت(متدرب37.224ما ادة موسم%41بز مع مقارنة

سنة) 2018/2019 برسم للمنحة ا رصد تم ال املالية عتمادات لفة ت بلغت نما ما2020ب

م147مجموعھ در ن. مليون للمتدر ما م مكسبا املنحة ذه عت أجلو عمن م مساعد

منتحمل نجزء و الت ة ف خالل ف  ؛املصار

 امل التق املستوى ي متدر زمالاستفادة غرار ع ية، ال التغطية من بالتعليمتخصص م

والذي ، منالعا عدد موسم33.321بلغ برسم ومتدرب ة  . 2020/2021متدر

  

القروي -3 بالعالم امل ن التكو مراكز  إحداث
  

ع الوط الصعيد ع القروي بالعالم امل ن و الت از ج ا63يتوفر ضم مؤسسة51مؤسسة،

الفالحة، لقطاع عة الشغلةمؤسس12وتا عاش وإ امل ن و الت ملكتب عة ذه.تا املؤسساتتوفر

ن و االت م أ الفال باملجال ارتباط ا ل شعب واملاعز: عدة غنام و بقار ية وتر الدواجن ية تر
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ة القرو ندسة وال انيك رومي والك ى الك ال و والزراعات ذاتإصالح  الفالحية الت) املحركت

نة) س اوال الفالحيةضواملجاالت املقاوالت سي و وال   .راء

شارةو  القروي،تجدر بالوسط املتواجدة باملؤسسات ن و الت إ إضافة ذا،أنھ شباب ستفيد

و  ة ضر ا واملدارات باملدن املتواجدة امل ن و الت مؤسسات خدمات من داخلياتالمنالوسط

ياملتواجدة ا ال الصعيد ع امل ن و الت مؤسسات ا بمختلف عدد برسم137والبالغ داخلية

بإيوائيةةطاقب 2020/2021سنة الوافدين19363 تقدر ن للمتدر سبقية عطى حيث را، سر

النائية املناطق من ا   .عل

ا من ة القرو املناطق حاجيات غطية وراء نوسعيا و الت اعتماد كذلك تم لة، املؤ العاملة ليد

الستقبال،املتنقلة بالوحدات زة ومج يأة م الوحدات ن،اتھ يتم املتدر زم جدول وفق شتغل

املعنية ماعات ا طرف من املقدمة الطلبات وفق وع صياغتھ ر   .ةاململكع

برمج ، امل ن و للت مراكز ع تتوفر ال ال املناطق ان لس ن و الت من املتطورة اجيات ا ولسد

الشغل عاش وإ امل ن و الت جديدة6اقتناءمكتب متنقلة أجل2024أفقوحدات من ،

املتجددة الطاقات جديدة شعب نات و ت توف مة املجاليةو املسا املنتوجات ن   ....   تثم

با اس صيانة برنامج وضع مع الية، ا الوحدات وصيانة يل تأ ع املكتب عمل أخرى، ة ج ومن

ة استمرار الضمان و7: عمل ا يل تأ إعادة تمت إ5وحدات باإلضافة يل التأ طور 8أخرى

ا يل تأ إعادة برمجة تمت   .وحدات

ع لة ي وإعادة ن وتحي ز عز ع نكب س أككما طھ ر ق طر عن ا طرف من املقدم ن و الت رض

واتخاذ ا، إشار ن ر واملادية ة شر ال املوارد افة وضع مع املعنية املنطقة اللبحاجيات التداب

ا تدخل ونجاعة ا أدا من الرفع ا شأ   .من

أجل املومن ن و الت الوزارة تنمية   :عستعمل

 التدرج برامج ز املحدودعز الدخل ذات سر وأبناء القروي العالم شباب لفائدة  ؛امل

 ذات املناطق و القروي بالعالم ن و الت لتنمية امل ن و الت مؤسسات يات ب ز عز

ا ثمار س وتوجيھ صاص ن،(ا و الت ع الداخليات، مراكز ن و املتنقلة، الت الوحدات

عد عن ن و   ....)الت

اوتنفيذا صاحب ات هللالتوج نصره السادس محمد امللك ھاللة وج الذي السامي خطابھ

والشعب امللك لثورة ن والست السادسة الذكرى بمناسبة خاللھجاللتھ من أكد ميةوالذي أ ع

الشغل، سوق املنتج لالندماج املدن، وضوا القرى وخاصة الشباب، يل تأ امل ن و الت

برمج البالد، تنمية مة بالعالمالوزارة تواملسا ن و والت الدعم قرى إلحداث تقنية مساعدة

ستحدد وال حضري والشبھ   :القروي
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 ة الضرور نات و والت الكفاءات من ة حضر وشبھ ة قرو منطقة ل أجل حاجيات من

املناطق؛ ذه ا يح ت ال انات م و الفرص من الشباب  استفادة

 ي والشبھال القروي بالعالم ن و والت الدعم لقرى واملالية والتنظيمية املؤسساتية لة

والتقنية؛ ة شر ال واملوارد املعدات من ا واحتياجا  حضاري

 مختلف مع حضري وشبھ القروي العالم ن و والت الدعم قرى شاء إل العمل خطة

ش ل امات ال وكذا التعاون مجاالت تحديد مع ات املشروعالشرا ذا ك  .ر

إحداث تم خالللل ى قر 7وس القروي بالعالم ن و والت ب 2022دعم يقدر ما مليون40غالف

م ةع در و ا املجالس مع سيق بت وذلك املقبلة السنوات القرى با إحداث أساس

أخرى  ات شرا إ باإلضافة املحلية ماعات وا قليمية   .و

قرىو  املتضطلع ندماج ودعم امل ن و والت والتوجيھ بية ال ر تطو مة بم ن و والت الدعم

حضري  للشباب والشبھ القروي العالم من ن املنحدر امل. والكبار ندماج من الشباب تمكن

جتما التفاوتات و وتقليص جتما ندماج ضمان أجل من للدخل، مدر شاط ممارسة أو

واملجاليةج   .تماعية

شباب القرى، ذه من ستفيد املتمدرسو غ حضري والشبھ القروي املنقطعنالعالم عننأو

التو الدراسة مؤ عن يبحثون الذين وتقدمالكبار نية، ساب عليما م باك والكبار للشباب سمح

ا ارات م ساب اك م عل ل س مما ساب، وا الكتابة ساسية ااملعرفة يختارو ال نة كما. مل

نية امل نات و الت و: عشتمل املنالت الوسط بالتدرج(و ن و ن) املالت و والت

ي املستمرو التأ ن و ن الت شيط القرويب لل   .العالم

دعمو  خالل من ا شأ ست ال للمناطق املستدامة التنمية ن و والت الدعم قرى م واندماجسا

خاصة مقاوالت خلق او ي الذا شغيل ال خالل ومن محليا القائمة املقاوالت   .الشباب

  

ن -4 منتمك خاصة وضعية نالفئات ن:التكو اجر وامل إعاقة وضعية اص و ناء   ال
  

فئات مختلف ن ب واملساواة الفرص افؤ ت ضمان ع إطار الوزارة عمل ننميةتاملجتمع، و الت

اصامل اصةمنلفائدة ا حتياجات أذوي نية ال املؤسسات الء ب مر علق سواء  و،

إعاقة وضعية اجر  وأاص ياةنامل ا م السوسيو م إدماج يل س أجل من وذلك ،

نية وامل   .جتماعية

نية - ال املؤسسات نزالء ن و   :ت

امل نامج ال ناءندمجإطار ال إدماج منوالذي ،إلعادة نية ال املؤسسات نزالء ن تمك إ دف

م ن و ت من مستفادة اندماج س لت رف وا ن امل عض أساسية ارات م ساب واك
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مجتما ع فراج عملعد و الوزارة ت، ة تقو الع الوسط امل ن و الت از ج ز عز

خال املؤسساتمن داخل املحدثة ن و الت مراكز عدد بلغ حيث يعابية، س طاقتھ من الرفع ل

سنة غاية إ نية مجموعھ2021ال   . مركزا61ما

نو  و الت نامللقن و الت مراكز نيةداخل ال قطاعات37باملؤسسات سبعة م شعبة،

ن و دم(للت ا والتجارة، دارة و البناءعالميات والتكييف، والطاقة انيك واملي اء ر الك ات،

العمومية، شغال لإلنتاج،و وحر لد، فن وا سيجية ال س الفندقاملال واملطعمةيالسياحة ). ة

يل ال ، الفال امليدان ن م إ املاقنباإلضافة بالتدرج ن و باألساس18الت تخص شعبة

املنتوجات ل وتحو ن وتثم الفالحية انيك واملي والسقي ي النبا نتاج و ي يوا ا نتاج ميادين

   .الفالحية

أنھ بالذكر، دير املواكبةوا جراءات و امج ال ذه طرفبفضل السادسمن محمد مؤسسة

ناء، ال إدماج وظالتإلعادة م انخفاضا العود املستفيدةذهأوساطسبة   .الفئات

يت طار، ذا إعدادو عملم مع برامج شراكة ة إدماجسنو إلعادة السادس محمد مؤسسة

دماج وإعادة ون ال إلدارة العامة ية واملندو ناء الشغلال عاش وإ امل ن و الت ومكتب

تحدد الفالحة، وقطاع التقليدية الصناعة اوقطاع ااملراكز إحدا تم س الشعبو  ا،تج  وأل

ناملعنية املتدر موعدد و ت وكذااملرتقب ثمار انيةم، س و سي املال للسنة عنيةاملخصصة

امل ن ت للس نواملتوقعة   .واليت

اص - ن و إعاقةت   :وضعية

اصالوزارةحرصت  أل لفائدة خاصة عناية إيالء إعاقةع حيثوضعية ع، تنميةعمل

لفائدة امل ن و حةالت الشر واملاتھ جتما م إدماج س ت أجل من ن مع،وذلك ع خذ

سواء عاقة نوعية ةتانعتبار بصر أو نية ذ أو سمعيةحركية   . أو

اص لفائدة امل ن و الت ر تطو تم إعاقةو اوضعية ف بما ية، و ت مراكز عدة خالل من

اتھ لفائدة خصيصا ة واملوج املتخصصة امل( الفئةاملراكز ن و الت اصمركز لأل املخصص

نية الذ عاقة نبذوي للمعاق السادس محمد الوط ديدة املركز ا نسال املكفوف يل تأ ومركز

البصر امل)تمارة-وضعاف ن و الت ومؤسسات ستقبل، وال ومية ا القطاعات لبعض عة التا

إعاقة وضعية اص املأيضا وكذا ن، املتدر با مع والختلطةامل جتماعيةراكزباملوازاة

م ن ب الشراكة إطار ا إحدا الشغلتم عاش وإ امل ن و الت امسكتب ا محمد ومؤسسة

ال مة مسا إ إضافة ذا املجالللتضامن، ذا معوي ا   . سيج

اص ن و ت شمل إعاقةو غطيوضعية حيث ، ي التأ ن و الت أو بدبلوم املتوج ن و الت

دار  ا م أ متعددة والتجارةةمجاالت سي ائيةوالصناعاتوال ر والك واملعدنية انيكية املي

والصناعةوالفندقةوالسيـاحة ة وتكنولوجياتوالفال التقليديةوال والتواصلحة   .عالم

للمادة رقم25وتفعيال طار القانون توجيھ51.17من تم رقم، ة الوزار 20/ع.ك/169املذكرة

خ ر19بتار ح 2020أكتو قصد العمومية ونة امل القطاعات جميع مناإ مجموعة اتخاذ ع
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امل ن و الت مؤسسات بمختلف الدامج ن و الت بتعميم الكفيلة ة الضرور جراءات و ع،التداب

خالل من وذلك املؤسسات اتھ ل الولوج املساواة الوافدينإتحقيق الستقبال خاص مكتب حداث

إرسا ع والعمل امل ن و للت مؤسسة ل ب عاقات ذوي املمن ن و الت بمؤسسات الولوجيات ء

العمل مع م انا وإم م قدرا تناسب ال للشعب إعاقة وضعية ات واملتدر ن املتدر توجيھ وكذا

متحانات تكييف  .ع

ن - و نت اجر   :امل

وء، وال رة لل الوطنية اتيجية س امجالوزارةعملإطار ل ن اجر امل ولوج س ت ع

يل س قصد ونة امل القطاعات مختلف طرف من املنجزة ن و العمليةإالت ياة ا م ،دماج

اذهترتكزو  بي من برامج، عدة حول اتيجية امل(برنامجس ن و دف)الت والذي نإ، تمك

نات و ت من م، وضعي ة سو تمت الذين ن اجر نامل و الت أو بدبلوم املختتم ن و الت سواء

يا ملتأ قدرا حسب ،.  
  

امل -5 ن التكو  جاذبية

خالل من صوص ا ع امل ن و الت جاذبية ن وتحس ز عز ع الوزارة   :عمل

 وامل املدر والتوجيھ عالم ن(تنمية والتحي للتواصل مكثفة حمالت تنظيم

الوطنية للبوابة والتوجيھاملنتظم   ؛)لإلعالم

 ؛ العا والتعليم امل ن و الت ن ب املمرات   إرساء

 ي؛ بتدا التعليم ن امل الستكشاف وحدات   إدراج

 عدادي و الثانوي بالتعليم نية م مسارات  .إحداث

ع يرتكز والذي ، ام وا وامل املدر للتوجيھ مندمج نظام تفعيل ع الوزارة عمل كما

استدامةامل ضمان قصد ن، و والت بية ال منظومة ونات م جميع ن للمتعلم املبكرة واكبة

إضافة العملية، ياة ا م الندماج ا س ت صية، ال م ع مشار بناء ع م قدرا ز عز و م، علم

أس ام م بثالث ع والكفاءات، ن م مدن ل ب الوظيفية التوجيھ مراكز إحداث تم س ذلك اسيةإ

التوجيھ واملساعدةوالبحث و الشغل عن والبحث التداب ننوم. دماجعن جراءاتب

ا اتخذ ال الشغلاملواكبة عاش وإ امل ن و الت إطارمكتب ، امل ن و الت جاذبية من للرفع

املشروع يل امست بالذكرا نخص ، امل ن و الت رقطاع لتطو ق الطر   :ارطة

 يفوق ما الساعة؛168توظيف د التوجيھ شار  مس

 م ملشوار وواع مدروس اختيار من ن املتدر ن وتمك ملواكبة للتوجيھ جديد نظام إرساء

جدي وسائل واستعمال وإدماج للمتدرب، امل باملشروع العمل إرساء مع و  دة،الت

خاصة رقمية منصة ع. خصوصا ديد ا النظام ذا ند س املستعمل"و ة " تجر
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Expérience Utilisateur "ا امل ب التوجيھ عملية غطية ن :مع و الت عن  - الباحث

ج؛–املتدرب-املر ر  ا

 ام م بثالث ا خالل من ع والكفاءات، ن امل بمدن الوظيفية التوجيھ مراكز إحداث

دماج واملساعدة الشغل عن والبحث ب التدر عن والبحث التوجيھ و   .أساسية

اعتمد الشباب، صفوف ن ب و الت ازه اذبية ا من د مز ضمان إ وسعيا السياق، نفس و

دف شاملة تواصلية ة مقار تب خالل من وذلك ومبتكرة، شاملة تواصلية اتيجية اس املكتب

إ املأساسا املسار اختيار ع م وح املتاحة ية و الت العروض بمختلف الشباب ؤالء ف عر

ب الصدد ذا بالذكر ونخص املستقبلية، م تطلعا يالئم   :الذي

 ،والرقمية ذاعية و ة التلفز القنوات مختلف ع إعالمية حمالت جاءت بث وال

صو  ن تحس تروم جديدة إعالنية ة رؤ امللتجسد ن و الت ع رة الضوء سليط و

ق طر باعتباره ا، يح ي ال الواسعة ؛افاق التم  نحو

 ع ا ب يتم ية تحف سوالت ك واليوتيوب إنتاج سبوك فا تفوق منصات قصص ترصد

بنجاح م مسار شق استطاعوا الذين للمكتب عة التا ية و الت املؤسسات خر

مختلفة نية م سوالت،مجاالت ك إ محتوىMotion Designباإلضافة ذات

سلط و املتوفرة ية و الت بالشعب ف التعر إ دف وال يداغو و ي ديداكتي

ا؛ تمنح ال شغيل ال وفرص املستقبلية ا آفاق ع  الضوء

 بمختلف الشباب ف عر دف ، جتما التواصل وسائل مختلف ضور ا تكثيف

ا ة،العروض الفور واملحادثات التعليقات خاصية ع م ساؤال عن جابة و ية و لت

املباشر والبث ورتاج الر شمل ل تداولھ يتم الذي املحتوى ع تنو ع رص ا مع

  ؛...واملسابقات

 من جديد ل ش ع نفتاح ع املكتب عمل حيث التواصلية، رات التظا تنظيم

التواص شطة و رات نية،ليةالتظا امل يام من الثالثة ة ال تنظيم تم كذا و

Pro’daysمن %100بصيغة امل ن و الت مؤسسات ي متدر ب تقر دف رقمية

فضاء لت ش كما ، و الت م مسار بداية منذ امل ناالعالم ب ار ف وتبادل للنقاش

القطاعات مختلف من ن ني امل ن والفاعل ن عفضال . املتدر املكتب يحرص ذلك، عن

املعارض قوي ل ش ضور ا ا اف أو حضوري ل ش تنظم ال  .  واملنتديات

من املتخصص التق املستوى ي متدر استفادة ون إ كذلك، شارة تجدر أخرى، ة ج ومن

زمال غرار ع ية، ال والتغطية ناملنحة و الت جاذبية ن تحس بدوره م سا العا بالتعليم م

  . امل

  

سور  -6 وا املمرات   خلق



 33 

وخلق امل املسار ن وتثم امل ن و الت جاذبية ن تحس أجل من التداب من مجموعة الوزارة اتخذت

صوص ا ع ا م نذكر العام، والتعليم امل ن و الت ن ب امل   :ت

 ا التوجيھ ؛تنظيم  مل

 نية؛ امل شطة مية بأ التالميذ س  تحس

 املمرات ة سور تقو  .وا

 

امل -1  التوجيھ

رقم طار قانون ام أح مع العل51.17تماشيا البحث و ن و الت و بية ال بمنظومة سيما،املتعلق

الكفايات وفق املتاحة نية امل املسارات و الدراسية املسالك املتعلم حركية بضمان املتعلقة تلك

ومعاي املالئم التخصص و املستوفاة لوظيفتھواعتبارا،ستحقاقالالزمة و التوجيھ عملية مية أل

املتعلم مواكبة ضمان إ الرامية ة بو ال وغاياتھ ة اختياردار و امل و الدرا مساره

وقدراتھ ميوالتھ وفق لھ املالئم و،التوجيھ للعملية الوزارة وتنظيما أصدرت ، ا جود وضمان ا رقمن

واملدرأشاقرار  امل التوجيھ مسطرة ع املصادقة أق،ن وضمان املسطرة سيط ت غايتھ

ضم ع ن للمتعلم صية ال ع املشار لتحقيق وفرص التوجيھ انيات إم مختلف من م استفاد ان

ة بو ال العملية ن املتدخل و ن الفاعل ل ا ف نخرط س ال املسطرة و املتاحة، التوجيھ إعادة

زم جدولة وفق ية التوج ونيو التعليمية سالك مختلف ع املسطرة تطبق و ذا محددة، عة

ن و بالت يل والتأ التخصص ي     .املسل

التوجيھ عملية إطار داو وتجو ، ال امل توفر ال املستقبلية فاق حول خبار و عالم عمليات

للشباب امل ن و الت ممنظومة تقدمالدورةإلدماج دعائم قتصادية، قصدالوزارة إعالمية

و  الت عرض امل ن و الت مؤسسات ولوج ن الراغب ف مؤسساتھوشروطنعر     .ولوج
نية -2 امل شطة مية بأ التالميذ س  تحس

   

وخلق امل املسار ن تثم شتغلالإطار العام، والتعليم امل ن و الت ن ب امل عت رساءإ الوزارة

ي بتدا السلك تالميذ لفائدة ن و الت ن م استكشاف إبراز .  مسار دمجغايتھ ع التالميذ ميوالت

السلك ذا برامج ضمن امل ن و املدرلالت در ال من د وا ن امل ن   .ثم

  

العا -3 والتعليم امل ن و الت مسالك ن ب  :املمرات
  

بية ال ونات م ن ب سور وا املمرات عمليات تظم الشراكة ت واتفاقية املرجعيات ع ن و والت

  :التالية
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 ة خ16.23رقمالدور الشأن2016مارس31بتار امل التوجيھ جراءاتتنظيم أرست

بالتعليم نية امل املسارات مع سور وا امل ن و الت أسالك ن ب باملمرات املتعلقة التنظيمية

  ؛الثانوي 

 التعليم ووزارة امل ن و والت الوطنية بية ال وزارة ن ب املوقعة الشراكة والبحثاتفاقية العا

خ بتار طر ن و وت وال2014يوليوز10العل امل ن و والت العا التعليم منظوم لتنمية

املتخصص التق مستوى من العمومي امل ن و الت مؤسسات خر اجتياز انية إم منحت

وتخصيص نية، امل جازة ات املتوفرة%5مبار البيداغوجية املقاعد مؤسساتمن ر

كما العا التعليم مؤسسات ولوج ات مبار الجتياز املتخصص التق مستوى امل ن و الت

امل ن و الت خر ولوج ز لتعز تفاقية ذه مراجعة إ الوزارة التق-س مستوى

العا التعليم بمؤسسات ن و الت أسالك ملختلف ستفادةاملتخصص املتاحةو انيات م من

صيص ا نظام مراجعة   .مع

نية -7 امل ا الور والبا نية امل  املسارات
  

نية امل املسارات إحداث و (يندرج عدادي نيةاملسار امل ا الور ة)البا الرؤ مقتضيات يل ت إطار

ن و والت بية ال منظومة إلصالح اتيجية نإوالداعية2030- 2015س ب سور وا املمرات ة تقو

ووضع ، امل ن و والت العام ن و إطارللياتآالت و الفرص افؤ وت نصاف إطار املبكر لتوجيھ

وامل املدر للتوجيھ مندمج لنظام التدر   .رساء

ي التأ الثانوي بالتعليم و والت املدر العرض ع تنو إ املسارات ذه دف معو ا ومالءم

العملية ياة ا الشغل،متطلبات سوق امل لالندماج واعدة آفاق التالميذ وفتح عدد بلغ وقد

عدادي نية12719باملسار امل ا الور الب سنة18826و برسم   .2020/2021وذلك

  

والكفاءات -8 ن امل إنجازمدن ة وت ع  سر

  
ن امل املدن إحداث برنامج لةعد ي امل ع املشار م أ إحدى ي(والكفاءات الثا ارطة) املشروع

محمد امللك اللة ا صاحب أنظار أمام ا تقديم تم وال امل ن و الت ر لتطو ديدة ا ق الطر

خ بتار هللا نصره ل4السادس   .2019أبر

إنجاز نامج ال ذا م ا12و ج مختلف مستوى ع والكفاءات ن للم منمدينة وال اململكة، ت

ستقبل أن تؤشر34.000املرتقب والتخصصات، قطاب متعددة ا و ب وتتم ا، سنو ا متدر

الشباب شغيل قابلية ز عز إ باألساس دف ، امل ن و الت مؤسسات من جديد جيل النطالق

مضافة قيمة وخلق ثمار س يع وكذا املقاوالت، تنافسية من معوالرفع ، املح املستوى ع

ن و الت حيث من ومبتكرة جديدة بيداغوجية طرق واعتماد ن و الت ندسة ل جديدة ة مقار تب

ن   .والتلق
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محددة وشروط ضوابط وفق والكفاءات، ن امل مدينة الحتضان ة ج ل مدن من مدينة اختيار وتم

ق الطر خارطة ا. ضمن وجھ ع املدن، اتھ ل ستحتوي ماكما إليواء داخليات ع صوص،

ومتدرب5500يقارب ة سبة(متدر يمثل ما املدن%16أي اتھ ن املتدر أعداد مجموع ) من

حدة ع ة ج ل ل عة التا البعيدة باملناطق ن   .القاطن

ن امل مدن إلحداث تصوره الشغل عاش وإ امل ن و الت مكتب اعتمد فقد داف، ذه ولبلوغ

توفوالكف غية أساسية ائز ر ثالث ع حاجيات اءات تلبية ع قادر عالية، جودة ذي م ن و ت

فضاءات سوق  خلق شاركية، ة مقار وفق و الت العرض يل تأ و الكفاءات، من الشغل

شري  ال الرأسمال ن وتثم حديثة   .بيداغوجية

والكفاءات ن امل بمدن اص ا و الت العرض جديدة3قطاعا12وسيغطي ا اء(م والذ الرقمنة

اص لأل دمات وا ة وال إ)صطنا ألول3باإلضافة املكتب ا عل ينفتح أخرى قطاعات

التقليدية(مرة والصناعة البحري والصيد   ).الفالحة

وفق تتقدم ا مجمل شغال ة وت بأن شارة تجدر نامج، ال ذا إنجاز تقدم يخص جالوفيما

أن حيث سلفا ا ل مجة   : امل

 ثالث يخص فيما ا اي ع شارفت والتج البناء وال) 3(أشغال والكفاءات ن للم مدن

والعيون  الشرق ماسة، سوس ات ج املجموعة-م ل ش ال املدن و مراء، ا الساقية

املوسم برسم ا ن و الت انطالق مج امل من وال ؛و ا ا و  الت

 ي بثما اصة ا البناء الثانية) 8(أشغال ن املجموعت ضمن واملندرجة والكفاءات ن للم مدن

اط-طنجة( الر سيمة، ا مالل-سال-تطوان ب درعة-القنيطرة، فاستافياللت-خنيفرة، ،-

البيضاء(والثالثة) اسفى-مراكشو مكناس و -الدار نون -لميمسطات نجا )واد وفقطور ز

متباينة تقدم و. مراحل الت الدخول ن ب ما ا أبوا املدن اتھ  2023-2022وستفتح

الثانية( و) املجموعة الت الثالثة( 2024-2023والدخول افة). املجموعة اتخاذ تم كما

املحددة جال ا ن و الت انطالق ضمان أجل من ات التج باقتناء اصة ا جراءات

ا   ؛ل

 الداخلة ة والكفاءات ن امل مدينة بناء بأشغال اص ا العروض ال-طلب ب، الذ وادي

لل ي لم خ ذا ون ل نظرا عنھ، عالن إعادة تمت الثالثة، املجموعة ضمن تندرج

ن ت اث ن ت مناس   .  بالنجاح

دفة املس للفئات ومالئمة ومتوازنة جديدة ية و ت برامج توف ع املكتب عمل أخرى، ة ج . ومن

ضمن املندرجة والكفاءات ن امل مدن سي ول ن و للت ة الضرور ة شر ال املوارد توف ع حرص كما

و   . املجموعة

  

مق -9 املستمر ن التكو نظام من املستفيدة املقاوالت سبة اضعف املصرح املقاوالت عدد مع   ارنة
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جتماعية قية لل أساسيا عنصرا ديث، ا قتصاد أصبح، ا وتحيي حقيقية كفاءة ساب اك إن

السوق تحوالت فيھ تفرض وقت قتصادية التقلبات ة ملواج حماية وأفضل للفرد، نية وامل

والتك لة ي ال إعادة املقاوالت ع آلياتوالتكنولوجيات وكذا ا ومنا ا لتنظيم ن املستمر ييف

ا  .إنتاج

الصدد ذا نو آليت بوضع ن، جتماعي الفرقاء مع شاور ب العمومية، السلطات قامت ،

ن املت يعمامت ل ن، و بالت اصة ا والعقود شارة س لدعم ن امل ن ب ما املجموعات

ا تنمي مخططات ضمن العمل أثناء ن و الت إدماج ع بمساعدة،املقاوالت ا مد خالل من وذلك

ذلك عن تبة امل ن و الت عمليات وإنجاز الكفاءات من ا حاجيا لتحديد ومالية   .تقنية

ل اتان مكنت ديناميةوقد خلق ومن املقاوالت داخل ن و الت تنمية من نمجاليتان و الت

ة شر ال املوارد مجال وطنية ندسة بروز وكذا   .املستمر،

ن و الت لرسم املحدث املرسوم عديل تم املستمر، ن و الت تنمية آليات ل تمو ة استمرار ولضمان

الرسم ذا مداخيل من سبة تخصيص قصد العملامل أثناء ن و الت عمليات ل بلغت. لتمو وقد

سبة ال سنة  30ذه من   .2007ابتداء

الشغلعملو  عاش وإ امل ن و الت ةمكتب و ا اتھ مدير مستوى وع ا دليل،سنو توف ع

ملكتب عة التا د املعا طرف من ا و ج مجة امل املستمر ن و الت عروض من مجموعة ع يحتوي

لفائدة ات ا مختلف مستوى ع امل ن و حاجياتاملقاوالتالت حسب صياغتھ تتم اتھ،

ة عخ بناء وكذا ة ج ل مستوى ع املحددة ال ، ن و الت عمليات عتحليل ا تنفيذ يتم

ات املدير اتھ  .  مستوى

نظام املكتب يوفر املسائية"كما الذين" الدروس امل ن و الت لرسم ن اضع ا ن املستخدم لفائدة

جديدةإيتطلعون أفاق عن والبحث نية امل م وضعي ن وتحس م ارا م ة عدد،تقو بلغ وال

برسم ا ل املخصصة البيداغوجية ز2021/2022موسماملقاعد ينا بيداغو10.000ما   .مقعد

املستمر ن و الت عمليات من املستفيدين لألجراء ة السنو سبة ال التا دول ا ن ب   :و

  

  2016  2017  2018  2019  

الصندوق لذا ا املصرح املقاوالت عدد

جتما للضمان  *)(الوط

209 451  3 380 000  3 470 000  3 540 000 

عمليات من املستفيدين جراء عدد

املستمر ن و    (**)الت

386 508  415 685  602 756  701 190 

سبة  19,8  17,4  12,3  11,8    %ال
جتما:املعلومةمصدر(*)  للضمان الوط للصندوق الرس   .املوقع

املعلومة) **( للعقود: مصدر الشغل عاش وإ امل ن و الت مكتب نحصيلة و بالت اصة   .ا
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مس ا خالل املستمر ن و الت عمليات من املستفيدين جراء عدد سبة ارتفعت فقد لإلشارة

ل% 19،8 إ      11,7%من) 2019-2015(سنوات م املصرح جراء عدد الوطدىمن الصندوق

ال لنظام الولوج س وت املساطر سيط ت إ راجع وذلك ، جتما خاصةللضمان املستمر، ن و ت

قام بحيث واملتوسطة، الصغرى للمقاوالت سبة سنةالوزارة تبال املساطر2014، دليل بتعديل ،

شارة س لدعم ن امل ن ب ما باملجموعات اص ا املساطر ودليل ن و بالت اصة ا بالعقود اص   .ا

املستفيدين، جراء أعداد وكذلك املستمر ن و الت عمليات من املستفيدة املقاوالت عدد من وللرفع

منذ ن و بالت اصة ا العقود نظام ا عرف ان ال ات للصعو إطارعملت 2006ونظرا الوزارة،

امل ن و الت ر تطو اتيجية ال،إس إطار املستمر ن و الت نظام إصالح رقمع 60-17قانون

أقر والذي ن و الت ذا ل املباملنظم ن و الت رسم ناتج من سبة عمليات%) 30(تخصيص ل لتمو

املستمر ن و   .الت

من جديدة فئات شمل ل املستمر ن و الت مجال توسيع إ صوص، با ور، املذ القانون دف و

املستفيدة املقاوالت عدد من الرفع وكذا  :املستفيدين

 املستفيدين من جديدة فئات شمل ل املستمر ن و الت مجال  : توسيع

نية • امل شطة من خاصا شاطا يزاولون الذين جراء غ من ن خر اص

؛ تنظي بنص ا قائم  املحددة

التقاعد • ع حالة غ سباب من ب س ألي م عمل فقدوا الذين  . جراء

 عند جراء ماحتفاظ بأجر م، و ت ة ف خالل املستمر، ن و الت برامج من م استفاد

أجراء؛ م بصف م ل املكفولة خرى م حقوق با  و

 ا أجرا لفائدة ا م بمبادرة املقاولة ا تنظم ال املستمر ن و الت برامج من جراء ستفيد

م م بمبادرة موحسبوكذا  .اختيار

 ا ج ق س ثالثةالتأس عن مدتھ تقل ال ن و للت زم رصيد إطار املستمر ن و لت

إشارتھ؛) 3( ن ر املشغل يضعھ سنوات، خمس خالل للتجميع قابلة السنة، عمل  أيام

 ع بناء ا س اك ال الكفاءات ع التعرف من ج تمكن ال الكفاءات حصيلة إنجاز

حاجيات حصر التا و نية امل تھ ؛تجر امل مساره أو مشروعھ إطار ن و الت من  ھ

 الذي نية امل ة التجر سبات مك ع كفاءاتھ؛يالتصديق ع اد ش من ج  مكن

 جديد امة ح نظام  . إرساء

شارة رقم،وتجدر للقانون التنظيمية النصوص جل قنوات60-17أن توجد الذكر السالف

و الت عمليات وأن ملقتضياتاملصادقة، حاليا تخضع ن و بالت اصة ا العقود إطار املستمر ن

ن و بالت اصة ا للعقود املساطر  .دليل

ل -10 ي امل القطاع م اندماج س لت ل ي امل غ بالقطاع ن العامل لفائدة ن التكو  برامج
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ذا مة ديدةاملشروع،للمسا ا ق الطر ارطة لة ي امل مسة ا ع املشار ضمن يندرج والذي

ن و الت قطاع ر تطو أجل عممن ، إعدالامل ع لدالوزارة ي امل غ القطاع حول تقنية دراسة

أجل من حرفإوذلك تحديد من تمكن ة مقار غعداد لاملالقطاع املتعلقة،ي تلك خاصة

انيكيةوالصناعات واملطعمة والسياحة بالتجار ومي لك و عاملعدنية ل ي امل بالقطاع ا  :لدمج

 ارات امل ن و والت ياتيةالدعم القطاع؛ا ذا ن العامل من فئة  لفائدة

 وحدات ارات بيداغوجية إعداد بـامل ياتيةمرتبطة ،ا مرج يتمأفقكنموذج أن

واستغاللھ غ(استخدامھ القطاع أخرى ن ذهاململ إطار مدمجة غ ل الدراسةي

 ؛)التقنية

 املستفيدين ومنح القانونيةلياتدعم ل يا ال شاء إل عمال: الالزمة اب أ

رة ل ا ي امل القطاع نحو م توج قصد والتعاونيات ات والشر   .واملقاوالت

مستوىالوزارةعملكما ن تحس دف يلية التأ نات و الت برامج لة ي إعادة اع اأدا ونجاع

الفئات الت مؤ تالئم نات و ت توف ق طر عن وإقليم، ة ج ل خصوصيات حسب ا إغنا مع

م وكفاءا ة واللغو التقنية م ارا م ز عز ع وذلك ، امل دماج ع م ساعد و دفة املس

  ). Soft Skills(السلوكية

ملكتب ي الـتأ ن و الت عرض بلغ الشغلو عاش وإ امل ن و موسمالت ما2021/2022برسم

ما108.000 يفوق  أي ، بيداغو للمكتب،27%يمثلمقعد جمالية يعابية س الطاقة من

ا ن و الت املكتب يوفر ال القطاعات جل ع   . مفتوحة

لة ي إعادة تم يةوس و الت للشعب يليةشاملة والـتأ الت العرض مع يتما ديد،بما ا

مجموع ز ينا حيث ن، املؤسساتي اء والشر ن ني امل مع شاركية ة مقار وفق بلورتھ تمت والذي

مجموعھ ما ديد ا و الت العرض ذا ضمن يلية التأ جديدة،66شعبة،130الشعب ا 40م

ا، تحيي تم اشعبة حتفاظ تم ال الشعب عدد بلغ نما حذفكما .شعبة24ب شعبة85تم

قتصادي و جتما للطلب مسايرة وغ متجاوزة أصبحت ا و ل ي التأ ن و الت ضمن ية و   .ت

  
  

ن -11 ني امل مع الشراكة ر  تطو
  

نالوزارةنت ني امل إشراك ع ترتكز مسلسلسياسة مراحل تنميةمختلف وكذا ن، و الت

الكفاءات أنماطھ من املقاوالت حاجيات تلبية أجل من وذلك ن، و للت كفضاء املقاولة تكرس ال

الشغل سوق ن ج ر ا إدماج س   . وت

اصول وا العام ن القطاع ن ب الشراكة س نو تكر و الت برامج إنجاز املقاولة دور ز بالتدرجعز

والكفاءات،واستجابةامل لة املؤ العاملة اليد من ا الوزارة اجيا معتواصل الشراكة ر تطو

نتاجية املقاوالت مع شراكة اتفاقيات إبرام خالل من امل بالتدرج ن و الت مجال ن ني امل
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لإلدما عالية فرص يح ت ن م الشباب ن و لت ا بداخل امل للتدرج مراكز إلحداث دماتية جوا

  . امل

الصدد، ذا تم اتفاقيتم وقد املقاوالتاتإبرام مع التاليةشراكة سيج: القطاعات ال

العمومية شغال و البناء لية، التحو الصناعة الفندقة، السيارات، لد، ا سة، ل وال....و ،

للمتدر  وتكنولوجيا عاما نا و وت تطبيقيا نا و ت املقاولة تؤمن ا حيثبواسط ن، واملتدرج جات

ع الذكر السالفة تفاقيات نأسفرت و ومتدرجة174.420ت نمتدرج ب كما .2021و 2016ما

ن ج ر ا عدد نفس97.192بلغ ة خالل   .الف

رقم للقانون املقاولة داخل امل بالتدرج ن و الت خضع امل12.00و بالتدرج ن و للت رتكز. املنظم و

سبة ب للمقاولة نتا الفضاء داخل يتم تطبيقي ن و ت ع النمط املدة 80%ذا من قل ع

وتكنولو عام تكمي ن و بت يتمم ن و للت   .جمالية

ن و الت ختتم املو ن و الت ادات ش أو دبلومات أحد ع صول با امل التق(بالتدرج - دبلوم

امل يل التأ امل-دبلوم التخصص امل-دبلوم التدرج ادة   ).ش

ج خر ستفيد او و عل ر س ال امل دماج عاش إ برامج من للمقاوالت عة التا امل التدرج مراكز

الوطن الة شغيلالو ال عاش إل   .والكفاءاتية

أن والكما املقاولة، عالم ولوج ع ية تدر ات ف ع ن املتدر ساعد بالتناوب، ن و الت نمط

الشغل عالم ومعرفة م ناس الست وفرصة ن و للت فضاء أن .عت إ الصدد، ذا ش عرض و

موسم برسم بالتناوب ن و النمط. ابيداغوجيامقعد 65.000م2021/2022الت ذا وملواكبة

و عالت الشغل عاش وإ امل ن و الت مكتب نعمل ون امل من م م عدد ن-عبئة شار املس

التناوب بيداغوجية ع باملقاوالت وصياء ن و ت يتم كما ن، للمتدر جيد تأط ن   .لتأم

ز عز ع الوزارة عمل أخرى، ناحية ةومن ةالتجر مالنا ا راكم املنجزة ؤسساتاملجموعال

ا معإطار والشراكة املفوض ن،لتدب ني ر سياسةإطار امل دتطو ضاملعا وتفو املتخصصة

املعنية القطاعات ن م إ ا الوطتدب قتصاد يل تأ ساسية ا انا ر ن ب من دينامية و ،

املقاولة، تنافسية من إحداثوالرفع مستوى ع العالية املضافة القيمة ذات القطاعات وتنمية

واعد كخيار اص وا العام ن القطاع ن ب الشراكة س وتكر الشغل،   .فرص

تم  صاحبو يدي ن ب قدمت ال ، امل ن و الت ر لتطو ديدة ا ق الطر خارطة ع مشار تنفيذ

اللة السادسا محمد خامللك بتار هللا ل4نصره بانخراط2019أبر ن، ني للم   . حقيقي

ن و الت ر تطو أو ا إرساؤ يجب ال ن وامل الكفاءات من قيقية ا اجيات ا ع التعرف أجل فمن

ات با ا إحدا تم س ال والكفاءات ن امل مدن داخل خاصة عشرةا، بادرل ث لمملكة،

وإ امل ن و الت الشغلمكتب إحداثعاش ن17إ ممثل ن، ني امل بمشاركة قطاعية، عننة
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والقطاعات الوزارات ع عالوة نية، امل معيات وا والفيدراليات املغرب ملقاوالت العام تحاد

ابية ال ات ا وممث املعنية ونة   .امل

يقارب ما خالل من ن، ال اتھ قامت بدراس100وقد واجتماع، نلقاء و الت عرض وتحليل ة

الدقيقة ا معرف خالل من مة املسا إ باإلضافة املتوفرة، الدراسات مختلف واستغالل ا ا

ا، ا وج ا لقطاعا املستقبلية اجيات وا ا تخصص الذيبمجال ديد ا و الت العرض تحديد

ا ع عميمھ مع موازاة والكفاءات، ن امل مدن يل ت اسيواكب ا و   .ازالت
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  ملخــــــص المناقشــــــة العامــــــةملخــــــص المناقشــــــة العامــــــة

  



2 
 

العامة املناقشة ص العامةم املناقشة ص لوزارةم الفرعية انية امل لوزارةملشروع الفرعية انية امل ةملشروع ةال ال

جتماعية ماية جتماعيةوا ماية   وا

املالية السنة املاليةبرسم السنة     20222022برسم
 

للسيد ن شار املس والسادة السيدات تقدم العام، النقاش ل مس

ا بأحر ر لتحملالوز صھ ة املولو الثقة تجديد إعادة إثر ع ي ا ل

والنجاح التوفيق امل لھ ن متمن ام، ال جتما القطاع ذا مسؤولية

امھ   .م

لية، ش مالحظات ن شار املس والسادة السيدات من عدد ل و

للوزارة، ديدة ا لة ي ال خالل مت جتماعيةمن ماية ا ملف إضافة

الوزارةو  ام وم اختصاصات إ كب ي مل لرش ش س أنھ ين معت ، 

قطاعع إ ة جبار ية ال التغطية محور إسناد أن إذ ا، عل ا كب بئا

أن غ مقبول، ء امج وال العمومية السياسات التقائية إطار ة ال

جت بحمولتھ املجتم املشروع ذا وضع أثناء يثار ماعيةستغراب

العائلية ضات التعو التقاعد، ية، ال التغطية عة، ر محاوره و الثقيلة

ذلك إ أضف واحدة، وزارة مسؤولية تحت الشغل فقدان عن ض والتعو

ا يتطل ال ودات واملج ية ال املنظومة ا عرف ال ختالالت م

امل وانتظارات تطلعات مستوى ون لت ا يل وتأ ا ةإصالح   .غار

املغرب جعلت وال للتلقيح، الوطنية ملة ا بنجاح ھ التنو وتم

الفضل ل والفضل قية، فر القارة التم مثل و ناء ست ل ش

الل ا صاحب ودبلوماسية لعالقات باألساس السادسةيرجع محمد امللك

هللا اللقاو نصره من مة م كمية ع صول ا من بالدنا مكنت حاتال

أفق سون، دجو أند سون ودجو فايزر، ا، ي از اس نوفارم، س عة ر

النظرة فضل و ية، وعر قية إفر سابقة باملغرب اللقاحات يع تص بداية
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ي ا الو الوضع التحكم استطعنا هللا، نصره امللك اللة شرافية س

سوء   .وتفادي

الوط ملة ا انت إذا أنھ اعتبار إجماعوتم شبھ محل للتلقيح نية

املرت ومة ا قرار فإن ، جوازجوط بفرض املتعلق ي والعشوا سرع وامل ل

غياب بامللموس وكشف ية املغر املدن مختلف احتقانا خلق التلقيح،

ومة ا لدى التواصل   .آلية

ودات باملج شادة ع شارون املس والسادة السيدات وأجمع

ب ال يات ةوالت والعسكر املدنية الطبية وشبھ الطبية طقم ا ذل

وال الصعبة، ائية الو الظرفية ذه ومحليا وإقليميا ا و وج ا مركز

ة مص أجل من للذات نكران و عالية وطنية روح و بتفان اشتغلت

ا م سواء للقطاع ة شر ال املوارد أن يل تم أنھ غ ن، واملواطن الوطن

ة طرفدار من ما ستحق اللذان تمام و العناية تنل لم الطبية أو

ملطالب ستجابة يفيد ما يتضمن لم القطاع انية م فمشروع ومة، ا

ن و بالت املطالبة ماليا، لفة م غ ا معظم وأن خاصة بالقطاع، ن العامل

بب ا ومساوا الطب الدكتوراه ادة لش عتبار وإعادة ااملستمر،

العام، القطاع ألطباء اص ا بالقطاع املزاولة وتنظيم الدكتوراه د شوا

جتماعية و املادية الوضعية ن تحس بضرورة املطالبة تمت طار ذا و

العمومية الوظيفة إلحداث قانونية آلية خلق ع بالقطاع، ن للعامل

واملا ة عتبار ا وضعي يح ت شأنھ من ما و و ية، يلولةال وا دية

ارج ا نحو ا ر   .دون

م وأمام وأمام ن، واملمرض طباء ل امل صاص ا م

الظرفية ذه خصوصا ية ال املنظومة تواجھ ال التحديات

تخصيص أن ن شار املس السادة أحد صرح ائية، ما5500الو منصب

لسنة املا القانون مشروع مغ2022للقطاع عكس وال افية،

وال ومي، ا نامج ال امات وال نوايا جم ت وال ة، املغار وتطلعات انتظارات
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املوارد النقص ليظل لألغلبية، لة املش لألحزاب نتخابية الوعود

معيقات م أ من قاليم و ات وا املجاالت ن ب ا ع توز وسوء ة شر ال

إ خصوصا ية، ال املنظومة يل لتأ امل صاص ا أن استحضرنا ذا

إ يصل من32400بالقطاع وأك ب شتغل65طب و ممرض ألف

سبة28القطاع ب ب طب ل7ألف ل د10أطباء ا عن عيدا سمة آالف

و و العاملية ة ال منظمة بھ تو الذي ى ل23 د ل ب 1000طب

أم عائقا ذاتھ حد ون سي صاص ا ذا و مايةسمة، ا ورش ام

لألطر املستمر ن و والت ن و للت جديدة آفاق ح اق حيث جتماعية،

وي ا التوظيف يار الالزمة مية وإعطاء الطبية، وشبھ الطبية

والقاري الدو التعاون آللية فق وفتح ا، و ج ن و بالت طھ ور

طار ذا و الالقطاع، اتم مشروع مآل عن لألجانبسائل لسماح

باملغرب الطب نة م   .بممارسة

القطاع شاشة أن ن املتدخل والسادة السيدات من ثلة وأشار

من عنھ نجم وما اء الو أك ا ور ثابتة، حقيقة ببالدنا الص

النموذج ر تقر خاصة الوطنية، ر التقار مختلف ا أقر ما و و تداعيات،

املنظو  أن أكد الذي ديد ا منالتنموي ي عا الوطنية ية ال مة

ة شر ال املوارد نقص تتج لية ي واختالالت اليات إش

يات الب وتقادم ية ال الرعاية خدمات عرض وضعف يكية، واللوجس

لألطباء والالمتوازن العادل غ ع التوز إ باإلضافة شفائية، س التحتية

ية ال واملؤسسات الطبية وشبھ الطبية إذولألطر ات، ا مختلف ن ب

من ا ا أولو رأس ع الص الشأن ومة ا تجعل أن ع اح تم

وتخصيص أك ودات مج ذل و ية ال للمنظومة الشامل صالح خالل

بحوا القطاع انية م لة امل ادة الز فرغم ، أك ا ل وتمو اعتمادات

سبة3,7 ب م در ا%19مليار م مع أمام2021نيةمقارنة افية غ تبقى ،

ية ال املنظومة ع اكمة امل ختالالت و ات   .كرا
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يضعبوطال ة، لل وط ميثاق ببلورة ن شار املس السادة أحد

للعدالة يؤسس ميثاق القطاعية، االت ش ملختلف لول ا من رزمانة

تظل أن مقبوال عد فلم واجتماعيا، ا و وج مجاليا ية ياتال الب

ولم ة، ا بنفس ا عي أقاليم أو ا، عي ات بج متمركزة شفائية س

مغرب منطقيا ينة2022عد ر بلية وا ة القرو املناطق تظل أن

ات والتج ة دو سط أ إ تفتقر ومستوصفات موسمية طبية قوافل

  .الطبية

الص اص ا القطاع يلعبھ الذي ام ال للدور كفاعلونظرا

التجاوزات لبعض واعتبارا الوطنية، ية ال املنظومة أسا

ائن، بالز ا عالقا اصة ا ات امل عض ا تقوم ال ات والسلو

مقتضيات تفعيل ع خصوصا العالقة ذه تنظيم بإعادة املطالبة تمت

رقم م131.13القانون آليات تضمن الذي الطب نة م بمزاولة مةاملتعلق

واملبالغ ا تفرض ال سعار و دمات ا ع وللرقابة العالقة ذه ن لتقن

ا مراجع مر اقت وإن أحيانا، ا   .ف

املرض ان إذا خصوصا السرطان، مر معاناة إ شارة وتمت

ع التأكيد تم طار ذا و ض، املر وفقر جتماعية شاشة بال نا مق

ود مج بذل م،ضرورة شفا اس ظروف ن وتحس م للتكفل إضافية ات

ديدة ا صابات عدد حول مة م أرقاما ل أصبحت وأنھ خاصة

سنوي  ل ش   .و

ارتفاعا م عدد عرف لوي ال القصور بداء ن للمصاب سبة ال و

بحوا يقدر ا مليون4000سنو يفوق ما جما م عدد بلغ و حالة،

ا ودات املج فرغم مرضمصاب، ة ملحار الوط نامج ال إطار ملبذولة

ختالالت ببعض ن شار املس السادة أحد صرح فقد لوي، ال القصور

ي فيما وتتج طار ذا لة   :امل

املقدمة - دمات ا  .ضعف
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املراكز - داخل النظافة  .غياب

يل - عنھ ينجم مما والطلب، العرض ن ب التوازن غياب

لوا نتظاراملر  .ئح

املراكز - العاملة طر  .قلة

املراكز - ع توز ة و وا املجالية العدالة  .غياب

قيوداو  فرضت ائحة ا أن شارون املس السادة أغلب اعت

مع التعامل الوزارة ع ن ع و ة، ال لوزارة املحدودة املوارد ع متعددة

ل ش و سرعة والتحرك مسبوقة غ ية وانبأزمة ا إلدارة با اس

وس الف ذا ن املصاب عالج من بدءا ائحة، ا ذه ل إو املختلفة وصوال

خ فقد التحدي، ذا نطاق ساع ال ونظرا ائية، الو املراقبة ادة ز

الص النظام يار ا من ون   .كث

خالل من التصدي ع ا قدر رت أظ ة ال وزارة أن غ

الوض ذا ل الطبيةستجابة والت وتو ال من مجموعة وإعداد الطارئ، ع

البالد عموم شفيات املس د وتزو وس، الف ذا ن املصاب لعالج

سرعة التحرك جانب إ صية ال ماية ا ومواد الطبية باملستلزمات

ادة إلز اإلضافة و شفيات، باملس املركزة العناية ووحدات سرة عدد

ال ع ن ع عالميةذلك، ا ود ج تكثيف عنوزارة يومية بيانات بتقديم

غذيتھ تتم ي و إلك معلومات نظام ع بناء ي ا الو الوضع تطورات آخر

عن ظي ل ش بالغ يح ي مما بانتظام، ات املخت فحوصات تائج ب

د والشوا دلة أساس ع القرارات واتخاذ ائحة ا ذه تف   .معدل

السيدو  انيةع امل مناقشة أن ع شارون املس والسادة ات

الطبية لألطر ر الوز السيد ع متنان و الشكر لتوجيھ مناسبة الفرعية

بھ قام ما أن أحد ينكر فال ة، ال بوزارة والتقنية ة دار و ضية والتمر

نجاح فال ء، ل رغم ببالدنا نفتخر وجعلنا ب ذ من بمداد ل ؤالء
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ةبدون  والرؤ الرشيدة القيادة تحت النجاح تحقيق تم وقد أخطاء،

امللك اللة كيمة   .ا

النتائج ع بناء صالح مواصلة ع اح تم لذلك، يجة ون

إعادة ألجل أيضا مناسبة و زمة، من استخلصت ال الصات وا

ون ن ح لبالدنا ية ال طة ر ا و ية ال باملنظومة مأمنالنظر

ألجل اتخذت ال جراءات بمجموعة شادة تمت كما قادم، و ما عن

وضعت ال للتحديات ستجابة من تمكنت ال ة شر ال املوارد تحف

يل ت يخص فيما خصوصا ، أك تظل املستقبلية انات الر فإن ا، أمام

فيھ،الورش نخراط و جتماعية ماية با املتعلق فالنقصالوط

لول وا ات املقار من مجموعة اتخاذ ستد ة شر ال املوارد ل امل

ضمان من للتمكن واملتوسط القص ن املدي ع مجة وامل نية والقرارات

و  ية، ال املنظومة منالتانجاعة مجموعة مباشرة ع نكباب يجب

ال منظومة يل بتأ واملتعلقة لية ي ال سيطصالحات ت آليات ز عز و ن و ت

املتعلقة املساطر ورقمنة ن و الت منظومة يل بتأ املتعلقة املساطر ورقمنة

حسب ة شر ال للموارد وي ا التدب وتدعيم ة شر ال املوارد بتدب

ة ج ل ل املتاحة انيات   .م

ن املواطن شغاالت ا م أ أحد ل ش ة ال أن إ شارة وتمت

و  ة تؤدياملغار عد لم ا أ غ ميع، ا تمام با يحظى ا كب اجسا عد

الثقة أزمة ألجواء ومغذية عميقة إحباطات وولدت لإلدماج، كآلية ا وظيف

عميم ضرورة ع وإجماع تأكيد ناك ف الدولة، وإزاء العمومي الفعل

ل ن وتمك القطاع ذا الصارخة الفوارق من د وا ية ال التغطية

د بتجو املطالبة إ إضافة ية، عدالة من ن واملواطن املواطنات

عدد ادة الز خالل من القطاع مردودية من والرفع ية ال دمات ا

للب العادل ع والتوز والتخصصات، الفئات ملختلف املالية املناصب

امة ا إعمال مع للمملكة غرافية ا الرقعة امتداد ع ية ال التحتية
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خالل من ية، ال التغطية توسيع من فبالرغم أفضل، نتائج أجل من

الطبية املساعدة ونظام املرض عن جباري ن ات:راميد"التأم صعو فإن ،

املرصودة املالية املوارد ضعف ب س قائمة ظلت العالجات ملنظومة الولوج

املع املعاي دون تبقى ال الط التأط سبة و القطاع، ذا لدىل تمدة

املستوى ع الص للعرض ا املت غ ع والتوز العاملية، ة ال منظمة

شاشة مصدر ة ال عت حيث ي، ا أنال إذ ة، للمغار سبة %38بال

تتحمل سر أن كما ية، غطية ع يتوفرون ال الساكنة من

ة%50املتوسط ال نفقات   .من

ن شار املس السادة أحد ئةوذكر و لتف املتنامية املخاطر أن

ذا و جديدا، معطى ل ش متكررة بصورة والدو قلي الصعيد ع

الص للنظام باقية س والقدرات املخاطر تدب قدرات سائل مر

ع الطلب لتلبية والنجاعة الفعالية من د املز يتطلب كما ، الوط

العاد الظروف سواء مماالعالجات، نائية، ست الظروف أو ية

ودعم التحتية يات الب وإنجاز ة ال لقطاع ة شر ال املوارد ز عز ستد

والبحوث ة دو بإنتاج يتعلق ما والتكنولوجية التقنية القدرات

ة ال وحماية ية ال دمات ا جودة ضمان عن فضال البيوطبية،

من ما باعتبار ن للمواطن أسا املرتبطةكحق اتيجية س يارات ا

شري  ال   .بالرأسمال

ل ش الذي جتماعية، ماية ا ورش يل ت أن اعتبار وتم

عبئة تطلب س ة، املتواز التنمية تحقيق مسار حاسما منعطفا

من لألمة ية ا القوى ميع الفعال نخراط عن فضال امة، ثمارات اس

املواطنة بروح التح يتطلبخالل كما ماعية، وا الفردية واملسؤولية

عية شر ال النصوص من مجموعة عديل املجتم املشروع ذا يل ت

صالحات من مجموعة وإطالق جديدة أخرى وإعداد القائمة والتنظيمية

ية ال املنظومة يل تأ م لية ي   .ال
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أحد حسب صالح ذا إنجاح ا يقتض ال التداب ن ب ومن

الوطنية، الطبية والقدرات انات م ز عز ضرورة ن، شار املس السادة

أمام الطب نة م مزاولة فتح ع السيما ية، ال طر النقص ة ومواج

العمل ع العاملية ية ال املؤسسات وتحف ية، جن الكفاءات

ال والتجارب ات ا وجلب باململكة، الص القطاع ثمار س ة،و نا

لسنة ملان ال افتتاح خطاب الواردة السامية امللكية للتعليمات طبقا

2018.  

عن والبحث ود ا مضاعفة ستد مر فإن ، التا و

ية ال الرعاية ع ومي ا نفاق ادة ز فرغم جديدة الت تمو

الشر  منطقة ببلدان مقارنة منخفضا يزال ال فإنھ ة، خ قالسنوات

سنة من فاعتبارا قيا، إفر وشمال ية2017وسط ال النفقات لت ش

العال%5نحو املتوسط ان نما ب املغرب، ومي ا نفاق %10من

جيدة انطالق نقطة ا لك ء، ل ست ل املالية املوارد أن من الرغم ع

والبحث العام نفاق ادة ز ومة ا داعيا صالحات، منلبدء د املز عن

ا وخدما ية ال الرعاية مجال ثمار لالس ارجية ا الت   .التمو

باملغرب ية ال السياسة أن املتدخالت السيدات إحدى ت وع

غطي واحدا با طب أن باعتبار ة شر ال املوارد ول م ز 1925تتم

ل ل واحدا وممرضا العام1339مواطنا القطاع   .ص

فيم والنفسيةأما العقلية باألمراض اصة ا شفيات املس يخص ا

املراقبة لشروط ستجيب وال ارثية شآت م عن عبارة خرى تزال فال

غياب ع عالوة سواء، حد ع ن وللعامل للمر املالئمة والسالمة

طباء عدد يتعدى ال حيث ن، املتخصص ن واملمرض طباء وقلة ة دو

ا مقابل172لعامبالقطاع نفسيا با اص131طب ا القطاع شتغلون

م م انية%54يتواجد امل أن كما اط، والر البيضاء الدار محور
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اصل ا ز ال غطي وال لة ز تبقى شفيات املس ذه ل املخصصة

التحتية يات   .الب

أساس عد الثقة عدام ا أن ن شار املس السادة أحد وأبرز

عنالتحديا راض غ العام فالرأي املغرب، الص القطاع ا عرف ال ت

قطاع أداء إن عتقد و ية، ال الرعاية مؤسسات ا تقدم ال دمات ا

إ الغالب ؤون ي ة املغار فأغلب التا و ضعيف، العمومية ة ال

اليفھ ت تحمل ون كث ستطيع ال الذي اص، ا   .القطاع

م أن اعتبار وفيدوتم عد ما ع19المح مقبل العالم بأن تن

من جديدا جيال أن ع ذا و مستقبال، ة مشا عاملية ية أزمات

والتنظيمية، عية شر ال التداب من جديدا جيال يتطلب ية ال التحديات

حديثة ية تدب آليات إحداث تتطلب مسبوقة غ االت إش يطرح كما

لي ذه ومن اناتومتخصصة، م لتوف املا بالشق يتعلق ما ات

مع ة ال وزارة عامل وطبيعة ية، ال التحديات اتھ ة ملواج املادية

تدب امة ح إ وصوال الطبية، واملستلزمات ات والتج املنتجات سوق

اتھ ة مواج ا ونجاع ا تنفيذ وطرق العمومية والطلبيات الصفقات

  .التحديات

ع الوأعرب ية ال يات الب الك أن ع ن املتدخل السادة ض

املساطر عقد و املستقبلية، التحديات اتھ ة ملواج ا ر بتطو سمح

أن كما كفأة، وطنية صناعة ر تطو أمام عائقا عت وقراطية الب

سليم بتدب سمح ال والتقنية العلمية التخصصات مجال صائص ا

ات الشر ترخيص ضعفلعمليات إليھ ضاف و الطبية، واملستلزمات

إ أضف ات، املستو مختلف ع ة ال وزارة ات مدير ن ب سيق الت

ع وذلك والتجارة والصناعة ة ال ي وزار ن ب وا سيق ت غياب ذلك

ن ب تاما سيقا وت ا ترك تتطلب ائحة ا ة ف وأن خاصة ات، مستو عدة

سواء ومية، ا القطاعات للمنتجاتمختلف خيص بال مر علق
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الط من ز لتعز الوط نتاج دعم يخص فيما أو الطبية، واملستلزمات

  .للمملكة

اتھ مع تتما ال عات شر ال من يلزم ما بإقرار املطالبة وتمت

ا يطرح ال منالتحديات ديدة ا جيال مع وتتما الوضع، ذا

املنتظرة،زمات ية قانونيةال ة، وا قواعد وضع ن يتع كما

ات والتج ة دو مجال الوطنية الصناعة يع ل ية، وتدب

ذا ل ة شر و وتقنية مالية انات إم وتخصيص الطبية، واملستلزمات

يتم،الغرض أن ن يتع الذي يل وال خيصات وال ة دار القيود ورفع

املغ وأن خاصة وزاري، ن ب مستوى يفوقع بما اد لالست ن ير % 99رب

البحث مؤسسات يع و دعم ن تع و طار ذا ية ال حاجياتھ من

املنظومة يمكن بما الطبية، واملستلزمات ات التج مجال العل

املجال ذا ية املغر ة ا من ستفادة من الوطنية ية   .ال

لقطوتمت  املخصصة انية بامل بلغتشادة ال ة ال اع

سنةبرس و2022،23م ماليمليون 551مليارا ثالثة ا قدر ادة بز م، در

سنة741و مقارنة م در ب2021مليون ادة ز يمثل مقارنة%19ما

سنة انية إحداث2021بم إ إضافة أن5500، غ جديد، ما منصب

تدب ملواكبة إجراءات اتخاذ ستوجب موال للوزارة،ذه املالية املوارد

الالتمركز ز عز ق طر عن ، الص املجال ة و ا تفعيل ز عز شمل

امل املااالتدب التدب ع ن القائم قدرات ودعم العمومي، الشراء و

التدب ة مقار وفق التعاقد يع و ومحليا، ا و وج ا مركز ع املشار بع وت

ز عز و املالية، لقانون التنظي القانون مبادئ وفق النجاعة ع املب

جد ة مقار ووضع ع، للمشار واملا ي امليدا بع الت وتجآليات إلحداث يدة

ة دو صفقات بإبرام خاص تنظي إطار وتفعيل شفائية، س املؤسسات

عن زة ج و املعدات صيانة ز عز إ إضافة ا، د و ال ن تحس أجل من

ي املعلوما النظام ع باالعتماد ا تدب ق   .طر
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ية ال العدالة بأن شارات املس السيدات إحدى وصرحت

إيج نتقت املواطن ن تمك ا شأ من ال الوسائل وتوف الظروف اد

ية ال العدالة عت كما رة، مزد ية بحياة وض ال ة حر م ل ون لت

من ل ومة ا أداء لتقييم ومؤشرا ية ال الظروف ن لتحس قناة

قتصادي و جتما ن   .املجال

ال قطاع ا عرف ال العوائق م أ ن ب من باملغربإن عدمة

إذ ن، واملواطن املواطنات لتطلعات ستجيب ال الذي الص العرض افؤ ت

ن ب فوارق وجود و الولوج مؤشرات بضعف ية ال العالجات عرض يتم

ضري  وا القروي ن الوسط ن و ات   .ا

الصيانة- سياسة وضعف التحتية ية الب   .تقادم

إحد- ية ال طة ر ا ام اح يةعدم ال املؤسسات اث

  .العمومية

ع- يعھ و اص ا القطاع جلب أجل من ات التحف غياب

الص املجال ثمار   .س

امل- الت ضعف تتمثل وال ية ال املنظومة امة ح ضعف

مندمج مسلك غياب ب س وي ا الص العرض ونات م ن ب سيق والت

مختلف ن ب ابط ال وغياب يةللعالجات ال الرعاية ات املراكز: مستو

للقرب ية ال واملراكز امعية ا شفائية   .س

الص- القطاع ل تمو   .محدودية

إصال برنامج إعداد ع نكباب وجب سباب ذه ل ل

غطية إ س ية ال التغطية واقع وأن مستفيد،22خصوصا مليون

الن ع الضغط من فع س الذي ء العامال شقھ الوط الص ظام

اص   .وا
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قبول وعدم شري ال بالعنصر تمام ضرورة ع التأكيد وتم

بالتعاقد ية ال التعو الشغيلة يخص فيما م وإنصاف عنالقطاع ض

وار ا جوالت ناف واست جتما وار ا مأسسة وضرورة نية امل   .خطار

باالرتفاع ھ التنو وتم الصذا، القطاع ا عرف ال انية امل

ب تقدر إال%19وال املرجوة داف لتحقيق افيا ون ي لن ذلك أن إال ،

أعطاب إصالح من مستقبال ستمكن أخرى ادات لز بداية اتھ انت إذا

املنظومة   .ذه

عن املغرب و العالم ع بامللموس رت أظ ائحة ا أن اعت كما

ل القصوى دعممية خالل من ن املواطن ة ل الدولة رعاية ضرورة

انت وإذا املفرطة، وصصة ا عن بتعاد و العمومي الص للقطاع قوي

ول أمام ائحة ا بداية وا ع قد املغرب ا ف بما الدول من العديد

منا ال أنھ ع م وتأكيد م لسياسا مراجعة عن مالصدمة دعمص ن

العموم الص ساالقطاع و واعتباره الوضع...ي استقرار عد و فإنھ ،

اتجاه املواقف تلك عن اجعون ي بدأوا ما سرعان وتحسنھ، ي ا الو

البعض يقوم حيث وة، ال لب مصدرا ة ال ترى جديدة خوصصة

كما مقنع ل ش و وا ل ش التوجھ ذا تدعم ن وقوان سياسات سن

املغرب ال ا   .و

زوصر  ال ل امل اكم ال بأن ن املتدخل السادة أحد ح

ي شفا س ز ال مؤشرات خالل من ره تصو يمكن وولوجا خدمة الص

نفس و جتماعية، ماية وا والتنظي شري وال واملا ي والوقا

ب س ية ال للسياسات املتكرر الفشل لتفس واملعطيات املؤشرات

إ أدت ال ا الوطنيةخلفي ية ال املنظومة م   .تأز

يت ن،وح واملواطن املواطنات افة ل ة ال ق ا ضمان م

التالية احات ق اعتماد إ الدعوة   :تمت
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وط- توافق شروط توف خالل من ة لل وطنية سياسة إقرار

ع ق طر خارطة ووضع ية ال السياسة ذه بناء ومرتكزات قيم حول

ومي،املدى ا السيا والتداول ي نتخا الزمن خارج والبعيد املتوسط

الالزم والتقييم عة باملتا والقيام باملحاسبة املسؤولية ط ر ضرورة مع

ية ال الة ا حول سنوي وط ر تقر وإصدار املسطرة، اتيجيات لالس

  .الوطنية

الدولة- مسؤولية ع بالتأكيد ة لل ة و ج سياسة إقرار

عمق عمومية وخدمة عام مرفق ة ال واعتبار ة ال عادلمجال

مع ن املواطن ة مصا أجل من ن املواطن ل ن ب ومجاليا اجتماعيا ا ومت

ية ال م   .منظوم

ة- لل ومالية ة شر اتيجية اس أسس   .وضع

افة- ع ية ال دمات ا ورقمنة ية ال املعرفة إنتاج

ن و ات، الرقميةاملستو واملنصات مة ال ية ال البيانات قاعدة اء

وصيغ ي املعلوما النظام لة ي وإعادة والصيدلية ية ال دمات ل

ية ال ة شر ال املوارد لتدب ة و   .ج

بإضافة الوزارة لة ي إعادة أن املتدخلون السادة عض واعت

التا و ب ي ي، إيجا ء و جتماعية ماية ا معھقطاع التعامل

ب بدءا سنوات منذ انطلق الذي للمسلسل استمرارا شامل وم انخراطكمف

تفاقياتبالدنا من العديد ع ا وتصديق ونية ال قوقية ا املنظومة

تفاقية ا وم ،102الدولية جتما للضمان الدنيا املعاي شأن

ماي202والتوصية ل الوطنية رضيات جتماعيةشأن عملت. ة كما

حيث جتماعية ماية ا ملنظومة والتنظي ي القانو طار ز عز ع

منذ العمل أجراء2002بدأت لفائدة املرض عن جباري ن التأم بنظام

الدولة وأعوان وموظفي اص، ا ماية. القطاع ا بتحقيق مت وال

امل التنمية داف أ من أسا دف ك أفقجتماعية إال.2030ستدامة
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من جانب مجرد ية ال التغطية أن الو تمام أن ا عل الوزارة أن

ا كب سيقا ت يتطلب مر وأن جتماعية ماية ل ومتعددة مختلفة جوانب

التقا إطار والداخلية واملالية والشغل ة ال وزارات السياساتئمع ية

  . العمومية

أخ مداخالت ت أنواعت مةرى، م القطاع ذا انية م ادة الز

قطاع19% نقل لم إن جدا كب ورش إضافة لكن مايةآ، ا و خر

املقدمة، امات ل ذه يفاء حول سؤال من أك يطرح جتماعية

جتماعية ماية ا نظام عرفھ الذي الكب للضعف النظر ا.و ومحدودي

سياس مستوى ع ة نظمةالكب ذه ا تن ال داف س ات

من م وحماي ة، املغار افة ل م الكر ش والع للدخل ى د د ا ضمان

ونوع ة العمر م وفئا جتماعية م أوضاع انت كيفما املخاطر افة

تخصيص.سا أن بجميع5500كما الص القطاع شغل كمنصب

دون  يظل انية امل ذه حقيقيافئاتھ عائقا ون وسي املطلوب املستوى

جتماعية ماية ا ورش يل وت الص بالقطاع وض ال   .أمام

ن املتدخل السادة عض قتصاديوأورد املجلس ر تقر

لسنة جتما سبة 2019و أن ع يتحدث الساكنة% 60والذي من

و التقاعد، معاشات بنظام ن مشمول غ شيطة منال % 46ال ستفيدون

ية الطبية15وأن. غطية املساعدة نظام لوا سمة مليون

فقط وأن و33% الرميد جراء العمال جراء%  31من غ ن املستقل من

املرض عن جباري ن التأم ق ا م ل الساكنة ذه. من ستفيد ان دون

ق ا ذا من ن حدود إ ة خ   .الفئة

ال العملوحسب ملنظمة جتماعية ماية ا حول العال ر تقر

ع العمومي نفاق ثمارا اس قل البلدان ضمن املغرب يرتب الدولية

من بأقل جتماعية ماية نامن% 5ا ن است ما إذا ام ا الداخ الناتج

ة   .ال
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ال اليات ش ع ن املتدخل السادة أحد ع أخرى، ة ج ومن

التالية ختالالت تتمثل وال ية ال املنظومة ا م ي   :عا

وتضع - ى، الك التحديات ع تجيب ية سياسة غياب

من و ية، ال والتغطية والعناية، العالج سية، الرئ ية ال ات ولو

و  ، جيدة،غيابالص ية امة ح   اعتماد

ة- ال لوزارة اقتصادية سياسة   ،غياب

مع - شاركية ال ة املقار القطاغياب تدب النقابية ركة    ع،ا

وال - وعموديا أفقيا ية ال املنظومة وإدارة التخطيط سوء

امة ا   .تتطلب

القطاع - ن املتدخل ن ب سيق الت وعدم الص القرار مركزة

ست املجالية العدالة وغياب شفائية س املراكز مستوى منع فادة

وي، ا املستوى ع ح ختصاصات غياب حيث ية ال دمة   ا

املنعدمة - ية ال دمات ا من ستفادة املجالية التفاوتات

النائية؛ املناطق ط(أحيانا با تتواجد شفائية س املؤسسات اغلب

مراكش طنجة   )الساح

ية - ال دمة ا املو (ضعف الكب قلةالتأخر يجة ن اعيد

املتخصصة الطبية واملعدات الت و ة شر ال   ،)املوارد

ومراكز - اصة ا املؤسسات ع ن املسؤول عض جشع

خدمة ضعف وأمام التحاليل، ة سع و املراقبة غياب الطبية التحليالت

العمومية؛ ة   ال

الطبية - طر رة وظ امل وطنيا،رتفاع ا تحف   لعدم
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الطبية- املساعدة نظام ا عرف ال ة املسطر التعقيدات استمرار

من"راميد" ستفادة من ن املعوز ن املواطن من واسعة فئات يحرم مما ،

النظام   .ذا

غياب - ا م والتخلص ة دو ع وتوز اقتناء امة وح تدب سوء

ا،   مراقب

اا - ول امل صاص ا لسد ترقيعية حلول ععتماد لقطاع

واملعدات ات والتج ة شر ال واملوارد التحتية ية الب ات املستو جميع

شفيات املس بتعداد الكمية ة املقار القطاع ع غلب حيث البيوطبية،

من ى أد حد ا تفتقر ال القروي بالعالم شفيات واملس ية ال واملراكز

وتقفل تب بل ات   .التج

أو  - طبية وحدات اصةغياب ا ا عميم عدم قل ع

ية ال املؤسسات شمل ل العنف، ايا طفال و ساء بال بالتكفل

للقانون تفعيال املرأةباملتعلق103.13ولية ضد العنف ضة   .منا

يفرض بات والذي ببالدنا، ية ال املنظومة لواقع وتفاديا

امل السادة أحد ح اق لية، ي ال صالحات الية ياست ما ن شار   :س

املجا- ع التوز نصاف و العدالة ترا ية طة خر وضع

حاجة ك للمناطق ة ولو وإعطاء ة، شر ال واملوارد التحتية، يات للب

شاشة و  ،وفقرا

ز - سانةعز عية ال شر ة،ال ال قطاع ن تقن ضمانلمجال

ة ال ق ا ب استدامة ت و ة، ج منمن ية ال طة ر ل صارم ع

ة م ج م ص عرض إرساء أجل من مختلف أخرى، ن املجاالتب

ابية والقرب(ال ودة   ؛)ا

العامخلق - ن القطاع ن ب للشراكة امنظومة دف ون ي ال

لفة ت ا باعتبار العالجات أعباء من والتخلص العمومي القطاع  ،خوصصة
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العمومية - الوظيفة ع فاظ إدخالا وعدم القطاع

سا القطاع ذا ع شاشة   .ال

مسار - إطار العام الطب لدور عتبار رالعالجاتإعادة وتطو

ب الطب أو سرة ب طب وم   .املرجعمف

وي، - ا الصعيد ع العالجات عرض ر لتطو ة مقار اعتماد

تدمج ة، و ج ية طة خر ع وا مرتكزة العام ن وتحددالقطاع اص،

ان للس ية ال اجيات  .ا

ةإعطاء - الطبيةللعالجات ولو دمات ا ز عز و املتنقلة

املؤسسات خارج واملقدمة شفائية شفائية"س س  "املدن

ات - امل ل ا تمارس ال از ب و الفو حالة مع القطع

شوه أصبحت ال ضمانة ات شي تقديم يفرض كعرف اصة عمليةا

ن املواطن حقوق وحماية  . العالجات

ن - النظر محدوديتھظإعادة عن أبان الذي الطبية املساعدة ام

ية ال التغطية  .توف

نت - بالعامل خاصة ضات عو وخلق ة شر ال املوارد حف

مراض ة معا إطار أو ات املخت خصوصا طرة، ا القطاعات

ة ط ا باملجالاملعدية ن العامل رة و استقالة حدة من للتخفيف ،

؛  الص

ا - ومالءم ا يل تأ دف بالقطاع، ن العامل ن و ت جودة ضمان

امة وا والتدب والوقاية، العالج مجال والتكنولو العل التطور مع

الدولية، املعاي وفق ية،  ال

طر - من ا ال العدد توف ع رص ضيةا والتمر الطبية

ايد امل للطلب استجابة ية، ال ن وامل التخصصات جميع والتقنية

ية ال دمات ا اتع والتحف ضات التعو النظر إعادة خالل  من
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والصناعة - والصيدلة، الطب مجال ار بت و البحث يع

ة لألدو  .الوطنية

الفو  - من د وا التعاضدي، النظام ر أجلتطو من املجالية ارق

للعالج العادل  .الولوج

شفافية - كفيل نظام ووضع ة لألدو املحلية الصناعة يع

املراد اجيات ل دقيق تقدير الكب الضعف وتجاوز ة دو تدب ة ونزا

ا  .تلبي

والعقلية - النفسية مراض ومصا شفيات املس واقع سنة أ

ا ف ك تن زالت ال املرال   .حقوق

أبانت ائحة ا أن إ شارة اليةوتمت است عن كب ل ش

الرقمية ة ال لبنات أن. وضع سبق العامليةحيث ة ال منظمة وضعت

الرقمية ة ال شأن العاملية اتيجية س وتحدد. 2024-2020مسودة

بال لالرتقاء عمل وإطار اتيجية اس وأغراضا ة رؤ املسودة ةذه

وال الوط ن املستو ع البلدان و العالم إ.دوالرقمية س و

تنفيذ خالل من ية ال الرعاية خدمات توف ن اتيجيات تحس س

ة بال املتعلقة املستدامة التنمية داف وأ الوطنية ية   .ال

ة، ال لوزارة الفرعية انية امل مناقشة أن إ شارة وتمت

ي فيھتأ يواصل دو وسياق ، الوط املستوى ع نائية است ظرفية ظل

سائر كب ل ش تفاقم حيث رواح حصد املستجد، ورونا وس ف

مخلف املعمور املوجةابلدان عن سمع أصبحنا عدما وخيمة تداعيات

السل التأث إ ذلك عدى بل الص املستوى ع فقط س ل امسة، ا

جميعع ع وخيمة واجتماعية نفسية آثارا وخلق ، العال قتصاد

  .الشعوب
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مستوى ع ة ال قطاع شھ ع الذي الكب صاص ل ونظرا

طباء ض بتعو قل ع القيام بضرورة املطالبة تمت ة، شر ال املوارد

مالية مناصب وفتح املحدثة، املؤسسات شغيل و التقاعد ع ن املحال

طبمخصصة لية يد ش ضرورة ع التأكيد تم كما القروي، للعالم

عشر ث ات ا من ة ج ل ب جام شفى غرار)12(ومس ع ،

مع الغرض، ذا ل ة املطلو انية امل بتخصيص وذلك ى، الك ع املشار

مبالغ بتخصيص املالية قانون مشروع جاءت ال باإلضافة شادة

ستمكن حيث وستعززإضافية، شفائية س الوحدات من العديد فتح من

القطاع ستمكنقدرات كما النائية، باملناطق صاص ا سد   .من

أن شارات املس إحدى ت لألطرواعت املتكررة الغيابات معضلة

مقلقا بات أمر والنائية ة القرو املناطق ماو الطبية و و وضاع، فاقم

الشروط وتوف م تحف ذهستد ستقرون م تجعل ال ة الضرور

طار. املناطق ذا ميةو بأ بوحداتطالبت املتعلق املرسوم غي

الليلية، راسة زالةا إ ة املمرضونمش ا يتقاضا ال ضات التعو

الصدد ذا طباء عرفھ. و الذي والتدب ع التوز سوء عن يك نا

نلم أن يمكن والذي تمركزالقطاع، والصارخة السلبية ره مظا أبرز س

املجالية للعدالة مراعاة دون باملدن طباء   .أغلب

أن شارات املس السيدات إحدى الطبيةوأبرزت املساعدة نظام

RAMEDع العبء ضاعف ، كب ل ش فيھ ن املنخرط عدد ارتفع الذي ،

الذين ن املواطن عض أن خصوصا، العمومية، شفيات يتوفروناملس ال

م مداخيل سقف غي إ ؤون ي النظام، ذا من ستفادة شروط ع

الطبية، املساعدة نظام خدمات م شمل ضرورةل ع نظاممؤكدة تفعيل

الضغط ارتفاع لتفادي وذلك رة، ا ن امل وذوي ن للمستقل الص ن التأم

ال مستوى ع االت إش عدة عرف الذي النظام، ذا وأثرع ل، تمو

شفيات للمس املالية املوارد ع سل ل السياقش نفس ة منو
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إدخال م الذي ا3باإلجراء يضم جتماعية ماية ا منظومة م مليون

املشروع   .ذا

أن املتدخالت السيدات إحدى ةوأكدت الكب اليات ش ن ب من

التغ مسألة باملغرب الص القطاع ا عرف وال الشاملة، ية ال طية

البعض، عتقد كما فحسب، تمو و ما ع فقط تقتصر ال الية إش

غ ية ال طة ر ا ا رأس وع املؤسسات من عددا شمل ا أ ال وا

وفق ا بنا إعادة واملفروض جدا واملتقادمة الوط الصعيد ع املتوازنة

ات تج إ فالولوج ، ديدة ا أو( املعطيات ي، الضو ر التصو أو ان الس

ي و البوز باإلصدار املقط ر ن)PETscan(التصو بالرن ر التصو أو ،

الية...)والفحوصات) IRM(املغناط إش يطرح مما ة، كب ات صعو فيھ ،

سنة، إ حيان عض تصل قد ال الطبية الفحوصات مواعيد تأخر

غ ية ال دمة ا جعل عموممما تمكن وال العادل، ل بالش متوفرة

ا إل الولوج من ن   .املواطن

أن اعتبار سياسةوتم ضمن أسا عنصر الدوائية السياسة

التنمية م مشارك ز عز و ن املواطن ة ن تحس تروم ية

ة لألدو ميع ا ولوج ضمان خالل من للبالد، قتصادية و جتماعية

ود ا ذات معقلنساسية استعمال مع مناسبة أثمنة و العالية، ة

  .ومضبوط

طار، ذا املطالبةو ةتمت لألدو شامل ولوج بتحقيق

الحتياجات خاص تمام ا إيالء مع واملجتمع، للفرد مناسبة بأثمنة ساسية

وسالمة جودة ضمان خالل من م ل ماية ا وتوف ن، واملعوز الفقراء

دو جميع يةوفعالية ال واملنتجات خالل،ة من التبذير تقليص وكذا

ز عز و ا، لك ومس ة دو واصفي طرف من املعقلن ستعمال ز عز

الطبية واملستلزمات ة لألدو السليم نتقاء و ة، لألدو الوطنية الصناعة

العمومي للشراء   .ساسية
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عو  اح تم املوضوع، بنفس الالئحةعالقة الوطنيةمراجعة

ن تحي مع العالج، والت بروتو أساس ع ساسية واملستلزمات ة لألدو

وطنية الة و شاء وإ والصيدلة، بالدواء اصة ا الوطنية القانونية سانة ال

املخت وظائف ز عز و ، الصيد ش التفت ودعم ية، ال واملنتجات للدواء

ووضع ية، ال واملواد ة دو ملراقبة العموميالوط للشراء فعال نظام

املناقصات، إجراءات توحيد مع ساسية، الطبية واملستلزمات ة لألدو

بة الضر أو مرحلة إلغاء وتوسيع ، املح يع للتص وط تفضيل وإرساء

ة، دو ع املفروضة املضافة القيمة إصالحع ضرورة إ إضافة

ة املركز بالصيدلة اص ا   .الصندوق
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جتماعية ماية وا ة ال ر وز السيد جتماعيةجواب ماية وا ة ال ر وز السيد   جواب
 

ن شار املس والسادة السيدات مداخالت ع جوابھ معرض

املطروحة، احات ق و املالحظات بمختلف ر الوز السيد نوه ن، م املح

ال أن ا إالمو ن، الفاعل ميع سبة بال املنظور بنفس إليھ ينظر ال واقع

ذا مستوى ع ة ال وزارة بھ تقوم الذي ود املج مية أ ع يؤكد أنھ

يوي  وا اتي س   .القطاع

عنصرا عت ال ة شر ال املوارد قلة و ل املش صلب أن وأبرز

ال ب س وذلك ية، ال املنظومة إلصالح السابقةأساسيا اكمات

التوجھ تأخر املغرب أن إ وأشار الفاشلة، والتجارب شري ال النقص

يل تأ يجب أنھ كما امعية، ا شفائية س للمراكز الالتمركز سياسة نحو

قبل املنظومة ع العبء نخفف ي ل صاص، ا لتغطية الطبية القدرات

أجانب أطباء   .استقطاب

من بالرغم أنھ املناصبوأو إعدد يصل وظيفة،5500الذي

فتح رغم صاص ا ذا ظل امل بال ا شغيل يتم أن الصعب من لكن

القطاع نة امل أن علما متحانات، عكسالعامباب محفزة غ تبقى

اص ا القطاع ات   .مغر

، الص القطاع صوصية ا من نوع يتوفر أن يجب أنھ إ وأشار

سطكما و يجب ا، ونا م وتحديد العمومية للوظيفة ى ك داف كذاأ

الوظيفة ون ل نظرا ، خطار عن م ض عو و م وترقي الطبية طر تحف

محفزة غ ية ال   .العمومية

جاء إطار قانون ناك أنھ كحلإطاروأفاد العمومية الوظيفة

ي ل جتماعية ماية ا وأن ة، شر ال املوارد ل ع ملش يجب تن

من الطبية ا أطر ع تحافظ وأن ة مغر ون ت أن العمومية شفيات املس

ماية ا ن ر يجب ال أنھ كما اص، ا القطاع مع تنافسية خلق أجل
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ع القطاعبجتماعية ع أيضا عتماد بل فقط، اص ا القطاع

  .العام

أجل من مات ان مي توف يجب بأنھ عمليةوصرح س العالج،ت

بتوف  يةهوذلك ال التغطية إنجاح يجب كما ودة، ا نفس و ميع ل

ماية ا ن ر ب ي وال مة، م مالية اعتمادات ع تتوفر ا أل ا عميم و

القطاع ع أيضا عتماد ضرورة بل فقط، اص ا بالقطاع جتماعية

أنالعام، معاعلما ن القطاع مع شتغل ة ال   .وزارة

ة، و ا ع طا يك أن يجب ية ال املنظومة إصالح أن واعت

ن و ت ستقاللية ع لطا واعتبارا ا، بخصوصي تتم ة ج ل ألن نظرا

ة و ج ية طة خر ع التوفر ضرورة إ إضافة ة، ج ل ب طباء

اص وا العام ن القطاع   .شمل

الشر ع يجب فإنھ ذكره، سبق بما تقديموعالقة ن جتماعي اء

ل ش جتماعية التغطية مشروع تقديم ع العمل أجل من م تصورا

سنة أواخر امال التصور يت أن ع ي   .2022شار

من الالتمركز تحقيق ع مدة منذ عمل ة ال وزارة أن وأفاد

اجيات، وا صاص ا نوعية حسب ة ل املالية املناصب إعطاء خالل

إإال ة املركز من نتقال أجل من انتقالية مرحلة يتطلب مر أن

عد فيما تتمكن ح ات ا مع مواكب ل ش العمل يتم إذ الالتمركز،

مواكبة دون ا قرارا اتخاذ باستقاللية شتغال ةمن ال كماوزارة ،

ات ا مختلف ن ب مالءمة تتضمن أن يجب ة و ا طة ر ا   .أن

أنھوصرح كما اص، وا العام ن القطاع شمل الوزارة تصور بأن

إجراء و و اص، ا القطاع لتدب خاصة ة مدير إحداث املرتقب من

خاصة للمواطن، ية ال دمة ا أداء حسن و معا، ن القطاع ع

والقطاع الوزارة ن ب ما التعامل لكيفية القانونية رضية غياب ظل

اص   .ا
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أبو  السياسةختاما، أن كما سة، ن ا ة دو ن تقن ب ي أنھ رز

الدواء جودة ن وتحس محليا، الدوائية الصناعة يع تقت الدوائية

حيث الدولية، املعاي ام عدةواح قدمت ورونا جائحة تداعيات أن

باملوارد عتناء يجب التا و النفس، ع عتماد ضرورة حول دروس

والت ة شر وكذاال ية، ال العمومية شفيات للمس اذبية ا إعادة فك

اص وا العام القطاع ن ب ما عاون و سيق بت   .شتغال

بتقديم ن شار املس والسادة السيدات ر الوز السيد ووعد ذا،

ساؤالت وال املالحظات افة مفصل ل ش تتضمن نة ل كتابية ة أجو

انية امل مناقشة أثناء القطاعا املطروحة ذا ل   .لفرعية
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~4JJ~~oy.W\
~wy~l,ül\ ~\_)A ~ o_)b';\ J;:..J:i J~ ~_jj -

~wy~l,ül\ w\.li\Î ~ ~)W\ ~W\J 4J19)\\ w1J~\J Je\_,9j\ ~h.:i -
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6u~ ~l...:iJI 4"j_,.lA ~~ 109-12 r-!.Jl.t,_iIJ t_,fo ~ 4...a.foJI~ ~J~ -
~2012~ 13

~~ 05 6u~ 4...a.foJI~.J ù__;.bÙAÙ:U'h~h'jh"JI~ ~ t_,~1 4Jb} -
Q013

~ ù__;.bÙA ~I _, ~~'11 _, ~J~'11 ~I ~ t_,~1 4Jb} -
.4j~ ~Î)I ç.1~,/2013 ~ ~ ù:u' h~,'j",JI

ÙA2013 ~jJ28 6u~~I_,~~,/I_, ~J~,/I ~I ~Î.J~~J~I -
~~ 4...aWI~I ù__;.b

~J~'11 ~I_, bJb.;.,II_,~WI ~ ç.~Î rLAÎùjJWI t_,fo ~ll.a_, r.ps:i -
12_,2014 ~jJ 3 6u~ ~Ijill ~ o~1 wk~,/I J)b ù:u' h~;;h"JI~

~2015j~~ 6_,~~ 29_,22_,.J:lI~
6u~ t4'/~ùjJWI t_,fo ~ ~J~'11 ~I_, bJb';''jll_,~WI ~ ~J~ -

~2015 j~~ 06
6u~ o~1 4...aWI~I J)b t4'/~t_,yWI ~ 0.l) h~''jh"JI ~ ~J~ -

~2015 j~~ 07
j~~086u~yl~I~~ 0.l)h~l'jh"JI~ù__;.bÙAÙjJWlt_,fo4Jb} -

~2015
yl~1 ~ ~~ 'lI wk1....bi\1~ rLAÎùjJWI t_,fo ~I.JJ_' ~ll.a s ~i9:l -

~2016 ~y'Î 04 ul} .J:l~5 6u~
4"j_,.lA ~~ 109.12 r-!.JùjJWI t_,~ ~ ~~'11 wk1....bi\1~ ~J~ -
2 6u~ o~1 4...aWI~ ~ yl~1 ~_, 2016 j~~ 29 6u~ ~l...:iJI

.2016~
:4.1\1)1~)I -

.~WI Oç.1_;lI ).b} ~ ,2016 ~ 2 6u~ 0.l) h~''jh"JI ~ ùjJWI t_,fo t I~} -
14 6u~ 0.l) h~,'jh"JI~ ~J~,/I ~I_, bJb';''jI\_,~WI ~ t~1 i9c. -

.2021 j~~
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:LSJ_;1l1elWL: ~l ~,,;aJ1 ~.Ja.:ihhi 4

~yl hh;,.JI ~ ~ ,~JS)_j:. ~J ,~~':II ~lo.:JIJ ~I O)jJ ~
ûLa~ ~JyJl rlWI ~6 (YJ ~~} ù~ ~illJ '~JyJl ~y~ ~I ~
,41>' a\1ûLa.bJ1ÙA~JyJl rlW~ ~WI 0.:l~1 ÙA c!)IJ o.:ly:. ûl~ J ~6~14Y" 0\1
rlWI ù~ ~I 41>'a\l 4..b..::..l~1~J 4-ay. ~ ~1.Sy::JIJ~WI ~I~} I~J

.~JyJl

~ • t1 • J...ûLllI~t..LWI~l.J ~L.a Ali;i .JI 4 " ~I ~I ~I .. 1 • lA.J...,..-:., ~ .. .. ....... ~~ ..
~ o)jyl ~ ,~w..J1 o~ ~6 ÙA 4l"" a\1ûLa.bJ1~_fo~} ù~ ~IJ 'i.iJ_;1l1

:~'.:l~II~

~~ 0yb JS (.5~ ~ ~I 4l'" a\l ûl~ yI ~l:.. Jillll Jj6 J ~ _iJ •

~1J:i!1~_)L...a.a ÙA ~I 4l','a\l ûl~yl ~ ::i...aj)IJ1ûbLa:lc':l1 ~_iJ •

rA_).:lû~ Il _j\~ LaJAJ ,~I J_;ill Jii:i Ù;!_)L...a.a I~J ,4_j~IJ û1jJ~1
~2019 ~ ~y.

.::i...aj)IJ1 4l'" a\l .:llyJlJ ~J.:l~1~ _iJ ~ J.a.,J1~ •

J\.!iî ~ ~L: ~\.iJIJ ~LllI cJbLWI LS~ ~ 4'+ü' 'J'il ~1~1~'i1 ~ ~J
é"''''' JI ÙAJ(.5ft~1 û1.t:.1.bil1ÙA ~1.S~ ÙA ~~ ~I o)jJ ~1j i9! 'J__r.J14.JA
1,J'J ~ .- .11~WI ~ ,,,"\_cul~ ," ~~ ,,~ .L_:-:. ~ JS l' 1- '~I_) ~ ,..-.... J .. ~ _)_;C~J~

.û~ ~ (.5~ ~ ~jyo ,'4} 28 (.5~ ~ ~~I ~ J)l;. .:l...r.J1û~yo
~~} ~J.:l~IJ 4l'''' a\l ûLa~IJ û1jJ~1 ~WJ!IÙ;!_)L...a.a ~fo. o)jyl ~1j.:liJ
ûl~__,ll o_)yj 3858 \19ï; lP ~Î 6_,..J..ab~~1 o~ û!_;c LaS ,~.illl Jj6J ~I

~ , .. -: 1 -:1!1~219 _,1;.',-: -:1':'" '1-: 1 II• ,I<'.a""<a~~~ ~j'~ ~

~ ,~::i...a~ 568818 ~.:li ,::i...aiiJI4l','a\1 ûLa.bJ1.:l.:lcûÎ~} ,o).~'ll _)~J
39582J ,~~Î ~4bÎ ù_;.h ÙA ~.:li ~ 92055 ~ ~ 156738 '-:-l~4Ql1

~I ~ 5900 w \iill Il ~~I ,Lc.~1 U ' ~... __y::. .. ' ~.. I..S' ." .J ..~

1iW:iU,j~1 t..i!! ..ù .:li,', L .11 .-: .. II 1- 4..ubJ1I~I.'~II_,1;. ..-: ' i Il ..' LaS.... ..y _)C ~y (.5~ ~ .., U=Y"" ~ (.) I..S'. ~

u-aWIJ (2020 l)"l_)La24) 1441 ~_) ÙA 29 ~ _).:l~1 293.20.2 ~_) r'J-""l_yJl

- ÜJ_)fi l)"lJ~ ~ ,~,à'~lyJ ~yl '-:-llftl ~~) y~ 4l" 'a\1ts)_,hlI4Jb û)k.~
.19 ~fi
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~W~ ~G.. ~~I ~)yJI ~ ~\..:JI (.)..::l~I.l..J ô_».&ûb~ ô)j)1 J~ LAS
~~j ts!t5.:i..JIe::))I_J 4y" <,lIûLa~ ~1..,ùlI_J~)~'JI Ù~ ~i lJ..a ~_Jjill

_;h)U ô~~1 ~UJI ~ ~ o- ~_Jjill.h.u:)~ 41'" all jSl_yJl ~)}:/I ~\..bcj -
. 4Y' 'all ~I _r.JI( âl,.;"Q ~ Ù)Y' 'all ~I ûl~ 1jS lJ..a t}JI ~ ~I ~ _J~I
~ 194 ~i o- Lh:. ~ 81 ~__,:; ,2019 ~ ~y. ~ ,~~I I~ ~ ~
~i o- ~~_J ,~Ull ~UJI_J ~_Jjill.h.u:)~ 41" all û~yJ~ (%42 ~) rh:.
~ ,41?""JI û'J\..:J~ ~I ~~ I~_J ~ ~ ô_j_ilA~I 4)...., all jSl_yJI ~~
ujc ~411 ùi 'Jj '~_Jjill 4y" all û~yJl ~ III(.."a'a';" ô)j)1 ùl FI

(~b:il'JI o=
~WI ~4b~1 ~ ~UJI lJ..a %85 0a),a';", ~ ,2017 ~ ~y. ~i ,W_J
.h.u:)~ ~u.a 705 ~ ~ ,~~I ~ '4_J .(118 ~i o- (.',a;Q 100)
~~I_J ~I 4)...., all û~yJI ~ ~~_J (%67 ~) ~Ull ~UJI_J ~_Jjill

~~li:JI
_;hi ~I.ill~ ~~_J 4)"" all ûLa~ ts!\.S:i..ae::)_J Ù~ ~i lJ..a ~jA J..,h ~La:lcl -
û~yJ~ t~~1 ~ ô_JAJ!~I ~ ~ rWI t1...bil1_Ji(.)..::lWItlb:i\1 lJ..a ~

~~h:. ~4bi ~ _jjlJ 'J ~I _JI~I ~_Jjill 4)"" all
foi ~_,1h.JI_JA..j):"""JI û\, a' a';"'lI ~ ~ ~G.. ~I ~ ~ ~~ lJ..a t})1 -
~1.S ~_Jjill ~UJ~ ~G.. ~b~1 41"all ~h:.JI û~jA 1..5~ ~

~~h:.~1
4'a:a';"'Q ~_J ô~~ ~~ (.'::'JI.~~j_J~I ùl~1 ~ ~I Ù:lfi.:ill~~ ~ -

~~_Jjill ~t.1JI ~ ~ û~
~I Ù:lfi.:ilI_J~)I ~fll Ô)j_J ~ ~I_J Ù:l-~ ~ jliJI ~UJI lJ..a t}JI -

.;.-:1~I û~4...u~'JI 4l\..1JI· ~)I Li, _L1I~I IWI -.1.-;11~~ . ..... .. UAL- lP.- UA~ . _J~ ~ _J
~~WI ~4bi lJ..a ~~ .fi.i

~ . _II4..J.j~'JI ~ '~I o~ u .1.:.. • ,~I ~. --:11 4..u.bJI .L~I ...... _. ...r .. .) _J_F ~ .. _J.. ..~ _J... _F ~_?-J ~

:~ i .)f.ll~ ô~ ~j ~y,JlI y.c ,W_JJp. lY_J~ ~.)~
~û'·_ll· ~I . . . _L-:_II ~ ,_j L -:11(._lL..l ~ _

~ ~ ~(.)A~~ ._J'-r?~ . 'L-
~~~I ~_J ~~I y1JI_J (.)..::lWIt1...bil1ûLa~ 4_j~'JI -

~Ù:l~t:UJ1 ~I ~ ~h:.~1 -
û' . - Il 4..J.j1..J_II~\..:JI -L-:~ ~I .: .. 1~ '-_II \ ,~,,;'JIô~h:.1 _. ~ .. .Y .)~ . ~ Y'*'.) ,
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~ ~ jJ~ 'gîJ?)'I~1 )...b} ~ ~ .):HI~ ô~ ~WI ô)j_,JI ~Ijl ~
:~ fi~ ,4.Ak.~~~I .,))_,.JI

)...b} ~ ~l...dIJ û,*l:JI ~J ~ç.)W~ ~_,s.:ill ~b ~\..jy. .,)\Aic.IJ.,)I~} -

~k y~Ù.JA~ ~i\1 ~UI ~~~I ~ ÙA_).JIJ~I ~I ~ ).ii.lI..jJP.
~WUlI ' ... 11' LA ' '1 4J1......:::a 'iu ' . .II ~.,)WI~ UA ~~, , ,u-a:l~ ..

4J?)îl~'i1 ~J ,4),,>,..,\\ûLa~1 ç.1~J ,~l:JI tlb:9JI ~ ~~I ~ -
ûk.bJI 451 .~:..II ' Lû.ll ûw\..9:i1.,)\Aic.1J)G..' ~k.bJI ~ 4..ù.b .11, ~ ~ J UJ.. UA.., .. y

Lb 4y"o\\ û~j.JI, à'î';'<lô)~}~.J ~~J ~ _;bÎ ~_,J ~I_)ll
~~ :~II -;L1.lJu..JY"" ~ ,

~ .I.II~I~ .~II -:L1.lJU4',,>,o'I~I~1 .. 'i 1'.:~-:.IIk.l1 ' , .. -(yy, ..JY"" ~ ,.. .. .., .. ~ ~ .J:lyw
ÙA 4r ,0'1 ûLa~1 ~j9.J J.?.Î ÙA (Télémédecine) ~ 1Jc ybll.J:l# -

~lSJ_)l1~_,J~ 4Ull ~1.lJI ~ ~I_,.JI.. -
.L~I U "._-:1 .. -11 .1_11 \..j . .11 1::~I I._:~II 1- Ô 1'·'1 J~ .. ~ _...F .. ~.J:l~I..j~ ~ ~ ~~ ~ ~ .J.Jy .Y-J
Lb 4Y" ' 0\\ _;b~1 )~I f'~ ~~~I J.;..b Ù_rJ ~ ~4y>,o'l

1..j~1 ~I .,)\Aic.~- ôy JJ~ -ô)j_,JI ~t.i ~ '~J_)lIJ 4Ull ~1.lJ~

4">,..,U ,) taîJ 1......:::a~ 241 0 ~ _,:il ô~~ ûY.J4-a ù~} Y.C ~I t lb:9J~

~2020~.,) 06 ~).J ÙA ç.1~1y:;.c t1l'i1 4,,>,..,U~~I ûY.J:l~1 lS~ ~

Ô~ û41\ ) _;S}J"4Y" ,..,'1~ ~I ~ _,JIf'lb.i" .,)\Aic.~ t lb:9JI~~~ ~ -
~ '~.JbJ .,))4l1J.;..b ,4y,:..,'1 ûlç.ü$J1 y~1 ~ ~IJ ty?,~,îU

.LA.JI~I Ù~J 4.,.:..,U~~I tlb:9J~

~I wl~~ l....~ fo~1 4);:""1 ûyWI t~~} ~ \..j.,)~ ÙÎ .Jlb't!l I~ ~ fi~
~ 'il' .lJ' ".. 4.lW J)G..' 4 ,.,., ..,'1ûl :.'.. 11' .,)~' .. 4...a1~1.J UA ..Y.J:lYW J, UA .. ~.r" UA ~ Y.C

4.,.:oU ~_,JI û~I~'i1 Y.C 4)""""1 ~k.)1 J~ ~ ).,)).,';'î'IJ ~I ~I ~
.2017 ~ LA.,)I~l Fi ~I
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Q030 ~ ~Î ~ Jih\1 ~ 4-a~1 ~_,11 ~WI -
L~~I ~1y.J1_J w'+-a)U ~ ~ ~I wy!_,11ÙA hl ~_,11 4Y?'J)I~;11 -

1.-:_ "\.S.a 4J -.,;~_II . . 1 \TI' ~.A~.uwLct..b:9JIî,~~1 ~ JI ~I .. ':lI -~ _J ~ -.J1:C ~ y (.)A...Y"' .. Y ..... ~

2019-2029
~,'I,â",1- -II '--lL1...::JIJUb)U ~I ~I . '__-:1 ~ JI ~I .. ':lI -~ j"-'_J .. _J .. ~~ .. y .....~

~~~ ~ ~~\TI ~_J~\TI~} J~WI (_,1_,11~Î ÙA ~1_J.l\1~_,11 ~WI -
.2029-2020 ~\.S.a_J ùlby.JI ÙA ~1j)l ~_,11 bb; JI -

~_yJI ~I~I ~~ ~ ~\TI wl~Î t~ ~Î ÙA wb~1 ~Iya -
~JJJI_J r':ll ~

~_J êly.JI )ii)'1 ~ ÙA wl_)iill ~jLi_J ~~I U-:01y':ll ~).~A_J ~1j_,11 -
~4J;~a\1 _;b~1 ~J.J_J

~w1jLc)'I_JwLa~I_J~1 ~I_J~~I Ji:- U-:Oly':ll ~~ lj~1 ~_) -
~4;:a'14J·'J.,\1 wbh.JI ~ J~':ll -

~~_J~':ll~} J~_,11 ~~ ~_J ~_,.b:ilI_J~I ~jLi -
~~~I ~)y.JI ~il4.,j~ -

. 4J..aL:::JI4J; ~aH ~I ù~ -

:_)_J~4 ~~_J4y"\a\1 ~I~I ~ '4

JSJ î,1J_J4Jb 70 ÙA ~Î ~} w'+-a\TI wy!_,1 ~WI ~I ~ ~I _)~I- 1
:2030 rLc J~ ~ ~_,1ya 100.000

~_J ù1&.J.1~_,11 ~ W_J ,y~~ r\T1~ ~ 4J_J~1 ~~I w~Î ~
72.6~} 2011 ~ î,1J_J112 ÙA w'+-a\TI wy!_J J~ u-:oli.;.jl~} ,2018 4.l..J î,__)-o.Il\TI
~I I~ ~~_J .(% 35 ~} J.-,.:Li u-:oli.;.jl ~) ~ î,~':l_JI....ilÎ100 JSJ î,1J_J4Jb
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· ... -:L-:.W ~I 0 l' I.lil:j Will La -:110... ("11ûb·· - .11 Il ûl :.'.. 11 _j~~ ~ .. _)_).J ~ . ~ ~ ~ (.5", ~ _,_.. '-.?

~Iy ÙA ~I.J Al"" ..,11~k)1 ~ ~1.5.:i.J1J~~ I~.J 'û4-)W1 o)j}.J Oj.>?"
oi_yJ1~ o~1 ~)IJ ~.J.lli AJ?JÎI_jÏ..ul;1I~ ~W ,o)j_,ll f'fo.J .û4--a'i1 û'-:!.J.J
f'k ~Î ~ ,û~'il û,-:!_,l ~_,ll J.lluJ1 ~~} ,(2030-2016) JAI_yJI.J JihlI.J
oj'i_,ll ~X:. û'-:!.J ~.J ,~ oj'i.J 100 .000 JSl o1J.J4Jb 36 j.JX:. ~} ,2030

.~ oj'i.J 1.000 JSl o1J.Jû'ib 7 jJX:.~}

'+.lj\jJ ~ ~\ ~WI ~ Ù.Jj JUb'iI.J ~I_,..JI û,-:!_,l X:. ~y'~_yJ1 _)~I - 2
~} Lli'il ~ ~I_,..JI û'-:!.J ~ ujA t~~} ùl~1 ~ ~ ,2030 f'k J~
Lli'il ~ ~WI ~ Ù.Jj JUb'i1 û'-:!.J~.J ,~j_,ly 1.000 JSl o1J.J4Jb 12

:~ j_,ly 1.000 JSl o1J.J4Jb 25 ~}

~ w.J ,yy..J~ Jihll ~ ~ 4J.J~1 j~1 ÛjÎ .ili ,_)~I I~ u-a~.J

~ JUb~1 û'-:!.J J~ ~1_bjI~} ~Î ~ ,2018 ~o~'iI~.J ù1.S...Jl~_,l1
Jt.lliI.J 20 18 ~ oIJ.J22, 16 ~} 20 Il~~ oj'i.J 1.000 JSl o1J.J30,5 ÙA y_Ji.JI
~} ,2003-1999 ojliJl ~ %040 ÙA ~I ÙA ~.J'il ~I Ù.Jj ~)I û'-:!.J J~
~:,.J ~~ Lai .2018~ ~ Oj'i.J '-..i\Î JSl 18 ~} ~ ,2011 ~ 28.8%0
oj'i.J '-..i\Î JSl13.56 ~} ~.J ~ ,U;yJ.a ~Iy ~ .ili ,oj'i_,ll ~X:. JUb'i1
4JWI ~~} ~~il~ .2011 ~~ oj'i.J 1.000 JSl21,6 ~Lia ,2018 ~~
ûl :.'.. 11' .. ~~I . 1ojWI J~'il 1- ~I , ...(" le':'. J1..ib)IJ ~I~I~_,_.. ~.J.. ç._"""'" ~ ç. .J ~ ~ ..
~ 2018 ~ % 94.5 ~} &tl~~I ~ t\jJ).J ~J.)hll ~~)~ ~WI

.~ _,lI ~,..,ll

ùLajill jly ~W ~ ~ ,jl_,..JI J~I oç.~} ÙA ~1j _,lI ..>.t~ u-aWI _)~I- 3
:~lE e::)\.cJ ,~~ ~ ~ ~ J~I J.J'...i:i.J

~ y~l.J ~I.J ~)Wli o~Ul ~~ ~ ~Iy' \J9ï;.J jbc} ~ o)j_,ll ~ ~
J)G.. ÙA ,y~1 ~ ilyr..:iJ ~4JI.J ~_)~I 4..", ..,\\ ~_,ll 4J?,J,I_jÏ..ul'i1 _)lh}
û4-~'i ~)\...a ûLa~ f'.ill ~ û~_;.a LA_)l+lc~,y~ ~I ûlç.~ ~IX:.}
û\........."j'il J)G..' ~I .... û'i~. _j~ 25 10' ~ LacÎ ~ 1.-:.11wW..::JI, .J UA ~yu . '-.? .J ~ ,-_) .J ~ ..
30 ~ _,lI -l;t., ..,11~ LAjjC ~ ,ûLa _,1r...JI~} e::_,l_,l1.J4y" ..,11~jiJl I~.J ~ jlll.J
,i1..J:i 'ôi1..J:i ... 1. 1 5 w ÜJ Laul .. w,~ JS A...ü.b ~ - .1:....î Il ~~I ~ç.~.. .J .. (j~ , . _) .. ~ • ...J ~ (.5", ,

jSl_yJ1 61~} 4.1..aly.J ~~)\.ill 4)'" ..,11JS1....::..J~ ~IJ _fo..J1 ~I ~i ÙA

~û~I~'iI.J ~Iy'i~ ~I il.Yû ~W~.J ~4JI.J ~_)~I 4..",..,\\ ~_yJ1
_.1 ...11 ,:',._11~ 1- ~I 1- 4..J.J .-:11 Il U'bÎ ûLa~ .ill.~ ~ ~ .J ~ ...? (.5", ""1S'"'" f'") J
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~ ,~4Jil\_, ~\ ~\ ~k.) ûla~ ~ ~\ J~ ü~ .)~ ~ ~- 4
e::la~}_,,ô~\1\ ~ ~W\ ~jll\ ~i_, ûla~\_, ô~\1\ ~ ûla~ ~j ~

:2030 f'k J~ ~_,l\ ~\~\_, û~\~;;\ ~ ~4Jil\ ~\

~ ~ ~ ,~\ ~ Jj~_, ~ Jy-a.:J\ ü~ ~ l)"l_,..J..af'.l9J j\y.} ~ ~
ôy:;;\ ~ ~_,l\ ~1J~\ ~\ us .(2018) % 70.8 ~\ ~ Jj~_, J~\
ôj1.9.1I_,~ ~_,è_;..J\ J1..ib\1\~~ ~~ \_'.)~ üi ~ ~\_)\1\ ~ ~jJ Ô~~ û\ç.\__r..}
4)",.a'l û~yJ\ ~~1J'+a~\ ~ Jj~_, ~jJ~i,~ ~~\ ~)\
~La:lc\_, 'e::\_'j~T\,ljc ~~\ JS~ ~\ ûla~ ~ s ô~ \1\ ~ ûla~ ~ jJ .s
~4Jil\_, ~\ ~\ J'+a ~ ~\il\ ~k)~ ~W\ ~W\ ~\ ~ û~ jJ

~\ ')U "\il\ _. - '\ 1:('-:1\ . . ..w• _J! ~ ~~~yu ~

.~..~~W\ ûb~;;\ û\~~~;;\ ûWi1LJ I:('-:ILJ-:L-:'wlaÎ.~ ... .. .... ~ .. ~ ..

2.398 j4J} ~ ~k.) ~ ÜA ~)g'i,,!J\ ~\....JJ ~ ~~ 178 403 f':l.l9J -
~4.a.a;,J\ ô~\ ~\ û)la.:J\ 109 ~_,~\ ~\ ûb.:!o._,llô)--;lj
w\_;b\1\ -4.J_, ~\ ~_,jl1l ~il\_, ~~\ jS\_;..J\ ~~ ÜA ~)\ -

~41b 22 \.A~~ ~ ~ ,ûlajiJ\_, ~~;;\
f':l_iSJ _,i ~_,jil\ )~_,l\ ~\.:il\ ua· a....ÜA ~ ~i 90 ÜA ~j\ Ô~~\ -

(~\ ~_rJ\ _,i ~\ f':l_iSJ _,i ~\
ûla~ ÜA ~~ 4.ik} _,\ .)~ ÜA ü__,.i~ ~ w;;1 4.:i)lj ~\~ Ô~~\ -

ûlajiJ\ _,~~;;\ wl_;b;;\ -4.J J'+a ~ ~\.:ill
~I LJ~ L..J.ll ÂJb ~i 23 '1 . 1:('-:11-. .. ç. ~~~

~j.lJ ~ ûl~ ô~ ~ ~I ô)j_, ~ ,4)""0\\ ~\~\ j;lYLi ~i ÜA_'

~~} w~ UOl;, bb;~ _JA_, .~_,_;gl\~_,l~ ~\ ~ ~_,ll bb;J\
'+i~~\ ÜA~)\_, Ô~~\ û\j~~\1\ 4;.....a\\ ûla.bJ\~} ~_,_;gllrlW\~~ e::_,l_,
~_, ~y. ~ ç.tSy::J\_,~L..JI ~I~} I~_, ,4. a' a;,J\ 4; .....a\1 ûla.bJ1 ÜA

.~j_;gl\ ~_,l~ 4)"....a'l ~\11

:~ .)j~ 7 J~.)~ ~ '~\_)A\1\j ~j\1\ w1.5..a ~\y. ~ '4laÎ

:~)_.J\ ~\_)A\1\ w1.5..a .)~
l)"lj~ ~~j ,4JjUJ\ ~1_)A\1\ w1.5..a 4J?;'\~\ ~_ft.J\ ~ ,~~_,l\ ~ •. a\\ ~

.y.))W\j J,.J\j j~il\ / ~~\ ~LlJ\ ~
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j~"'ll 6lS..J ô~1 ~'11 ~\..j->U ~I ô)jJ 4-J~i ~I wl.):l~1 ~~i ~J
'ù~1 f'_y&-lm \.':"g;"i4Jlil '1~~I ~li.J1 -~ (.YlJ_>.li:ô~~1 w~~"'ll ~~ ùi
,2019 ~ ~~I ~li.J1 ~ (.YlJ_>.li:y~ _>.li:- ~ 1.000 ~ 0.03 J~
,2018J 2015 ~ ~ ,4JSl&i~ ,~I ~I~ ô~~1 w~~"'ll J~ ~I LaS
~)I~I~'11 bb.;,JI~J~~.~100.000~~b99~}~b 101ÙA
.2021 ~ ~i ~ % 40 ~ ~I w~J ~~ ~ ~I ~b6lS..J 2018-2021

~~ '4 ,2005 ~ ~ _)~I ~~b~i yy..Jl' à.'~,'jS)rl"-:l_))l.Jl~~J
.Y~ ô~_)~ ~b 450.J~ ~

~ 100.000 ~~b 12ÙA~~"'l1 J~~I.llS '(Y) ~J~I ~I y'+ill ~i
.2019 ~ ~b Il~)2016

f'\.b.l.\1~ ~_,:u.J1_>.li:- ~ly~1 ~'--;-lC ~ljJ~} yy..J1 o~ ,-:?~I~~)I J~I LS~i
~lyiJÙ:l:lI~IJ~I~lyiJ,-:?~IJ~\.byJl~ly~I~\..;...J,~)I~1
12.4 ~1_;':'11o~~} ~~I w~)1 J~~ ,2018 ~~ .~j.J1 ~I j4-;J1
~} 2015 ~ ~ 100.000 ~ 4.8 ÙA)~'11 ~ w~)1 J~ ~IJ ,'%
~WI ÙA~b 613 ~ ~ ,2016 ~ _)~I ~b 1014 lm ÙAJ,2016 ~ 2.9

(60.4 %).

:~I ~t:ill wl~ ~I_,.JIJwl_)~1 ~w ÙAe;:)wIJ~1j)1 _)__?A

J)l;...ÙA~I ~I w~~~.JC ~ ~)J~I ,",)bci ,~I ~~ ~ ~J
3 ' .... 1 -: 1-:1" \ . :... 9 .. 1_ -: 1': Il .. Il .. --\' 9 1 . ~ :.-:~U:1 ~ JAJ ,~, '--l )9"""'4 LS~ ~ ~ 4>.' ..,l! o~~ (..,....1...I..a..4 ~

'.):l~tSiJJ~ ~ ,ô~1 ÙA~ ~ ~ l.):l~ 120 ~ ~14>.'..,\\ w\)g.'~,'j"'4
wl_)~1 ùLA~)LP 4:l1.1\1w~I~)u~)w1 w)l;...~1~J 4b.'~,iJI~J~~I ~\.l:i!IJ

. (2016 ~ 15.168 ~ÜA 2018 ~ ~y 25.700 ~I..? &)

~I f'1J;.i,_i• .';.,J 4».' ..,\1_>.li:- oy.J1lJc- 41.1\1~I y ~1J wys)l ~ _)__?A

:4J\.b.l.\1~J JjWI

~} e;:))I) 4J\.b.l.\1~Y-"JJjWI ~I ~Y-"J4».' ..,\1_>.li:- oy.J1~ w~)1 J~ ~
~ ~ ~ 100.000 ~ ÔL!J~b 1.9 (~\SJI _>.li:- JjWI ~IJ oy.J1WLA~

.2019
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~I 4)""'0\1 ~I~I ~ .ill~J ,ô~~1 ûl_,.hJ1 ~ t1rJ.a ~\..b..jl J~II~ ~
~\_jy' ~ "iJ ,~t5..aJ o4-J1Y.C ~_,llJ1 ~I_)A~I lJ..a~1j_,.u~I ô)jJ tA:ill:i

.~I~I ~I~)u ô~1 oy..Jl4J....,0\1~I~I ~\_jy.J ~~yll ~I_)A~I wt5..a

G_,t UC4Ull ûysyll J~ ~ ,2019 ~ ~I ô)jJ 4.J~Î ~I ~I_)~I ~
~_) _)l+lc"il ~ ~I ô)jJ ~Î.:i...J ~ ,~ 100.000 JSJ ô\jJ ~~ 28 ~I~I
~~ ~~I ~I_)A~I .l....Q ~1jyll 'eîh,7'iÎ 4-ay.J hJh';"î ~ ~I~I ô~..?- ~~

.~I~I

w1.S.J )..1:.)'1~1jJ"iI" ~ 2004 ~ y_ft.J1 ~J ,~I ~~I wt5..a ~Î o
J..? ~yll ~I ~\.:i..i ~J .2003 ~ ~WI ~I ~ 4.J~1 ~I "~I
~_)~Î li,_g:; Ù;!i11~)~IlJ..a % 13.4 ûÎ~l ~_,llJ1 _# ~I_)A)U _;.hl:a..J1J,aly:.
Ù;!i11~_)\.i.J1 o- % Il o- foi ~I ,_5\\e î, ,,1,20 18 ~ ~ J .~I ùfo~ ,~ 18
. t.S...J1· ~I 0',·1 ; .-;11~"'L -;·1 . - .1-';-;'--l ..:...11 . ~ ·::<i ~ 15 ~ ~i ~ .~u (.)A ~ ~ __,~ ~ . ~ ~~J .~J ,-_) (j_J-9.l

.2029 ~i ~%20 ~
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)...b} -Lt~1j~ ~WI ~I~ 22 ~I r~ '-;?)j)1 ~I J~~ 'Jy:JII~ ~J
r~IJ ~~ ~ 4-A1?,A bJ~ tA.)'--:ûc4~~;;I ~LcJ4 ~ 09.21 çJ.)
4..l .. c ....W ~ Â..JcLahI0 :. le :.'.. Î .I:.-:~·'1' ~I ,~I 4J~ w .L· . ~ ~U~ .. .. .. ..)_JJ ~ u ~ UA • . _F UA ~

,4..u\.i..J1~ ~ fi 4_j~ J ,~I _,JI ~ w J_)Q~ ~ ~ _,..J..aJ 0~'+a )..J Î ÛA
ts)~IJ 4l'" 0\1 _;.b~IJ ~~l...a.:i!;;1û,.,\·9~\1~J ~ ~;; ,~I ûlilll ~J

49\1":"JI

c~~ .)..,siJl ).b)ll -ù_,.ilj J)b ÛA ~ ~I û\..bLJ1 ~ jJJl ,w~1 I~ tJ4lJ
I~I~Î ,~I_,JI F.~1j)14J=>' 0\1ûLa~1 ~jil '#t:iJ ~)14» 'a\1 ~_,bW1

t.,yjji tjy ~_,.i ~ ûLah f":li9:i J~ ~ ~ tA~ ~I ~~)l4 ,ûb4J
~1y::J1 ~ o~W ûLa~1 o~ ÛA o~~;;1 Ù~J ~)I '-:-ll_jilly~ y.c lli1.S:i.a

.4y"'a\1 ût.llil4 ~~IJ ~~I ~I ~_;.b l.F ~~;;I

~k ~Î ÛA ûb~)l1 ÛA ~~I o~'11 ~~I ~ '-:-l_Ji.J4~J~\tl tW wy:..l§J
4»'a\1 û~IJ ~J~\tl ~ ~WJ ~~J o~_""'"ù~ J)b ÛA ~~I ~I
~J~\tl ~IJ w_;.b ÛA ~J~)U ~)I J~;;I ~YWJ ,J_,..JI ~ ~~_,JI
~I ~jiJ j!yw y.c ~J~)U ~)I ~u....a.ll ~yw ~ r~)l1 IjSJ "g)'\gl'''AJ

~~I

~)?,,~)I\~J ~1Jy' ~y:i ~ ~I o)jJ ~ ,~u....a.ll o~'+J1 Î~ ~foJ
:~Î .)J'L::- o~ ~ fl~ ~)I ~IJ~I ~u....a.ll

~~~~I '-:-l.)~1 ~ ~ ~I ~IJ~I J~I ~ -
\....:..JI~I - ·'1 II:. ~ ~\tl ~u....a.l 4.i91. -'1 4...ili -- -:'1ûbu....a.ll . _j ~;;I .... -r _,_..(...UA ..J ~ ....~ '-.? .) ~

~~I ~I_JAJ

~~J~\tl J~ ~ ~I ~I ~# -
~ûl.)~UI~ -

.~lûLa~I~~~I_JAJ~j -

y:.~1 )..JÎ '-;?~I19-~ft ~4) ~~ CW (\li}J ~# w~ ~I ~ ÙJLûlI -
.rlWI J_,.:-..
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JSJ ç,IJ.ill~_,l.J1 ~~~I ~ LAI,2013 4.b ~ %26.2 ~} 2010 4.b 31.7%
~J.l=I..~ ùts LA~ ,4.b / ubl_JA/ ~.)~ 415 ,2013 ~ ~ '*~ ùy:. ubl_JA
ÙA b~ ~ ~I ~y.:.J1 û' ';"J9.;.';ll.ill~ 4:-iii ,2010 ~ 4.b / ubl_JA/ ~.)~ 375

.~WI ~I_,! ~ ~J};ll

•

~ ,#I_JA ~ ~lj,.}:l1 ~I ÛLA~IJ ~J};ll t)j_iJJ Ù;l_,Ail~_,l14J:-J,I~~1
~~} C)_,lI4J~J ~~I ~lyJl o~ ~_iJ ~ ~W ùl _);:ü.J1ÙA ûlç,l..?-l

.J~l.t:.~J C)WI ûy~ ~

('71.) t\..9:i.)~1I~J ~WI ~I ûl_,l.J1 ~ ~J~)U 4,a' a; JI ~I__»JI ÙA ~)I -
~L.Jl4...âi . -II ô~1 '.-: -II û~6.] 4_J\.,~:i.....J)ll4....u..h\1ô~t.........J1 \...l:J .. Il l.};lLJ, ~ J ..~ ... , ' ..' f" ~ ~. l)-Il ,

o-» ~}~Iyl J:t:l1~1),.b) ~ .ill~ ùc\.;"'J'''J ,~~IJ _PI ÙA ~W ~I
~. 'A_'I ~41"""a\l ~Iv--=-- ... ..

~t.:iJ14y,'a\l û~_J.J1 ùfo ÙA ~J}:l1 ûy~ ~I ylbll ~~ ~~ -
~~\....}:l1~J~)U ~_,ll ~)lll ~ ~\...a:ic~~ ~I ô)j_,l

~4y" 'a'l ~I~~ 4...._aWI~J};ll ç,ü:l!1-
~J~ts) ~J}:l1 ~ ~ u-a~1 ~ 4':--''''4 ~JAC û~ o= ù:'k.jll -

~1•• • _-: .. -II ~ '·-:11 '~ (, lb .. 11~~ ..J~U J U ~
~jil Ù16_;.uJ1C:'k.J ~1j__,.u~ 4J~~_jA ~ 4.S1~ ~~I ûlç,I..?-) ~WI -
~4lbJ 'S'J:-,,,'.'f"ljil~1 ~ Ù16_;.uJ1~J~I ~~~I~.) ~ ~fo l.F ~J};ll
~Jjill ûl~ 3 ô~ 4.b JS ~~ ~I ~lyJlJ ~J}:l1 ç,ü:l!~.)1....6) û~ ~\...a:icl-
ûts~ ~ ua.ft.l ~ ~1.}:l1 ~I ~lyJlJ ~J};l~ 4y>'a\l û~yJl ~I

~ût.ll......:J1o~ ~ ~I ~_JA~~J ~_,lb..J1û~1 ~);'a'~J};l1

~ ~WI ÙA ~~ ~ 4.S1~J ,4...._aWI4t6y, 'Ylb ~I ô)jJ ~J d~
û~ , à',; 4 ~ ~I ûl.), ;.,.....,,,,JIJ ~J~~I t)j_iJ ~ ,-5'J,,,,:-_,llIJJijll J~
~.ill~ ,~W 4.S1~1 o~ '''I,.'~I~J .~')J~ ~ ~j)lll û~~ ~I ~1jIJ
2025 ~I hh;4~ 4.)~1 4J?J,I~~1 ~))I ~J li\~~J ~~ ~I ô)j_,ll
4r'" a\l ÛLA~ C."l."ll ~ ~I ÙA 4y", a'l ~l.t:.)1 ~y:. .):t~J ~ f"JY ~I
~ç,~ ~I ÙA .ill~J '7.)~ " ~I ~lyJlJ ~J~':II ~) C_,l_,ll(.5~ ÙA ~)I ~
~)L..JIJ ô~.".;J1.):l~ ~ ~I ÛLA~IJ ~J~)U ~.,~5J,,,,:-__,.u1t)jjillJ Ù;l_,Ail1ô')J~

.~WI

19
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~I~ ~~I ~yJ~ ~ 4..lJ~\TI~ ~\J:i!'l ~Jü:i û~ ~Iy'j tJ? -
~lS~1 J~'ll 4Jb"; 4..lJ~\TIi2ll:i ~\J:i!1.cl.\~J~j.JI ~1.)A'lIJ Ù\...by.JI

~j ~ ô~~ ~IJ~ ~~ J.lyJ J..? ~WIJ ~~'ll ô)jJ ~ ûl_)Jl.WI J)lbj -
~jjlll )~I ~ 4..lJ~\TI~ ûb~J ~ ~ü:il ~ ~1J:i!'l1..; ~~..b.cJ
~~I ) ÙJ~I ~\..ij ÙA ~ ÙJ~4.,\b-;JIû,*wl ~ ,t\...bijl 1.)J~4..lJ~\T~
~1.S:llI..b...à· ô l' _II '.<.-: 1. ~ILaS ~I ûLa '.1-: .• 11.~w 4.J ~\TI~~.. . UA _)_)y ~ ~ . ... ~ ,-:?J ..J ..

~~Iy::J 4 'a; ..,.;"JI

~~WI t\..bill ~ ~I~ 4..lJ~\TIÙ:l_~J Jii ~_,.g:i tJ? -
~ljiAJ ~b ~I.)A ÙA ~ ~j ~~ ~La~ ~lhi ~_,b:iJ ~~ tJ? -
t\...bijl '-;$\ J~I ~\ ÙA 4)"" all û~j-J~ 4..l~1 4..lJ~)U~y:i::..'ll ÙJy:....Jl

'4....1h:j... J

ûLa~IJ 4..lJ~\TI~1y::J4..ljS.)A~I ~I ô)j>.l ~~I ~ ~_,b:i tJ? -
~~I

~ù\...by.JIC~ 4..lJ~\~1J:i!1~I~ 4.1:.Lo.J ~Ijill -
ùj~1 _):H.iiJ~ ..; ~J~ ~I ô)jJ u_;.h ÙA .lAkJI ~_,s:ill ~\ -
~_)_~I~ ô)~j J~"; û~fo ÙA ~_,.JI ÙA ~~ ~~I ~j :ûk~~IJ
_):H.lllIJu~IJ û~1 ~I~IJ ÙJ~I _):H.ii~Li.) ~k ~ ~~I

( J~'ll "LaJ_ .11..... Jr.,r ~
:~ ,~~j ûl~l~j ô~ ~WI ~ LaS -

~~~I ~ 4, 0' a';' JI ~WI ~u.JI ÙA ~)I -
~t~~ ~\..~}il ~I.)c 4..l_)J~1 ûb~)'~ ~lfoll -

~(rotation du personnel) ~ _,.JI'-:-lJ1J:i -
~~I _;.h~ ~~ ~ -

~~_,.JI~ -
~ ô)~jJ ô~~1 ~I.)AJ ù~ û'l~ ..; ~_,..Jl ~fo ûl_)J~ ~y. -

•.)A\T~ ~I û4lk .)c ~~ lSft\ û 'l~ ..;J ~_)jill

. .=:<\ ~. ~,~ An A ûl 'WI I....J • .:.. .Iw 4.J ~\TI~~ t\..b! .L ~, ..<:illlUA ~.. UA .~ _).. . ...r--'. ..J ~ ~ J

~/"a';\\ ~J ~~I ~u.....:JI~ 4..lJ~\TIÙA ~I J_,..JIû,*b ÙA % 70
.~IJ ~j.JI ~I.)A\TI 4..lJ~\T~I

";~j ~IJ~ 1600 ~I..? 4.W\ UOj9.;.)) 4..lJ~\TIW\ ~ ~~ ~I_JA ~ LaS
ô~1 ~I.)A\TI ~ ~)W '-:-l~1 ..; tS~1 _)S'lI ,2021-2019 ôft J~
ûL!ü:i13 ...... LaS ù.Jb 0/40 ~\;;\~I 4.J ~\TIJ~I ~. ",~' .. 11.. ~Y~ .. 10 c-:- .....J . ~J ~J
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(w ÙA y~ ~ fi'- ~)\...a 5 ~\.:lj1u~ .)'1j~ (.)~ 500 ~ .)~~ ~\ ~
.ô~~ ~Ij~ 4....J~ ô.)~ ~ tjy::J\ ~ LaS ,2021 ~ _ft.\jÎ .)}i\ 4.b._yJ\~ ÜjJ.,s

~\.:lj1 ~j ,(% 0,88 ~ ~Î) 297.841 ,2020 ~ J)G.. ~~I ~~ ~ LaS
û\J9,~,'i",JI ~ ~ 455.805 ~jji pj '~_JA')"\Iû~1 ÛA 4 638.320

.2021 ~ ÛA ~\ ô_ji9.l\J)G.. ~'-:J\ ~jji .)\J;:ijl~ 'û\ ....,aJlj

t.s)~\ ~6. ~ ~~4 \.....1,"J\ .)#.lIA..p.\_r.J\ û~\ ÛA ~.al\ ~\.:i ~ ~ 'ô).~~ j

.~~j ~.)..\\~ ~\ ~ ~.)I LS~Î~

~ p y JS üÎ ,)1t?"'1.)~~ j ,~~\ p\ _yJ1lJ:H~ ~\ ~~ ~ __;#. LB4:i ~ J:U
,.)1.6)' \ \~ ~j .~La~ ÛA ~ ~\ ~y",a\\ û~yJ\ û,*6. ~ ~~j ~')"\I
~ 4y"'o\l û~yJl~~_juJ1 ~lhl\ ~ tlyÎ ~)\j~\ ~.)..\\t)w ply ~ ~
~\.:lj1 ûl~ plYj ,(~~\ )~Ij ..b~)LS) ~ ~\.:lj1 ûl~ ply ~~ .1.A~lji ô_j1J

.~ ~\.:ljj ûl~ LS_ft.Îj(ô~jj ~~LS\j ~Iyj 4lbj l)-IlüS) ~_jiA

û4-~\ ~ ~ ~~I ~ ~\.j y. ü~ ~\.:iJ~j 'ô~~ A..p.)l...a ô~ ~ ~~\ û~ üÎ \...aS
.üLa~1Üj_?A ~ WI~.1;li:J1 c:a Û\J9,~,'",J\ û,*6.4J.,\I) p_yJ\ ~~~ j .py JS
,450 ~ ~yÎ~ ~~I ~ ~I~I ûyfll ÛA 4AJ'"....\I û,*6. 2JÎ~ ~
1.000 ÛA _foÎ .)1 ~~I )~Ij ..b~)LS LSP ü~ ~~ û,*'..:J1 o~ ~ ~

.u40

~ 'ô,b,I_,l1~I ÛA ~~I j ~L~I lJ:Hj ,ûl_,l...J\ lJ:H~')"\IÙj_?A LS~ LBlAl \...aS
~4c~Ij ü1.....o.a.)j~J9J'oH 4Jh,J\ ~\_jjÎtfi.\ ~ J~)'I ~ LLÎ )~ Üj_?...J\ üÎ
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'"
,~b~b ~ o~_, .(~_,.JI 1j.l_,l.g};lI_,~_fi~) ~_,~I (.5_,~I) ,~"il~~_,

.4yJI ûl jiil~ 4J~ ù_,_JJt-A _JÂ lAS4_j_)lb ~I _)A ~ ~

~~I ~~_, ~~I ù!w ~~I fil _yJI~b ~~I üj~ ~ o~y:._,.JI~~I û4-aSt' a';' 'is
fi _)A tjÎ ~_,y ~ ~ tj~1 ~~I ~ _,ù!W ~ _,lIfi _yJIù_;.bÙA ~ ~ ~I _yJ
~_, 'l)"lL~1 I~ ~_, .(.5y:.'11fil_yJI ~ o_;!ji.JI û~1 ~ ~~ ~I ÙA ~~

.(.5y:.'1 oft ÙA ~~I l)"lysÎ ~~ ~ ~ fil_yJI ~ ù_yW 'l»A1.;'·,JI~~I ~

fi_yJI t~ 'y_,.lhJI j_,4-J:l(.5~ ~ 4.l..JI)~ ~ ~~I ü_,__?..a)~I ~ ~_,
:~ _fi~ ,ûl~I_?-} o~ ~jjl ù!W ~~I fil_yJI_, ~_,ll

~~)\c)11_,~Ijill JjL_, ~ ~~~ tfi.1 ~~ ~I_,.JI U"J'''''\ ~_)_,~ûl~b..i ../

. 'lI U.;.I~I 0 1'·( ~ .c- II û~ '.. 11' .l.l~1 ;;_SI:' 4..ll.b û)b· ,1.:.'" ../l)A _, .. _)_)~ .. ~ ~ l)A.. ~ ~ .. _, ~

~4b'11~Iy.t} I~_, ,~I ::i,\",JI ûl~l_, ~I ~_)~I_,o~6JI ûl_,ill_, ~_,ll
0~1 ûl~ ~~I ~),?JI û~ ÙA ~~I ~b~} ~~)1~ ,::iy=>' 0\1_;.b'1I_,

~J'+JI ~

2023-2021 op ~ ~I y~':I4J'?J)I_ji.uJI ~jjlù!W ~_,ll fi_yJ1 ~Î ~_, ../
:_)_,~ o~ ~ fi_)

A...o~1'-l.J .~-:l~ ûl~ ~\...i:i!1 ~L t .,-:11û)w ~L w .~ll~~ ,.. •, ..Y'""" _, ~ ~ , ~ " ,JI"' .. ~

tP o)J ûl~_, ~_,_, '~fo_, ~jjl ~ A...oj)UIûl~1 ~\...i:i!I_,,~I_,.JI ÙA

~_)\.i.a ~ ~_,ll fi_yJ1 J~I _)lb)11I~ ~ _fi~_,) (.5pl ü~~ ~~ ~~~
tj~1 (maison de don du sang ) "~jj~ tP ~" JjÎ ~I~~ \...i~~ o~~
tj~I..b~yl ~~~.J;l tj':lya '-Sà,~,)",~ ~~_, ,ty,:lll J'+a ~ ~WI ~I ~~

~~jill_, ~Ll:J1o~~) J~Î ÙA ~~I

~.. I:~-:. "La.L. \..i ' .. ~L· ::IL' ..-:.11 ..c" "lill .L-:..,~ ~~ ~~ y. ~_JJ ~ ~ ,t~, ~~ ~.lJW .. ~~ •

~~_,_fol)1I_,~~I JjL)1 ~ ~~~ tP ûl_JC~

I~b J~':II ~' .. ~~ , ~L t .::11'·(LaÎ . _g J~':II ,b,\..h.a' ...~, ~ ~ ~,~~I...,?, _r ~

.~~I ~~_, ~~I Ù!W ~~I fil_yJI

~1.S:i.a ~\..i y. ~Î ~ ~jjl Ù!W ~ _,lI fi _yJI2.JÎ~) ,~~ '0) ..:;l)11tj_)_,_;.;:JIÙA
o l' .1 ~ '.( .. 110 b':ll' .l.l \..i~)lw ,',~k..i11A...o.1:.:. .L-: .• 1.:.~, ~ o~~':1_)_)y ..~...r-' _) , l)A ~ , .. u- ~ ~~_, ~_,.. ,

~.l:l o)j_,11~Ijl.ll J~ ÙA ,~~I o~)ya '--:-Ü4- ~ '_)_'~ 4 ÙA ù~ ,~I
% 20 ~ (.)4, a.;,) ÜÎ ~_yJ1 ÙA ~ ,A...o~WIûl~~)\:i (.5~ ~ ~tSJI ~)_,.J~
lAS.,+.J'?'~l)_'l.A~ ~ ,2021 4.l..J~WI y....a1...i..JI~ ~I ÙA <l.l""4-4h1ÙA
ûL\..:wL.t:ll ~ .~'_llUWI ûb\...cûc':ll' li UWI w..il.- IL l,l,..;.JI I~ .'.. ,~ .._)_,~.. ~ ~.. ,~ , ~
w..i\ .- 1\ ,'~... ' . ~ ," LaS ,. -:\ ' .. 0 ..1:._ Aj .lJ.h..J ',(\ .. 11o~, ~ (.)~ (.);!_)~ ~ •'+' ~ ~ ~ _, .. ' _, ~...r-'
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;;

~~I ~ J,a..JI~ 4Ji"9'i\\ ~1y,JIJ ,~lyJI o~ ~J .):H~ ~ 4y>Jl;i'il\
, ~. ~II 1< .• 11 ~)\j l, :..,...",u ,~~ ~'" ~I'''W J~ ".-:~ '·-:L ~UA . ~ ~ ( < .J.. ~ ...~ ù! ,~ "t-'.. J "t-' .J
~~ (lftlJ jl~ 'J ~J ~ ~Î \.A.J,*"~~:ill ~_,ll ~ts_,ll tJ~ ç::lft} J)L:.
jl~}J ~~I ô~WIo~ ~ La OS~ ~_,ll w4-~";l~ ~IJ 1g 9J,I1" ~ÜAJ ~~I
~ JJ,q; ~HJl,yfi3JIJ ~lyJ~ ~I ~t:i.JIJ ô~1 wL)~1 ~I__,J (I...r.:lJIJ

..~ _,lILS~I ~ ~~IÙ!W JSYA ( àl,.;. 4

:"~I jl~" ~JÛ-4 u:k= pJWI u='~1 s:-I~~I

~.J~ UW~I (lUSl ~~ ~L:JI ~~ ~ 4010~ lYljL:JI ~ ~I ~)4.. ~Î iil
,~)w1 1..gjk ,-?~I 'u4--J~ (Lill1~_iJ ~ ,~Iy' ~J.llI ~\j iil" ,2021 yjlSÎ 8

"Â.b.yJI o~ ~~ 0..a l)b1_,.JI~ ( àJ9';'~U '~.JJ_;..aJIw,*kJI OSJ
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~_iJ ~~ ~~ ùfo ùÎ ~ ~6 ~ ~~ ,~I JlJ ,..,>?; ~ 1J~~ 2)J ~l;.

w~ ~ ,-ill~w~ J ,~tS W~J ù~~ ~I_,.JIJ wWblyJl ~_)J_;..;.:JIwbLiliI
~~WI Jj6_,lIJ~1J..J14jh~\1 ~I ~bc~yc '~~Ji:- ~J~ ,~~(.).a:;~~

. 40.;,:;.,114f'j' ,"?_,llIJ~~I wutS.a'1IJ Â...aj)lJ1

~_)ti.a ~WcI1J~~ ~_,.-JI wlbt.JI w_)_)§'~~'11 J~I I~ OS ~yw u·~~..U ,-ill~
..~ ,4..J ,~4.:9.ii _<, . -~-II _-:<Î21 ... _:.Il <La . l.ii..ll"- '-';\'\1.l "~ ..~ .. _) ..~ f>~ y.~ ~ ~ UA ç. . c"';:"'"""" _) y:.

_)...JIJ,~_,.-JI JÎ ~WI Jilll Jj6J yc ,49\';"JI ~\j\1IJ ~1J..J1~ J9.:ill1~kJ
~l..J1 J9.:ill1e=:UL....::a:i ~ ~W~J ,Â...aWIwl~l..a.9JIJlJSL:a\11~~ ~_,l_,lIJ~)~I ~~

.~I wlbt.Jli)c :;_)~UI
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   نماضتلا ةوزارالفرعية لـ مشروع الميزانيةحـول 
  ةرسألاو يعامتجالا جامدإلاو

 
 =2220برسم السنة المالية = 

 رئيس اللجنة

 عبد الرحمان الدريسي
  = دورة أبريل = 

 اللجنة ةمقرر

 هند الغزالي

 األمانــــــــة العامــــــــــــــــــة

  مديرية التشريع والمراقبة
  قســم اللجــان

  لجنة التعلیم والشؤون الثقافیة واالجتماعیةمصلحة 

  2027-  2021 الــوالية التشريعية

 2022 -  2021:  التشريعيةالسنة 

  =2021أكتوبر دورة = 
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   واملرتكزات العام السياق

 2021 سنة  عمل حصيلة   

 2022 سنة عمل برنامج   

 2022امليزانية برسم سنة 

 

 

 

 

 محتوى العرض

 واملرتكزات العام السياق1.

 االجتماعي التماسك و التضامن2.

 االجتماعي اإلدماج3.

 :األسرة4.
الطفولة 
املسنني 
اإلعاقة  

 املساواة وحتقيق املرأة5.

 :والدعم املواكبة آليات6.
  التشريع والتعاون الدويل والتواصل واألنظمة املعلوماتية 

 امليزانية7.



 السياق العام واملرتكزات



 اإلطار املرجعي ومرتكزات عمل الوزارة: السياق العام

 املغربية؛ اململكة دستور 
السامية؛ امللكية والتوجيهات الخطب 
املغربية؛ للملكة الجديد التنموي  النموذج 
؛2026-2021 الحكومي البرنامج 
املتقدمة؛ الجهوية ورش 
والدولية؛ الوطنية االلتزامات 
؛كوفيد جائحة من املستخلصة الدروس 
الوزارة؛ وتنظيم اختصاصات بتحديد املتعلق املرسوم 
الوزارة بعمل الصلة ذات والتنظيمية التشريعية النصوص. 
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أجل ومن اجتماعية ظواهر من للوقاية األسرة في االستثمار:  

بالدنا؛ في التنمية مسار تسريع 

 والبيئي؛ واإلنساني، والقيمي ، االجتماعي أو االقتصادي، املستوى  على سواء اإلدماج كلفة خفض 

البشرية للتنمية العالمي املؤشر حسب املغرب ترتيب تحسين . 

من الجديدة الرؤية هذه ستمكن: 

األسرة؛ وتمكين ومواكبة  تأهيل 

والبيئية؛ والثقافية واالقتصادية االجتماعية بأوضاعها والنهوض املغربية لألسر الحماية توفير 

واملجالية االجتماعية الفوارق  وتقليص املساواة تحقيق. 

على الرؤية هذه تعتمد: 

؛والجهوي  الوطني الصعيدين على والتدابيروالفاعلين والبرامج االستراتيجيات بين االلتقائية 

للجميع اجتماعية حماية اجل من االستهداف 

البشري  الرأسمال تثمين 
6 

 واملستدامة الدامجةأسرة متماسكة رافعة للتنمية االجتماعية   :الرؤية االستراتيجية 
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التنمية، لتحقيق التحويلية اآلليات أحد الجديد التنموي  النموذج منظور  وفق ،الرقمنة تشكل 

 :من تمكن حيث

الجيدة؛ الحكامة تعزيز 

والشفافية؛ والنجاعة االلتقائية 

للفئات؛ أفضل استهداف 

واملواطنات؛ املواطنين من وتقريبها االجتماعية الخدمات عرض تنويع 

االجتماعي؛ االبتكار لتعزيز دعامة  

مناسب بشكل واستخدامها البيانات حماية. 
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 رافعة للدولة االجتماعية: والحكامة الرقمية الرقمنة
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لـ آلية باعتباره بالغة أهمية املوحد االجتماعي للسجل الحكومي البرنامج أعطى : 

   واالقتصادية، الديمغرافية املعطيات على ترتكز جديدة اجتماعية هندسة بناء•

 .املوارد وترشيد البرامج نجاعة تحقيق•

نحو والخدمات البرامج وتوجيه االستهداف تحسين في نوعية قفزة املوحد االجتماعي السجل يشكل 

 موضوعية معايير إلى استنادا الدولة، من مباشر بدعم وفقرا عوزا األكثر لألسر الحقيقية االحتياجات

   حديثة تكنولوجية آليات وعلى شفافة

تدريجيا؛ مردوديتها وتحسين االجتماعي الدعم برامج مختلف هيكلة إعادة في االجتماعي السجل سيساهم 

التضامن مجاالت في االجتماعي القطب وتدخالت برامج على إيجابي بشكل املوحد االجتماعي السجل سيؤثر 

 الجنسين بين واملساواة املسنين واألشخاص والطفولة لألسرة االجتماعي واإلدماج

 السجل االجتماعي املوحد آلية مهمة في بناء الدولة االجتماعية
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 التضامن والتماسك االجتماعي  -1



في للفئات االجتماعية املساعدة برامج خالل من ،19 لكوفيد االجتماعية التداعيات ملعالجة مدخال التضامن يشكل 

 :يلي ما حول  املجال هذا في االجتماعي القطب تدخالت وتتمحور  .صعبة وضعية

 األرامل؛ دعم برنامج•

 االجتماعية؛ الرعاية ومؤسسات املراكز دعم•

 االجتماعي؛ والتماسك االجتماعية الحماية دعم صندوق  خدمات•

 إعاقة؛ وضعية في لألشخاص املستقبلة املؤسسات وتطوير تأهيل•

 ؛«نسمع» الصمم إعاقة ذوي  األطفال لفائدة اإللكترونية القوقعات لزرع الوطني البرنامج•

 ؛"أمان " املسنين لألشخاص االجتماعية الرعاية مؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج•

 .الوطني التعاون  وتدخالت برامج•

 تقريب و تجويد اجل من الخضراء واملقاربة الرقمنة ويعتمد التحتية البنية في االلتقائية يعزز  جديد مفهوم ادخال•
 للجميع الخدمات

 

 التضامن والتماسك االجتماعي عنصر أساسي لتعزيز الدولة االجتماعية
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 الحصيلة                           

116.975 ؛(ويتيمة يتيم 211.338) أرملة 

درهم مليون  3249,9 بلغ إجمالي بمبلغ 
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 خدمات صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي -1

8002 بمبلغ ويتيمة يتيم 15282 و أرملة 
 . درهم مليون  481,2 بلغ إجمالي

إلى  2015من سنة 
 2021أكتوبر  29غاية 

 2021 سنة في

oاألشخاص في وضعية إعاقة 

بمبلغ جمعية 352 مع شراكة اتفاقية طريق عن طفل16.923  حوالي تمدرس دعم 
 درهم؛ مليون  169 الى يصل مالي

درهم؛ مليون  21 يناهز مالي بمبلغ للدخل مدر  مشروع 414 دعم 
درهم مليون  14,562 يناهز مالي بمبلغ التقنية واملعينات األجهزة من 4008 اقتناء. 

oبرنامج دعم األرامل 

 إحداث وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية للرفع من جودة التكفل وتحقيق عدالة مجالية  -2

؛(14.05 رقم القانون ) ومستفيد مستفيدة1294 إلى تصل استيعابية بطاقة مؤسسة 31 لـ الترخيص 

درهم مليون  32,8 بلغت بميزانية الوطني التعاون  مع الشراكة إطار  في االجتماعية، للرعاية مركز  37 وتأهيل إحداث: 

o11 إعاقة؛ وضعية في األشخاص لفائدة مركزا 

o10  النساء؛ لفائدة مراكز 

o9  األطفال؛ لفائدة مراكز 

o7  املسنين األشخاص لفائدة مراكز. 



 الحصيلة                           
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 تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنين -3

مليون  4 قدره إجمالي بمبلغ املؤسسات تأهيل مجال في مشاريع 08 دعم 

 توقيع تم الجمعيات، مع شراكة اتفاقيات إطار  في درهم، ألف 334 و

 ؛2021 بداية في 5و 2020 نهاية منها ثالثة

وتقديم والتنشيط املؤسسات تأهيل مجال في مشروعا 11 دعم 

 بمبلغ الجمعيات مع شراكة اتفاقيات إطار  في وذلك بعد، عن الخدمات

 درهم 1.484.390،00 قدره إجمالي

 تأهيل وتطوير املؤسسات املستقبلة لألشخاص في وضعية إعاقة -4

والتكلفة والتجهيز  املادي التأهيل حيث من املؤسسات حاجيات تشخيص 

 املالية؛

مؤسسة مع بشراكة الصم باألطفال للتكفل مركزين إحداث دعم 

 .للصم لالأسماء

 تقنين ووضع معايير لـمـؤسسات الرعاية االجتماعية -5

االجتماعية الرعاية بمؤسسات املتعلق 65.15 القانون  تنزيل: 

2021 سنة خالل الرسمية بالجريدة نصوص 08إصدار 

اإللكترونية لفائدة األطفال ذوي  القوقعاتالبرنامج الوطني لزرع  -6
 «نسمع»إعاقة الصمم 

الصحة وزارة مع بشراكة 2021 فبراير 12 في البرنامج تنفيذ انطالق 

 الصم؛ لألطفال أسماء لال  ومؤسسة الوطني والتعاون 

 الصم لألطفال أسماء لال  مؤسسة مع املبرمة الشراكة اتفاقية تفعيل : 

االستشفائية للمراكز  وتسليمها اإللكترونية القوقعات اقتناء 

 املستفيدين؛ الئحة وتحديد



 تعزيز االلتقائية ، تكثيف الخدمات االجتماعية وتثمين الرأسمال البشري                    2022برنامج العمل                   

البرنامج تنفيذ مواصلة  
املوحد؛ االجتماعي السجل مع البرنامج مالءمة 

 ؛للدعم املنظم املرسوم مراجعة•
 .بالدعم الخاص املساطر دليل مراجعة•
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 خدمات صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي -1

 إحداث وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية للرفع من جودة التكفل وتحقيق عدالة مجالية  -2

oاألشخاص في وضعية إعاقة 
oبرنامج دعم األرامل 

البرنامج قيادة و اإلشراف تقوية 
الصندوق؛ لخدمات تقييمية دراسة إطالق 
املستخلصة والدروس التقييم على بناء للخدمات جديدة تحمالت دفاتر إعداد 

 ؛2015 في الصندوق  خدمات انطالق منذ
الوطني كالبرنامج الوطنية والبرامج الصندوق  خدمات بين التكامل على الحرص 

 الدامجة؛ للتربية
جديدة خدمات إدراج. 
الداخلية وزارة مع بتعاون  املوحد االجتماعي السجل مع البرنامج مالءمة دراسة   

درهم؛ مليون  135,2 بمبلغ الوطني التعاون  مع بشراكة االجتماعية للرعاية مراكز 159 وتأهيل إحداث مواصلة 
الترابية؛ الجماعات مع بشراكة درهم مليون  21.5 بمبلغ اجتماعيا مركزا 36 إحداث 
الجمعيات؛ مع بشراكة درهم مليون  5.8 (اإلعاقة املتنقل، االجتماعي اإلسعاف املسنين،) مراكز 3 وتأهيل إحداث 
املتنقل االجتماعي اإلسعاف رقعة توسيع. 
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 تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنين -3

 تأهيل وتطوير املؤسسات املستقبلة لألشخاص في وضعية إعاقة -4

الجمعيات؛ مع الشراكة اتفاقيات إطار في املؤسسات تأهيل مجال في مشاريع 08 ل األول  الشطر تنفيذ تتبع 

مع الشراكة اتفاقيات إطار في بعد، عن الخدمات وتقديم والتنشيط التأهيل مجال في مشروعا 11 لـ األول  الشطر تنفيذ تتبع 

 الجمعيات؛

املسنين؛ لألشخاص االجتماعية الرعاية مؤسسات وضعية تشخيص نتائج على بناء جديدة، مشاريع دعم 

املسنين؛ باألشخاص االجتماعية الرعاية بمؤسسات والخدمات الهياكل معايير حول  تكوينية دورات إطالق 

املسنين؛ لألشخاص نهارية أندية إحداث ودعم تشجيع 

ومحيطها املسنين لألشخاص االجتماعية الرعاية مؤسسات داخل املسنين األشخاص لفائدة والترفيه للتنشيط برنامج وضع. 

 
للمراكز؛ كأولوية والتجهيزات الولوجيات إرساء خالل من املادي التأهيل ملشروع امليداني اإلنجاز 

بشراكة اإلعاقة ذوي  باألشخاص الخاصة الخدمات معيرة إطار في الدامجة للخدمات الوطنية اللجنة تفعيل 

 ؛ للتقييس املغربي املعهد مع

املحلية االحتياجات وفق جديدة مؤسسات إحداث في املساهمة. 
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 تقنين ووضع معايير لـمـؤسسات الرعاية االجتماعية -5

 «نسمع»اإللكترونية لفائدة األطفال ذوي إعاقة الصمم  القوقعاتالبرنامج الوطني لزرع  -6

املصادقة؛ مسطرة على عرضها أفق في القانون  لهذا تطبيقيا نصا 14 إعداد استكمال 

65.15 للقانون  التطبيقية النصوص صدور  بعد ما ملرحلة اإلعداد: 
 ؛65.15 القانون  مقتضيات حسب االجتماعية الرعاية مؤسسات وضعية تشخيص•
 القانون؛ مع املؤسسات ومالءمة تأهيل لعملية املالية الكلفة تقييم•
 املالية؛ واملوارد البشرية املوارد توفير•
 مع االجتماعية الرعاية مؤسسات مالءمة برنامج وتنفيد تنزيل عمل خطة•

   65.15القانون 

 ترتكز  جديدة ملرحلة 65.15 القانون  تنزيل يؤسس

 وجودتها الخدمات سلة وتوسيع التخصص  على

 املستفيدين حقوق  حماية و  والحكامة

 تتطلب كبرى  تحديات  الوطني الورش هذا ويطرح

 وتأهيل وتكوين والبشرية املالية املوارد تعبئة

 .املساطر ورقمنة املهنيين

النطق؛ على الترويض خدمات وتقديم القوقعة، لزرع الجراحية العمليات إجراء 

املشروع تمويل في للمساهمة آخرين شركاء على االنفتاح.  

النموذج توصيات ذلك على تحث كما التقنية للمعدات مغربي صنع امكانية دراسة 

 العالي التعليم وزارة مع شراكات إطار في وذلك الحكومة برنامج وكذا الجديد التنموي 

 والتجارة الصناعة ووزارة العلمي للبحث الوطني واملركز واالبداع العلمي والبحث



 :خالل من االجتماعي، والتماسك بالتضامن املرتبطة التدخالت وأنشطة برامج تنزيل في الوطني التعاون  يساهم

واملساعدات؛ واإلسعاف املعونة أنواع مختلف تقديم 

واالجتماعي؛ العائلي اإلنعاش في املساهمة 

املالية؛ إعانته من تستفيد التي الجمعيات مراقبة 

وتوزيعها؛ واإلعانات الهبات جمع 

والتعاون؛ التضامن تهم التي والخاصة العامة التدابير في االستشارة تقديم 

االجتماعي؛ واإلدماج العمل تيسير إلى الرامية واملؤسسات الهيآت إحداث في املساهمة 

ملراقبته تخضع التي باملؤسسات العاملين األعوان تكوين في املساهمة. 

 

 

 برامج وتدخالت التعاون الوطني

2022تقديم مشروع امليزانية الفرعية برسم السنة املالية  16  24/11/2021 



 اإلدماج االجتماعي -2



افيتها من والرفع االجتماعي اإلدماج خدمات لتوفير  أساسية رافعة االجتماعي العمل مهن تأهيل  احتر
oاالجتماعيين؛ والعاملين العامالت مهنة بتنظيم املتعلق 45.18  رقم القانون  تنزيل 
oبعد؛ عن والتاهيل التدريس وبيداغوجية تقنيات من وتمكينه االجتماعي للعمل الوطني املعهد تنمية 
oرفيق» التوحد إعاقة مجال في للتأهيل الوطني البرنامج». 

 

واملنهي االقتصادي واإلدماج التمكين   
oوشراكات اطار في االجتماعي واالدماج لالبداع فضاءات تاهيل  ( Public Private People partnership )4P  االدماج ووزارة ومع الفاعلين مع 

 والتواصل الثقافة و الشباب ووزارة والكفاءات والشغل الصغرى  واملقاولة االقتصادي
oالجديد؛ التنموي  النموذج ورؤية الحكومي البرنامج منظور  من اقتصاديا، وتمكينهن النساء عمل فرص تقوية 
o مجالية؛ برامج عبر والفتيات للنساء االقتصادي والتمكين التأهيل حاجيات مع قرب عن والتعاطي االستهداف محور 
oالشغل؛ في إعاقة وضعية في األشخاص حق ضمان 
o «؛املقاوالتية تعزيز برامج عبر سنة 18 بعد ملا االجتماعية الرعاية مؤسسات مغادرة على املقبلين والشباب األطفال «مواكبة 

 

الهشة للفئات االجتماعي لإلدماج مالئمة تدخالت 
oالتسول؛ في االستغالل من األطفال حماية 
oالشارع؛ وضعية في األطفال إدماج إعادة 
oالدامجة للتربية ودعامة املعرفة إلى الولوج لتيسير مشروع :الصوتية املكتبات. 

 

القرب سياسة وتعزيز  االجتماعي التأهيل مبادرات دعم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   املقوالتية واالجتماعي  االبداعآلية لتمكين وتثمين العنصر البشري وتحرير الطاقات وتشجيع : اإلدماج االجتماعي
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 الحصيلة                           
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 املتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين 45.18تنزيل القانون رقم   1-

 2021 غشت 9 بتاريخ 7010 عدد الرسمية بالجريدة القانون  صدور. 
خدمات بتقديم لهم يسمح الذين االجتماعيين، والعاملين العامالت مهنة تنظيم إلى القانون  هذا يهدف 

 .إدماجهم أو  حمايتهم أو  ومساعدتهم األفراد لتأهيل اجتماعية ومساعدات

 تنمية املعهد الوطني للعمل االجتماعي2-

للمعهد؛ االستيعابية الطاقة من الرفع 
للمعهد؛ املعلوماتي النظام إطالق 
والبحث؛ التعليم هياكل مشروع تقديم 
علمية مجلة أول  إطالق. 
 بعد عن والتاهيل التدريس وبيداغوجية تقنيات تعزيز 

 «رفيق»التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة التوحد  مهنييلتأهيل البرنامج الوطني  3-

 ؛2021 ويونيو ماي بين ما الفترة في التوحد، ذوي  األطفال وأسر  ممارس منهي 1211 لفائدة املحلي املستوى  على التكوين إنجاز 

؛19 كوفيد جائحة استمرار  ظل في واالحترازية الوقائية التدابير  جميع اتخاذ مع ،«رفيق» برنامج من الثالث للفوج النظري  التكوين 

أسابيع 8 ملدة  ،2021 أكتوبر 11 من ابتداء البرنامج من واملستفيدات للمستفيدين امليدانية التداريب انطالق. 
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املبادرات" موضوع حول  املغربية للمرأة تميز  لجائزة السادسة الدورة انطالق 

 " النساء على 19-كوفيد جائحة آثار  من للحد املتميزة

 تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، من منظور البرنامج الحكومي ورؤية النموذج التنموي الجديد   4-

االقتصادي للتمكين املندمج الوطني البرنامج) «التمكين مغرب» برنامج إطالق 

   (2030) أفق في والفتيات للنساء
 

مع بشراكة الترابي املستوى  على "التمكين مغرب" برنامج تنزيل إطالق 

  النساء على 19-كوفيد جائحة لتداعيات استجابة وذلك الترابية الجماعات

 أسر، ربات املعيش ي، للتهريب سابقا ممتهنات نسائية، تعاونيات مقاوالت، نساء)

 : املجالية الخصوصيات بحس (...هشة أوساط من منحدرات لألسر، معيالت

جهة كل في امراة 800 املستفيدات عدد 

 

 وادي الذهب-الداخلة 
برنامج التأهيل والتمكين االقتصادي للنساء والفتيات المنحدرات من 

 أوساط هشة

 بلورة ومواكبة تنفيذ الخطة الجهوية للمساواة القنيطرة-سال -الرباط 

–تطوان -طنجة

 الحسيمة
 التأهيل والتمكين للنساء في وضعية صعبة

جهة 

 الشرق

إقليم 

 الناظور

السابقات  الممتهناتتفعيل صندوق دعم النساء في وضعية صعبة 

 للتهريب المعيشي بالجهة

إقليــــــم 

 جرادة

 

دعم األنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة 

 واألشخاص في وضعية إعاقة بإقليـم جرادة

 محور االستهداف والتعاطي عن قرب مع حاجيات التأهيل والتمكين االقتصادي للنساء والفتيات عبر برامج مجالية5-

للنساء االقتصادي التمكين مجال في العاملة الجمعيات دعم برنامج تتبع. 
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 ضمان الحق في تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة -6

،في الرقمي، والتحول  اإلدارة إصالح ووزارة الحكومة رئاسة جانب إلى املساهمة 

 إعاقة، وضعية في باألشخاص الخاصة املوحدة للمباريات الثالثة النسخة تنظيم

 منصبا 400 همت والتي ،2021 مارس 1 إلى فبراير 22 من املمتدة الفترة خالل

 ؛2021و 2020 املالية قانوني في املخصصة املناصب بتجميع وذلك للتوظيف،

منصبا 650 املوحدة املباريات هذه إطار  في املحدثة الشغل مناصب مجموع 

 2018 سنة انطالقها مند

أجل من املغرب ملقاوالت العام واالتحاد الوزارة بين أولية مشاورات 

 .الخاص القطاع في اإلعاقة ذوي  األشخاص تشغيل

oالعمومية الوظيفة في التشغيل  
oالخاص بالقطاع التشغيل  

التشغيل الذاتي واألنشطة املدرة للدخل: ضمان الحق في تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة  -7  

درهم؛ مليون  21 يناهز مالي بمبلغ للدخل مدر مشروع 414 دعم 

وتشجيع املنهي االندماج وتسهيل بمواكبة الخاصة الشراكة اتفاقية تتبع 

 مختلف مع إعاقة، وضعية في األشخاص لفائدة الذاتي التشغيل مبادرات

 التشغيل النعاش الوطنية والوكالة املنهي، واإلدماج الشغل قطاع : الفاعلين

 التنمية ووكالة الوطني، التعاون  وكذا التعاون، تنمية ومكتب  والكفاءات،

   .االجتماعية
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األطفال والشباب املقبلين على مغادرة « مواكبة» -8
 سنة 18مؤسسات الرعاية االجتماعية ملا بعد 

للرعاية مؤسسة 25 ب النموذجية التجربة تنفيذ مواصلة 

 والشباب لألطفال االجتماعي اإلدماج" مجال في االجتماعية

 ؛"سنة 18 بلوغهم بعد املؤسسات مغادرة على املقبلين

الرعاية بمؤسسات طفل 450 مواكبة مشروع تنفيذ مواصلة 

 مغادرتهم إلعداد املسعفين األطفال لقرى  التابعة االجتماعية

 .سنة 18 بلوغهم بعد للمؤسسات

 خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول  -9

مكناس، طنجة، :جديدة أقاليم بأربعة العمل خطة إطالق 

 أكادير؛ مراكش،

طفال؛ 279 وضعية معالجة 

متنوعة؛ اجتماعية خدمات من واألمهات األطفال استفادة 

باألقاليم امليدانية العمل فرق  في ارتكاز نقط 76 تعيين 

 الجديدة؛

امليدانية؛ فرق  من فريق بكل خاصة عملية دالئل 4 إعداد 

والخدمات واألسر األطفال حول  للمعطيات قاعدة إعداد. 

 حماية ورعاية األطفال في وضعية الشارع -10

بكل لألطفال املتنقلة االجتماعية اإلسعافات دعم مواصلة 
   وطنجة؛ ومكناس البيضاء الدار من

في األطفال رعاية مجال في للجمعيات مشروعا 27 دعم 
 الشارع؛ وضعية

2021-2020 سنتي أقاليم 07 ب تكوينية دورات أربع تنظيم 
 .إدماجهم وإعادة الشارع وضعية في األطفال رعاية حول 

دعم مبادرات التأهيل واالدماج االجتماعي وتعزيز سياسة القرب -11  

الجمعيات مع الشراكة 

«املشاريع من  %17 إنجاز : «2020 الجمعيات مع الشراكة برنامج 

 املدعمة؛

مشروع؛ 561 افتحاص إلنجاز دراسات مكتب انتقاء 

اتفاقية 44 لــــــــ مالي دعم تخصيص :الترابية الجماعات مع الشراكة 

 والخطة «ولوجة مدن الوطني البرنامج»و «التمكين مغرب برنامج» تهم

 االجتماعية املراكز وتأهيل وإحداث للمساواة الجهوية
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 املتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين 45.18تنزيل القانون رقم   1-

 تنمية املعهد الوطني للعمل االجتماعي2-

التكفل باألشخاص في وضعية  مهنييلتأهيل البرنامج الوطني  3-
 «رفيق»إعاقة التوحد 

تشخيصية دراسة) االجتماعي العمل مهن تنظيم حول  دراسة إعداد 

 ؛(املجال في والخبرات والديبلومات املهن حول  املعطيات لتوفير

مخرجات ضوء على 45-18 بالقانون  الخاصة التطبيقية النصوص إعداد 

 عليها؛ واملصادقة الدراسة

التنفيذ حيز دخوله بعد القانون  لتنزيل عمل خطة وضع. 

املعهد؛ تنمية مخطط تنفيذ تتبع 

؛للمعهد االستيعابية الطاقة من الرفع مواصلة 

في «باشلور » لسلك الوصفي وامللف البيداغوجية الضوابط دفتر تقديم 

 ؛ االجتماعي العمل

؛باملعهد املاستر سلك لولوج الترشيح إطالق 

االجتماعي؛ العمل في للبحث مختبر أول  إحداث 

باملعهد املستمر التكوين إرساء. 

ممارس منهي1200 لفائدة املحلي املستوى  على التكوين تصريف 

 التوحد؛ ذوي  األطفال وأسر

؛2021-2019  البرنامج وتقييم النتائج ترصيد 

 ؛"رفيق"مواصلة تكوين األسر واملهنيين من طرف خريجي برنامج 

لتشجيع والتقني العلمي للبحث الوطني املركز مع شراكة عقد 

 التوحد مجال في البحث تطوير على الجامعات

للتكوين وحدات إلدراج االجتماعي للعمل الوطني املعهد مواكبة 

 التوحد إعاقة ذوي  باألشخاص التكفل مجال في

 تعزيز االلتقائية ، تكثيف الخدمات االجتماعية وتثمين الرأسمال البشري       2022برنامج العمل                     
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تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، من منظور  -4
 البرنامج الحكومي ورؤية النموذج التنموي الجديد  

محور االستهداف والتعاطي عن قرب مع حاجيات التأهيل 5-
 والتمكين االقتصادي للنساء والفتيات عبر برامج مجالية

 تطوير برنامج مغرب التمكين من اجل تعزيز االدماج االجتماعي
 واالستدامة

30لبلوغ نسبة  وضع مخططات قطاعية تحدد االلتزامات% 
 ؛2026للنشاط لدى النساء في أفق 

 اإلشراف على فعاليات الدورة السادسة لجائزة تميز للمرأة املغربية
 وتنظيم الدورة  السابعة؛ 

بين املساواة لتعزيز التمكين مغرب" األكاديمي الكرس ي إحداث 
 الثاني؛ الحسن بجامعة "الجنسين

تحدي وكالة من بدعم "العقار مجال في املرأة إدماج مركز" إطالق 
 ؛MCA-MOROCCO/املغرب-األلفية

الجبلية واملناطق بالواحات النساء تستهدف خاصة برامج بلورة 
 والوكالة األمية ملحاربة الوطنية الوكالة مع بشراكة األمية، ومحاربة
 األركان؛ وشجر الواحات مناطق لتنمية الوطنية

جديدة شراكات تعبئة (4P) الرقمنة تدمج جديدة مقاربة واعتماد 
 .البرامج في

للتعاطي مجالية برامج تنفيذ أجل من الترابية الجماعات مع االشتغال 
 والفتيات؛ للنساء االقتصادي والتمكين التأهيل حاجيات مع قرب عن

 وإرساء آليات حكامة لتتبع وتقييم هذه  مخطط عمل تنفيذيوضع
 .البرامج

 التأهيل والتمكين االقتصادي للنساء في وضعية صعبة ماسة-سوس

 التأهيل والتمكين للنساء الحرفيات ودعم التعاونيات الحرفية واد نون-كلميم 

 التأهيل والتمكين للنساء في وضعية صعبة ودعم التعاونيات النسائية بالجهة آسفي-مراكش 

 التأهيل والتمكين للنساء الحرفيات ودعم التعاونيات الحرفية مكناس-جهة فاس

 سطات-الدار البيضاء 
امرأة حاملة لفكرة  500للـتأهيل والتمكين االقتصادي ل" بجنبك"برنامج 

 إحداث المقاولة، عبر التكوين واإلدماج في سوق الشغل

 امرأة  ربة األسر في وضعية هشاشة 3000التأهيل والتمكين ل خنيفرة-جهة بني مالل

النوع دماجإ أجل من تافاللت ودرعة الحمراء الساقية العيون  جتهي مواكبة 
 ؛الجهوية التنمية برامج في االجتماعي

في العاملة الجمعيات دعمل الشراكة لبرنامج 2022-2021 نسخة إطالق 
 ؛والفتيات للنساء االقتصادي التمكين مجال

ترابية، جماعات حكومية، قطاعات) املعنيين الفاعلين قدرات تقوية 
 .(....املدني املجتمع جمعيات عمومية، مؤسسات
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 ضمان الحق في تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة -6

oالعمومية الوظيفة في التشغيل  oالخاص بالقطاع التشغيل  

التشغيل : ضمان الحق في تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة  -7
 الذاتي واألنشطة املدرة للدخل

؛(منصب 200) 2022 الرابعة املباراة تنظيم في املساهمة 
الحكومة رئاسة لدى الدائمة الوطنية اللجنة أشغال في املشاركة 

 إعاقة؛ وضعية في باألشخاص الخاصة املباريات سير بتتبع املكلفة
املشغلة؛ القطاعات في اإلدماج عمليات تتبع   
الشغل مناصب من املائة في 7 حصة تفعيل تتبع في املساهمة، 
 إعاقة وضعية في املوظفين إدماج ظروف حول  دراسة إعداد 

 .املعنية القطاعات مع بشراكة عملهم بمقرات

العام واالتحاد الوزارة بين مشتركة لجنة ومأسسة تشكيل 
 املعنية والقطاعات املغرب ملقاوالت

الذي الخاص والقطاع الدولة بين تعاقدي إطار مشروع إعداد 
 مع بتنسيق ،97.13 اإلطار القانون  من 15 املادة عليه تنص

 املغرب؛ ملقاوالت العام واالتحاد املعنية القطاعات
 تشجيع مبادرات املقاوالت لإلدماج املنهي لألشخاص في وضعية

 إعاقة في إطار املسؤولية االجتماعية للمقاولة

  :خالل من سنويا  مشروع 500  هدف تحقيق
املجال؛ في االجتماعي والتماسك االجتماعية الحماية دعم صندوق  دور  تعزيز 
للدخل املدرة واألنشطة املشاريع وتمويل لتشجيع الترابية الجماعات موارد تعبئة 

 إعاقة؛ وضعية في األشخاص لفائدة
 لألشخاص في وضعية إعاقة؛ املقاوالتيةتعزيز وتقوية آليات الدعم والتوجيه واملواكبة 
املنصفة؛ والتجارة والتضامني االجتماعي االقتصاد مبادرات تشجيع 
للتتبع منظومة وضع. 
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األطفال والشباب املقبلين على مغادرة « مواكبة» -8
 سنة 18مؤسسات الرعاية االجتماعية ملا بعد 

 خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول  -9

نموذجي مرجعي إطار وضع بهدف التجريبيين، املشروعين تقييم 
 االجتماعية الرعاية مؤسسات بجميع وتوطينه للمواكبة
 لألطفال؛

االجتماعي اإلدماج مجال في املواكبة" أدوات حقيبة إعداد 
 ؛"االجتماعية الرعاية بمؤسسات والشباب لألطفال

لألطفال االجتماعي اإلدماج" مجال في الجمعيات مشاريع دعم 
 "االجتماعية الرعاية مؤسسات مغادرة على املقبلين والشباب
 وتتبعها؛ ومواكبتها

االدماج مجال في للتدخل وطني استراتيجي إطار" إعداد 
 مؤسسات مغادرة على املقبلين والشباب لألطفال االجتماعي

 ."سنة 18 بلوغهم بعد ملا االجتماعية الرعاية
 املقاوالتيةتشجيع االدماج االجتماعي عبر 

وعماالت؛ أقاليم 7 ب الخطة حصيلة إعداد 
تجويدها؛ مداخل وتحديد الخطة تقييم 
األجهزة تحتضن جديدة وعماالت بأقاليم العمل خطة إطالق 

 املتنقلة؛ االجتماعية واالسعافات الترابية
من األطفال وحماية الوقاية حول  وطنية تواصلية حملة إطالق 

 .التسول  في االستغالل

 والتوجيه الرصد على التركيز  مع الخطة هذه تطوير 

 تيسير  على سيساعد والتتبع، واملواكبة االدماج وإعادة

  الحكومي بالبرنامج عليها املنصوص التدابير  إلى الولوج

 في لألسر  االجتماعية بالحماية واملتعلقة 2021-2026

 في فيهم بما للخطر  املعرضين وألطفالها هشة وضعية

 .إعاقة وضعية
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دعم مبادرات التأهيل واالدماج االجتماعي وتعزيز سياسة القرب -11 حماية ورعاية األطفال في وضعية الشارع -10  

االدماج مجال في للتدخل “وطني برنامج” إعداد 
 الشارع؛ وضعية لألطفال االجتماعي

لألطفال متنقلة اجتماعية إسعافات 6 إحداث 
 املتوفرة، اإلسعافات دعم ومواصلة

إدماج إعادة حول  مشروعا 27 إنجاز وتتبع مواكبة 
 الجمعيات؛ مع بشراكة الشارع وضعية في األطفال

لألطفال االجتماعي االدماج في تكويني برنامج تنظيم 
 .الشارع وضعية في

الجمعيات، مع الشراكة لبرنامج رقمية نسخة إطالق 
الجمعيات مع الشراكة برنامج» تنفيذ تتبع» 
الوزارة طرف من مموال مشروعا 561 وتقييم افتحاص 

  2017و 2016و 2015 سنوات برسم
الترابية الجماعات مع الشراكة برامج تتبع 
مع التحتية البنية في االلتقائية يعزز  جديد مفهوم ادخال 

 من الخضراء واملقربة الرقمنة ويعتمد املتدخلين جميع
 وتعزيز للجميع الخدمات الخدمات تقريب و تجويد اجل

  .االجتماعي واالدماج التأهيل
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 وتعزيز املحلية التنموية املبادرات دعم طريق عن والهشاشة الفقر محاربة على االجتماعية التنمية وكالة تعمل
 الحاجيات عن املنبثقة التنموية والبرامج املشاريع وتدبير قيادة في مواكبتهم عبر التنمويين الفاعلين قدرات
   .الترابية ملجاالتهم الفعلية

 :وتتمحور برامجها حول 
 

االجتماعي؛ العجز تقليص 
الفقر؛ محاربة في املساهمة   
هشاشة وضعية في للساكنة املعيشية للظروف املستدام التحسين. 

 

 دور الوكالة تموقعو بحكم التحديات الجديدة و التزامات البرنامج الحكومي سنعمل على إعادة 

لتصبح أداة أساسية لبلورة استراتيجيات التنمية االجتماعية املجالية وبرامج التأهيل واالدماج االجتماعي في اطار التقائية مع مهام  
 التعاون الوطني من اجل تشجيع االبداع االجتماعي والتنزيل الترابي الناجع لبرامج الوزارة و الفاعليين على املستوى الترابي 

 برامج وتدخالت وكالة التنمية االجتماعية

2022تقديم مشروع امليزانية الفرعية برسم السنة املالية  28  24/11/2021 



 األسرة - 3
تماسك األسرة وحمايتها و النهوض بحقوق أفرادها 

 وترسيخ قيم املساواة



افعة للتنمية االجتماعية األسرة كالتوجه نحو بلورة رؤية شمولية تقوم على أساس  واملستدامة  الدامجةر

وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة تهدف إلى توفير جيل جديد من الخدمات املالئمة الحتياجات املواطنين 

 .واملواطنات 

   :حول  املجال هذا في الوزارة تدخالت وتتمحور 

بأوضاعها؛ النهوض و األسرة لحماية مندمجة عمومية سياسة بلورة 

األسري؛ اإلرشاد و الوالدية والتربية األسرية الوساطة خدمات توفير 

وحمايتها؛ الطفولة بأوضاع النهوض 

إعاقة؛ وضعية في األشخاص بحقوق  النهوض 

املسنين؛ األشخاص حماية 

املساواة تحقيق و وحمايتها املرأة بحقوق  النهوض. 

 تعزيز االلتقائية مع برنامج السجل االجتماعي املوحد من اجل تكثيف الحماية االجتماعية لألسرة

 الخدمات االجتماعية ونجاعةواستهداف وتجويد 

 تماسك األسرة وحماتها و النهوض بحقوق افرادها و ترسيخ قيم املساواة
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 الحصيلة                           
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سياسات عمومية متعددة وبرامج في مجال الطفولة واالشخاص في وضعية اعاقة واالشخاص املسنين. 
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 :مشروع السياسة العمومية املندمجة لحماية األسرة  1-
 نحو رؤية شمولية لصيانة الحقوق وتحقيق املساواة 

 .األسرة مدخل لتحقيق الدولة االجتماعية وتحسين االستهداف وفق آليات الحماية االجتماعية-
 أولوية التماسك األسري باعتباره رافعة لتعزيز الوقاية من املخاطر االجتماعية-

 

كرافعة  االسرةستكمن السياسة العمومية من تعزيز تدابير مالئمة الحياة املهنية والخاصة وبلورة مفهوم 

 واملستدامة الدامجةللتنمية االجتماعية 
 وتاهيلتفعيل مبدأ املسؤولية املشتركة في تدبير الشأن األسري، الوالدية اإليجابية، تعميم الحضانات، تكوين )

 ...(  لتوفير شروط االشتغال عن بعد الرقمنةالحاضنات في البيوت، تشجيع 

 بلورة سياسة عمومية مندمجة لحماية األسرة و النهوض بأوضاعها
 وجعلها رافعة للتنمية االجتماعية الدامجة واملستدامة

الحكومي؛ للمجلس اجتماع في العمومية السياسة على املصادقة 
وضع برنامج تواصلي للتعريف بالسياسة العمومية. 
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 النهوض بخدمات الوساطة األسرية 2-

التكويني؛ وبرنامجه األسرية الوساطة مجال في وطني مرجع إعداد 
األسرية؛ الوساطة بمراكز االجتماعيين العاملين تكوين 
تحمالت دفتر على بناء األسرية الوساطة مجال في الجمعيات دعم مواصلة 

 محين؛
األسرية؛ الوساطة مجال في العاملة الجمعيات دليل تحيين 
 إعداد دراسة جدوى حول مأسسة الوساطة األسرية كدعامة ملسطرة الصلح

 .املعمول بها حاليا في مدونة األسر

 التربية الوالدية اإليجابية 3-

العمومية؛ والبرامج السياسات في اإليجابية الوالدية إدماج عمل خطة إعداد 
باملعهد اإليجابية الوالدية التربية مجال في املكونين لتكوين برنامج وضع 

 االجتماعي؛ للعمل الوطني
اإليجابية؛ الوالدية بالتربية تتعلق مواضيع حول  لألسر مبسطة دالئل إعداد 
دفتر على بناء اإليجابية الوالدية التربية مجال في الجمعيات مشاريع دعم 

 .الشأن هذا في محين تحمالت

 اإلرشاد األسري  4-

األسري؛ اإلرشاد مجال في وطني مرجعي إطار إعداد 

اإلرشاد مجال في للعاملين والكفاءات املهن مرجع إعداد 

 التكويني؛ وبرنامجه األسري 

املجال؛ في العاملين املهنيين لفائدة للتكوين برنامج إعداد 

إطار في األسري، اإلرشاد مجال في مشروع 63 نتائج تقييم 

 ،2018 وسنة 2016 سنة توقيعها تم شراكة اتفاقيات

 الجمعيات؛ مع الشراكة تجويد مداخل على للوقوف

حسب اإلرشاد، مجال في الجمعيات مشاريع دعم 

 .املتوفرة اإلمكانيات
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 حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها



لـ مدخال الطفولة في االستثمار يشكل: 

البشري؛ بالرأسمال النهوض 

؛ املستدامة التنمية أهداف تحقيق 

للملكة الجديد التنموي  النموذج مقاصد تحقيق  

 

 حول  الطفولة حماية مجال في الوزارة برامج تتمحور : 

باملغرب؛ الطفولة لحماية املندمجة العمومية السياسة تنفيذ تتبع 

الطفولة؛ لحماية مندمجة ترابية أجهزة إحداث 

األطفال؛ لحماية االجتماعية بالـمعايير النهوض 

(كفالة) األسري  السند من املحرومين األطفال ورعاية بكفالة لنهوضا. 

 النهوض أبوضاع  الطفولة
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 الحصيلة                           
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في والبرامج العمومية السياسات 

 في واالشخاص الطفولة مجال

 .املسنين واالشخاص اعاقة وضعية

2021 سنة في تدبيرا، 12 إنجاز، 

 في إنجازها مسؤولية الوزارة تتحمل

 للسياسة التنفيذي الوطني البرنامج

 :يلي كما وذلك العمومية،

  املرحلة الثانية لتفعيل السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة 1-



 برنامج إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة2- 

 الحصيلة                           
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أقاليم 10 ب الطفولة لحماية مندمجة ترابية أجهزة إطالق 
 ؛2021 سنة جديدة

الطفولة؛ لحماية إقليمية لجن أربعة إحداث   
الطفولة؛ لحماية املواكبة مراكز 06 إحداث 
الحماية، مدار في الطفل لتتبع مندمجة معلوماتية منظومة وضع 

 بسال؛ وتجريبها
أقاليم؛ 7 ب الطفولة حماية مجال في للتكوين برنامج تنظيم 
الترابي املستوى  على الفاعلين بمواكبة خاصة أدوات 4 إعداد. 

لنهوض بكفالة ورعاية األطفال املحرومين من برنامج ا 3-
 السند األسري 

األطفال ورعاية بكفالة للنهوض مندمج وطني برنامج" إعداد 
 املتدخلين؛ مع بتشاور  "األسري  السند من املحرومين

02 بتاريخ للطفولة الوزارية اللجنة طرف من البرنامج اعتماد 
 .2021 يونيو

 لألطفال الحمائيةالنهوض باملعايير االجتماعية 4-

الطفولة حماية حول  تواصلية حملة إطالق: 
بالحملة؛ خاصين فيلمين ونشر إنتاج 
شخص 406.423 إلى وصلت رقمية تواصلية بحملة القيام. 

األطفال؛ مشاركة معايير حول  وطني مرجع إعداد 
األطفال؛ مشاركة حول  دليل إعداد 
األطفال؛ مشاركة مجال في الترابية الجماعات من فاعل 181 تكوين 
األنترنيت مخاطر من األطفال لحماية لألسر دليل نشر. 
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املرحلة الثانية لتفعيل السياسة العمومية املندمجة  1-

  لحماية الطفولة

التنفيذي؛ وبرنامجها العمومية السياسة تقييم 
التقييم؛ نتائج على بناء العمومية السياسة تحيين 
2026-2022 للمرحلة التنفيذي البرنامج إعداد 

 برنامج إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة 2- 

 التدابير من مجموعة إلى الولوج تعزيز  من البرنامج هذا تطوير  سيمكن

 الحالي الحكومي البرنامج في عليها املنصوص واألسر لألطفال املوجهة

 لتعزيز  كآلية الرقمنة تطويرل رافعة املندمجة، املعلوماتية املنظومة

 املتعلق شقه في الحكومي البرنامج مع انسجام في  وذلك ،تقائيةلاال

 .الرقمي التحول  وثيرة بتسريع

عمل وخطط الحماية وخدمات لهياكل إقليمية تشخيصات إعداد 

 أقاليم؛ 7 ب الطفولة لحماية إقليمية

للتكوين برنامج مع أقاليم 7 ب وإطالقها املعلوماتية املنظومة تقوية 

 استعماالتها؛ حول 

جديدة؛ إقليم 10 ب الطفولة حماية مجال في للتكوين برنامج إطالق 

؛"الطفولة لحماية املواكبة مراكز" 04 إحداث مواصلة 

الطفولة لحماية إطار بروتوكول  إعداد.   

 تعزيز االلتقائية ، تكثيف الخدمات االجتماعية وتثمين الرأسمال البشري       2022برنامج العمل                     



2022تقديم مشروع امليزانية الفرعية برسم السنة املالية  39  24/11/2021 

لنهوض بكفالة ورعاية األطفال املحرومين من برنامج ا 3-

 السند األسري 
لألطفال  الحمائيةالنهوض باملعايير االجتماعية 4-

 ركيزة لتوفير بيئة حامية للطفل

الوطني؛ للبرنامج تنفيذي مخطط إعداد 
بكفالة املتعلق 15.01 رقم القانون  تعديل مسار إطالق 

 املهملين؛ األطفال
البديلة؛ األسرية للرعاية جديد وطني نموذج بلورة 
التخلي ضد بالوقاية الخاصة الخدمات من جديد جيل وضع  

 العمومية؛ بالفضاءات الوالدة حديثي األطفال عن
األطفال؛ عن التخلي من الوقاية تدابير تعزيز 
في املقدم بالدعم شبيه مالي دعم من االستفادة على العمل 

 "أسر بدون  األطفال" لفائدة العائلية، التعويضات إطار
 الرعاية بمؤسسات املقيمين التخلي أو اليتم بسبب

 .االجتماعية

 
ضد األطفال حماية حول  تواصلية خطة إعداد 

 واالهمال؛ واالستغالل العنف
أنشطة وتنظيم موضوعاتية دالئل إعداد 

 مخاطر من األطفال حماية حول  تواصلية
 .األنترنيت
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 حماية األشخاص املسنين



خالل من املسنين، لألشخاص بالغة أهمية الحكومي البرنامج أعطى: 

واستقالليتهم؛ الشرائية قدراتهم دعم يتيح للكرامة، مدخول  إحداث 

الصحية والرعاية االجتماعية الحماية برامج من االستفادة. 
 

 حول  أساسا الوزارة تدخالت تتمحور : 

املسنين؛ األشخاص بأوضاع للنهوض املندمج الوطني البرنامج 

 التوعية والتحسيس للنهوض بالتضامن بين األجيال وتعزيز مكانة األشخاص املسنين داخل
 االسرة؛

 املعرفة من خالل املرصد الوطني لألشخاص املسنين وانتاجتشجيع إنتاج البيانات والدراسات  . 
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 البرنامج الوطني املندمج للنهوض بأوضاع األشخاص املسنين

2021 املسنين األشخاص بأوضاع للنهوض املندمج الوطني لبرنامجا إعداد-

2030 

املسنين األشخاص لفائدة الشيخوخة معاش حول  ِاكتوارية دراسة إطالق 

 .اقتصادية هشاشة وضعية في
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 البرنامج الوطني املندمج للنهوض بأوضاع األشخاص املسنين 1-

للبرنامج االولى للمرحلة التنفيذي املخطط واعتماد إعداد. 
الكرامة مدخول  إلرساء إجرائي عمل مخطط وتنفيذ إعداد 

 اقتصادية، هشاشة وضعية في املسنين األشخاص لفائدة
 .العملية واالجراءات املراحل مختلف يحدد

 املتعلق 2026-2021 الحكومي البرنامج إجراءات تفعيل

 املغربية، األسر  وكرامة لتماسك اجتماعي دخل بإحداث

 األشخاص لفائدة "الكرامة مدخول " إحداث والسيما

 تحويل عن عبارة سنة 65 على ألعمارهم تزيد الذين املسنين

 .2026 بحلول  درهم 1000,00 إلى يصل تدريجي نقدي

 مجانية صحية تغطية توفير  على الحكومي البرنامج نص كما

 .املسنين األشخاص فيهم بما الهشة الفئات لفائدة

 والتحسيسالتوعية  2-

املسنين؛ األشخاص حول  تواصلي برنامج إعداد 
لألشخاص السابعة التحسيسية الوطنية  الحملة إطالق 

 املسنين؛
األجيال بين التضامن ثقافة نشر. 

 

املوارد وتعبئة السنوي  عمله برنامج إلعداد املرصد مواكبة 

 أنشطته؛ لتنفيذ والشراكات

باملغرب؛ املسنين األشخاص وضعية حول  الثاني التقرير إعداد 

املسنين؛ لألشخاص أكاديمي كرس ي إحداث 

الدراسات ومراكز الجامعات مع وتعاون  شراكة اتفاقيات إبرام 

 .الشيخوخة مجال في املعرفة لتطوير والبحث

 املرصد الوطني لألشخاص املسنين3-  
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 النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة



 تفعيل البرنامج الحكومي لحماية األشخاص في وضعية إعاقة لتوطيد أسس مجتمع متضامن، من خالل

 . سن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة األبعاد لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة

دامجة اجتماعية حماية تحقيق في يساهم مهم ورش 

 

 :حول  الوزارة تدخالت وتتمحور 
 

 ؛تتبع وتنسيق تنفيذ مخطط العمل الوطني للسياسة العمومية املندمجة1.

 مشروع إرساء نظام لتقييم اإلعاقة؛2.

 تطوير املركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال اإلعاقة؛3.

األشخاص يف وضعية إعاقة لتقريب الخدمات ومنح شواهد اإلعاقة ومواكبة  الرقمنةاالستقبال والتوجيه واعتماد 4.
 ؛وأسرهم

 .و إذكاء الوعي والتعبئة للنهوض بالتنمية الدامجة الولوجيات إرساء وتطوير 5.
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 سياسة عمومية مندمجة متعددة األبعاد1-

لتنفيذ الوطني العمل مخطط إنجاز حول  تقرير إعداد 
 األشخاص بحقوق  للنهوض املندمجة العمومية السياسة

 ؛2020-2017 للفترة إعاقة وضعية في
في التقنية اللجنة أعضاء قدرات تقوية برنامج تنفيذ 

  إعاقة وضعية في االشخاص بحقوق  النهوض مجال
 ؛(2021 نونبر – أكتوبر)
الوطني العمل مخطط تنفيذ حول  تقييمية دراسة إطالق 

 ؛2021 – 2017 للفترة

 بحماية املتعلق 97-13 رقم اإلطار  القانون  من 23 املادة إلى استنادا

 إنجاز  حاليا يتم بها، والنهوض إعاقة وضعية في األشخاص حقوق 

 بطاقة  منح من سيمكن اإلعاقة لتقييم جديد نظام إلرساء دراسة

 .إعاقة وضعية في شخص

مشروع هيكلي لتحسين االستهداف : إرساء نظام لتقييم اإلعاقة2-
 واالستجابة للحاجيات 

التقييم، شبكة) اإلعاقة لتقييم الجديد للنظام التقنية املكونات إعداد 
 البحث نموذج الطبي، السجل أو/و الشهادة نموذج القياس، سلم

 ؛(...االجتماعي
الهياكل التحمالت ودفاتر الجديد للنظام املؤسساتية الهياكل اقتراح 

 اإلعاقة؛ تقييم عن املسؤولة املؤسساتية
تنفيذ مراحل طيلة املعنيين الفاعلين مع التشاورية اللقاءات عقد 

 املشروع؛ هذا مكونات
اإلعاقة؛ بطاقة منح وكيفية بشروط خاص مرسوم مشروع إعداد 
(دجنبر – نونبر) املؤسساتية والهياكل اإلعاقة تقييم أدوات  اختبار. 
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 الحكومية القطاعات عن ممثال  28 عضويته في املركز  هذا يضم
 البحث ومراكز  والجمعيات

 املركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال اإلعاقة  3-

عمله؛ مخطط تنفيذ في املركز ودعم مواكبة 
27 في وتقديمها باملغرب اإلعاقة مجال في بيبليوغرافية  دراسة إعداد 

 ؛2021 أبريل
في األشخاص لحقوق  الدولية االتفاقية تنفيذ حول  دراسة إعداد 

     .عليها املصادقة من سنوات 10 بعد إعاقة وضعية

 االستقبال والتوجيه ومنح شواهد اإلعاقة 4-

 :اإلعاقة شواهد منح
أجل من إعاقة وضعية في األشخاص ومساعدة لتوجيه مركزا 47 تعبئة 

  اإلعاقة؛ شهادة على الحصول  طلبات تدبير
باملنصة العمل انطالق منذ لإلعاقة شهادة ألف 40 عن يزيد ما منح 

 . www.khadamaty.social.gov.ma الرقمية
 

 :والدعم واإلرشاد التوجيه
تابعة إعاقة وضعية في األشخاص ومساعدة لتوجيه مركزا 78 مواكبة 

 الوطني؛ للتعاون 

 مدخل أساس ي لتكريس الحقوق :  الولوجيات 5-

  "ولوجة مدن" الوطني البرنامج تنفيذ.1

  :أجل من املعنية الجماعات مع التنسيق مواصلة  
وجدة الرباط،  البيضاء، الدار :بمدن الولوجيات أشغال إنجاز متابعة  

 وطنجة؛
تازة، :بمدن  اإلرساء عملية ومباشرة الولوجيات أشغال صفقات إطالق 

 وإنزكان؛ أكادير مالل، بني الجديدة، سال، القنيطرة، مكناس، فاس،
تزنبت الداخلة، :بمدن الولوجيات لواقع التشخيصية الدراسات إطالق، 

 .بركان تطوان، وزان، الغرب، أربعاء سوق  ورزازات، آسفي،
 

افق تحديث حول  دراسة إطالق.2  الولوج وتحسين االستقبال مر
 تحديث صندوق  إطار  في وذلك إعاقة، وضعية في األشخاص لفائدة
   . العمومية اإلدارة
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مشروع لتيسير الولوج إلى : املكتبات الصوتية 6-
 املعرفة ودعامة للتربية الدامجة

املكتبات بعض وضعية تشخيص في الشروع 

 .القائمة الصوتية

إطالق الحملة الوطنية األولى لحقوق االشخاص في وضعية 
 :   إعاقة
oثانية؛ 50 مدته التحسيسية بالحملة خاص فيلم ونشر إنتاج 
oبمشاركة يونيو 14 يوم الحملة هذه إطالق حفل تنظيم 

   ؛(بعد وعن حضوريا) الفاعلين من مجموعة

 برنامج إذكاء الوعي والتحسيس والتعبئة االجتماعية 7- 
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 سياسة عمومية مندمجة متعددة األبعاد1-
مشروع هيكلي لتحسين : إرساء نظام لتقييم اإلعاقة2-

 االستهداف واالستجابة للحاجيات 

مجال في العاملة والجمعيات الفاعلين مع لقاء تنظيم 
  للفترة العمل مخطط تقييم نتائج لتقاسم اإلعاقة

 الثانية املرحلة أولويات تحديد و 2017-2021
 500.000 )  الجمعيات دعم  2026  – 2022 للمخطط

Dhs) ؛ 
على ،2026 – 2022 للفترة الثاني العمل مخطط إعداد 

 ،2026 – 2021 الحكومي البرنامج أولويات ضوء
 وشبكات حكومية قطاعات من الفاعلين وانتظارات
 ؛املجال في وخبراء املدني املجتمع وتحالفات

املخطط تفعيل حول  الفاعلين لتعبئة وطني لقاء تنظيم 
 ؛2026-2022 الوطني

التقنية واللجنة الوزارية اللجنة اجتماعات تنظيم 
 املتعلقة والبرامج االستراتيجيات تنفيذ بتتبع املكلفة

 .إعاقة وضعية في األشخاص بحقوق  بالنهوض

   :خالل من البطاقة، وإصدار اإلعاقة لتقييم الجديد النظام أجرأة
oاملسؤولة بالوحدة الخاص التحمالت دفتر  إعداد 

 التنفيذ؛ عن
oبالجانب الخاصة التحمالت دفتر  إعداد 

   للنظام؛ املعلوماتي
oاملتعلق املرسوم من النهائية النسخة إعداد 

 الخاصة؛ البطاقة منح بشروط
oصعيد على الجديد النظام حكامة آليات إرساء 

  اململكة؛ أقاليم
oمختلف قدرات لتقوية برنامج وتنفيذ إعداد 

 املقاربات، : التقييم بنظام املعنيين الفاعلين
 ـ... التقييم أدوات املعتمدة، واملعايير  التصنيفات

 املجال؛ في خبرة اقطاب إلحداث
oاإلعاقة بطاقة بمنح خاص معلوماتي نظام وضع.  
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 املركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال اإلعاقة  3-

 االستقبال والتوجيه ومنح شواهد اإلعاقة 4-

 مدخل أساس ي لتكريس الحقوق :  الولوجيات 5-

للمركز؛ املؤسساتي الدعم وتوفير مواكبة مواصلة   
لحقوق  الدولية االتفاقية تنفيذ حول  الدراسة نتائج تقديم 

 عليها؛ املصادقة من سنوات 10 بعد إعاقة وضعية في األشخاص
إضافية دراسات إطالق خاصة املركز، عمل برنامج متابعة:   

oالنهوض مجال في الناجحة الوطنية التجارب دليل 
 إعاقة؛ وضعية في األشخاص بحقوق 

oاملغربية لألسرة لإلعاقة واالجتماعية املالية الكلفة. 

الرقمية املنصة خالل من اإلعاقة شهادة على الحصول  خدمة تعميم  
www.khadamaty.social.gov.ma  توجيه مراكز جميع على 

 مركزا؛ 78 ها عدد والباغ  إعاقة وضعية في األشخاص ومساعدة
العاملة البشرية املوارد من 120 قدرات وتقوية للتكوين خطة إعداد 

 إعاقة؛ وضعية في األشخاص ومساعدة توجيه بمراكز
 تشبيك هذه املراكز بوضع نظام معلوماتي لتتبع مسارات التكفل

باألشخاص في وضعية إعاقة والخدمات املقدمة في اطار التقائية مع 
 .برنامج السجل االجتماعي املوحد 

ترابية جماعة 21 ل الالزمة التقنية املواكبة وتقديم التنفيذ تتبع 
 .ولوجة مدن الوطني البرنامج في شريكة

تنظيم خالل من بالبرنامج املعنيين املحليين الفاعلين قدرات تقوية 
 .الولوجيات مجال في تكوينبة دورات

مع املبرمة الشراكة التفاقية التنفيذي العمل مخطط تنزيل 
   .العمران مجموعة

على املصادقة أجل من املعنية القطاعات مع التنسيق مواصلة 
 .واالتصال النقل بولوجيات متعلقة مشتركة قرارات مشاريع ثالث
 واللوجستيك النقل ووزارة الداخلية لوزارة مشترك قرار•

 التقنية بالخاصيات متعلق والتجارة الصناعة ووزارة
 العمومي؛ النقل لوسائل

 واللوجستيك النقل ووزارة الداخلية لوزارة مشترك قرار•
 للبنية التقنية بالخاصيات متعلق والتجارة الصناعة ووزارة

 العمومي؛ النقل لوسائل التحتية
 والتجارة الصناعة ووزارة الداخلية لوزارة مشترك قرار•

 .االتصال لولوجيات التقنية بالخاصيات متعلق
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مشروع لتيسير الولوج إلى : املكتبات الصوتية 6-
 املعرفة ودعامة للتربية الدامجة

 برنامج إذكاء الوعي والتحسيس والتعبئة االجتماعية 7- 

االحتياجات؛ وتحديد الحالية الوضعية تشخيص 
أجل من والجامعات الترابية الجماعات موارد تعبئة 

 والكتب بالتجهيزات القائمة الصوتية املكتبات تجهيز
 ؛ الضرورية واملصنفات

إقليمية وطنية، مكتبات مع شراكة اتفاقيات عقد 
 املسموعة؛ وكتبها مصنفاتها من لالستفادة ودولية

املكتبات في املسجل الصوتي الرصيد فهرسة إدراج 
 .القائمة الصوتية

شراكات مع  اطارفي  الدامجةمحطات للتربية  تاهيل
والرياضة  االوليوزارة التربية الوطنية والتعليم 

 والفاعلين االجتماعيين

 بحقوق  والتحسيس الوعي إلذكاء وطنية أرضية إعداد
 : حول  تتمحور  إعاقة وضعية في األشخاص

أوسع الستهداف املبادرات مختلف في الرقمنة اعتماد 
  والفاعلين؛ الفئات ملختلف وأنجع

العمومي؛ النقاش تكثيف 
وغير املؤسساتيين الفاعلين مبادرات تثمين 

   حولها؛ والتواصل املؤسساتيين
في لألشخاص العالمي واليوم الوطني باليوم االحتفال 

   إعاقة وضعية
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 النهوض بحقوق املرأة وحمايتها و تحقيق املساواة



 في اإلنجازات من العديد هللا، نصره السادس محمد امللك الجاللة لصاحب السامية القيادة تحت املغربية، اململكة راكمت
 تقلدها أو منتخبة أو ناخبة السياسية، الحياة في باملشاركة األمر، تعلق سواء النساء، بحقوق  النهوض مجال

 .التعاونية أو اإلنتاجية للمقاولة مالكة أو عاملة، كقوة االقتصادي، الصعيد على أو للمسؤوليات،
 .2011 سنة دستور  رأسها وعلى الجميع، أمام املجال وتفتح التمييز تمنع تشريعية منظومة وجود

 
 املجال في برامجها فإن الجنسين بين واملساواة املرأة بقضايا املعنية الوطنية اآللية باعتبارها الوزارة اختصاصات وبحكم
 : حول  تتمحور 

o؛2026-2022 الجديدة الحكومية الخطة :املساواة مجال في العمومية السياسة تنفيذ تتبع 

oالقرار؛ اتخاذ في النساء مشاركة  تشجيع 

oحقوقهن؛ وتعزيز العنف من النساء لحماية الشمولية املقاربة 

oاملرأة وقضايا الجنسين بين املساواة حول  املعلومة ونشر توفير. 
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 :  السياسة العمومية في مجال املساواة 1-

   2026-2022الخطة الحكومية الجديدة 
2017-2021  "2 إكرام" للمساواة الحكومية الخطة تنفيذ إنهاء  

 للفترة الخطة لتنفيذ اإلجمالية الحصيلة تقرير إعداد•
 2021-2017بين

   .التنفيذ طور  في أو تنفيذها تم االلتزامات من  90% ←

2 إكرام» للمساواة الحكومية للخطة خارجي تقييم إنجاز» 

املقاربة الشمولية لحماية النساء من العنف وتعزيز  2-
 اإلطار املؤسساتي : حقوقهن

 بمحاربة املتعلق 103.13 رقم القانون  مقتضيات تنزيل مواكبة إطار  في
 :النساء ضد العنف
في والفتيات النساء ضد العنف ملحاربة الوطنية السياسة اعتماد 

 مجالي؛ وببعد تشاركية مقاربة وفق ،2030 أفق
للتكفل الوطنية اللجنة ألشغال واللوجستيكي التقني الدعم 

 ؛(الدائمة والكتابة العضوية إلى إضافة) العنف ضحايا بالنساء
التابعة العنف ضحايا بالنساء للتكفل املركزية الخلية إحداث 

 لتقديم ،103.13 للقانون  التطبيقي املرسوم عليها نص التي للوزارة
 .العنف ضحايا النساء لفائدة والتوجيه االستقبال خدمات

عبر للنساء، الوظائف املتعددة املؤسسات شبكة تعزيز 
 ؛(مؤسسة 85) «وتمكين إيواء» برنامج تفعيل

 2020 مراكش إعالن" في الوزارة التزامات تنفيذ مواصلة 
 ؛"النساء ضد العنف على للقضاء

في العنف ضحايا بالنساء للتكفل املرجعي الدليل إعداد 
 ؛(حماية برتوكول ) للنساء الوظائف املتعددة املؤسسات

القانوني واإلرشاد االستماع مراكز دعم برنامج تنفيذ تتبع 
 .العنف ضحايا للنساء

املقاربة الشمولية لحماية النساء من العنف وتعزيز  3-
 عرض خدمات التكفل : حقوقهن
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املقاربة الشمولية لحماية النساء من العنف وتعزيز  -4
 التوعية ونشر ثقافة املساواة: حقوقهن

 : والتحسيس التوعية
النساء ضد العنف لوقف عشر  الثامنة الوطنية الحملة تنظيم   
والتوجيه والدعم لالستماع املختصة «معك كلنا» منصة دعم مواصلة 

 هشة وضعية في والفتيات للنساء
 

 العنف ضحايا بالنساء التكفل سلسلة في العاملة البشرية املوارد قدرات تأهيل
 (سنوات ثالث مدى على) البشرية املوارد لتكوين  «تكفل» برنامج بلورة 
بين ما املمتدة الفترة خالل "تكفل" برنامج من الثانية الدورة إلنجاز التحضير 

 .2021 ودجنبر نونبر  شهر

توفير ونشر املعلومة حول املساواة بين الجنسين وقضايا  -5
 املرأة

والنهوض املرأة قضايا في مختص للتوثيق مركز  إلحداث التحضير 
 :بحقوقها

 االلكتروني التدبير بنظام الخاصة الوثائقية القاعدة تعزيز مواصلة•
 جميع ومحاربة النساء بحقوق  النهوض بمجال املتعلقة للوثائق
 املجال؛ في ومنشورات وثائق بإدراج ،ضدهن والتمييز العنف أشكال

 مؤشرات تتضمن التي املساواة نشرة من األول  العدد ونشر إعداد•
 والتحضير املغرب، في الجنسين بين املساواة وضعية حول  مختلفة
 .ثانيال للعدد

 
تشجيع مشاركة النساء في اتخاذ القرار وتشجيع برامج  -6

 الريادة النسائية

بشراكة وذلك ،"للنساء القيادية القدرات تقوية" برنامج إعداد 
 الفاعالت مواكبة إطار في للمرأة، املتحدة األمم هيئة مع

 .االنتخابية الحملة أثناء السياسيات،
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 :  السياسة العمومية في مجال املساواة 1-

   2026-2022الخطة الحكومية الجديدة 
املقاربة الشمولية لحماية النساء من العنف وتعزيز  2-

 اإلطار املؤسساتي : حقوقهن

خطة وإطالق إعداد الحكومي، البرنامج وفق 
 شاملة سياسةك للمساواة جديدة حكومية

 نواقص  االعتبار بعين تأخذ 2026-2022 للفترة
 في املرأة تعانيها التي واملوارد والفرص الولوج
   العمومية؛ السياسات سائر

اإلحصائية املعطيات حول  رقمية منصة وضع 
 الجنسين؛ بين املساواة ومؤشرات

للمساواة الوزارية اللجنة :الحكامة آليات تفعيل 
 الخطة؛ بتتبع املكلفة التقنية واللجنة

تحيين أجل من الحكومية القطاعات مواكبة 
 مع بتنسيق النوع، على املبني التحليل وتعميم
 وتنزيل للنوع املستجيبة للميزانية التميز مركز
 .قطاعية عمل برامج عبر التحليل نتائج

ضد العنف ملحاربة الوطنية السياسة تنفيذ إطالق 
 2030 أفق في والفتيات النساء
 مالية خطة إعداد•
 التنفيذي املخطط إعداد •

القانون  لتفعيل املرحلي التقييم حول  دراسة إنجاز 
 النساء ضد العنف بمحاربة املتعلق 103.13 رقم

 الدخول  من سنوات ثالث بعد التطبيقي ومرسومه
 التنفيذ؛ حيز

التوعية في الرقمنة تدمج جديدة مقاربة اعتماد 
 آليات) النساء ضد العنف من والوقاية والتحسيس

 ؛(منه الحماية وتعزيز العنف عن للتبليغ جديدة
بالنساء للتكفل الوطنية اللجنة أشغال مواكبة 

 السنوي  عملها برنامج تنفيذ ودعم العنف ضحايا
 .للوزارة املوكولة اللجنة كتابة دور  وتعزيز

التي التحسيس وندوات وبرامج حمالت تكثيف 
 حماية حول  واملجتمع واملدرسة األسر تستهدف
 حقوقهن وتعزيز العنف من النساء
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املقاربة الشمولية لحماية النساء من العنف وتعزيز  3-
 عرض خدمات التكفل : حقوقهن

الوظائف املتعددة للمؤسسات املجالية التغطية توسيع 
 الترابية الجماعات مع بشراكة جديدة مؤسسات بإحداث

 وتأهيلها مواكبتها ومواصلة املدني املجتمع وجمعيات
 بمؤسسات املتعلق 65.15 القانون  مقتضيات مع ملالءمتها
 .التنظيمية ونصوصه االجتماعية الرعاية

2020 مراكش إعالن" في الوزارة التزامات تنفيذ مواصلة 

 في املساهمة إلى إضافة "النساء ضد العنف على للقضاء
 ؛(القاصر تزويج من والحد التكوين) املشتركة االلتزامات

مراكز االستماع تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة الخاصة ب
إطالق برنامج لدعم وتعزيز واإلرشاد القانوني للنساء و 

التقائية ترابية مع  اطاروتقوية قدراتها وتجويد خدماتها في 
 .جميع الشركاء

املقاربة الشمولية لحماية النساء من العنف وتعزيز  -4
 التوعية ونشر ثقافة املساواة: حقوقهن

ضد العنف لوقف عشر التاسعة الوطنية الحملة تنظيم 
 (2021دجنبر 10-نونبر 25) النساء

 املخصصة لالستماع « كلنا معك»مواصلة دعم منصة
والدعم والتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشة في إطار 

 اتفاقية الشراكة املبرمة مع االتحاد الوطني لنساء املغرب
 لتكوين املوارد البشرية العاملة في " تكفل"تنفيذ برنامج

تنظيم الدورة /سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف 
 .الثالثة من التكوين
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توفير ونشر املعلومة حول املساواة بين الجنسين  -5
 وقضايا املرأة

تشجيع مشاركة النساء في اتخاذ القرار وتشجيع برامج  -6
 الريادة النسائية

املعلوماتية املنظومة وتجويد تطوير 
 النساء؛ ضد العنف حول  املؤسساتية

التوثيق مركز لخدمات الرسمي اإلطالق 
 اإللكتروني؛

الخاصة الوثائقية القاعدة ربط على العمل  
 جميع ومحاربة النساء بحقوق  النهوض بمجال
 البحث بمراكز ،ضدهن والتمييز العنف أشكال

   واملهتمين للباحثين متاحة لجعلها وبالجامعات
املجال في الجامعات مع الشراكة تطوير. 

ولوج من تحد التي القانونية املقتضيات ومراجعة تحديد 
 القرار؛ ملراكز النساء

؛"النساء لدى القيادية القدرات تقوية"ل عمل برنامج وضع 
 للنساء السياسية باملشاركة خاص توثيقي كتيب إعداد 

 رقميا املشاركة، هذه وتحديات تطورات يرصد باملغرب،
 منذ الفترة، في واملؤسساتي، القانوني املستوى  وعلى

 ؛2021 شتنبر 8 محطة إلى االستقالل
النساء حقوق  بمنظومة املرتبطة املفاهيم حول  دليل إنجاز 

 .الوطني والسياق الكونية بين واملساواة،
مع شراكات اطار في النسائية الريادة برامج واطالق بلورة 

 والرياضة االولي والتعليم الوطنية التربية ووزارة الجمعيات
 واالبتكار العلمي والبحث العالي التعليم ووزارة
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 اإلنتاج التشريعي



 الحصيلة                           

2022تقديم مشروع امليزانية الفرعية برسم السنة املالية  60  24/11/2021 

 اإلنتاج التشريعي

غشت 5 بتاريخ 7010 عدد رسمية جريدة ) االجتماعين العاملين و العامالت مهنة  بتنظيم املتعلق 45.18 رقم القانون  على املصادقة 
 ؛(2021

وسبعة واحد بمرسوم األمر ويتعلق  االجتماعية، الرعاية بمؤسسات املتعلق 65.15  رقم للقانون  تطبيقية نصوص 8 على املصادقة 
 : قرارات

 االجتماعية؛ الرعاية بمؤسسات املتعلق 65,15 رقم القانون  أحكام بعض بتطبيق مرسوم•
 .العامة بالشروط املتعلق التحمالت دفتر بتحديد قرار•

 املسنين مجال
 املسنين؛ باألشخاص تتكفل التي االجتماعية ارعاية ملؤسسة الخاصة بالشروط املتعلق التحمالت دفتر بتحديد قرار•
 .املسنين باألشخاص تتكفل التي االجتماعية الرعاية ملؤسسات الداخلي النظام نموذج بتحديد قرار•
 املرأة مجال
 للنساء؛ الوظائف املتعددة االجتماعية الرعاية ملؤسسات الخاصة بالشروط املتعلق التحمالت دفتر بتحديد قرار•
 .للنساء الوظائف املتعددة االجتماعية الرعاية ملؤسسات الداخلي النظام نموذج بتحديد قرار•
 اإلعاقة مجال
 وضعية في باألشخاص تتكفل التي االجتماعية  الرعاية ملؤسسة الخاصة بالشروط املتعلق التحمالت دفتر بتحديد قرار•

 إعاقة؛
 . إعاقة وضعية في باألشخاص تتكفل التي االجتماعية الرعاية ملؤسسات الداخلي النظام نموذج بتحديد قرار•

 اإلنتاج التشريعي



2022تقديم مشروع امليزانية الفرعية برسم السنة املالية  61  24/11/2021 

 اإلنتاج التشريعي

 يتعلق بتنظيم  45.18إعداد وتتبع مسطرة املصادقة على النصوص التطبيقية للقانون رقم
 مهنة العاملين والعامالت االجتماعين؛

65.15 رقم للقانون  التطبيقية النصوص  باقي على املصادقة مسطرة وتتبع إعداد استكمال 
   االجتماعية؛ الرعاية بمؤسسات املتعلق

 مواصلة اإلعداد  التدريجي ملشاريع النصوص التطبيقية ذات الصلة بتنزيل مقتضيات
 املتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛ 97.13القانون اإلطار رقم  

جائزة بتطوير املتعلقة واألسرة االجتماعي واالدماج التضامن لوزيرة القرارات مشاريع إعداد 
 .2022-2021 التميز

الجنسين بين املساواة مجال في الدستور  مضامين تنزيل مجال في التشريع تعزيز 
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 التعاون الدولي



 الحصيلة                           

2022تقديم مشروع امليزانية الفرعية برسم السنة املالية  63  24/11/2021 

 اإلنتاج التشريعي

إقليميا  تعزيز التعاون الدولي وإشعاع اململكة دوليا و

   صديقة ودول  وأممية دولية هيئات مع والشراكة التعاون  برامج إنجاز:   
 

 باملغرب، الطفولة حماية للمساواة، الحكومية الخطة دعم : UE األوروبي االتحاد•
 االجتماعية؛ الحماية

 مبادئ ونشر مأسسة دعم :ONU FEMMES للمرأة املتحدة األمم هيئة•
 العمومية؛ السياسات في الجنسين بين واملساواة اإلنصاف

 مجاالت في العمومية السياسات دعم :UNFPA للسكان املتحدة األمم صندوق •
 النساء؛ ضد العنف مكافحة تعزيز ودعم واإلعاقة املسنين و األسرة

 املتعلق املشروع وتنفيذ إعداد :OCDE االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة•
 للنساء؛ االقتصادي بالتمكين

 الطفل؛ بحقوق  النهوض املرأة، بحقوق  النهوض : البلجيكي التقني التعاون •
 لحماية املندمجة العمومية السياسة تنفيذ دعم : :UNICEF اليونيسيف•

 باملغرب؛ الطفولة
 املندمجة العمومية السياسة دعم :PNUDاإلنمائي املتحدة األمم برنامج•

  ؛ إعاقة وضعية في األشخاص بحقوق  للنهوض
 .االجتماعية الحماية دعم:BAD للتنمية اإلفريقي البنك•



حول  -نيويورك-املرأة وضع للجنة 65 الدورة انعقاد بمناسبة املغربية اململكة تقرير إعداد :املتحدة األمم 
 على القضاء وكذلك العامة، الحياة في القرارات واتخاذها للمرأة والفعالة الكاملة املشاركة" موضوع
 الفتيات؛ وجميع املرأة وتمكين الجنسين بين املساواة لتحقيق العنف

اإلفريقي االتحاد UA: وطنية؛ تقارير وإعداد لالتحاد التابعة اللجان اجتماعات في املشاركة 

مجلس سيما ال االجتماعي، باملجال الصلة ذات اللجن اجتماعات في املشاركة :العربية الدول  جامعة 
 واالجتماعي؛ االقتصادي املجلس و العرب االجتماعية الشؤون وزراء

في التعاون  ومجلس املغربية اململكة بين االستراتيجية الشراكة :العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس 
 االجتماعية؛ التنمية مجال

آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية املتحدة األمم لجنة ESCWA: تكوينية دورات في املشاركة 
 مختصة؛

املرأة بحقوق  النهوض تهم التيو  املنظمة طرف من املنظمة اللقاءات في املشاركة :العربية املرأة منظمة 
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 الحصيلة                           

 إشعاع اململكة في املنتديات العاملية املعنية 
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إقليميا  تعزيز التعاون الدولي وإشعاع اململكة دوليا و

   صديقة ودول  وأممية دولية هيئات مع والشراكة التعاون  برامج إنجاز:   
 

 االجتماعية؛ الحماية باملغرب، الطفولة حماية للمساواة، الحكومية الخطة دعم : UE األوروبي االتحاد•
 بين واملساواة اإلنصاف مبادئ ونشر مأسسة دعم :ONU FEMMES للمرأة املتحدة األمم هيئة•

 العمومية؛ السياسات في الجنسين
 املسنين و األسرة مجاالت في العمومية السياسات دعم :UNFPA للسكان املتحدة األمم صندوق •

 النساء؛ ضد العنف مكافحة تعزيز ودعم واإلعاقة
 االقتصادي بالتمكين املتعلق املشروع وتنفيذ إعداد :OCDE االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة•

 للنساء؛
 الطفل؛ بحقوق  النهوض املرأة، بحقوق  النهوض : البلجيكي التقني التعاون •
 باملغرب؛ الطفولة لحماية املندمجة العمومية السياسة تنفيذ دعم : :UNICEF اليونيسيف•
 األشخاص بحقوق  للنهوض املندمجة العمومية السياسة دعم :PNUDاإلنمائي املتحدة األمم برنامج•

  ؛ إعاقة وضعية في
 .االجتماعية الحماية دعم:BAD للتنمية اإلفريقي البنك•

 تعزيز االلتقائية ، تكثيف الخدمات االجتماعية وتثمين الرأسمال البشري       2022برنامج العمل                     



 التواصل



 الحصيلة                           
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 اإلنتاج التشريعي

التجاوب مع اهتمامات املواطن : التواصل الرقمي -1
 وأولويات القطب االجتماعي 

تم إطالق املوقع اإللكتروني للوزارة في صيغته الحالية في 

 2020نهاية شتنبر 

 

29294 
متوسط عدد زوار 

 املوقع شهراي

83 418   
 عدد املتابعني

 لصفحة الوزارة  

2964 
 عدد متابعني

 قناة الوزارة  

3339 
 عدد املتابعني

 أرقام حول منصات الوزارة على األنترنيت

استراتيجية التواصل في مجال املساعدة االجتماعية  -2
 تجعل من الوزارة مرجعا لكل الفاعليين 

 مجال في االجتماعية والتعبئة للتواصل ومخطط استراتيجية بلورة
 األوروبي االتحاد مندوبية مع بتعاون  االجتماعية، املساعدة

من أجل  التحسيس ياألنشطة التواصلية ذات البعد  -3
 ترسيخ قيم التضامن واملساواة

 :والكتروني الوثائقي اإلنتاج

تصميم وطبع ونشر انتاجات وثائقية ورقية وإلكترونية وتنظيم حمالت 

ملحاربة بعض الظواهر السلبية وتعزيز قيم  موضوعاتيةتحسيسية 

 التضامن 
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التجاوب مع اهتمامات املواطن وأولويات : التواصل الرقمي -1
 القطب االجتماعي 

استراتيجية التواصل في مجال املساعدة االجتماعية تجعل من  -2
 الوزارة مرجعا لكل الفاعليين 

من أجل ترسيخ قيم  التحسيس ياألنشطة التواصلية ذات البعد  -3
 التضامن واملساواة

   للوزارة اإللكتروني املوقع
الخدماتي البعد ذات املضامين على التركيز مواصلة 

   املواطن من أكثر وتقريبها
اقع  االجتماعي التواصل مو
صفحات عبر املواطن مع الرقمي التفاعل تشجيع 

 االجتماعي التواصل مواقع على الوزارة وحسابات
 بشأنها عملية أجوبة وإعداد لدراستها التعاليق واستثمار

له؛ موحدة بصرية هوية بتصميم االجتماعي القطب تموقع تعزيز 
املحددة واملساطر االجتماعية املساعدة خدمات كافة يضم دليل إعداد 

 منها؛ لالستفادة
واملساعدة االجتماعي القطب خدمات يتضمن هاتفي تطبيق إعداد 

 عموما؛ االجتماعية
فيديو شريط موضوعاتية، كبسوالت) بصرية سمعية دعامات إعداد 

 ؛(الخدمات حول 
وضعية في األشخاص ومساعدة لدعم حلقة 60 من تلفزي  برنامج بث 

 وأسرهم إعاقة
على لإلجابة الضرورة، دعت كلما فيديو،/بودكاست تسجيالت إنجاز 

 .املواطن تساؤالت

 ؛ التحسيس يتصميم وصياغة مضامين منشورات ذات البعد 
 إخراج إحصائيات وأرقام دالة حول منجزات الوزارة ونشرها وفق تصميم

 يتماش ى مع ما توفره وسائل التواصل االجتماعي من فرص للتفاعل؛
؛إصدار منشورات بشكل منتظم وبكل اللغات املتاحة 
تنظيم وتقييم وقع الحمالت التحسيسية. 

 تعزيز االلتقائية ، تكثيف الخدمات االجتماعية وتثمين الرأسمال البشري       2022برنامج العمل                     



املعلوماتية األنظمة  
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املوحد االجتماعي السجل برنامج مع االلتقائية تعزيز اجل من الداخلية وزارة مع التعاون  تكثيف 
وضعية في األشخاص ومساعدة توجيه مراكزب اإلعاقة شهادة على الحصول  طلبات لتدبير الرقمية نصةامل استغالل ومواكبة تتبع 

 ؛إعاقة
لحماية املواكبة ركزم – النموذجية األقاليم بأحد هاتجريبو  الحماية مدار في الطفل لتتبع ندمجةامل علوماتيةامل نظومةامل إنجاز 

   ؛سال بمدينة الطفولة
برنامج إنجاز تتبعe-tamkeen  في واملوظفين املوظفات كفاءات لتعزيز االستعجالي املخطط و التكويني املخطط تفعيل و بلورةل 

   ؛العمومية لإلدارات بالنسبة الرقمي التحول  مجال
باإلدارات البشرية للموارد املشترك املعلوماتي النظام في الوزارة انخراط بخصوص اإلدارة اصالح قطاع مع شراكة اتفاقية توقيع 

 ؛SIRH-AP العمومية
لتلقي  اإلعاقة شهادة على الحصول  طلبات لتدبير الرقمية نصةاملو  العمومي التشغيل بوابة على االلكتروني الترشيح فضاء مالئمة 

 اإلدارة؛ اصالح قطاع /اإلدارة اصالح و املالية و االقتصاد وزارة مع بتنسيق إعاقة وضعية في لألشخاص املوحدة املباراة طلبات
الوطنية التوجيهات تفعيل مواصلة إطار في ،الحماية وأنظمة  املعلوماتية الشبكة أجهزة :املعلوماتية لألنظمة التحتية البنية تأهيل 

 .املعلوماتية النظم ألمن

 الحصيلة                           

 تدبير األنظمة املعلوماتية
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 تدبير األنظمة املعلوماتية

التنمية وكالة ، الوطني التعاون  ، الوزارة ) االجتماعي القطب ومحاور  مكونات جميع تشمل مندمجة معلوماتية منظومة إعداد 
 (االجتماعي للعمل الوطني املعهد ، االجتماعية

؛الطفولة لحماية املواكبة كزار م باقي على وتعميمها الحماية مدار في الطفل لتتبع ندمجةامل علوماتيةامل للمنظومة النهائية الصيغة إعداد 
النساء؛ ضد العنف حول  املؤسساتية املعلوماتية املنظومة وتعميم تفعيل 
؛  للوزارة الرقمي للتحول  الطريق خارطة انجاز 
املستهدفة؛ الفئات مع عالقتها في الوزارة برامج لتتبع تطبيق إعداد 
طرف من املقدم الدعم إطار في إعاقة وضعية في األشخاص طرف من العمومية اإلدارات مواقع ولوج ملعايير وطني مرجعي دليل وضع 

 ؛العمومية االدارة تحديث صندوق 
لتنفيذ الوزارة اختصاص مجال في تدخل التي اإلدارية القرارات وتسليم بمعالجة املتعلقة واإلجراءات مساطرلل التدريجية رقمنةال 

 ؛25 املادة وفق الوطنية البوابة في نشرها تم التي و اإلدارية اإلجراءات و املساطر بتبسيط املتعلق 55.19 رقم القانون 
برنامج إنجاز تتبع مواصلةe-tamkeen  في واملوظفين املوظفات كفاءات لتعزيز االستعجالي واملخطط  التكويني املخطط تفعيل و بلورةل 

   ؛العمومية لإلدارات بالنسبة الرقمي التحول  مجال
التوجيهات تفعيل مواصلة إطار في ،الحماية وأنظمة  املعلوماتية الشبكة أجهزة :املعلوماتية لألنظمة التحتية البنية تأهيل مواصلة 

 .املعلوماتية النظم ألمن الوطنية
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 امليزانية
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 الحصيلة                           

 امليزانية

   القانون التنظيمي الجديد للمالية -البرمجة وتتبع تنفيذ امليزانية
؛2022 سنة برسم األداء  نجاعة مشروع إعداد 
؛2023-2021 سنوات لثالث بالبرمجة الخاصة الوثيقة إعداد 
االستثمارية؛ للمشاريع الجهوي  بالتوزيع املتعلقة املذكرة املواطن، ميزانية النوع، ميزانية إعداد 
؛2020 سنة برسم األداء نجاعة تقرير إعداد 
للمالية؛ العامة املفتشية توصيات وكذا 2021 لسنة األداء نجاعة مشروع في املسطرة االلتزامات تنفيد تتبع 
 

  التظاهرات تنظيم و  اللوجستيك املمتلكات، تدبير  املحاسبة، املشتريات،
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 امليزانية

   القانون التنظيمي الجديد للمالية -البرمجة وتتبع تنفيذ امليزانية
للمالية؛ التنظيمي القانون  تنزيل مواصلة 
؛ 2024-2022 سنوات لثالث ميزانياتية برمجة وضع 
؛2023 سنة برسم األداء  نجاعة مشروع إعداد 
؛2021 سنة برسم األداء  نجاعة حول  التقرير إعداد 
االستثمارية؛ للمشاريع الجهوي  بالتوزيع املتعلقة املذكرة املواطن، ميزانية النوع، ميزانية إعداد 
؛2022 لسنة األداء نجاعة مشروع في املسطرة االلتزامات تنفيذ تتبع 

  التظاهرات تنظيم و  اللوجستيك املمتلكات، تدبير  املحاسبة، املشتريات،
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 ،2022بلغت ميزانية وزارة الـتضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، برسم سنة 
 :درهما موزعة كالتالي  000 315 758ما مجموعه  

 السنة املالية 2021 2022 التغيري نسبة

 نفقات املوظفني 000 194 75 000 715 82 10 %

 ميزانية التسيري 000 600 512 000 600 512 --

 ميزانية االستثمار 000 000 163 000 000 163 --

 اجملموع 000 794 750 000 315 758 1 %
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 2022امليزانية العامة برسم سنة 
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2022امليزانية العامة برسم سنة   
 :تتوزع امليزانية املرصودة حسب نوعية االعتمادات كما يلي

76 
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 السنة املالية 2021 2022 التغيري نسبة

 الوزارة 000 600 48 000 600 48 --

 التعاون الوطين 000 000 364 000 000 364 --

 وكالة التنمية االجتماعية 000 000 100 000 000 100 --

 اجملموع 000 600 512 000 600 512 %0
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 2022برسم سنة ميزانية التسيير 
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2022برسم سنة ميزانية االستثمار   

 السنة املالية 2021 2022 التغيري نسبة

 الوزارة 000 600 142 000 600 142 --

 التعاون الوطين 000 400 20 000 400 20 --

 وكالة التنمية االجتماعية - - -

 اجملموع 000 000 163 000 000 163 %0
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 توزيع امليزانية حسب مكونات القطب االجتماعي
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2022برسم سنة ميزانية االستثمار   

 )*( 2022امليزانية املخصصة للوزارة  برسم سنة  )**( االلتزامات املالية املقررة برسم السنوات السابقة امليزانية املتبقية

84 261 000 58 339 000 142 600 000 

 2022البرامج واالتفاقيات التي تم إبرامها برسم السنة الحالية والتي لها وقع مالي على السنة المالية )**( 

 درهم 000,00 400 20: دون احتساب منحة االستثمار المخصصة للتعاون الوطني )*( 
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  2022برسم سنة الخاصة بالوزارة  ميزانية االستثمار

2022تقديم مشروع امليزانية الفرعية برسم السنة املالية   24/11/2021 



2022برسم سنة ميزانية االستثمار   
 : 2022البرامج واالتفاقيات التي تم إبرامها برسم السنوات السابقة والتي لها وقع مالي على السنة املالية 

 متعددة الوظائف  الفضاءات دعم تسيري 000 000 4

 الشراكة مع اجملالس الرتابية يف إطار برانمج التمكني االقتصادي للنساء 000 000 15

 دعم تسيري املراكز االجتماعية الكربى 000 839 13

وتسيري املراكز االجتماعية اخلاصة ابلشباب واألشخاص يف وضعية إعاقة  أتهيل 000 500 9
 وإحداث مراكز اإلسعاف املتنقل 

 عقد برانمج مع جهة طنجة تطوان احلسيمة 000 000 16

 اجملموع 000 339 58
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 إحصائيات  -املوارد البشرية 
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 النساء
% 

 المجموع
  الفئة النوع

 
  النساء  الرجال

المسؤولية مناصب  

 مدير مركزي  02 03 05

 رئيس قسم  06 12 18

 رئيس مصلحة  14 22 36

 المجموع  22 37 59  37%

 مجموع الموظفين

  مكلف بالدراسات 02 03 05

  أساتذة 9 8 17

 األطر 135 158 293

 التقنيون 22 15 37

 األعوان 46 60 106

 المجموع 214 244 458 % 47



 2022برنامج عمل سنة  -املوارد البشرية 

 قدرات املوظفين؛ ىتوـمس نـم  عـلرفادعم التكوين والتكوين املستمر بهدف 

تشجيع  وتحفيز أطر الوزارة لتقلد مناصب املسؤولية السيما النساء؛ 

 كرافعة لتحسين تدبير املوارد البشرية؛ الرقمنةاعتماد 

  على مطالبها واإلنصات القتراحاتها بخصوص  لإلطالعفتح الحوار مع التمثيليات النقابية

 النهوض بوضعية املوظفين بالوزارة وتحسين ظروف العمل؛

 دعم جمعية األعمال االجتماعية  من أجل تحسين وتوسيع  خدماتها  لفائدة موظفي الوزارة. 
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 :رغم محدودية االعتمادات املرصودة للقطاع فإننا سنعمل على رفع مجموعة من التحديات أهمها
للمرتفقين الخدمات إلى الولوج لتسهيل املساطر رقمنة 
للتداعيات واالستجابة للتنمية الجهوية املخططات في ملحة اجتماعية مشاريع إدراج حيث من املتقدمة الجهوية مواكبة 

 األزمات تجاوز  على القدرة وتطوير ،19 لكوفيد االجتماعية
يتعلق فيما خاصة الحكومي البرنامج في عليها املنصوص األوراش كل في القرار التخاذ الضرورية واملؤشرات املعرفة انتاج 

 واملعاقين واملسنين واألطفال بالنساء
65,15 القانون  ملقتضيات لتستجيب االجتماعية الرعاية ملؤسسات والبشري  املادي التأهيل حجم 
البشرية للتنمية الوطنية املبادرة مع بشراكة االجتماعية الخدمات توفير حيث من املجالية العدالة توفير 
خالل من وذلك واالستباقية والتفاعل باليقظة ليتسم االجتماعي للقطب املؤسساتي اإلطار تقوية أجل من التعبئة: 

 

oدعم القدرات البشرية والتنظيمية للوزارة 
o وكالة التنمية االجتماعية تموقعإعادة 
o تأهيل مؤسسة التعاون الوطني 
o تنمية املعهد الوطني للعمل االجتماعي 

85 

 أهم التحدايت
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من أجل إرساء أسس الدولة االجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، سنعمل على 

 التعبئة الشاملة واالنخراط الجماعي، كل من موقعه، حكومة وبرملانا وقوى فاعلة في املجتمع ومجتمع مدني؛تحقيق 

 :  وستنهج الوزارة ومكونات القطب االجتماعي هندسة اجتماعية جديدة قوامها
 

املوحد؛ االجتماعي السجل و االجتماعية الحماية ورش  إنجاح في الفعالة للمساهمة للوزارة التنظيمي و املؤسساتي االطار توفير  
املدني؛ املجتمع لفعاليات االقتراحية والقوة األدوار بحكم التشاركية املقاربة تعزيز 
التقييم؛ و التنفيذ و التخطيط في الفرص وتكافؤ املساواة مبادئ إدماج 
لالستهداف؛ كوحدة األسرة على االعتماد على الحرص   
للمستفيدين؛ املقدمة الخدمات جودة وتطوير االجتماعي، بالعمل االرتقاء طريق عن الجودة قواعد إرساء 
االجتماعي؛ املجال في القرار متخذي ملساعدة املعرفة وإنتاج خبرة أقطاب خلق  
والبرامج؛ للمشاريع الترابي للتنزيل القرب سياسة ونهج الترابية الجماعات مع الشراكة تقوية 
العمومية؛ الخدمات من جديد جيل وابتكار العمومي املرفق الى الولوج لتسهيل واملساطر الخدمات رقمنة 
املغربية التجربة إشعاع خالل من للمغرب الدولية الريادة على الحرص   

 االعتماد على هندسة اجتماعية جديدة لرفع حتدايت النموذج التنموي اجلديد  
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شكرا على حسن 
 انتباهكم
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العامة املناقشة ص العامةم املناقشة ص لوزارةم الفرعية انية امل لوزارةملشروع الفرعية انية امل التضامنالتضامنملشروع

سرة و جتما دماج سرةو و جتما دماج   و

املالية السنة املاليةبرسم السنة     20222022برسم
 

ن شار املس والسادة السيدات جل تقدم العامة، املناقشة خالل

طرفبأحر من ا حظيت ال الثقة ع رة الوز للسيدة ي ا ال عبارات

الوزارة، ذه رأس ع ا عي ن ح السادس محمد امللك اللة ا صاحب

بالعرض باملناسبة وا نو كما ا، ام م والتوفيق النجاح امل ا ل ن متمن

د ش ال الدينامية يجسد والذي نة، ال أمام بھ تقدمت الذي االقيم

بأحر أيضا تقدموا كما سرة، و جتما دماج و التضامن قطاع

نة ال ذه رأس ع انتخابھ بمناسبة نة ال س رئ للسيد ي ا ال   .عبارات

أن ن شار املس والسادة السيدات عض أو طار، ذا و

بمشروع املتضمنة رقام مناقشة تتجاوز القطاع ذا انية م مناقشة

والذيامل التضامن، مجال العمومية السياسة تقييم م مر بل انية،

ميع ا دف الذي جتما البعد من واسعا جانبا لوحده غطي

الواقع أرض ع سيخھ   .ل

لت ش ورونا ألزمة قتصادية التداعيات أن إ شارة وتمت

ع  فضغوطا أصبح حيث ة، الفق سر خصوصا وسر، ل امل جأة

أفراد ووجود أيضا، فيھ ال ان وم العمل ان وم واملدرسة طفال روض

سرة أفراد ستوعب اد بال ومساحتھ ضيق ل امل ذا داخل   .سرة

الضغوط من وس الف تف ضد ة از ح جراءات ضاعفت وقد

الصغار  عليم و ية تر ع تتا أصبحت حيث ل، امل املرأة الكبارع ورعاية

لزوما أصبح ت الب إ ا عمل وانتقل عاملة انت وإذا ت، الب بأعمال وتقوم

ام امل ذه ل ن ب التوفيق ا   .عل
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ارتفاع ل وروناو أزمة اندالع منذ سري العنف معدالت

شآت" 19وفيد" امل من عدد العمل وتوقف امل ر ا وفرض

الذ ء ال من قتصادية، عدد تفكك إ أدى رةي ظا ارتفاع جراء سر

  .الطالق

عرف القطاع ذا زال فال ا، القيام تم ال ودات املج ورغم

النموذج يل بت سراع ضرورة ع العمل ستوجب مما ا، كب احتقانا

سرة و الطفولة حماية مجال الوطنية اتيجية س و ديد ا التنموي

بحقو  وض نوال املسن اص و إعاقة وضعية اص ق

القطاعات ل مع سيق بت وذلك جتماعية، والتنمية املرأة ووضعية

الوسائل وتوف وي، وا املح أو املركزي املستوى ع سواء املعنية

املالية املوارد توف ع اتيجية س ذه بإنجاح الكفيلة واملوارد

ش وال يكية العملواللوجس ظروف ن وتحس لة املؤ ة   .ر

ر وتطو بالرقمنة املشمولة املجاالت توسيع ضرورة إ الدعوة وتمت

الوزارة برامج مختلف بع ت قصد املعلومات   .نظم

ي فيما ا إجمال يمكن النقط من عدد إ التطرق تم فقد كذا،   :و

املج- الفوارق وتقليص ، جتما الدعم مواصلة ع اليةالتأكيد

يل وت دعم ا م ليات، من مجموعة ع املتعلقةاماتلجتماعية

وار مايةبا ا تحقيق ع والعمل شة ال الفئات وإنصاف ، جتما

ة املغار ثلث من ألك   .جتماعية

من - عدد يل وت ر تطو ع ىاح الك التغطيةوراش ورش

مؤسسات يل وتأ ية، جتماعيةال   .الرعاية

بھ- ن العامل وضعية ن وتحس الوط عاش إصالح ع   .التأكيد

املؤسسات- ل يجمع قوي، اجتما قطب بإحداث املطالبة

تدخل عملية تصبح ح ، جتما باملجال الصلة ذات دارات و يآت وال
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يل س و املواطن، ع مباشر أثر وذات ة، ووا ة قو عمليةالدولة

والتقييم بع والت   .املراقبة

رة- ظا ة محار إ الشوارع"الدعوة من" أطفال ا يرتبط وما

لفئة قوق ا سط أ ضم و ا ستغالل و سول ال أخرى ر ظوا

خطر دون متوازن، ل ش ياة ا ا حق ضمان جميعا منا تظر ت ئة بر

مستقبل و الطفل ألن ة، الصغ م أجساد دد تلقاهي ما ل و املجتمع

ذه تمام وجب لذا ، يك عندما للمجتمع سيقدمھ طفولتھ ة ف

وخاصة القطاع، ن املتدخل جميع مع ومتناسق ممن ل ش و املرحلة

با س ون ت ال املدر در ال رة ظا من د ا قصد الوطنية بية ال قطاع

الشارع أحضان طفال ارتماء ا   .كب

جل- طرف من ايد م تمام با ن املسن اص موضوع وحظي

اتيجية اس وضع ضرورة ع أكدوا حيث ن، شار املس والسادة السيدات

الرعاية مراكز يل تأ ع والعمل الفئة، ذه تمام لال املعالم ة وا

سية تحس شطة وأ تواصلية حمالت وتنظيم م، ل املستقبلية جتماعية

قضاي نحول املسن اص   .ا

إعداد- مواصلة ع التأكيد تم سرة، حماية بمحو يتعلق وفيما

ماية  مندمجة عمومية اسياسة بأوضاع وض ال ع والعمل   .سرة

ة- سر الوساطة مجال للقرب خدمات توف مة املسا

وطنية مراجع وضع خالل من سري رشاد و الوالدية بية موحدةوال

معيات ا ع مشار ودعم ن واملتدخل ن الفاعل ن و وت عملية وأدوات ودالئل

املجال   .ذا

نية- القضايا حول سية وتحس تواصلية شطة أ نظيم ب القيام

باألسرة   .املتعلقة
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سياسة- أي للمرأة ة واملحور ة املتم انة امل إ شارة

أن ع التأكيد تم حيث إصالحاجتماعية، كب ل ش مت سا املرأة

بدعم أيضا استطاعت حيث املجتمع، ي يجا ا دور س وتكر ا وضعي

من سامية ملكية إرادة و ي، املد واملجتمع السياسية يآت ال مختلف من

قانون كأس الدستور اليوم ا ل ا يضم مستحقة حقوق ع صول ا

ا منا من عدد ترجمت منالبالد مجموعة وكذا جتماعية، ياة

السيا املستوى ع لكن املجاالت، من مجموعة املوضوعة ن القوان

والقدرة الكفاءة رغم املطلوب، املستوى إ عد تصل لم زالت ال ف

من ي عا الزالت ف املجاالت، من عدد املرأة ا ع أبانت ال العالية

ا عل وا يق خاللتض من ذلك ر ظ و الدولة، مؤسسات جميع

تتعدى ال ال عية شر ال باملؤسسات التمثيل ضعيفة وكذا%21سبة ،

وا%26سبة حضور عدم إ باإلضافة ديدة، ا ومة ا

العليا املناصب مستوى ع نات   .التعي

ي، املد املجتمع منظمات ا كب دورا تلعب املرأة أن حيثولوحظ

املستضعفة للفئات اصة ا حتياجات و والرعاية الدعم بتوف   .تقوم

خطط وتصميم القرار صنع عملية املرأة مشاركة أن يؤكد ذا ل

ل ش ومتأثرة ود ا كة شر ف ة، ضرور ا وتنفيذ اء للو ستجابة

جتماعية و قتصادية بالتداعيات   .كب

ذه - ون ت أن الالزم من أصبح أنھ ن شار املس السادة عض وذكر

للدور نظرا ن، جتماعي و ن السياسي ن الفاعل جميع تمام ا محور الوزارة

والطفولة باألسرة مر علق سواء القطاع، ذا وض لل تلعبھ الذي الكب

شاشة وال واملرأة شة ال  .والفئات

ام - اح ضرورة ع املخصصة%7سبةالتأكيد املناصب من

م ولوج عند اصة ا حتياجات الوظيفةلذوي سلك ولوج ات مبار

أن ا شأ من ال املمارسات ل وردع م ماي آليات ووضع العمومية،
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مقتضيات تطبيق إ الدعوة تمت كما املجاالت، جميع م بحقوق تمس

طار حقوق13-79قانون بحماية إعاقة،املتعلق وضعية اص

وإجبار العمومي، النقل ووسائل العمومية املرافق ل الولوجيات وجعل

ع ذلك ام باح ن العقار ن السكنيةناملنعش واملرافق لإلقامات م يد ش  .د

ع - ن شار املس والسادة السيدات من عدد أكد الصدد، ذا و

دي ا التنموي النموذج يل بت ع سر ال عضرورة واملشار ات ولو ووضع د

اجتماعية دولة لبناء اللة ا صاحب خطاب ذلك جاء كما بھ، املرتبطة

تمام و ي، املغر سان وكرامة حقوق حفظ إ س وديمقراطية

طفال و ساء ال حقوق ز عز و شة، وضعية توجد ال بالفئات أك

تمام و إعاقة، وضعية اص مو وإعطا ن املسن اص باأل أك

السياسية، دمات ل م ولوج س وت جتماعية املساواة مبدأ ق ا

الالئق والسكن والتعليم ة ال  .خاصة

عملية إقرار ع إال داف ذه تحقيق يمكن ال أنھ التذك وتم

إ ع ساعد س مما ، جتما الشأن ن املتدخل افة مع سيق رساءالت

من املرجوة داف وحد و قوي، ل ش ومي ا ام و التماسك

ديد ا التنموي نامج ال   .ذا

املالية عتمادات ضعف ن شار املس والسادة السيدات ل و

سبة تتعدى ال ال الطفيفة ادة الز رغم القطاع، ذا ل ،%0,23املرصودة

يتصاعد بدأ دفة املس الفئات وأن وتتعددخاصة ا شرائح وتتوسع ا م

ا   .فئا

املرصودة- انية امل م ع ستحوذ سي ال انية م أن ولوحظ

حوا إ تصل سبة ب القطاع ذا ثمار%78,5ل س سبة تتعدى ال نما ب ،

امج21,5% وال ع املشار يل لت حقيقية ة صعو إ سيؤدي مما ،

ا امل ذه املسطرة رةجتماعية ظا تف سبة ارتفاع أمام خاصة نية،
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جتماعية والفئات ساء ال وسط خاصة شاشة، وال والبطالة الفقر

  .خرى 

ذه ل املالية عتمادات رفع بضرورة نة ال أوصت فقد كذا، و

ة املغار املواطنون ا م ا يتوخا ال الطموحات جم ت ي ل   .الوزارة

املط تمت طار، ذا ةو املقار بدل حقوقية ة مقار باعتماد البة

حقيقي تقييم ووضع عديدة، لسنوات ا العمل استمر ال حسانية

وموضوعية واقعية دراسة من انطالقا ا   .لنتائج

ية ال الرعاية امج ل وشامل حقيقي تقييم وضع إ باإلضافة

الث ع والوقوف شة وال ة الفق للفئات جتما أبانتوالدعم ال غرات

ائحة ا ا   .ع

القطاع ذا املرتبطة زئية ا القضايا من عدد إ التطرق تم كما

ي فيما ا إل شارة   :يمكن

ا- وقل جتماعية الرعاية بدور ل املشا من مجموعة وجود

للعديد املؤسسات ذه افتقار مع الفئة ذه ل ايدة امل عداد مع باملقارنة

ا ممن ع املتخ طفال مساعدة ا شأ من ال   .دمات

ة- مزر أوضاع من جتماعية املؤسسات أغلب معاناة إ شارة

ا، سي الشفافية عدام وا امة ا وغياب ب، وال التدب سوء جراء

فيھ، املرغوب املستوى إ تر ال ا املقدمة دمات ا جعل الذي ء ال

ال حسب يةوذلك وا قوقية ا معيات ل امليدانية ارات والز ر   .تقار

رغم- الوجود ح إ املناصفة يئة إخراج كب تأخر ل

الوقت أخذ دون ي القانو ا إطار إحداث تم وال يأة ال ذه ل ة امل اجة ا

قوقية وا النقابية ركة ا مع شاركية ال ة املقار غياب و للنقاش ا ال

قوقو  الوط للمجلس شاري س الرأي عتبار ن ع خذ دون

  .سان
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رقم- بقانون املتعلقة التنظيمية املراسيم إصدار الكب التأخر

ساء103.13 لل قانونية حماية أية ل ش لم إذ انھ، م يراوح زال ال الذي ،

العنف   .ايا

ش م ال من ي عا ية املغر املرأة زالت عوال والتمي قصاء و

قتصادية و القانونية ات املستو جميع ع جتما النوع أساس

وتنميتھ، املجتمع دمقرطة ع سلبا يؤثر مما والسياسية، جتماعية و

والعدالة واملساواة الديمقراطية مغرب بناء مة املسا من املرأة حرم و

ا كرس و املجتماعية والسلوكيات املجتمعلقيام داخل   .حافظة

والذي- القاصرات الفتيات ج تزو ايد وم متواصل ارتفاع ل

الشغل، عالم إ والولوج التعليم استكمال املرأة حظوظ ع ا كث يؤثر

جتماعية و قتصادية ا بأوضاع والر والفقر شاشة ال من ا وإخراج

العامة ياة ا ا م مسا ة   .وتقو

تخلقلوح- وال املدونة بنود من العديد التمي استمرار ظ

واملرأة الرجل ن ب افئة مت غ اجتماعية وأوضاع   .عالقات

جتماعية- ماية ا مراكز عدد توسيع ضرورة ع التأكيد

اصة ا حتياجات ذوي اص خاصة ن، املسن اص   .لأل

مل- املراكز جميع إخضاع بضرورة طرفاملطالبة من منتظمة راقبة

الوصية   .دارة

دات- واملعا تفاقيات مع الوطنية عات شر ال بمالئمة املطالبة

الفئات توسيع ع التأكيد تم كما الطفل، بحقوق املرتبطة الدولية

املطلقات ساء ال شمل ل جتما التماسك صندوق من املستفيدة

املعوزة والزوجة النفقة، من ملةاملحرومات امل م   .و

ضرورة ع التأكيد تم ة، شر ال باملوارد املتعلق املحور خصوص و

القطاع ذا ورجال ساء لفائدة جتماعية و املادية الوضعية ن تحس
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لفائدة جتماعية لألعمال مؤسسة إحداث ع والعمل ببالدنا، يوي ا

ا القطاعات با غرار ع القطاع ذا وموظفي خرى موظفات   .ومية

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

واإلدماج واإلدماج التضامن التضامن   وزیرةوزیرة  أجوبة السیدةأجوبة السیدة
  االجتماعي واألسرةاالجتماعي واألسرة
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