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 ﻣﻘﺮرة اﻟ ﻨﺔ  :اﻟﺴﻴﺪة اﳌﺴ ﺸﺎرة ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺰوﻣﻲ
 اﻟﻄﺎﻗﻢ داري اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪاد ﺬا اﻟﺘﻘﺮ ﺮ :
 اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰوز  :رﺋ ﺲ ﻣﺼ ﺔ اﻟ ﻨﺔ
 -وﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﻜﻴ

 -ﻳﻤﻴﻨﺔ اﻟﺘﻮا ﻲ

 ﻌﻤﺔ ﺻﺒﺎح اﻣﺒ ﻮ -ﻧ ﻴﮫ اﻟﻮﺳﻄﻲ

ﺗﻮار ﺦ دراﺳﺔ ﻣﺸﺎر ﻊ اﳌ اﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟ ﻨﺔ :
 25 ﻧﻮﻧ  - : 2020دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ ،
 27 ﻧﻮﻧ  : 2020دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺮ ﺎﺿﺔ،
 28 ﻧﻮﻧ  : 2020دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟ

ﺔ،

 30 ﻧﻮﻧ  : 2020ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﳌﺴﺎواة و ﺳﺮة،
 2 دﺟﻨ  : 2020دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﻐﻞ و دﻣﺎج اﳌ ،

 4 دﺟﻨ  : 2020اﻟﺘﺼﻮ ﺖ ﻋ ﻣﺸﺎر ﻊ اﳌ اﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟ ﻨﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ .2021
ﺗﺎر ﺦ اﻟﺘﺼﻮ ﺖ ﻋ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺸﺎر ﻊ اﳌ اﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟ ﻨﺔ  :ا ﻤﻌﺔ  4دﺟﻨ 2020
ﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ ﻨﺔ 06 :
ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ ﻨﺔ  28 :ﺳﺎﻋﺔ و 45دﻗﻴﻘﺔ

ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ

اﻟﺗﻘدﯾــــــــــــم اﻟﻌــــــــــــﺎم

ﺑﺎﺳـﻢ اﻟﻠــﮫ اﻟﺮﺣﻤـﺎن اﻟﺮﺣﻴــﻢ
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋ ﺲ اﳌﺤ م
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء اﳌﺤ ﻣ ن
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ اﳌﺤ ﻣ ن
ﺸﺮﻓ أن أﺗﻘﺪم أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ اﳌﻮﻗﺮ ﺑﻨﺺ اﻟﺘﻘﺮ ﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﮫ
ﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دراﺳ ﺎ ﳌﺸﺎر ﻊ
اﳌ اﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 2021و ﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮب :
 ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ ،
 ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ،
 ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟ

ﺔ،

 ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
واﳌﺴﺎواة و ﺳﺮة،

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﻐﻞ و دﻣﺎج اﳌ ،
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،أﺗﻘﺪم ﺑﺎﺳ ا ﺎص وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺪات
واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻨﺔ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪة وز ﺮة
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة و ﺳﺮة ،وﻟ ﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء
ﻋ ﻋﺮوﺿ ﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وﻋ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﺷﺮوﺣﺎت وإﻳﻀﺎﺣﺎت
و ﻴﺎﻧﺎت أﻏﻨﺖ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻴﮫ إ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.
1

أ ﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة،
إن اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم اﻟ ﺗﻨﺪرج ﻓﻴﮫ ﻣﺸﺎر ﻊ ﺬﻩ اﳌ اﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ،2021ﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓ ﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ
وﻣ ﺴﺮ اﻟﻮﻟﻮج وﻋ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻤﻴﻊ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﳌ زة ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﻮﻟﻮ ﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ،وﺗﻀﻊ إﺻﻼح
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌ ﺸﻮد ،وﻛﺬا ﺗﻨﻔﻴﺬ
ا ﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠ ﻧﺎﻣﺞ ا ﻮﻣﻲ  2017-2021ﺷﻘﮫ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ ﺑﻴﺔ
واﻟﺘ ﻮ ﻦ ،و ﻌﺰ ﺰ اﻟﻌﺮض اﻟﺼ ﳌﻮاﺟ ﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ " ﻮﻓﻴﺪ ،"19-وﻛﺬا
ﺗ ﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴ رﻗﻢ  130-13ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ ﻣﺠﺔ اﳌ اﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣ ﺸﻮر اﻟﺴﻴﺪ
رﺋ ﺲ ا ﻮﻣﺔ ﻋﺪد  2020/12ﺑﺘﺎر ﺦ  12ﻏﺸﺖ  2020ﺸﺄن إﻋﺪاد
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2021ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺗ ﻳﻞ أﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺎر
رﻗﻢ  51-17اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ،وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻠ م ﺑﮫ أﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮﻩ ﷲ
وأﻳﺪﻩ.
و ﻜﺬا ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪت ا ﻄﺐ واﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ إﻋﻄﺎء وﻟﻮ ﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴ  ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﻠ م ﺑﮫ أﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮﻩ ﷲ وأﻳﺪﻩ.
و ﻜﺬا ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪت ا ﻄﺐ واﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋ إﻋﻄﺎء
وﻟﻮ ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼ
ﻐﻴﺔ ﺗﺤﺴ ن ﻇﺮوف ﻋ ﺶ اﳌﻮاﻃﻨ ن و ﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻴﻊ
اﳌﻐﺎر ﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﺟﻼﻟﺘﮫ ﺧﻄﺎﺑﮫ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة و
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ ا ﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻳﻮم ا ﻤﻌﺔ  9أﻛﺘﻮ ﺮ
 ،2020ﻋ ﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ ﺟﺒﺎر ﺔ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺎﻳﺔ 2022
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ﻟﺼﺎ  22ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ إﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣ ن ﺳﺎ ﻋ اﳌﺮض ،ﺳﻮاء
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎر ﻒ اﻟﺘﻄﺒ ﺐ واﻟﺪواء ،أو ﺳ ﺸﻔﺎء واﻟﻌﻼج.
و ﻌﺘ ﻧﺠﺎح ﺻﻼح اﻟ ﺑﻮي اﳌ ﺸﻮد ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺳﻤﺔ ﺑ ن
اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ و ﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن و ﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ،وﻟ ﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
اﺗﺨﺎذ ﻞ اﻟﺘﺪاﺑ ﻟﺘ ﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺎر رﻗﻢ  51.17وذﻟﻚ
ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨ ﻴﺔ اﻟﺘﺪﺑ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وإرﺳﺎء إﻃﺎر ﻌﺎﻗﺪي ﺑ ن اﻟﻮزارة
و ﺎدﻳﻤﻴﺎت وا ﺎﻣﻌﺎت ،وﺗﺮﺳﻴﺦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻃﺎر.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻜﺮ ﺲ ا
أﺟﻞ ﺗﻮز ﻊ أﻣﺜﻞ ﻟﻸدوار.

ﻮﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وإﻋﻤﺎل ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺮ ﻊ ﻣﻦ

اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وا ﺎﻣﻌﻴﺔ وﻣﻌﺎ ﺪ اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ ﻧﻘﻄﺔ
رﺗ ﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻳﻞ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
وإﻋﻤﺎل ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻴ ﻳﺠﺎ ﻲ.
ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﻨﺎخ ﻌﺒﻮي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺠﺎح.
و

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﻊ ﻣﺸﺎر ﻊ ﻗﺼﺪ إﻗﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺼﺎف وﺗ ﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
ﺎﻟﺘﺎ :
-

رﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و و ﺴﺮ ﻊ وﺛ ة ﻌﻤﻴﻤﮫ.
واﳌ

 ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﺮض اﳌﺪراﻟﻮﻟﻮج.

وا ﺎﻣ  ،وﺗﺤﻘﻴﻖ إﻟﺰاﻣﻴﺔ

 -ﺗﻄﻮ ﺮﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺟﺘﻤﺎ .
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 ﺗﻤﻜ ن ﻃﻔﺎل واﳌﺘﺪر ن واﻟﻄﻠﺒﺔﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪرس.
 ﺗﺄﻣ ن اﻟﺘﻤﺪرساﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.

وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ أو ﺿﻴﻌﺎت

ﺳﺘﺪرا ﻲ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟ ﺑﻴﺔ ﻏ

 اﻟﺘﺄ ﻴﻞ اﳌﻨﺪﻣﺞ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ . ﺗﻄﻮ ﺮوﺗﻨﻮ ﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺎص.و ﺨﺼﻮص ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪرا  ،2020/2019ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
إﻧﺠﺎز  2.227ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ).(%18) (VMM
 ر ﻂ  5386ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻧ ﻧ ﺖ ).(%77 ﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح ﻣﻌﺪات ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺎت ل  188ﻣﺆﺳﺴﺔ. اﺳﺘﻔﺎدة  1040ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺠ ات ﺟﻴ 1وﺟﻴ .2
 إﺻﺪار  6339ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻌﻠﻴ و 931ﺗﻤﺮ ﻦ و 587اﻣﺘﺤﺎن ﻋاﳌﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ).(telmidtice.ma
 ﺗ ﻮ ﻦ  78.414إﻃﺎر ﺗﺮ ﻮي ﻋﻦ ﻌﺪاﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ.
  58ﻣﻮرد رﻗﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.

ﻋ

إﻃﺎر ﺳﺘﻤﺮار ﺔ

ﺷ ﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺮ ﻮ ﺔ وﺣﺰم ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

 إﺷ ﺎد  2.624ﻣﻦ ﻃﺮ اﻟ ﺑﻮ ﺔ و 136ﻣﻦ ﻃﺮ اﻟ ﺑﻮ ﺔﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺼﺎﻻت.
 ﺗﻮﻇﻴﻒ  1500ﻣﺪرس ﻣﻦ أﻃﺮواﻟﺘ ﻮ ﻦ.
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ﺎدﻳﻤﻴﺎت ا

ﻮ ﺔ ﻟﻠ ﺑﻴﺔ

 ﺗﺠﺪﻳﺪ أﻛ ﻣﻦ  %40ﻣﻦ اﻟﺘﺠ ات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺈداراتاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮادار ﺔ.

 %30ﻣﻦ اﻟﺘﺠ ات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎ

وﻟﻠ ﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ  ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ،ﺻﺮح
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أﻧﮫ ﺗﻢ اﻟﺸﺮوع إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث
ﻗﺮى اﻟﺪﻋﻢ واﳌﻮاﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ) (VARاﻟ ﺳﺘﺤﺪد :
 ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮو ﺔ وﺷﺒﮫ ﺣﻀﺮ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءاتواﻟﺘ ﻮ ﻨﺎت اﻟﻀﺮور ﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﺮص
و ﻣ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺗ ﻴﺤ ﺎ ﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ.
 اﻟ ﻴ ﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻘﺮىواﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺪات واﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
 ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻹ ﺸﺎء ﺬﻩ اﻟﻘﺮى ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮا ﺎت ﻣﻊﺬا
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون ،وﻛﺬا اﻟ اﻣﺎت ﻞ ﺷﺮ ﻚ
اﳌﻮﺿﻮع.
 ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ و"ﻧﺎﺟﻌﺔ" ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺟﺘﻤﺎ  ،ﺣﻴﺚاﺳﺘﻔﺎد ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ  44.160ﻣﺘﺪرب ﻣﻦ اﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
ﻐﻼف ﻣﺎ ﻗﺪرﻩ ﺣﻮا  156.51ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ،وإﺣﺪاث 8
داﺧﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺎ  136داﺧﻠﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﺗﻘﺪرب  19437ﺳﺮ ﺮ.
وأﻓﺎد أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺧﻼل  2023-2021ﻳﻮف ﻳﻤﻜﻦ
ﺣﻮا  70.000ﻣﺘﺪرب ﻣﻦ ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺳﻨﻮ ﺎ.
و ﺬا اﻟﺼﺪد ،أﻛﺪ ﻋ ﺗﻄﻮ ﺮ وﺗﻨﻮ ﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺎص ،وﺗﻄﻮ ﺮ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮ  ،ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄ ﻴﻞ
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اﻟﺸﻌﺐ واﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﻨﻮ ﺎ ،وإﻧﺠﺎز ﺗﺠﺮ ﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻣﺠﺎل ﺗﺄ ﻴﻞ
وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ ا ﺎص إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ن
اﻟﻌﺎم وا ﺎص ﻟﺘﻤﻜ ن ﻣﺘﺪر ﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺷﻮا ﺪ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘ ﻮ ﻦ اﳌ .
وﺻﺮح أﻳﻀﺎ أﻧﮫ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت رﺻﺪ واﺳ ﺒﺎق وﺗ ﺒﻊ
ا ﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :دارة واﻟ ﺴﻴ واﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﺄﻣ ن ،اﻟ ﺴﻴﺞ واﳌﻼ ﺲ ،اﻟﺒﻼﺳ ﻴﻚ اﻟﺼ واﻟﺸﺒﮫ اﻟﻄ  ،اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ.
و ﺨﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ ،أﻓﺎد أﻧﮫ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻗﺮار ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺟﻊ
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل :
و ﺸﻴﻂ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﮫ ﻋ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺸﺮوع اﻟ
 إرﺳﺎء ﻣﺴﺎراﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌ ﻦ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ ﻳﺘﻤﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮ ﺎتاﻟﻔﺌﺎت اﳌﺘﻤﺪرﺳﺔ و ﺴ ﺪف ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺼﺺ
واﻟﺘﺄ ﻴﻞ.
 إﻋﺪاد دﻋﺎﺋﻢ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌ ﻦ ﺪف ﺗﺜﻤ ن اﳌﺴﺎراتواﻟﺘ ﻮ ﻨﺎت اﳌ ﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
 إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ اﳌﺧﺘﻴﺎرات وﻟﻴﺔ.

ﻌﻞ اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ

ﻣﻦ ﺑ ن

و ﺨﺼﻮص اﳌﺤﻮر اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ،ﺻﺮح
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻄﻮر ﺑ ﺴﺒﺔ ) (%120+ﻣﺎ ﺑ ن ﺳﻨ 2012
و ،2021وﺗﻄﻮر ﺳﺎﺗﺬة ب) (%30+وﺗﻄﻮر اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ب ).(%40+
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و ﻜﺬا ،أو أن ﻛﺘﻠﺔ ﺟﻮر  +اﻟﺪﻋﻢ ﺟﺘﻤﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ
 %78ﻣﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع و %96,3ﻣﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع )دون اﺣ ﺴﺎب أﺟﻮر
ﺗﺤﻮل ﻟ ﺎﻣﻌﺎت وا ﺪﻣﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.
و ﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﺮض ا ﺎﻣ و ﺴ ﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﻟﻮج ،أﻓﺎد
أن اﻟ ﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘ ﺴﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ  ،ﺻﺎدﻗﺖ ﻋ إﺣﺪاث 21
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻀﻤﺎن ﻐﻄﻴﺔ ﻣﺠﺎﻟﻴﺔ ﺎﻓﻴﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻋ ﺻﻌﻴﺪ
ﺟﻤﻴﻊ ﺟ ﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ :
  12ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ذات اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻔﺘﻮح.  09ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ذات اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺤﺪود.و ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ،ﺻﺮح اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺴﻨﺔ  2021ﻳﻨﺼﺐ ﻋ :
 ﻌﺰ ﺰآﻟﻴﺎت ﺗﺜﻤ ن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ . ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎتوﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﺪﺑ ﺎ.
 دﻋﻢ و ﻴﻞ ﺑﺮاءاتأ ﺸﻄﺔ ﺗﺪﺑ ﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ.

ﺑﺘ ﺎر ﺑﺎ ﺎﻣﻌﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋ

ﺧ اع ﺑﺎ ﺎﻣﻌﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ وﺗﻄﻮ ﺮ

 ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻤﻮ ﻞ اﳌﺸﺎر ﻊ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ إﻃﺎرﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو . وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ،أو اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أﻧﮫ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺮاﻛﺰاﻟﺘﺨﻴﻴﻢ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺒﺎب.
و اﳌﺠﺎل اﻟﺮ ﺎ  ،ﺳﻮف ﻳﺘﻢ دﻋﻢ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻋ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋ إﺻﻼح
وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋ أﻧﮫ ﺗﻤﺖ
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ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺷﻐﺎل ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب  226ﻣﺆﺳﺴﺔ و 23ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
ﻣ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻔﺎس واﳌﺮﻛﺐ اﻟﺮ ﺎ
ﻴﺌﺔ اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺮ ﺎ
ﺑﺎﻟﺮ ﺎط.

أ ﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة،
إن ﻗﻄﺎع اﻟ ﺔ ﻌﺘ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ا ﻘﻮق ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺ ﺴﺎن،
ﺧﺎﺻﺔ ﻌﺪ ﻌﺰ ﺰ ﺬا ا ﻖ واﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﮫ ﻛﻤﺒﺪأ أﺳﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ
ﻃﺮف اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠ ﺔ اﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ا ﻮﻣﺔ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ راﻓﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺪﺧﻼ رﺋ ﺴﺎ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ
ﺣﻘﻮق ﺴﺎن وﺻﻮن ﻛﺮاﻣ ﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻐﺮ ﻲ ،ﻮ ﻣﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﮫ ﺻﺎﺣﺐ
ا ﻼﻟﺔ ﻧﺼﺮﻩ ﷲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺧﻄﺒﮫ ،وا ﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻣﻦ ﺿﻤ ﺎ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺔ.
وﺧﻼل ﺗﻨﺎول ﻋﺮﺿﮫ ،ﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ إ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳌﺤﺎور ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮﻣ ﺎ ﻣﺎ ﻳ :
 اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔﻣﺸﺮوع ﻣ اﻧﻴﺔ وزارة اﻟ ﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ.

ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺄوﻟﻮ ﺔ

 ﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﳌﻮاﺟ ﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮﻓﻴﺪ  ،19ﻣﺆﻛﺪا ﻋﺿﺮورة ﻌﺰ ﺰ اﻟﻌﺮض اﻟﺼ ﳌﻮاﺟ ﺔ ﺬﻩ ا ﺎﺋﺤﺔ ،وذﻟﻚ
ﻳﺮﻓﻊ ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮ ﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻌﺒﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ وﺗﺠ اﳌﺨﺘ ات اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﻮﻓ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت،
وإﺣ ﺪاث ﻣﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻣﺪ ﺎ ﺑ ﻞ اﻟﺘﺠ ات واﳌﻌﺪات
اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺄ ﻴﻞ اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟ ﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﻌﺰل واﻟﺘﻜﻔﻞ
اﻟﻄ  ،وﺗﺤﺴ ن وﺗ ﻮ ﻦ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ اﻟﻀﺮور ﺔ ﻣﺠﺎل
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ وﻣﺤﺎر ﺔ ﻣﺮاض ودﻋﻢ ﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ اﳌﺸﺘﻐﻠﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻮ ﻮءة ﺑﺄﻃﻘﻢ إﺿﺎﻓﻴﺔ،
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ﺑﻤﺎ ﻓ ﺎ
وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﺪد اﳌﺨﺘ ات ﻟﻠ ﻴﺺ اﻟﻔ و
اﳌﺨﺘ ات اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺸﻔﻴﺎت ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋ ن اﻟﻌﺎم
وا ﺎص وﻣﺨﺘ ات اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼت
اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ
ﻋﻦ أي اﻧ ﺸﺎر ﻟﻠﻮ ﺎء داﺧﻞ ﺎﺗﮫ اﻟﻮﺣﺪات ،و ﻤﺤﻴﻄ ﺎ
اﳌﺒﺎﺷﺮ.
و ﺨﺼﻮص اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ،أﻛﺪ ﻋ ﺿﺮورة ﻌﺰ ﺰ اﻟ ﺔ ﺬا
اﻟﻮﺳﻂ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎ ﺑﮫ.
دو ﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
ﻛﻤﺎ أ ﻋ ﺿﺮورة ﺗﺤﺴ ن اﻟﻮﻟﻮج إ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋ ﻧ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺛﻤﻨﺔ دو ﺔ ﻛ اﺳ ﻼ ﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﳌﻮاﻃﻨ ن اﳌﻐﺎر ﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺻﺮح أﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ 8000
ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨ  ،2020/2019واﺳﺘﻔﺎدة  7985ﻣﻮﻇﻔﺔ وﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ
اﻟ ﻗﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺔ و 9137ﻣﻦ اﻟ ﻗﻴﺔ اﻟﺮﺗﺒﺔ ،وﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻨﺎ ﺰ
 %90ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﻴ ن ﻃﺒﺎء واﳌﻤﺮﺿ ن و ﻃﺮ
دار ﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺮﺳﻢ  2021أﻋﻠﻦ أﻧﮫ ﺳﻮف
ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺴﺮ ﻊ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺸﺎورات ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﳌ ﻨﻴﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺸﺮوع ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻠ ن وأ ﺎب اﳌ ﻦ
ا ﺮة ،وﺗﺤﻮ ﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ إ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣ اﻧﻴﺔ
ﺗﻤﻮ ﻠﮫ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺴ ﻨﺎر ﻮ ﺎت ﻟﺬﻟﻚ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻮﺣﻴﺪ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟ ﻴﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﻄﺮق
ﺳﻨﺔ  2021و :

ﻋﺮﺿﮫ أﻳﻀﺎ إ اﳌﺸﺎر ﻊ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﳌ ﻣﺠﺔ ﺧﻼل
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 اﻟﺸﺮوع إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮ ﺎط) 1006ﺳﺮ ﺮ(.
 ﺑﻨﺎء  8ﻣﺮاﻛﺰ اﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺮ ﺮ ﺔ ﺗﺼﻞ إ 1185ﺳﺮ ﺮ.
ﻮي ﺑﻮﺟﺪة ) 250ﺳﺮ ﺮ(.

 -ﺑﻨﺎء اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا

 ﺑﻨﺎء  11ﻣﺴ ﺸﻔﻰ اﻟﻘﺮب ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺮ ﺮ ﺔ ﺗﺼﻞ إ  540ﺳﺮ ﺮ.وﺗﻄﺮق أﻳﻀﺎ إ ﻣﻌﺎ ﺔ ا ﺼﺎص اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ  5500ﻣﻦ ﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ و دار ﺔ ،و ﻴﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺗﻮﻓ ﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ
ﻣﻊ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟ اﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎ ﻤﺔ
اﻟﻀﺮور ﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي،
و ﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ا ﺎﺻﻞ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻌﺰ ﺰ ﻗﺪرات
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺘ ﻮ ﻦ.
و ﺨﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻐﻞ و دﻣﺎج اﳌ  ،أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋ
ﺗﻔﺎق ﺟﺘﻤﺎ ﺑ ن ا ﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮ ﺎء
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟ اﻣﺎت اﻟﻮاردة
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ن ﺑﺘﺎر ﺦ  25أﺑﺮ ﻞ  ،2019ﺣﻴﺚ ﺻﺮح ﺬا اﻟﺼﺪد أﻧﮫ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ن ﻟ ﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠ ﺸﺎور ﻟﺘﺪارس اﻟﺘﺪاﺑ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻮاﺟ ﺔ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﻔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮﻓﻴﺪ 19-ول ﺑﺘﺎر ﺦ  30ﻣﺎرس واﻟﺜﺎ ﻲ ﺑﺘﺎر ﺦ 30
ﻣﺎي  2020واﻟﺴ ﺮ ﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎ ﻲ ﻣﻦ اﻟﺰ ﺎدة ا ﺪ د ﻰ
اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ ﻟﻸﺟﻮر ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌ ﻦ ا ﺮة
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﺎ اﳌﺮﺳﻮم .2.19.424
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﺸﺮ ﺎء ﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ن ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴ رﻗﻢ  97.15ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ
ﺿﺮاب وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع دراﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ ﳌﺎن.
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و ﻣﺠﺎل اﻟ ﺸﻐﻴﻞ ،أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮﻋ ﻣﺘﺎ ﻌﺔ ﺗ ﻳﻞ اﳌﺨﻄﻂ
اﻟﻮﻃ ﻟﻠ ﻮض ﺑﺎﻟ ﺸﻐﻴﻞ ،وإﻃﻼق إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺟ ﻮ ﺔ ﻟﻺدﻣﺎج ﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﺠ ﺎت ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ –اﻟﺮ ﺎط ﺳﻼ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة -ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان
ا ﺴﻴﻤﺔ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣ ﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ وﻓﺮص اﻟ ﺸﻐﻴﻞ اﻟ
ﺗﻘﺪرﺑﺤﻮا  1.200.000ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت واﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺻﺮح أﻧﮫ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻃﺎراﳌ
ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﳌﻘﺎوﻻت ﻟﺪراﺳﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ ،ووﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻔﻜ اﳌﺴﺘﻘﺒ ﺣﻮل اﳌ ﻦ واﻟﻜﻔﺎءات.
ﻛﻤﺎ أﻓﺎد أﻧﮫ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺬﻛﺮات ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﺄﺛ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ
" ﻮﻓﻴﺪ "19ﻋ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ  ،وﻛﺬا إﻧﺠﺎز دراﺳﺔ ﺣﻮل أﺛﺮ
ﺟﺎﺋﺤﺔ " ﻮﻓﻴﺪ "19ﻋ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ واﳌﻘﺎوﻻت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﺮى ﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪو .
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق إ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎر ﻊ اﳌﺴﻄﺮة ﻟﺪى اﻟﻮزارة،
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﺤﺴ ن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﻟ ﻮض ﺑﺎ ﻮار ﺟﺘﻤﺎ
و ﻌﺰ ﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻮ ﻣﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وإﻃﻼق اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﻟﻠ ﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ا ﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
وﺗ ﻮ ﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ،واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗ ﻳﻞ ورش ا ﻮ ﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
واﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ،واﺳﺘﻜﻤﺎل أﻳﻀﺎ ورش رﻗﻤﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ أ ﺸﻄﺔ اﻟﻮزارة.
و ﺨﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة و ﺳﺮة ،أو ﺖ
اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة أن اﻟﻐﻼف اﳌﺎ اﳌﺮﺻﻮد ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 2021ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  747517000در ﻤﺎ.

11

وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎﳌﺒﻠﻎ و ﳌ اﻧﻴﺔ  2020ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳ وﺻﻞ إ  824792000در ﻤﺎ ،أي ﺑﻔﺎرق  %10,33ﻋﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ
.2021

 أ ﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة،
إن اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮدودﻳﺔ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ إرادة ﻗﻮ ﺔ
وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻴﺎف اﳌ ﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺣ ﻮﻣﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﻞ ﻟ ﻞ
ﻛﺮا ﺎت واﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟ ﻌ ض ﻣﺴ ة اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
ورﻏﻢ وﺟﻮد ﻌﺾ ﻛﺮا ﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟ ﺸﺮ ﺔ اﳌ ﻠﺔ ﻌﺾ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻓﻘﺪ ﺎﻧﺖ ﻨﺎك ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣ ﻤﺔ ووازﻧﺔ ﺷ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ
ﺗﺪﺧﻞ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﺚ ﺳﻮف ﺸ ﻞ ﺣﺎﻓﺰا ﻗﻮ ﺎ وﻣ ﻤﺎ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﻄﺮة ،وأوراش ﺻﻼح اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﺰم
و رادة و ﺮوح اﳌﺒﺎدرة واﻟﺘﺪﺑ اﻟﻌﻘﻼ ﻲ ﻟﻺﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟ ﻞ ﺬﻩ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وأﻣﻠﻨﺎ ﻛﺒ أن ﺗﺆدي ﺬﻩ ﺻﻼﺣﺎت واﳌﺒﺎدرات اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ
واﳌﻨﺠﺰات اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ إ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ،ﻟ ﻲ ﺗ ﺒﻮأ ﺑﻼدﻧﺎ ﺻﺪارة اﻟﺪول
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.
وﺧﻼل ﻞ أﻃﻮار دراﺳﺔ ﺬﻩ اﳌﺸﺎر ﻊ ،ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة
ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻟﻮ ﺎت اﻟ ﺗﺘﺼﺪر ا ﺎﻧﺐ ﺟﺘﻤﺎ  ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻟﻔﻮارق ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي واﻟﻮﺳﻂ ا ﻀﺮي،
ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ
واﺳ ﺪاف اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘ ة واﻟ ﺸﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
" ﻮﻓﻴﺪ ،"19وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻞ اﳌﺸﺎر ﻊ واﳌﺒﺎدرات
و ﺻﻼﺣﺎت ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟ ﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻮﻓ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟ ﻞ
اﳌﻮاﻃﻨ ن واﺗﺨﺎذ ﻞ اﻟﺘﺪاﺑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟ ﺸﺔ
ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ " ﻮﻓﻴﺪ."19-
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وﺧﻼل اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،ﻓﻘﺪ اﻧﺼﺐ ا ﺘﻤﺎم
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﻋ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت و ﺳﺘﻔﺴﺎرات،
ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺎرة إﻟ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺘﻤﺎ و ﺑﺘ ﺎرواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة ﺳ ﺜﻤﺎرﻣﺤﺎر ﺔ اﻟﻔﻘﺮاﳌﺘﻌﺪد ﻌﺎد واﻟ ﺸﺎﺷﺔ.

ﻟﻺرﺗﻘﺎء وﻣﺼﺪر

اﳌﺠﺎل اﻟ ﺑﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ

 اﻟﺘﻄﺮق إ ا ﻌ ﺎﺳﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ " ﻮﻓﻴﺪ "19وﺗﺪاﻋﻴﺎ ﺎاﻟﻜﺒ ة ﻋ ﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳌﺠﺎﻻت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺑﻴﺔ
واﻟﺘ ﻮ ﻦ.
 و ﺬا ﻃﺎر ،ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮاراﻟﺼﺎﺋﺐ ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋ إﺷﺮاك اﻟﻔﺎﻋﻠ ن اﻟ ﺑﻮ ن
وأوﻟﻴﺎء ﻣﻮر و ﺎدﻳﻤﻴ ن واﻟﺒﺎﺣﺜ ن و ﺧﺼﺎﺋﻴ ن ﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ن ﻗﺒﻞ إﺻﺪار
اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻌﺪ ﻟﻀﻤﺎن إﻧﺠﺎﺣﮫ ،واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻀﻮر
ﻛﻤﺒﺪأ أﺳﺎ وراﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎ وﻣﻨ ﻻ ﻏ ﻋﻨﮫ ﺑﻨﺎء ﺼﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
واﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ ﻃﻔﺎل.
 وﺛﻤﻦ ا ﻤﻴﻊ اﳌﺠ ﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ وﺧﺎﺻﺔاﺗﺨﺎذ ﺎ اﻟﻘﺮار اﻟ ﺎع ﺑﺈﻏﻼق اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ا ﺎﺋﺤﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ
ﻋ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤ ن و ﻃﻘﻢ دار ﺔ واﻟ ﺑﻮ ﺔ و ﻮ ﻣﺎ ﺟﻨﺐ ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﺪون
ﺷﻚ ﺎرﺛﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
 وﺗﺄﺳﻒ ا ﻤﻴﻊ ﻋ ﺿﻌﻒ ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﺗﻢ رﺻﺪ ﺎﻟ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ وﻗﻄﺎع اﻟ ﺔ ،ورﻏﻢ
اﻟﺰ ﺎدة اﻟ ﻋﺮﻓ ﺎ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ،
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ﻓﺈ ﺎ ﻻ ﺗﻠ ا ﺎﺟﻴﺎت اﳌ ﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت.

ﻣﻌﺎ ﺔ ا ﺼﺎص اﻟﺬي ﻌﺮﻓﮫ ﺬﻩ

 وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﺿﺮورة ﺳﺮاع ﺑﺘ ﻳﻞ ﻣﺎز ﻐﻴﺔ ﻋ أرضاﻟﻮاﻗﻊ وﺗ ﻮ ﻦ أﻃﺮاﻟﺘﺪر ﺲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎز ﻐﻴﺔ.
ﺎح ﻋ إﺣﺪاث ﻣﺰ ﺪ ﻣﻦ اﳌﺪارس ا ﻤﺎﻋﺎﺗﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺟﻴﺪة ،وﺗﺰو ﺪ ﺎ ﺑ ﺎﻓﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟ ﻴﺔ واﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي ﺷ ﺎﻟﻴﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺴﺎم اﳌﺸ ﻛﺔ ،وﻛﺬا
ﺗﻮﻓ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺎت وﻓﺘﺤ ﺎ أﻣﺎم اﳌﻨﺤﺪر ﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻌﻴﺪة وﻧﺎﺋﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ.
 وﻟﻮﺣﻆ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻣﺮاﻋﺎﺗﮫ اﻟ ﻧﺎﻣﺞ ﺳﺘ ﺎ  ،ﻓ ﻮ ﻻ زال ﻌﺎ ﻲ اﻟ ﺸﺎﺷﺔ اﻟﻘﺼﻮى،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻐﻴﺎب اﳌﻘﻮﻣﺎت ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻀﺎءات ﺗﺮا ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻃﻔﺎل.
 و ﺨﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ  ،ﻓﻠﻮﺣﻆ أن ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻢﺴﺘﻄﻊ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺸ ﻞ ﺟﻴﺪ ،وذﻟﻚ راﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس
ﳌﺤﺪودﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ ﺑ ن اﻟﻮزارة وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ .
 و ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ،أو ا ﻤﻴﻊ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺴﺒﺔ %3أﻓﻖ 5
ﺟﻤﺎ ﻛﺈﻧﻔﺎق ﺳﻨﻮي ﻋ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤ
ﺳﻨﻮات.
 و ﻣﺠﺎل ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﺳﺘﻐﺮب اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدةاﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ﻋﺪم إﻋﻄﺎء ا ﻮﻣﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و وﻟﻮ ﺔ
اﻟﻀﺮور ﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻮﺣﻆ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺪة ﻣﺸﺎ ﻞ ﺸ ﻞ ﻛﺒ ﻋ
إﺛﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﺿﺮورة وﺿﻊ
اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
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و ﺧﺘﺎم اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻧﻮﻩ
ﺟﻞ اﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟ ﺎﻣﺔ اﻟ ﺟﺎءت ﻋ ﻟﺴﺎن ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋ أ ﻤﻴﺔ ا ﻮار اﻟﺬي ﺳﺎد
ﻞ أﻃﻮارأﺷﻐﺎل اﻟ ﻨﺔ ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ وا ﻮﻣﺔ.
وﺳﻮف ﺗﺠﺪون ﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺸ ﻞ ﻣﺪﻗﻖ ﺿﻤﻦ ﺬا اﻟﺘﻘﺮ ﺮ.

 أ ﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة،
و ﻌﺪ ذﻟﻚ ،اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟ ﻨﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮ ﺖ ﻋ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺸﺎر ﻊ اﳌ اﻧﻴﺎت
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ ﻣﺸﺮوع
اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ،و ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺮ ﺎﺿﺔ ،وﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﻴﺠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 اﳌﻮاﻓﻘ ــﻮن 3 :
 اﳌﻌﺎرﺿـﻮن 1 :
 اﳌﻤﺘﻨﻌﻮن 2 :
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة و ﺳﺮة ،وﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﻐﻞ
و دﻣﺎج اﳌ  ،ﻓﻘﺪ ﻌﺎدﻟﺖ ﺻﻮات ﺷﺄ ﻤﺎ ،ﻓ ﺎﻧﺖ اﻟﻨ ﻴﺠﺔ ﺎﻟﺘﺎ :
 اﳌﻮاﻓﻘ ــﻮن 3 :
 اﳌﻌﺎرﺿـﻮن 3 :
 اﳌﻤﺘﻨﻌﻮن  :ﻻ أﺣﺪ
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ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺑرﺳم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2021

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑرﺳم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ2021
ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت
اﻟﺗﺳﯾﯾر
 ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟوزارة
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ
اﻟﺗﺟﮭﯾز
واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺑرﻣﺗﮭﺎ
 ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟوزارة
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ

 ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟوزارة
اﻟﺻﺣﺔ

 ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟوزارة
اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة
واﻷﺳرة
 ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟوزارة
اﻟﺷﻐل واﻹدﻣﺎج اﻟﻣﮭﻧﻲ
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ا:خﻄﻂ اﻟتﺸﺮي@ي واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘHGﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻃﺎر ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣراﺳﯾم ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘرارات اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ
08

37

12

اﻟﻣﺟﻣوع
81

24

اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷو*ى اﳌ.-ﻣﺠﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  21) 2020ﻣﺸﺮوﻋﺎ(
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧص

اﻟﻌدد

ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗواﻧﯾن

05

ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣراﺳﯾم

12

ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗرارات

02

ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺛﺎﺋق ﻣرﺟﻌﯾﺔ

02

اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷو*ى ﻣﻦ اﳌﺸﺎريﻊ اﳌ54ﻣﺠﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2020
ﻣوﺿوع اﻟﻧص

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧص

 .1ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ )ﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﺣﯾﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻘواﻧﯾن  04.00و 05.00و.(06.00
 .2ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ )ﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﺣﯾﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻘواﻧﯾن  36.96و 12.00و.(13.00

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن
) (5

 .3ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ )ﺗﺣﯾﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم .(01.00
 .4ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  07.00اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣداث اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن.
 .5ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون رﻗم  79.19ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  73.00ﺑﺈﺣداث وﺗﻧظﯾم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن.
 .1ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.00.1016اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﯾوﻧﯾو  2001ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 07.00
 .2ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺗﺣدﯾد ﺷروط وﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﺗﻛـوﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾم ﺧـدﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟـﺎن ﻷﺑﻧـﺎء اﻷﺳـر
اﻟﻣﻌوزة وﻟﻸﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﻋﺎﻗﺔ وﻛذا اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣراﺳﯾم
)(12

 .3ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺷﺄن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد وﻣراﺟﻌﺔ رﺳوم اﻟﺗﺳـﺟﯾل واﻟدراﺳـﺔ واﻟﺗـﺄﻣﯾن واﻟﺧـدﻣﺎت ذات اﻟﺻـﻠﺔ ﺑﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗرﺑﯾـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﺗﻛـوﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.
 .4ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺈﺣداث اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
 .5ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺗﺟدﯾد وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎھﺞ واﻟﺑراﻣﺞ ،وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟدﯾﮭﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺳﯾرھﺎ.
 .6ﻣﺷر وع ﻣرﺳوم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد.

ﺗﻧزﯾل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون-اﻹطﺎر51.17

ﻣوﺿوع اﻟﻧص

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧص
 .7ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺷﺄن دروس اﻟدﻋم اﻟﺗرﺑوي.

 .8ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ واﻹرﺷﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣراﺳﯾم
)(12

 .9ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﺷﺗﻐﺎل وأدوار وﻣﮭﺎم ﺟﻣﻌﯾﺎت أﻣﮭﺎت وآﺑﺎء وأوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻠﻣﯾذات واﻟﺗﻼﻣﯾذ.
 .10ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.96.793اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19 ) 1417ﻓﺑراﯾر  ( 1997ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص
ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ.
 .11ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.96.804اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﻣن ﺷوال  19 ) 1417ﻓﺑراﯾر  ( 1997ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص
ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻛوﯾن اﻷطر اﻟﻌﻠﯾﺎ.
 .12ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺑﺈﺣداث وﺗﻧظﯾم وﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﻣرﻛزة ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ.
 .1ﻣﺷروع ﻗرار ﻟوزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻧﺎطق اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﻲ
ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت أﻣﮭﺎت وآﺑﺎء وأوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻠﻣﯾذات واﻟﺗﻼﻣﯾذ.

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘرارات
واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ
) (4

 .2ﻣﺷروع ﻗرار ﻟوزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻧﺎطق اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾﺎت أﻣﮭﺎت وآﺑﺎء وأوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻠﻣﯾذات واﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
 .2ﻣﺷروع ﻧظﺎم داﺧﻠﻲ ﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﺗﻠﻣﯾذ.
 .4ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟدﻻﺋل اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف واﻟﻛﻔﺎءات ،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.






 

2021










2021





58 862

3 375

4 917

53 945

5 481

8 400

40 064

2021

59 450

3 550

5 563

53 887

5 289

6 900

41 698

2020

-1%

-5%

-12%

+0,1%

+4%

+22%

-4%






 



5882020 %1




4 917 2021

%
-12






5 563 2020



8 400 2021




3 375 2021

-5 %

+22
%



6 900 2020




3 550 2020



5 481 2021


 15 000
 2 000

344

+4 %

5 289 2020


17 344


(2021








2021-2020 



11 000 2016
24 000 2017

85 000

  15 000
   2 000
 

 
20 000 2018
 
15 000 2019
102 000

15 000 2020
17 000 2021

 

 

310 183
2020 1 

85 000

 

25,90%


282 001 

28 182 

 

 11



 

117



70 %

*8 035



458



18,5 %

2 104



410



11,5 %

1 300



985



2021-2020 

 13 152 *

 

90 %
  

179


 


15

2021-2020 




اﻟﻣﺷروع  :1اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ وﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة ﺗﻌﻣﯾﻣﮫ

§

ﺗﺳﺟﯾل  110.491طﻔل إﺿﺎﻓﻲ

§

ﺑﻠوغ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣدرس ﺗﺳﺎوي 72,5%

§

إﺣداث  4.541ﻗﺳﻣﺎ ﻟﯾﺻل اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 47.682

§

ﺗﻌﺑﺋﺔ  6.583ﻣرﺑﯾﺔ وﻣرﺑﯾﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎ

§

ﺗﻛوﯾن ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  17.013ﻣرﺑﯾﺔ وﻣرﺑﯾﺎ ﺣول اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﮭﺎﺟﻲ

§

إﻋداد اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟوظﺎﺋف وﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣرﺑﻲ وﻣرﺑﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ

§

إﻋداد ﺷﺑﻛﺎت ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟودة ﺑﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ

§

إﺻدار دﻟﯾل اﻟﻣﺳﺎطر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر أﻗﺳﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ
اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

§

إﻋداد ﻧﻣوذج اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺷراﻛﺎت ﻟﺗدﺑﯾر أﻗﺳﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ

ﻣﺟﻣوع اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ ﺑﻛل أﻧواﻋﮫ ) 140.000ﻣﺳﺟﻠﯾن ﺟدد ﺑرﺳم ( 2021-2020

1.050.428

1.547.900.000

52.223

ﻣﺟﻣوع أﻗﺳﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ ﺑﻛل أﻧواﻋﮫ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣدرس ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ  5-4ﺳﻧوات ﺑﻛل أﻧواﻋﮫ

79%

ﻧﺳﺑﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ

33%

اﻟﺗﺳﯾﯾر

ﺣﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ

38%

647.900.000

ﻋدد اﻟﻣرﺑﯾﺎت واﻟﻣرﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن

26.277

ﻋدد ﻣراﻛز اﻟﻣوارد

ﺑﻧﺎء  3.170ﺣﺟرة

77

ﺗﺄھﯾل  701ﺣﺟرة

ﺗﺟﮭﯾز  3.871ﺣﺟرة

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)*(
900.000.000
)*( اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء واﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺷروع  :2ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌرض اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺗﺣﻘﯾق إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟوﻟوج

§

§

إﺣداث ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  179ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة ﺑرﺳم اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ  2021-2020ﻣﻧﮭﺎ 110
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻘروي وﺗﺗوزع ﺣﺳب اﻷﺳﻼك ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :
•

 63ﻣدرﺳﺔ إﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ  15ﻣدرﺳﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﯾﺔ ﺟدﯾدة

•

 56ﺛﺎﻧوﯾﺔ إﻋدادﯾﺔ

•  60ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺄھﯾﻠﯾﺔ
إﺣداث ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  11داﺧﻠﯾﺔ ﻟﯾﺻل ﺑذﻟك ﻣﺟﻣوع اﻟداﺧﻠﯾﺎت  985داﺧﻠﯾﺔ  62%ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘروي

3.525.642.000

اﻟﺗﺳﯾﯾر
1.468.666.000

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)*(
122

ﻋ د د اﻟ ﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺎ ت اﻟ ﺗﻌ ﻠ ﯾﻣ ﯾﺔ اﻟ ﻣ ز ﻣ ﻊ إﺣ د اﺛﮭ ﺎ ) ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟ و ﺳ ط ﯾن (
ﻋ د د اﻟ د اﺧ ﻠ ﯾﺎ ت اﻟ ﻣ ز ﻣ ﻊ إﺣ د اﺛﮭ ﺎ

26

ﻋ د د اﻟ ﻣ د ار س اﻟ ﺟ ﻣ ﺎ ﻋ ﺎ ﺗ ﯾ ﺔ اﻟ ﻣ ز ﻣ ﻊ إﺣ د اﺛ ﮭ ﺎ

45

 43ﻣدرﺳﺔ إﺑﺗداﺋﯾﺔ
 45ﻣدرﺳﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﯾﺔ

 43ﺛﺎﻧوﯾﺔ إﻋدادﯾﺔ

 36ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺄھﯾﻠﯾﺔ
 26داﺧﻠﯾﺔ

2.056.976.000
ﻣ"#ﺎ
 1.547.000.000درھم ﻟﻺﺣداﺛﺎت
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
 407.619.000درھم ﻟﻠﺗوﺳﯾﻌﺎت
 102.357.000درھم ﻟﻠﺗﺟﮭﯾز
)*( اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء واﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺷروع  :3ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻧﺻﻔﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣـــن اﻟداﺧﻠﯾــــﺎت

177.348

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾـــــــــدﯾن ﻣـن اﻟﻣطﺎﻋــــم اﻟﻣدرﺳــﯾﺔ

1.157.212

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ »ﺗﯾﺳﯾر« *
ﻣﻧﮭم  82%ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻘروي و 1.644.794أﺳرة

2.480.701

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ "ﻣﻠﯾون ﻣﺣﻔظﺔ" * 4.473.354

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳـــــﻲ

354.989

اﻟﺗﺳﯾﯾر
1.570.000.000
اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2.377 2020ﻣﻠﯾﺎر درھم

 1.470.000.000ﺩﺭﻫﻢ

)*( ﺻﻧدوق دﻋم اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
ﻣن اﻟداﺧﻠﯾﺎت
ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
ﻣن اﻟﻣطﺎﻋم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﯾﺳﯾر
ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ "ﻣﻠﯾون ﻣﺣﻔظﺔ"
ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

اﺑﺗداﺋﻲ
إﻋدادي
ﺗﺄھﯾﻠﻲ
اﺑﺗداﺋﻲ
إﻋدادي
ﺗﺄھﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻷﺳر

13.381
82.364
87.363
1.098.253
75.239
8.808
2.593.413
1.711.855
4.652.230
377.294

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺤﻔﻈﺔ

 60.000.000ﺩﺭﻫﻢ

ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

 40.000.000ﺩﺭﻫﻢ

اﻟﻣﺷروع  :4ﺗﻣﻛﯾن اﻷطﻔﺎل واﻟﻣﺗدرﺑﯾن واﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﻋﺎﻗﺔ أو وﺿﻌﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻣدرس

§

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ داﻣﺟﺔ 31%) 3.488 :ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ(

§

ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﯾن دراﺳﺗﮭم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﻣﺟﺔ24.726 :

§

ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﯾن دراﺳﺗﮭم ﺑﺎﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﺎدﯾﺔ92.000 :

§

ﻋدد ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣوارد ﻟﻠﺗﺄھﯾل واﻟدﻋم اﻟﻣﺣدﺛﺔ473 :

§

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻟوﺟﯾﺎت ﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﻋﺎﻗﺔ 20%) 2.300 :ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ(

§

ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟداﻣﺟﺔ3.834 :

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ داﻣﺟﺔ

4.012

ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﯾن دراﺳﺗﮭم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﻣﺟﺔ

30.854

اﻟﺗﺳﯾﯾر

ﻋدد ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣوارد ﻟﻠﺗﺄھﯾل واﻟدﻋم اﻟﻣﺣدﺛﺔ

4.553

11.206.000

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻟوﺟﯾﺎت ﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﻋﺎﻗﺔ

7.351

اﻟﻣﺷروع  :5ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻣدرس اﻻﺳﺗدراﻛﻲ واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ

§

ﻋدد ﻣراﻛز اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ "اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد"  39 :ﻣرﻛزا ،ﻟﯾﺻل ﺑذﻟك اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ  142ﻣرﻛزا

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻣراﻛز اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ) 21.790 : (2021-2020ﻣﺳﺗﻔﯾدا )ة(

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻣراﻛز اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد 9.230 :ﻣﺳﺗﻔﯾدا )ة(

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﺑﺎﺷر 20.874 :ﻣﺳﺗﻔﯾدا )ة(

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 5.653 :ﻣﺳﺗﻔﯾدا )ة(

109.111.400

اﻟﺗﺳﯾﯾر
20.596.400

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)*(
ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻣراﻛز اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

22.963

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻣراﻛز اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد

9.412

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ

5.800

ﻧﺳﺑﺔ إدﻣﺎج اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺳﻠك ﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎس

46%

ﻧﺳﺑﺔ إدﻣﺎج اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺳﻠك ﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد

75%

88.515.000
ﻣﻧﮭﺎ

 40.000.000درھم
ﻹﺣداث  20ﻣرﻛزا ﻟﻠﻔرﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد
 48.515.000درھم
إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﻛﻠﻔﺔ  5000درھم
ﻟ ﻛ ل ﺗ ﻠ ﻣ ﯾذ ﺳ ﻧ و ﯾ ﺎ
)*( اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء واﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺷروع  :6اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻧدﻣﺞ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

§
§
§
§
§
§
§
§
§

اﻟرﺑط واﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻣﺎء 1.198 :ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟرﺑط واﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء 1.390 :ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺻﺑﺎﻏﺔ واﻟﺗرﻣﯾم 1.164 :ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟوﻟوﺟﯾﺎت 557 :ﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺟدﯾد اﻷﺛﺎث 1.723 :ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ 5.815 :ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺣﺟرات اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺗﻌوﯾض اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔﻛك 4.441 :ﺣﺟرة
اﻟﺣﺟرات اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺗدﻓﺋﺔ )ﻣؤﺳﺳﺎت+ﻓرﻋﯾﺎت( 6.298 :ﺣﺟرة
اﻟداﺧﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺗدﻓﺋﺔ  105 :داﺧﻠﯾﺔ

2.081.182.000

اﻟﺗﺳﯾﯾر
31.182.000
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻔرﻋﯾﺎت

76%

54%

77%

60%

77%

59%

76%

58%

77%

54%

1.397

390

ﻋدد اﻟداﺧﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺟﮭﯾزات

221

0

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ
ﻋدد اﻟﺣﺟرات اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺗدﻓﺋﺔ
ﻋدد اﻟداﺧﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺗدﻓﺋﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌوﯾض اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔﻛك

7.542

1.768

4.486

1.856

130

0

73%

48%

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟرﺑط واﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻣﺎء
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟرﺑط واﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻷﺳوار /اﻟﺳﯾﺎﺟﺎت
ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)*(
2.050.000.000

)*( اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء واﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺷروع  :7ﺗطوﯾر وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص

§

ﻋدد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺧﺻوﺻﻲ  1.042.620ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ  5.828ﻣؤﺳﺳﺔ

§

ﻋدد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﯾﺎرﺗﮭﺎ ﻣن طرف ﻟﺟن اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻠﻎ 3.083

§

ﻋدد اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸطر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺷﺗﻐﺎل ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﻠﻎ 10.340

§

ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻘﻠﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺻوﺻﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑرﺳم اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ  2021-2020ﺑﻠﻎ 140.250

§

ﻋدد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺻوﺻﻲ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑرﺳم اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ  2021-2020ﺑﻠﻎ  68ﻣؤﺳﺳﺔ

ﻋدد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺧﺻوﺻﻲ
ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺧﺻوﺻﻲ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺧﺻوﺻﻲ
ﻋدد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﯾﺎرﺗﮭﺎ ﻣن طرف ﻟﺟن اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣراﻗﺑﺔ

6.370
1.025.080
11%
3.973

اﻟﺗﺳﯾﯾر
750.000

اﻟﻣﺷروع  :8ﺗطوﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ

§
§

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﺳﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ؛
إﺻدار طﺑﻌﺎت ﺟدﯾدة ل  20ﻛﺗﺎب ﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ وطﺑﻌﺎت ﻣﻧﻘﺣﺔ ﻟﺑﻌض ﻛﺗب اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن
اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ )ﺷﺗﻧﺑر (2020؛
إﺻدار ﻛراﺳﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻌﺛرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺎت واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺳﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻹﻋدادي )اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ( وﺳﻠك
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ )اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت( ؛

§

ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟدوﻟﯾﺔ

§

ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ

اﻟﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧوي اﻹﻋدادي

(35%) 709.783

اﻟﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ -ﺧﯾﺎر ﻓرﻧﺳﯾﺔ -

(24%) 345.183

اﻟﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ -ﺧﯾﺎر إﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ -

(0,19%) 2.444

ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ  -ﺧﯾﺎر إﺳﺑﺎﻧﯾﺔ -

اﻟﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧوي
اﻹﻋدادي

)(1%
16.628

اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ

(2%) 21.404

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺑراﻣﺞ ﺗﻘوﯾﺔ ﻗدرات
اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 10.508ﻣﺳﺗﻔﯾدا )ة( ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ  1.991ﻣﺳﺗﻔﯾدا )ة(

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﻛوﻧﯾن )ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت( 520
ﻣﺳﺗﻔﯾدا )ة(

§

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺟدﯾد )اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ(
 56.008ﻣﺳﺗﻔﯾدا )ة(

§

ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻠﻣﯾﯾن واﻟﺗﻘﻧﯾﯾن
ﻓﻲ ﺳﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ
 655.835ﻣﺳﺗﻔﯾدا )ة( )(52%

 220ﻣؤﺳﺳﺔ

 287ﻣؤﺳﺳﺔ

101

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺑراﻣﺞ ﺗﻘوﯾﺔ ﻗدرات اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

14.633

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺑراﻣﺞ ﺗﻘوﯾﺔ ﻗدرات اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ

1.796

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺟدﯾد ﻟﺳﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ )ﻣﻔﺗﺷون ،ﻣدراء ،ﻣدرﺳون(

30.041

ﻧﺳﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻹﻋدادي اﻟﻣﺣﺗﺿﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ )ﻋﻣوﻣﻲ وﺧﺻوﺻﻲ(

12%

ﻧﺳﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ اﻟﻣﺣﺗﺿﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ )ﻋﻣوﻣﻲ وﺧﺻوﺻﻲ(

21%

اﻟﺗﺳﯾﯾر
130.600.000

اﻟﻣﺷروع  :9ﺗﺟدﯾد ﻣﮭن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ

§

ﺗﺣﯾﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺟزوءات اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺳﻠك ﺗﺄھﯾل أطر ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻗﺻد ﻣﻼءﻣﺗﮭﺎ ﻣﻊ
اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة؛

§

إﻋداد ﻣﺟزوءة دﻋم وﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوﺟﯾﮫ؛

§

إﻋداد إطﺎر ﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﺗﻛوﯾن "اﻷﺳﺎﺗذة اﻟرؤﺳﺎء" ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن

§

إﻋداد ﻣﺟزوءة ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟداﻣﺟﺔ ؛

§

إﻋداد دﻟﯾل ﺣول إﺟراءات ﺗدﺑﯾر اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﻣﺳﻠك ﺗﻛوﯾن أطر اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ؛

§

إﻋداد ﻣﺳﺎﻗﺎت  MOOCSﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت )أطر اﻟﺗدرﯾس وأطر اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ(؛

§

إﻋداد اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي :اﻟﻧﺳﺧﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

اﻷطر اﻹدارﯾﺔ

اﻷطر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن دورات اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

18.623

73.929

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد

19.396

51.628

اﻻﺑﺗداﺋﻲ

ا ﻹ ﻋدا دي

اﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ

ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﯾن*

594

527

585

ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

10.427

7.614

7.614

اﻷطر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة

اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

اﻟﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد

اﻷطر اﻹدارﯾﺔ

10.399

11.453

اﻷطر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ

35.777

28.608

اﻟﻐﻼف اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺳﻧوي )ﯾوم(
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ  -اﻟﺟدد -

20

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ  -اﻟﻣزاوﻟﯾن -

5

ا ﻻﺑ ﺗ د ا ﺋ ﻲ

5

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟداﻣﺟﺔ

5

DNL

15

ﻣﺧﺗﻠف )ﺣﺳب اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت(

5

*اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗدرﯾس

اﻟﺗﺳﯾﯾر
216.054.300

اﻟﻣﺷروع  :10اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ

§

إرﺳﺎء ﻣﺷروع ﻣؤﺳﺳﺔ ب  (75%) 8.587ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ :ﺗﺧوﯾل إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  50.000درھم

§

ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻟﯾﺻل ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ إﻟﻰ  45ﻣؤﺳﺳﺔ؛

§

ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ ﻟﻺﻧﺻﺎت واﻟوﺳﺎطﺔ 5.580 :ﺧﻠﯾﺔ؛

§

ﻋدد اﻷﻧدﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 30.715 :ﻧﺎد؛

§

اﺳﺗﻔﺎدة  7.222ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﻼت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ؛

§

اﺳﺗﻔﺎدة  7.651ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟطرﻗﯾﺔ؛

§

ﺣﺻول  171ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠواء اﻷﺧﺿر )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  136ﻓﻲ طور اﻟﺣﺻول( ﻟﯾﺻل ﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺟﺔ  554ﻣؤﺳﺳﺔ )ﻣﺷﺎرﻛﺔ (2.476

§

ﺗﻛوﯾن  600ﻣﻧﺳق ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻔﻌﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺳﻠوك اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣواطﻧﺔ
واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺷﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ.

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﻣؤﺳﺳﺔ )اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(

9.593

ﻋدد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻔﺗﺢ )اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(
ﻋدد اﻷﻧدﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ )ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ) (....اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(
ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻹﻧﺻﺎت واﻟوﺳﺎطﺔ )اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(
ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺣﻣﻼت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ

43
30.152
6.259
4.064

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟطرﻗﯾﺔ

3.610

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

2.385

ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺛﻘﯾف ﺑﺎﻟﻧظﯾر

3.390

ﻋدد اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻼﻣﯾذﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ

1.793

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠواء اﻷﺧﺿر )اﻟﻌدد اﻹﺿﺎﻓﻲ(

400

اﻟﺗﺳﯾﯾر
55.368.000

اﻟﻣﺷروع  :11اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ

•

ﻓﺘﺢ " 09ﺛﺎﻧﻮيﺎت اﻟﺮيﺎﺿﻴ0ن" ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎﻟﻚ ريﺎﺿﺔ ودراﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ?ى اﻟﺜﺎﻧﻮيﺘ0ن اﻟﺮيﺎﺿيﺘ0ن اﻟ DCﺗﻢ ﻓﺘﺤهﻤﺎ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑكﻞ ﻣﻦ اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻃﻨﺠﺔ:
 üﺟهﺔ ﺑ DWﻣﻼل  -ﺧﻨﻴﻔﺮة  :ﺑ DWﻣﻼل ) ، (1ﺧﻨﻴﻔﺮة ) ،(1اﻟﻔﻘﻴﮫ ﺑﻦ ﺻﺎلح )،(1
 üﺟهﺔ اﻟﺸﺮق :ﺑﺮكﺎن )،(1
 üﺟهﺔ ﻣﺮاﻛﺶ  -آﺳﻔﻲ :ﻣﺮاﻛﺶ ) ،(1آﺳﻔﻲ ) ،(2اﻟﺼﻮيﺮة )(2
اﺳﺘﻔﺎدة  384ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻟﻚ ريﺎﺿﺔ ودراﺳﺔ؛

•
•

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪدهﺎ  131واﺳﺘﻔﺎدة  25.511ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ أنﺸﻄwvﺎ؛
ﺗﺄهﻴﻞ  140ﻣﻠﻌﺐ ريﺎ{| Dﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻮيﺎت اﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻠﻴﺔ؛

•

• إﺟﻤﺎ?ي الجﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ اÄحﺪﺛﺔ 4.778 : ASS

ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﺗﺿﻧﺔ ﻟﻣﺳﺎر "رﯾﺎﺿﺔ ودراﺳﺔ" )اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(
ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻣﺳﺎر "رﯾﺎﺿﺔ و دراﺳﺔ"
ﻋدد اﻟﻣراﻛز اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ )اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(

40
2.899
189

ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ

41.958

ﻋدد اﻟﻣﻼﻋب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺗﺄھﯾل

229

ﻋدد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ) ASSاﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(

6.295

اﻟﺗﺳﯾﯾر
1.000.000

اﻟﻣﺷروع  :12ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم واﻟدﻋم اﻟﻣدرﺳﻲ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

§ إﺻدار اﻷطر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﻛﯾﻔﺔ ﻟﻣواﺿﯾﻊ اﺧﺗﺑﺎرات اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
§ إدراج اﻟﻣﺳﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻛوﻓﯾد ،19-وﺗﻧظﯾم اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وﻓق ھذه اﻹﺟراءات
§ ﺗﻘدﯾم ﺣﺻص اﻟدﻋم واﻟﺗﻘوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺿﯾر ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
§ ﺗﻛﯾﯾف ﻣواﺿﯾﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺑﺳﻠك اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﻋﺎﻗﺔ
§ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  10.700ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
§ ﺗﻘدﯾم ﺣﺻص اﻟدﻋم اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻔﺎﺋدة  3.693.300ﺗﻠﻣﯾذ

اﻻﺑﺗداﺋﻲ

اﻹﻋدادي

اﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘوﯾم
اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ

اﻟﺗﺳﯾﯾر*

92%

91%

88%

120.603.000

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺣﺻص اﻟدﻋم
اﻟﻣدرﺳﻲ

62%

59%

59%
* اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ
وﺛﺎﺋق اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ

اﻟﻣﺷروع  :13إرﺳﺎء ﻧظﺎم ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻠﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﺑﻛر واﻟﻧﺷﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

§ اﻟرﺑط واﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻣﺎء 1.198 :ﻣؤﺳﺳﺔ
§ اﻟرﺑط واﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء 1.390 :ﻣؤﺳﺳﺔ
§ اﻟﺻﺑﺎﻏﺔ واﻟﺗرﻣﯾم 1.164 :ﻣؤﺳﺳﺔ
§ اﻟوﻟوﺟﯾﺎت 557 :ﻣؤﺳﺳﺔ
§ ﺗﺟدﯾد اﻷﺛﺎث 1.723 :ﻣؤﺳﺳﺔ
§ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ 5.815 :ﻣؤﺳﺳﺔ
§ اﻟﺣﺟرات اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺗﻌوﯾض اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔﻛك 4.441 :ﺣﺟرة
§ اﻟﺣﺟرات اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺗدﻓﺋﺔ )ﻣؤﺳﺳﺎت+ﻓرﻋﯾﺎت( 6.298 :ﺣﺟرة
§ اﻟداﺧﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺗدﻓﺋﺔ  105 :داﺧﻠﯾﺔ
ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة اﻟرؤﺳﺎء )إﻋدادي وﺗﺄھﯾﻠﻲ(
ﻋدد أﻗﺳﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣؤطرة ﺑﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺗذة اﻟرؤﺳﺎء ﻟﻠﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻓﺿﺎء ﻣﺣدث  /ﻣؤھل وﻣﺟﮭز ﻟﻠﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ
واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻋدد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن دﻋم اﻟﻘدرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ
واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرﺳت ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم وﻓق
اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣرﺟﻌﻲ
ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدﻣﺟت ﻣﻛون اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺿﻣن
ﻣﺷﺎرﯾﻌﮭﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ

35.191
57.391
1.219
47.765
2.797
2.651

7.915.000
اﻟﺗﺳﯾﯾر
6.885.000
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)*(
1.030.000
)*( اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء واﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺷروع  :14ﺗطوﯾر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم

§
§
§
§
§
§

§
§

ﺗﺠه 2.227 %$ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ )(18%) (VMM
ربﻂ  5.386ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ بﺸﺒﻜﺔ اﻷﻧHGﻧيﺖ ) (77%؛
ﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح ﻣﻌﺪات ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺎت ل  188ﻣﺆﺳﺴﺔ؛
اﺳﺘﻔﺎدة  1.040ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺠه%$ات ﺟﻴ 1 ZYو ﺟﻴ2 ZY؛
إﺻﺪار  6.339ﻓﻴﺪﻳﻮ تﻌﻠﻴﻤﻲ و 931ﺗﻤﺮيﻦ و 587اﻣﺘﺤﺎن ﻋ_ Hاﳌﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ telmidtice.ma؛
ﺗﻜﻮيﻦ  78.414إﻃﺎر ﺗﺮبﻮي ﻋﻦ بﻌﺪ fي إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻤﺮاريﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮjي؛
 58ﻣﻮرد رﻗﻤﻲ ﻋkى ﺷكﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺮبﻮيﺔ وﺣﺰم تﻌﻠﻴﻤﻴﺔ تﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ؛
إﺷهﺎد  2.624ﻣﻦ اﻷﻃﺮ اﻟHGﺑﻮيﺔ و 136ﻣﻦ اﻷﻃﺮ اﻟHGﺑﻮيﺔ fي ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

111.050.000

اﻟﺗﺳﯾﯾر
1.050.000
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)*(
110.000.000

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﮭزة ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط )(SMM

42%

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﮭزة ﺑﺣﻘﯾﺑﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط )(VMM

43%

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﮭزة ﺑﺣﻘﯾﺑﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط )(VMM

26%

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻹﺻﻼح

29%

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣدﯾث ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﯾﻧﻲ  1و ﺟﯾﻧﻲ 2

20%

ﻋدد اﻷطر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﺣﺿورﯾﺔ وﻋن ﺑﻌد ﺣول اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت

11.375

ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط )(VMM

)*( اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء واﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺷروع  :15اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺗدﺑﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

ﺗﻮﻇﻴﻒ  15000ﻣﺪرس ﻣﻦ أﻃﺮ اﻷكﺎدﻳﻤﻴﺎت الجهﻮيﺔ ﻟﻠ>?ﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻮيﻦ

اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻣن أطر اﻟﺗدرﯾس ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﻼك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ

27.209

اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻣن اﻷطر اﻹدارﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﻼك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ

6.629

اﻟﺗﺳﯾﯾر
700.000.000

اﻟﻣﺷروع  :16ﺗطوﯾر اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗدي

§ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﺛﻼث ﺳﻧوات )اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  130.13ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(؛
§ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﯾﺔ  E-budget2ﺧﻼل ﺗﻘوﯾﺔ ﻗدرات ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت؛
§ إرﺳﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧدﻣﺞ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت  GID-AREFﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﺑرﺳم ﺳﻧﺔ  2020ﻛﻣرﺣﻠﺔ
ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2021
§ أﺟرأة وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣرﺻد ﻷﻣور ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﮭوض ﺑﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
§ اﻧﺟﺎز  470ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وإﻓﺗﺣﺎص؛
§ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣدﯾري ﻟﻼﺗﻣرﻛز اﻹداري ﻟﻠﻘطﺎع ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﯾﺔ ﻓﻲ  16ﺷﺗﻧﺑر 2019؛
§ اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﺗدﺑﯾرﯾﺔ ل  39.369ﻣن اﻷطر اﻹدارﯾﺔ؛

196.516.300
ﻋدد اﻷطر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟدورات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠرﻓﻊ
ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﺗدﺑﯾرﯾﺔ ﺟﮭوﯾﺎ وإﻗﻠﯾﻣﯾﺎ

82.490

ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻻﻓﺗﺣﺎص

2.340

اﻟﺗﺳﯾﯾر
165.321.300
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)*(
31.195.000
)*( اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء واﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺷروع  : 17ﺗﻌزﯾز ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن واﻟﺷرﻛﺎء ﺣول اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ

§ ﺗﺟدﯾد أﻛﺛر ﻣن  2.900ﻣﻛﺗب ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷﻣﮭﺎت واﻵﺑﺎء واﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
§ إﺑرام ﺣواﻟﻲ  5.590اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﯾن وطﻧﯾﯾن ودوﻟﯾﯾن وﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ
§ إﻧﺟﺎز أﻛﺛر ﻣن  5.900ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔ )ﺑﻼﻏﺎت ﺻﺣﻔﯾﺔ ،ﻣﻘﺎﻻت وﺣوارات ﺻﺣﻔﯾﺔ  ،ﺣﻣﻼت ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﺳﻣﻌﯾﺔ وﺑﺻرﯾﺔ
ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺗﻐطﯾﺎت إﻋﻼﻣﯾﺔ ،ﻟﻘﺎءات وﻧدوات ﺻﺣﻔﯾﺔ(

ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣزﻣﻊ إﻧﺟﺎزھﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣواﻛﺑﺔ ﺗﻧزﯾل
ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻹطﺎر
ﻋدد اﻟدورات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋدة اﻷطر اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗواﺻل
واﻟﺷراﻛﺔ ﺟﮭوﯾﺎ وإﻗﻠﯾﻣﯾﺎ وﻣﺣﻠﯾﺎ

924

61

اﻟﺗﺳﯾﯾر
4.329.000
)*( اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء واﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺷروع  :18ﺗﻘوﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

§ ﺗﺠﺪﻳﺪ أﻛ() ﻣﻦ  40%ﻣﻦ اﻟﺘﺠه10ات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺈدارات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
§

15.205.000

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮاCي  30%ﻣﻦ اﻟﺘﺠه10ات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ

اﻟﺗﺳﯾﯾر
7.605.000
ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ )أﻗل ﻣن  5ﺳﻧوات(
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ

75%

ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ )أﻗل ﻣن  5ﺳﻧوات(
ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ

77%

ﻋدد اﻟدورات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋدة اﻷطر اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ
ﺑﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻋﻼم ﺟﮭوﯾﺎ وإﻗﻠﯾﻣﯾﺎ

30

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)*(
7.600.000

)*( اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء واﻻﻟﺗزام


2021
1 680 189 000 ,00







2 093 947 000,00

756 353 000,00 445 404 000,00

1 126 684 000,00 433 503 000,00

373 975 000,00 478 432 000,00

533 760 000,00 403 463 000,00
1 840 679 000,00




2 326 569 000,00

846 909 000,00 553 619 000,00

1 401 808 000,00 533 940 000,00

440 151 000,00 373 739 000,00

311 135 000,00 390 821 000,00

1 423 700 000,00

1 343 768 000,00




404 222 000,00 303 694 000,00

297 890 000,00 375 324 000,00

1 379 697 000,00

2 433 377 000,00  

347 404 000,00 277 449 000,00

393 223 000,00 491 731 000,00

97 646 000,00

54 236 000,00

48 610 000,00 52 559 000,00

1 349 028 000,00

51 952 000,00




  

603 457 000,00 359 970 000,00
385 601 000,00 321 853 000,00
387 343 000,00

105 871 000,00




704 344 000,00 327 949 000,00

1 345 259 000,00 596 387 000,00


 



622 725 000,00 316 821 000,00

690 032 000,00 358 344 000,00

204 441 000,00






152 831 000,00 90 746 000,00
143 766 000,00 78 424 000,00

21 275 000,00

20 545 000,00 32 644 000,00
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اﻟﻣﺷروع  :2ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌرض اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺗﺣﻘﯾق إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟوﻟوج

§

ﻣدن اﻟﻣﮭن واﻟﻛﻔﺎءات

إﺣداث ﻣدن اﻟﻣﮭن واﻟﻛﻔﺎءات :

 ﻣدن ﻓﻲ طور اﻟﺑﻧﺎء ب:ﺟﮭﺔ اﻟﺷرق ،ﺟﮭﺔ ﺳوس ﻣﺎﺳﺔ ،ﺟﮭﺔ طﻧﺟﺔ ﺗطوان اﻟﺣﺳﯾﻣﺔ،
ﺟﮭﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺧﻧﯾﻔرة وﺟﮭﺔ اﻟﻌﯾون اﻟﺳﺎﻗﯾﺔ اﻟﺣﻣراء

-

اﻟﺷروع ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﮭذه
اﻟﻣدن

§

 اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻧﺎء ﻣدن اﻟﻣﮭن واﻟﻛﻔﺎءات ﺑﺳت ﺟﮭﺎتواﻟﺷروع ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣدن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
 وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﮭذه اﻟﻣدن وﺗﻧﻔﯾذه اﻻﻓﺗﺗﺎح اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﮭذه اﻟﺑﻧﯾﺎتاﻟدﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ):(2022-2021
•
ﺟﮭﺔ اﻟﺷرق ،ﺟﮭﺔ ﺳوس ﻣﺎﺳﺔ ،ﺟﮭﺔ اﻟﻌﯾون اﻟﺳﺎﻗﯾﺔ
اﻟﺣﻣراء
اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ):(2023-2022
•
ﺟﮭﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺧﻧﯾﻔرة ،ﺟﮭﺔ اﻟرﺑﺎط ﺳﻼ اﻟﻘﻧﯾطرة ،ﺟﮭﺔ
طﻧﺟﺔ ﺗطوان اﻟﺣﺳﯾﻣﺔ ،ﺟﮭﺔ درﻋﺔ ﺗﺎﻓﯾﻼﻟت وﺟﮭﺔ ﻛﻠﻣﯾم
واد ﻧون
اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ):(2024-2023
•
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟﮭﺎت

اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع :
 3,6ﻣﻠﯾﺎر درھم  :ﻣن  200إﻟﻰ
 500ﻣﻠﯾون درھم ﻹﻧﺷﺎء ﻛل ﻣدﯾﻧﺔ
•  2ﻣﻠﯾﺎر درھم  :ﺻﻧدوق اﻟﺣﺳن
اﻟﺛﺎﻧﻲ
•  70ﻣﻠﯾون درھم  :ﻟﻛل ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣن طرف ﻛل ﺟﮭﺔ
• اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ  :اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ )رﺳم اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﮭﻧﻲ(

ﻗرى اﻟدﻋم واﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘروي

اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل إﺣداث ﻗرى اﻟدﻋم
واﻟﻣواﻛﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘروي »  ،« VARاﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣدد :
§

ﺣﺎﺟﯾﺎت ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻗروﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﺣﺿرﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات
واﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺷﺑﺎب ﻣن
اﻟﻔرص واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﮭﺎ ھذه اﻟﻣﻧﺎطق؛

§

اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻘرى
واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻌدات واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ.

§

ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل ﻹﻧﺷﺎء ھذه اﻟﻘرى ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷراﻛﺎت ﻣﻊ
ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون وﻛذا اﻟﺗزاﻣﺎت ﻛل ﺷرﯾك ﻓﻲ ھذا
اﻟﻣﺷروع.

• إﻧﮭﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣداث ﻗرى اﻟدﻋم
واﻟﻣواﻛﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘروي واﻟﺷﺑﮫ اﻟﺣﺿري » « VAR

3-

ﻣﻼﯾن

درھم

ﻣﺧﺻﺻﺔ

ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻹﺣداث ﻗرى
اﻟدﻋم واﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘروي

• اﻟﺷروع ﻓﻲ إﺣداث  20ﻗرﯾﺔ ﻟﻠدﻋم واﻟﻣواﻛﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻘروي واﻟﺷﺑﮫ ﺣﺿري » « VAR

واﻟﺷﺑﮫ ﺣﺿري » « VAR
  20ﻣﻠﯾون درھم ﻹﺣداث  20ﻗرﯾﺔﻟﻠدﻋم واﻟﻣواﻛﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘروي
واﻟﺷﺑﮫ ﺣﺿري

» « VAR

)ﺑﻣﻠﯾون درھم ﻟﻠوﺣدة(

اﻟﻣﺷروع  :3ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻧﺻﻔﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

§ اﺳﺗﻔﺎدة  44.160ﻣﺗدرب ﻣن اﻟﻣﻧﺢ
اﻟدراﺳﯾﺔ،

ﺑﻐﻼف

ﻣﺎﻟﻲ

ﻗدره

ﺣو ا ﻟﻲ

 156,51ﻣﻠﯾون درھم.

دا ﺧﻠﯾ ﺔ

اﻻﺳﺗﻔﺎدة

ﻣن

اﻟﻣﻧﺣﺔ

اﻟدراﺳﯾﺔ

)اﻟﻐﻼف اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺢ 180 :

§ إﺣداث  8داﺧﻠﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻋددھﺎ 136
ﺑطﺎﻗﺔ

ﺗﻣﻛﯾن ﺣواﻟﻲ  70 000ﻣﺗدرب ﻣن

اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ

ﻣﻠﯾون(.

ﺗ ﻘ در

ب  19437ﺳرﯾر
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻧﺣﺔ
ﻟم ﯾﺗم رﺻد أﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدات ﻟﻠﻣﻧﺣﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻣﺗدرﺑﻲ
اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺑﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2021

اﻟﻣﺷروع  :7ﺗطوﯾر وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص

§ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺄھﯾل اﻟﺷﻌب واﻋﺗﻣﺎد
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺧﺎص

§

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺄھﯾل اﻟﺷﻌب
واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

§

إﻧﺟﺎز ﺗﺟرﺑﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺄھﯾل
وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺧﺎص
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم
واﻟﺧﺎص ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣﺗدرﺑﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﺷواھد اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ
ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ

§

ﺗﻣﻛﯾن  5.000ﻣﺗدرب ﻣن ﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺧﺎص

§ اﺳﺗﻔﺎدة  4.625ﻣﺗدرب ﻣن ﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺧﺎص ،ﺑﻐﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﻗدره
ﺣواﻟﻲ  17,7ﻣﻠﯾون درھم.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺷﻌب واﻋﺗﻣﺎد
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 3ﻣﻠﯾون درھم ﺳﻧوﯾﺎ

اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ
ﻓﻲ

ﻣﺻﺎرﯾف

اﻟﺗﻛوﯾن

ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ
اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻌﺗﻣدة
 20ﻣﻠﯾون درھم ﺳﻧوﯾﺎ

اﻟﻣﺷروع  :8ﺗطوﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ

§

وﺿﻊ اﻵﻟﯾﺎت ﻟرﺻد واﺳﺗﺑﺎق وﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻣن
اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

§

وﺿﻊ اﻵﻟﯾﺎت ﻟرﺻد واﺳﺗﺑﺎق وﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻣن
اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﻛﯾﺔ

§

اﻟﺷروع ﻓﻲ وﺿﻊ آﻟﯾﺎت رﺻد واﺳﺗﺑﺎق وﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت
ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹدارة واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن،
اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻣﻼﺑس ،اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك.

§

وﺿﻊ آﻟﯾﺎت رﺻد واﺳﺗﺑﺎق وﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن

 3ﻣﻠﯾون درھم

ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  :اﻹدارة واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن،
اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻣﻼﺑس ،اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ،اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺷﺑﮫ اﻟطﺑﻲ،
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧدﻗﺔ

إﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل ﻋرض اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗدرﯾﺟﻲ
ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات

§

إﻋداد  3ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ

§

إﻋداد  4ﺑراﻣﺞ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ
اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﯾك وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻟﺗواﺻل

§

إﻋداد ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻛﻔﺎءﺗﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ”اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ“ وﻛذا روح اﻟﻣﺑﺎدرة
واﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ﺿﻣن ﺟﮭﺎز اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻹﺻﻼح ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﮭﻧﻲ

§

إﻋداد  8ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﻔﺎءات

§

ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءﺗﯾن
اﻷﺳﺎﺳﯾﺗﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ”اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ“ وﺑروح
اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ

 2,5ﻣﻠﯾون درھم

اﻟﻣﺷروع  :8ﺗطوﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ
§ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﻲ

§

§

ﻋدد اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻣﮭﻧﻲ :

• 37.000

ﺑﺎﻟﺗدرج اﻟﻣﮭﻧﻲ

• 81.801

ﺑﺎﻟﺗﻣرس اﻟﻣﮭﻧﻲ

§

اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣن أﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋرض اﻟﺗﻛوﯾن
ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻣﮭﻧﻲ ﯾﺗﻼﺋم وﺣﺎﺟﯾﺎت ﺳوق اﻟﺷﻐل ﺑﻐﻼف
ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘدر ب  5,5ﻣﻠﯾون أورو ﻋﻠﻰ ﻣدى  5ﺳﻧوات

ﺑﺎﻟﺗدرج اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر

 4ﻣﻼﯾﯾن درھم

اﻟﻣﮭﯾﻛل؛
§

ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻣﮭﯾن ﺑﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ

إﻧﺟﺎز دراﺳﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن

ﻣﮭﻧﻧﺔ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻣﮭﯾﻛل

إﻧﺟﺎز دراﺳﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﺗدرج
اﻟﻣﮭﻧﻲ

§

ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻧزﯾل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون  60.17ﺑﺷﺄن
ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.

ﺗﺣدﯾد ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗدرج اﻟﻣﮭﻧﻲ
 2ﻣﻠﯾون درھم
ﺗﻣوﯾل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرج اﻟﻣﮭﻧﻲ
 65ﻣﻠﯾون درھم
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻧدوق إﻧﻌﺎش
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب

اﻟﻣﺷروع  :8ﺗطوﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ
§ ﺗﻌزﯾز اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص:

§ إﺣداث وﺗدﺑﯾر ﻣﻌﺎھد ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ
وﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺻﻐرى واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗﻛوﯾن اﻷطر اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
““ Middle Management

§

•

إﻧﺟﺎز اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣداث ﻣﻌﮭد
اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ وﺗدﺑﯾر
اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺻﻐرى واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗﻛوﯾن اﻷطر
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺟﮭﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺳطﺎت

•

اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻋداد اﻟدراﺳﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ واﻟﺷروع ﻓﻲ
أﺷﻐﺎل اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ )اﻟﻛﻧدي(

•

ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع  65 :ﻣﻠﯾون درھم

أﺷﻐﺎل ﺑﻧﺎء وﺗﺟﮭﯾز ﻣﻌﮭد اﻟﻛﻧدي

ﻓﺗﺢ ﻣﻌﮭد اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة واﻟﻧﺟﺎﻋﺔ

اﻟﺷروع ﻓﻲ إﺣداث ﻣﻌﮭد ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن اﻟﻣﺎء

اﻟطﺎﻗﯾﺔ ﺑورزازات ﺑطﺎﻗﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘدر ب 400ﻣﻘﻌد

واﻟﺗطﮭﯾر واﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺟﮭﺔ ﻓﺎس ﻣﻛﻧﺎس ﺑﻛﻠﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺑﯾداﻏوﺟﻲ
§

اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ واﻟﺷروع ﻓﻲ

اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻧﺟﺎز  15ﻣﺷروع ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن طرف ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣدي اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻹﺣداث  9ﻣراﻛز
ﺟدﯾدة وﺗﺄھﯾل  6ﻣراﻛز ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻛﻠﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ب 100
ﻣﻠﯾون دوﻻر

 31ﻣﻠﯾون درھم

ﺗﻘدر ب  61ﻣﻠﯾون درھﻣﺎ

 10ﻣﻠﯾون درھﻣﺎ

اﻟﻣﺷروع  :9ﺗﺟدﯾد ﻣﮭن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
§

§

إﺣداث اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن واﻷوﺻﯾﺎء وﻣراﻛزه اﻟﻣﺣورﯾﺔ

اﻟﺷروع

ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن

§

اﻟﻣﻛوﻧﯾن واﻷوﺻﯾﺎء :

اﻟﻣﻛوﻧﯾن واﻷوﺻﯾﺎء ﺑﺗﺎﻣﺳﻧﺎ ﺑﻛﻠﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣﻛوﻧﯾن واﻷوﺻﯾﺎء وﺗﺟﮭﯾزه

ﺗﻘدر ب  134ﻣﻠﯾون درھﻣﺎ
§
§

إﻋداد دﻓﺗر اﻟﺗﺣﻣﻼت ﻗﺻد ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﺳﺎﻋدة
ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻻﺗﺣﺎد

ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ

ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻧطﻼق اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن

ﻣﻧﺻﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدر

اﻟﻣﻛون واﻟﻣدﯾر واﻟﻣدﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟوﺻﻲ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ
ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ.

اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺣوري ﻓﻲ ﻣﮭن
ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎرات :

اﻷوروﺑﻲ ﻹﺻﻼح ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ

ﺑﻠورة  12ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﮭن اﻟﺗﻛوﯾن :

 46ﻣﻠﯾون درھم

اﻟﺷروع ﻓﻲ إﺣداث ﻣرﻛز ﻣﺣوري ﺑﺷراﻛﺔ

ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن واﻷوﺻﯾﺎء ،وذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ

اﻟﻣﻛوﻧﯾن واﻷوﺻﯾﺎء
§

إﻧﮭﺎء أﺷﻐﺎل ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن

اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن

ب  17ﻣﻠﯾون درھم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  60ﻣﻠﯾون
درھم ﻛدﻋم ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻛورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون

 17ﻣﻠﯾون درھم

اﻟﻣﺷروع  :12ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم واﻟدﻋم اﻟﻣدرﺳﻲ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
§

ﺗﻔﻌﯾل اﻹطﺎر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺷﮭﺎد

§ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ

§ إﻋداد اﻷدوات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد
وﺗﺻﻧﯾف اﻟﺷﮭﺎدات؛

§ ﺗﻧظﯾم ورش ﻋﻣل ﺣول اﻟﻣﺳﺎطر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ
§ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻹطﺎر اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻺﺷﮭﺎد

§ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ واﻟﺟﮭﺎت
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺷﮭﺎد
§ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﻣﻧﺻﺎت

اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻷطر اﻟﺗﺄھﯾل

 5ﻣﻠﯾون درھم

اﻟﻣﺷروع  :13إرﺳﺎء ﻧظﺎم ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻠﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﺑﻛر واﻟﻧﺷﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

إﻗرار ﻧظﺎم ﻧﺎﺟﻊ وﻧﺷﯾط ﻟﻠﺗوﺟﯾﮫ ﻋﺑر ﻣواﻛﺑﺔ
اﻟﻣﺷروع اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل:
§

إرﺳﺎء ﻣﺳﺎر اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﮭن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ

§

ﺗﻘدﯾم ﻋرض اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﻣدرﺳﺔ وﯾﺳﺗﮭدف
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗوﯾﻲ اﻟﺗﺧﺻص واﻟﺗﺄھﯾل

§

إﻋداد دﻋﺎﺋم إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﮭن
ﺑﮭدف ﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣﺳﺎرات واﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ

§

إرﺳﺎء ﻧظﺎم اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺟﻌل اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻻوﻟﯾﺔ

 4ﻣﻠﯾون
درھم

اﻟﻣﺷروع  :16ﺗطوﯾر اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗدي
§

اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ

إﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﺗﺗﺑﻊ إدﻣﺎج ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ

§

§

ﻓوج  9 ،2016أﺷﮭر ﺑﻌد اﻟﺗﺧرج ،ھم ﺟﻣﯾﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻛوﯾن

اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺷﻐﻠﺔ

اﻟﻣﮭﻧﻲ وأﺳﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
§

 :% 67,1ﻧﺳﺑﺔ اﻹدﻣﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ

§

 :% 68,6ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﺗدرج اﻟﻣﮭﻧﻲ

اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ  9أﺷﮭر

§

 :% 70,4ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻣرس اﻟﻣﮭﻧﻲ

ﺑﻌد اﻟﺗﺧرج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔوج 2019

§

 :% 65,7ﻧﺳﺑﺔ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد
اﻟوطﻧﻲ

§

إﺻدار ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓوج
 36 ،2016ﺷﮭرا ﺑﻌد اﻟﺗﺧرج.

§

إطﻼق اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺣول ﻣدى رﺿﻰ

اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺣول ﺗﺗﺑﻊ اﻹدﻣﺎج
اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ  9أﺷﮭر ﺑﻌد اﻟﺗﺧرج
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔوج .2019

§

إﺗﻣﺎم وإﺻدار ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺣول ﺗﺗﺑﻊ

 4,6ﻣﻠﯾون درھﻣﺎ

اﻟﻣﺷروع  :16ﺗطوﯾر اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗدي
§

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ وإﻋداد ﻣرﺟﻌﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟودة

ﺳﻧوات 2023-2021

§ ﺗﻧزﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ
§

اﻟﺗﻛوﯾن ب  250ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف

ﺗﻧزﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ب
250

اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص

ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم

 2,5ﻣﻠﯾون درھم ﺳﻧوﯾﺎ

واﻟﺧﺎص ﺳﻧوﯾﺎ ،ﻟﯾﺻل ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
إﻟﻰ  2.000ﻣؤﺳﺳﺔ؛
§

ﺑﻠورة ﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﮭﻧﻲ وإﺣداث ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺟودة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذه
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
وﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺟودة

اﻟﻣﺷروع

ﻣﻣول ﻣن طرف ﺣﺳﺎب ﺗﺣدي
اﻷﻟﻔﯾﺔ )(MCC

اﻟﻣﺷروع  :16ﺗطوﯾر اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗدي
§

ﺗﻧزﯾل اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣدﯾري ﻟﻼﺗﻣرﻛز اﻹداري

ﻣواﺻﻠﺔ

ﻧﻘ ل

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت

ﻣن

اﻟﻣرﻛز

§

ا ﻟﻣ ﺻ ﺎﻟﺢ ا ﻟﻣ ر ﻛ ز ﯾ ﺔ ﻟﻘ ط ﺎع ا ﻟﺗ ﻛ و ﯾ ن ا ﻟﻣ ﮭ ﻧ ﻲ

إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣدﯾري ﻟﻼﺗﻣرﻛز
اﻹداري

إﻋ د اد ﻣ ﺷ ر و ع ﻣ ر ﺳ و م ﺑ ﺈﻋ ﺎد ة ھ ﯾ ﻛ ﻠﺔ

§

إﻋ د اد ﻣﺷ ر و ع ﻣر ﺳ و م ﺑ ﺈﺣ د اث و ﺗ ﻧ ظ ﯾ م
و ﺗ ﺣ دﯾ د ا ﺧ ﺗ ﺻ ﺎﺻ ﺎت ا ﻟﻣ ﺻ ﺎﻟﺢ ا ﻟﻼ ﻣ ﻣ ر ﻛ ز ة
ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ  :إﺣداث  12ﻣدﯾرﯾﺔ
ﺟﮭوﯾﺔ و  45ﻣدﯾرﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن
اﻟﻣ ﮭ ﻧ ﻲ

اﻟﻣﺷروع  :18ﺗﻘوﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

§

اﻟﺷروع ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣﻧدﻣﺞ ﻟﻠﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل :

§

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺧطط اﻟﻣدﯾري ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘطﺎع
اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ

§

ﺗﺣدﯾد ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﮭﻧﻲ

§

ﻣﻊ ﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣن ﻧظم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻻﺗﺣﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻹﺻﻼح ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ
§ ﺗﺣدﯾث اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ

ﺗﺣدﯾث اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
دﻋم اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻹﺻﻼح ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﮭﻧﻲ

§

§ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ

اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻋداد ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻸرﺷﻔﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

§ إﺣداث ﻣرﻛز ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎص ﺑﻘطﺎع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ
§ وﺿﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻸرﺷﻔﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

 15ﻣﻠﯾون درھم

ﻣﻠﺧــــــص اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

ﻣ ﺺ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻮ ﻦ اﳌ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ2021
ﻋﻘﺪت ﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟ ﺎ ﻳﻮم
ر ﻌﺎء  25ﻧﻮﻧ  2020ﻋ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺧﺼﺺ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌ اﻧﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ،وذﻟﻚ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ رﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ ،و ﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ أﻣﺰازي
وز ﺮ اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ،واﻟﺴﻴﺪ ادر ﺲ
أوﻋﻮ ﺸﺔ اﻟﻮز ﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺪى وز ﺮ اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ اﳌ ﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ،وﻋﺪد ﻣﻦ أﻃﺮ اﻟﻮزارة ،وﺛﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺳﻮاء ﺸ ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻋﻦ ﻌﺪ.
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،أﻋﻄﻴﺖ اﻟ ﻠﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮز ﺮ ﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ
ﻣﻌﺰزا ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ، 2020وﻛﺬا ﺗﻘﺪﻳﻢ ا ﻄﻮط اﻟﻌﺮ ﻀﺔ ﻟﻠﻤ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ، 2021ﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ رﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ ﺑﺎب اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﺪاﺧﻼت ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﺴﻄﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ
ﻣﺠﻤﻞ ﺧﺘﻼﻻت اﻟ ﻌ ﺸ ﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ إﺑﺪا ﻢ ﳌﻼﺣﻈﺎت و ﺴﺎؤﻻت ﺗﻨﺼﺐ
ﺟﻤﻴﻌ ﺎ إﺛﺮاء اﻟﻨﻘﺎش وإﺑﺪاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘ ﺣﺎت اﻟ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ دﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮزارة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺄ ﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
و ﻜﺬا ،ﻓﻘﺪ ﻋ ت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ
ﻛﺮﻛ ة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوع ﻣﺠﺘﻤ ﻳﺮا ﻦ ﻋ ﺳ ﺜﻤﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﺸﺮي
وﺗﺄ ﻴﻠﮫ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ ﺛﻼث ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻣ ﻤﺔ ،و اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ
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اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺮا ﻨﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟ ﺸ ط اﻟﻔﺼﻞ ﺑ ن ﺻﻞ ﺟﺘﻤﺎ واﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺪرا ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒ ﻋ
ﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺮ ﺟﺘﻤﺎ اﳌﻨﺼﻒ ،و وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟ ﻳﻔ ض
ﻓ ﺎ أن ﺗ ﻮن ﻣﺤﺮ ﺎ ﻟﻺرﺗﻘﺎء وﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺘﻤﺎ و ﺑﺘ ﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻴﺪ ﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات ﺑﺄن ﺳ ﺜﻤﺎر اﳌﺠﺎل اﻟ ﺑﻮي ﻣ ﻢ
ﳌﺤﺎر ﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺘﻌﺪد ﻌﺎد ﺑ ﺴﺒﺔ  44,8%وﻛﺬا اﻟ ﺸﺎﺷﺔ.
و ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ،اﻋﺘ ت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﺑﺄن ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ا ﻴﻮي
ﺗﺮا ﻦ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻼدﻧﺎ ﻛﻘﺎﻃﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺬي ﺗﺄ ﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣ اﻧ ﺘﮫ ﻇﺮﻓﻴﺔ اﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﺮ ﻣ ﺎ ﺑﻼدﻧﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ
وﺗﺪاﻋﻴﺎ ﺎ اﻟﻜﺒ ة ﻋ ﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳌﺠﺎﻻت ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ
ﺣﻴﺚ اﺑﺘﻜﺮت اﻟﻮزارة ﺣﻠﻮﻻ وأﻧﻤﺎﻃﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺠﺎوز ﺗﺒﻌﺎت ﻮﻓﻴﺪ 19وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻋﺘﻤﺎد"اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻌﺪ " ﻮﺳﻴﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺳﺎ ﻤﺖ إ ﺣﺪ ﻛﺒ
ﻣﻦ ﺎﺗﮫ زﻣﺔ واﻟ ﺎن ﻟ ﻧﺎﻣﺞ" ﺟﻴ "اﻟﺬي ﺗﻢ إ ﺸﺎؤﻩ ﻣﻨﺬ أﻛ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات
ﺛﺮ اﻟﺒﺎرز إﻧﺠﺎﺣﮫ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﺳﻂ ا ﻀﺮي.
وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ،أﺷﺎرت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت إ أن اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻦ ﻌﺪ ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﻺﻛﺮا ﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎ ﻌﺪام أو
ﺿﻌﻒ ﺻ ﻴﺐ ﻧ ﻧ ﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ا ﺒﺎل واﻟﻘﺮى اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ،
وﻏﻴﺎب ﺟ ﺰة ﻟﻜ وﻧﻴﺔ( ﻟﻮﺣﺎت ،ﺣﻮاﺳ ﺐ ،ﺗﻠﻔﺎز ...) ،ﺳﻮاء ﻟﺪى ﻃﺮ اﻟ ﺑﻮ ﺔ
أو اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،اﻟ ء اﻟﺬي ﺳﺎ ﻢ ﺗﻜﺮ ﺲ اﻟ ﻮة وا ﻌﺪم ﺗ ﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺘﻤﺪرﺳ ن
ﺴ ﺐ اﻟﻔﻮارق ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻟ ﺸﺎﺷﺔ ،و ﺬا ﻃﺎر ،ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار
اﻟﺼﺎﺋﺐ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﮫ اﻟﻮزارة ﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،وﺣﺜﺖ ﻋ ﺿﺮورة إﺷﺮاك اﻟﻔﺎﻋﻠ ن اﻟ ﺑﻮ ن وأوﻟﻴﺎء ﻣﻮر
و ﺎدﻳﻤﻴ ن واﻟﺒﺎﺣﺜ ن و ﺧﺼﺎﺋﻴ ن ﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ن ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻨﻈﻢ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻌﺪ ﻟﻀﻤﺎن إﻧﺠﺎﺣﮫ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻀﻮري ﻛﻤﺒﺪأ
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أﺳﺎ وراﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎ وﻣﻨ ﻻ ﻏ ﻋﻨﮫ ﺑﻨﺎء
ﻟﺪى ﻓﺌﺔ ﻃﻔﺎل.

ﺼﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ وﺧﺎﺻﺔ

وﺟﺎءت ﻋﺪة ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺜﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠ ﻮدات اﻟﻮزار ﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻇﻞ
ا ﺎﺋﺤﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﺗﺨﺎذ ﺎ اﻟﻘﺮار اﻟ ﺎع ﺑﺈﻏﻼق اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ
ا ﺎﺋﺤﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤ ن و ﻃﻘﻢ دار ﺔ واﻟ ﺑﻮ ﺔ و ﻮ ﻣﺎ ﺟﻨﺐ ﺑﻼدﻧﺎ
ﺑﺪون ﺷﻚ ﺎرﺛﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺷﺎدة ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎ ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎف اﻟﺪراﺳﺔ
ﺷ ﺮ ﺷ ﻨ  2020وا ﺮص ﻋ إﻧﺠﺎح اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺪر وﻣﺮورﻩ ﺸ ﻞ ﺳﻠﺲ رﻏﻢ
ﻇﺮوف ا ﺎﺋﺤﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻨﺎو ﻲ ﻷول ﻣﺮة ،إﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﺰ ﺎرات
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻘﺮى اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟ
ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻔ ﻮم ﺣ ﻮﻣﺔ اﻟﻘﺮب.
وأﻛﺪت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ أﻧﮫ رﻏﻢ اﳌﻜ ﺴﺒﺎت اﻟ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺬا
اﻟﻘﻄﺎع ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻋﺪة ﻋﺮاﻗﻴﻞ وإﻛﺮا ﺎت وﻣﻌﻴﻘﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﻴﻴﻒ
اﻟ اﻣﺞ واﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق ﺑ ن ا ﺎت
و ﻗﺎﻟﻴﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻷوﺳﺎط اﻟﻘﺮو ﺔ وإﺣﺪاث ﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺪر ﺲ وﺗ ﻮ ﺎ ﻣﺠﺎل
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻋﻼم و ﺗﺼﺎل وﺗﺰو ﺪ ﻢ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺷﺘﻐﺎل ا ﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓ ا ﻮاﺳ ﺐ و ﺟ ﺰة ﻟﻜ وﻧﻴﺔ ،وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮ
واﻟ ﺑﻮي و ﻌﻤﻴﻖ وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ﺑﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮ ﺎء واﳌﺘﺪﺧﻠ ن
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ن.
وﺗﺄﺳﻔﺖ إﺣﺪى اﳌﺘﺪﺧﻼت ﺣﻮل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮزارة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﳌﻨ ﻴﺔ
إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ا ﻴﻮي ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻞ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺻﻮدة
ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻢ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﮫ ،و ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰ ﺎدة
اﻟ ﻋﺮﻓ ﺎ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ( ﺣﻮا  2000ﻣﻨﺼﺐ )ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﺈ ﺎ
ﻃﺮ
ﻻ ﺗﻠ ا ﺎﺟﻴﺎت اﳌ ﺔ ﻣﻌﺎ ﺔ ا ﺼﺎص ا ﺎد اﻟﺬي ﻌﺮﻓﮫ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ﺑﻮ ﺔ ،و ﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪة اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﻮ ﺮﻩ إ
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ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻷ ﺎدﻳﻤﻴﺎت وﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﮫ ﻣﻦ إﺷ ﺎﻻت ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وا ﺮ ﺎت
ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ا ﺔ.
وﺛﻤﻨﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻔﻮ ﺞ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻛﺘﻈﺎظ
ﻗﺴﺎم ﺧﻼل ﻓ ة ا ﺎﺋﺤﺔ وﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻢ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﮫ ﻣﻦ ﺑﺮوز
ﻋﻮارض أﺧﺮى ﻛﺘ ﻢ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺪر ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺬي ﻳﻀﻄﺮ ﻟﺘﺪر ﺲ ﻋﺪة أﻓﻮاج أو
ﺗﺪر ﺲ ﺗﺨﺼﺺ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﮫ )ﻓ ﻳﺎء  +ﻟﻐﺔ ﻋﺮ ﻴﺔ ﻛﻤﺜﺎل(.
و ذات اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟ ﺑﻮ ﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة
ﺴﻮ ﺔ ﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺎ ﻟﺴﻨﻮات ) (2017/2018/2019ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
رﻏﻢ ﺴﻮ ﺔ وﺿﻌﻴ ﻢ دار ﺔ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﳌ ﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺿﺮاب ،ﻣﻤﺎ
ﺴﺘﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ا ﻮار أﻣﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻛ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺎﻓﺔ ا ﻠﻮل
وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮﻓ ن وﺣﺎﻣ اﻟﺸ ﺎدات وﻣ ﻠﻔﻮ اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
وﻋﻼﻗﺔ ﺑ ﺳﻴﻢ ﻣﺎز ﻐﻴﺔ ،ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﺿﺮورة ﺳﺮاع ﺑﺘ ﻳﻞ
ﻣﺎز ﻐﻴﺔ ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وﺗ ﻮ ﻦ أﻃﺮ اﻟﺘﺪر ﺲ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎز ﻐﻴﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺮﻛﺰ ا ﻮي ﻟﻠ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ اﻟ ﻌﺮف ﺧﺼﺎﺻﺎ،
إﺿﺎﻓﺔ إ ﺿﺮورة إﺣﺪاث اﳌﺪارس ا ﻤﺎﻋﺎﺗﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺟﻴﺪة
وﺗﺰو ﺪ ﺎ ﺑ ﺎﻓﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟ ﻴﺔ )ﻣﺎء ،ﻛ ﺮ ﺎء ،ﺴ ﻴﺞ ،ﻣﺮاﺣﻴﺾ( ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي
ﺷ ﺎﻟﻴﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺴﺎم اﳌﺸ ﻛﺔ ،وﻛﺬا ﺗﻮﻓ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺎت وﻓﺘﺤ ﺎ
أﻣﺎم اﳌﻨﺤﺪر ﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻌﻴﺪة وﻧﺎﺋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ اﻟﻮ ﺎء.
وﺷ ﻠﺖ اﳌﺪاﺧﻼت ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮق إ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣ ﻤﺎ
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺑﻮ ﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫ اﻟ ﻧﺎﻣﺞ ﺳﺘ ﺎ  ،ورﻏﻢ ﺗﺪارﻛﮫ ﻻﺣﻘﺎ
ﻓﺈﻧﮫ ﻻزال ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎﺷﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻐﻴﺎب اﳌﻘﻮﻣﺎت ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻔﻀﺎءات
ﺗﺮا ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إ أﻧﮫ ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺗﺬﺑﺬب اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺑ ن
ﺳﻨﺔ  2017ﺑﺤﻴﺚ ﺗ اوح ﺴﺒﺔ وﻟﻮج ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎﺑ ن ﺣﻮا 658.789
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ﺳﻦ  4ﺳﻨﻮات أو أﻛ  ،و ﺴﺒﺔ ، 8,43%إﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮ ﻴﺎت اﻟ
ﻌﺎ ﻲ ﻧ ﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﺻﻠ ﺎ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴ ﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ ﺬا اﻟﻮ ﺎء ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮ ﻲ ﻟ ﺎ ﻳﺮا ﺣﻘﻮﻗ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮ ﺔ وﺗﺄﻃ ﺎ ﺸ ﻞ ﻳﻼﺋﻢ
و ﺴﺎﻳﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮا ﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺛ ت إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﺪر اﳌﺪر اﻟ ﻻ ﺗﺰال رﻗﺎم
ﺸﺄ ﺎ ﻣﻘﻠﻘﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺼﺪر ﺎ أ ﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺶ آﺳﻔﻲ ﺑ ﺴﺒﺔ  ، 7,86%و ﻠﻎ ﻣﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺳﻨﺔ  2015ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ اب اﻟﻮﻃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  (300و  508ﺗﻠﻤﻴﺬ )أي
ﺑ ﺴﺒﺔ  ، 8,8%وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟ ﺴﺒﺔ إ  ، 7,1%ﻏ أﻧﮫ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎﻣﻲ  2017و 2018
ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺪة اﻟ ﺪر اﳌﺪر ﻟﻴﺼﻞ إ ﺣﻮا  (431,87أﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ )ﻣ ﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق
126أﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﺪا ﻲ و ﻮ ﻣﺎ ﻌﺎدل  7,4%ﻣﻦ اﳌﺘﻤﺪرﺳ ن اﳌ ﻠ ن
ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺴﺎر ﺑﻘﻄﺎع اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ ،وﻛﺬا ﻣﻐﺎدرة ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  431.876أﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ
ﺳﻠ ﻲ ﺑﺘﺪا ﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي و ﻋﺪادي ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟ ﻢ ﻋ ﺷ ﺎدة ﺗﺨﻮل ﻟ ﻢ وﻟﻮج
ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ وذﻟﻚ ﻣﺎﺑ ن ﺳﻨ  2018 ، 2014ﻣﻌﻄﻴﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﺻﺪر ﺎ اﳌﺠﻠﺲ
ﻋ ﻟﻠ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ .
وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ،ﻃﺮﺣﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺼﻮ وﻣﺎ أﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ
ﺟﺸﻊ ﻣﺨﻴﻒ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟ ﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ
ﺻﺮﺣﺖ ﺎ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪت أ ﺎ ﺎﻧﺖ ﻌﻴﺪة ﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ا ﺲ
اﻟﻮﻃ واﻟﺮوح اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻟ ﻳﺘﻤ ﺎ اﳌﻐﺎر ﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮم ورﻓﺾ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻮا ﺪ ﳌﻦ أراد ﻐﻴ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ ﺧﻼف ﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺼﻮ اﻟ أﺑﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺣﺲ ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺒﺎدرات
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم أو ﻋﻔﺎء ﻣ ﺎ ﺸ ﻞ ﺎﻣﻞ ،و ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أ ﺖ ﻌﺾ
اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ ﺿﺮورة ﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
ﻣﻦ  140أﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ ا ﺼﻮﺻﻴﺔ ﺟﺮاء ﺷ ﺎﻟﻴﺎت اﳌ ﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺑ ﺎ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ وﻋﺪم ﺗﻮﻓ ﻩ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ا ﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟ ﻳﻮﻓﺮ ﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
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وﻣﻦ ﺟ ﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،دﻋﺎ أﺣﺪ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن إ ﺿﺮورة ﺗﻮﻃ ن ﻣﻀﺎﻣ ن اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻃﺎر وإرﺳﺎ ﺎ وﻃﻨﻴﺎ وﺟ ﻮ ﺎ واﻟ ﺴﺮ ﻊ ﺑﺈﻧﺰال اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟ ﺎ
أﻗﺮب ﺟﺎل ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن دور اﳌﺪرﺳﺔ ا ﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﺸﺮ ﻚ ﻓﺎﻋﻞ اﻟ ﺑﻴﺔ
واﻟﺘ ﻮ ﻦ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮ ﻦ اﳌ

:

ﺣﻈﻲ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪورﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش اﻟ ﺎم واﻟﻐ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺎت
واﳌﻘ ﺣﺎت ،وﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺎﻋﻼ رﺋ ﺴﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء أﻏﻠﺐ اﳌﺪاﺧﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠ ن
اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴ ن و ﻗﺘﺼﺎدﻳ ن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ اﳌﺆ ﻠﺔ واﻟ ﻴﻊ ﻋ
إدﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب ور ﻂ اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﺴﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،ﻏ أن ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻢ ﻳﻨﻞ ﻣﺎ ﺴﺘﺤﻘﮫ
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ و ﺘﻤﺎم ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋ ﻟﺴﺎن أﺣﺪ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳ ﺘﻈﺮ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ
أﻣﺲ
ﺟﻞ وراش اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟ
ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻌ
ا ﺎﺟﺔ إ ﻃﺎﻗﺎت ﻗﺎدرة ﻋ اﻟﺪﻓﻊ ﻠﺔ ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ وإﺧﺮاج اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺎﺑﺔ إ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ،ﻟﺬا ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ إﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ
ﻟﻠﺘ ﻮ ﻦ اﳌ ﺑﺎﳌﺪن اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻘﺮى واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﳌﺜﻞ ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ
ﻃﺮ ﻖ ﻋﻘﺪ ﺷﺮا ﺎت واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟ اﺑﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜ ن ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي
ﻣﻦ وﻟﻮﺟ ﺎ ،وﻛﺬا ﺗﺤﻮ ﻞ ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﺴﻜﻦ و ﻃﻌﺎم اﻟﺬي ﺎن ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺮﺳﻢ
ﺳﻨﺔ  2020واﻟ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓ ﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ا ﺎﺋﺤﺔ ووﺿﻌ ﺎ ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻮ ﻦ
اﳌ اﻟ ﺰ ﻠﺔ اﻟ ﻻ ﺗﺮ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺎرﻩ
واﺳ ﺸﺮاف آﻓﺎﻗﮫ اﻟﻜ ى ،وﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﮫ أﺻﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮؤ ﺔ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻺﺻﻼح اﻟ ﺑﻠﻮر ﺎ اﳌﺠﻠﺲ ﻋ ﻟﻠ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ ﻐﻴﺔ ﺗﻜﺮ ﺲ
ﻣﺒﺪأ ا ﻮدة ﻟ ﻤﻴﻊ ،و ﺬا ﻃﺎر ﺣﺜﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ ﺿﺮورة اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺪراﺳﺎت اﺳ ﺸﺮاﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﳌ ﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن ﻨﺎك دراﺳﺎت ﺸ إ
اﻧﺪﺛﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌ ﻦ ا ﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮ
6

إ إرﺳﺎء ﺗ ﻮ ﻨﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻌﺼﺮ ،وﻛﺬا ﺗﺪﺑ اﻟﻘﻄﺎع وﻓﻖ ا ﺎﻣﺔ ﺗﻤﻮ ﻞ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ )اﻟﺮﺳﻢ اﳌ ( ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺗﺨﺼﻴﺼﮫ ﻟﻠﺘ ﻮ ﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻘﻂ
دون اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﺳﺎ  ،إﺿﺎﻓﺔ إ ﺿﺮورة ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧ ن اﳌﺆﻃﺮة ﻟﻠﺘ ﻮ ﻦ اﳌ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ . 17.60
وﺗﺪارك اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﳌﻮﺟﻮدة
وﺟﺎءت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﺑﺄن ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ،وذﻟﻚ راﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﳌﺤﺪودﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ ﺑ ن اﻟﻮزارة
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ  ،وﻛﺬا ﻏﻴﺎب ﺟﺪوﻟﺔ ﻣﺸ ﻛﺔ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ﻨﻈﻴﻢ اﳌﺒﺎر ﺎت واﻟ ﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ  ،وﻋﻠﻴﮫ ﻓﺈن ﻗﻄﺎع اﻟﺘ ﻮ ﻦ
اﳌ ﻗﻄﺎع ﻣ ﻢ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻮ ﺮﻩ وﺗﻨﻮ ﻊ ﻣﺴﺎﻟﻜﮫ وﺗﺤﻔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻮﻟﻮج إﻟﻴﮫ
ﻋ ﺗ ﺴﻴﻂ اﳌﺴﺎﻃﺮ وإﺣﺪاث اﳌﺰ ﺪ ﻣ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ داﻋﻤﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ .
 ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﻌﺘ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎ ﺘﻤﺎم ﻛﺒ ﻣﻦ اﻟ ﳌﺎن و ﺘﺠ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮ ﺘﮫ ﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺎر رﻗﻢ  51.17اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﻟﺬي ﺳ ﺴﺎ ﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﮫ إﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ ﻗﻮ ﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﻤﺎ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﺮاع ﺗ ﻳﻠﮫ
ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺮ ﺢ ر ﺎن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ ،ﻏ أﻧﮫ اﻋﺘ ت
اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  2021ﻏ ﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻢ ﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ،رﻏﻢ اﻟﺰ ﺎدة اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ اﻟ ﻋﺮﻓ ﺎ ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻟ
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  0,75%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ ، 2020أي ﻣﺎ ﻌﺎدل  94ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ دون اﺣ ﺴﺎب
اﻋﺘﻤﺎدات ﻟ ام ،ﻓﺈن اﳌ اﻧﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻇﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
ﻃﻌﺎم واﻟﺴﻜﻦ ،وﻛﺬا اﳌﻨﺢ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮازي
ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ اﻟﻀﺮور ﺔ
اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣ ﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺜﻴﻒ ا ﻮد واﻟﻌﻤﻞ ﻋ دﻋﻢ اﻟﺘﻤﺪرس
ا ﺎﻣ وﺗﺤﺴ ن ا ﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﺟﺘﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﳌﻨﺢ ﻌﻤﻞ ﻋ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻴﻌ ﺎ ﻷﻛ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ أو ﻌﻤﻴﻤ ﺎ
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ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﮫ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأﻧﮫ
ﻳﺼﻌﺐ اﺣ ﺴﺎب ﺬا ﺧ ﺸ ﻞ دﻗﻴﻖ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑ ن
اﻟﻄﻠﺒﺔ وا ﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،إﺿﺎﻓﺔ إ ﺿﺮورة اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ و ﺣﻴﺎء ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺬل اﳌﺰ ﺪ ﻣﻦ ا ﻮد
ﻟﺘﺤﺴ ن اﻟﻮﻟﻮج إ ا ﺎﻣﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ ذات ﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺤﺪود ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ
ﺷﺮوط وﻟﻮﺟ ﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎ ﺼﻮل ﻋ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺣ ن ﻳﺘﻢ إﻗﺼﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ
ا ﺎﺻﻠ ن ﻋ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ  16و ،17ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻮت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋ ﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺸﺎﻏﺮة اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻮﻟﻮج اﳌﺤﺪود.
وأ ﺖ ﻌﺾ اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ ﺿﺮورة إﺣﺪاث ﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ا ﺎت اﻟ ﻌﺮف ﺧﺼﺎﺻﺎ ﻛﺠ ﺔ درﻋﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ،أو إﺣﺪاث
ﻧﻮاة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أو ﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟ ﺎ ورزازات ،زا ﻮرة،
ﺗﻨﻐ ...إ  ،ﻟ ﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎ ﺮة اﻟ ﺪر ا ﺎﻣ اﻟ ﺗ ﻮن ﻧﺘﺎج اﻟﺒﻌﺪ وﻗﻠﺔ
ﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟ ﺗ ﺘ إ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ.
و ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،دﻗﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻧﺎﻗﻮس ا ﻄﺮ ﺣﻮل اﻟﺘ ﻠﻔﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎ ﻈﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟ ﺪر ا ﺎﻣ ﺑﺒﻼدﻧﺎ واﻟ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮا  3ﻣﻼﻳ و 700
ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد إﺣﺪى ﺗﺼﺮ ﺤﺎت اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع
4ﻓ اﻳﺮ ، 2020ﺑﺤﻴﺚ أن  60%ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ا ﺎﺻﻠ ن ﻋ ﺷ ﺎدة ﺑ ﺎﻟﻮر ﺎ ﺷﻌﺒﺔ
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻻ ﻳﻮاﺻﻠﻮن دراﺳﺎ ﻢ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ
ا ﺼﻮل ﻋ أي ﺷ ﺎدة ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب  13,3%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌ ﻠ ن ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻮﻟﻮج اﳌﻔﺘﻮح .وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة أﻳﻀﺎ إ إﺷ ﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌ ﻠ ن
ﺳﻠﻚ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﺣﻮا  80%ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ا ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮ ﺎط ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
أﻃﺮوﺣﺎ ﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
وأﺛﺎرت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻣﺴﺄﻟﺔ ارﺗﻔﺎع رﺳﻮم اﻟ ﻴﻞ ﺑﺎ ﺎﻣﻌﺎت
ا ﺎﺻﺔ وا ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻦ ا ﺎص ،وﻛﺬا ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻐﻼل ﻃﻠﺒﺔ ﻠﻴﺔ
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اﻟﻄﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﳌﺘﺪر ﻮن اﳌﺮاﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﺣﻮا  90%ﻣ ﻢ ﻃﻠﺒﺔ
وﺣﻮا  99%ﻳﺪاوﻣﻮن ﻟﻴﻼ.
 و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﻓﻘﺪ ورد إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ أن اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺘﻤﺎ
واﻟﺒﻴ أو ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺴﺒﺔ  3%ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤ ﺟﻤﺎ ﻛﺈﻧﻔﺎق ﺳﻨﻮي ﻋ
أﻓﻖ  10ﺳﻨﻮات و  1,5%أﻓﻖ  5ﺳﻨﻮات ،ﻣﻤﺎ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ
ﻋ رﻓﻊ اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮ ﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮ ﻞ ﻣﻦ
ﻃﺮف و ﺎﻻت ﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ واﻟﺘﻘ  ،ﻣﻌ ﺪ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ، ...وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻔ ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﺸﺎر ﻊ ﻣﺠﺎﻻت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أو إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗ م ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
و ﺼﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻧﺠﺎح ﺻﻼح اﻟ ﺑﻮي اﳌ ﺸﻮد ر ﻄﮫ أﺳﺎﺳﺎ
ﺑﺈﻋﻄﺎء وﻟﻮ ﺔ ﻟ ﻠﻮل اﻟ ﺑﻮ ﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﳌﻌﺎ ﺔ اﺧﺘﻼﻻت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋ اﺳ ﺒﻌﺎد ﻣﻨﻄﻖ اﳌﻌﺎ ﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻟﻺﺷ ﺎﻟﻴﺎت اﻟ ﺑﻮ ﺔ وﺗﺠﺎوز اﳌﻘﺎر ﺔ
اﻟﻜﻤﻴﺔ إ ﻣﺎ ﻮ ﻧﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﻛ ﻋ اﳌﺴ ﺪف ﺳﺎ ﻣﻦ ﺻﻼح
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ة ،وﻛﺬا ﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌﺤﺘﻮ ﺎت واﳌﻀﺎﻣ ن ،وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟ اﻣﺞ واﳌﻨﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻘﺎر ﺎت اﻟﺘﺪﺑ ﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺴﻴ اﻟﺸﺄن اﻟ ﺑﻮي ،و ﺬا ﻣﺮ ﻻ
ﻳﺘﺄ ﻰ إﻻ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ا ﺎﻣﺔ ا ﻴﺪة ور ﻂ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ وا ﺮص ﻋ ا ﻮدة
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺪﺑ داري واﳌﺎ  ،وﺿﻤﺎن ﺗ ﺎ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻮﻟﻮج اﻟ ﺑﻮي ،إﺿﺎﻓﺔ
إ ﺗﺜﻤ ن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﮫ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮ ﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻩ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،وﻛﺬا ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺎر ﺔ ﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن اﻟ ﺑﻮ ن و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ن
ﺗﻼﻣﻴﺬ ،أﺳﺎﺗﺬة ،إدارة ﺗﺮ ﻮ ﺔ ،ﻣﺴ ون ،ﻣﺴﺆوﻟﻮن ،ﻣﻔ ﺸﻮن ،ﻧﻘﺎﺑﺎت ،ﺟﻤﻌﻴﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ ،...وإﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮ ﺢ اﻟﺮ ﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
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أﺟوﺑﺔ اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ
واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
واﻟﺳﯾد اﻟوزﯾر اﻟﻣﻧﺗدب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

 ﺟﻮاب اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮاﳌﻨﺘﺪب ﻟﺪى وز ﺮاﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮ ﻦ اﳌ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌ ﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ ،ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻟﻠﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﻋ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺪاﺧﻼ ﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟ
ﻌﻜﺲ إﳌﺎﻣ ﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣﻦ
ﻣﻘ ﺣﺎت ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﳌﻼﺣﻈﺎ ﻢ و ﺴﺎؤﻻ ﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،ﻣﺮﻛﺰا ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻮﺟﺰة ﺣﻮل ﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ أﺛ ت ﻣﻦ ﻃﺮﻓ ﻢ ﻧﻮرد ﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳ :
ﺗﺨﻮ ﻞ اﳌﻨﺢ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ  :أو ﺑﺄن ﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻮ ﺎﺟﺲ اﻟﻮزارة
أﻳﻀﺎ ،ﻏ أن ﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻣ ﺎﻧﻴﺎت أﻛ ﺑﻜﺜ ﻣﻤﺎ ﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﺸ ا
ﺑﺄن اﳌﻨﺢ ﺗﺨﻮل ﺑﻨﺎء ﻋ ﻗﺮار ﺟ ﻮي ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟ ﻦ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ
رﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻞ ﺟ ﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺎ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻨﺢ
وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي ﺑﺮوز ﻌﺾ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت واﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﳌﻌ ﻋ ﺎ اﳌﺪاﺧﻼت،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﳌﺨﺼﺺ ﻟ ﺎ ) (%75ﻣﻮازاة ﻣﻊ ﺿﺮورة
ﺗﻮﻓ ﺛﻼث ﺷﺮوط رﺋ ﺴﻴﺔ و اﻟﻨﻮاة ا ﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟ واﳌﻄﻌﻢ ا ﺎﻣ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،و ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب ﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻓﺘﺨﺼﺺ ﻟ ﺎ ﺴﺒﺔ ،%100
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻳﺮﺗﻘﺐ ﺑﻠﻮغ ﺴﺒﺔ  152أﻟﻒ ﻣﻨﺤﺔ ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺘﻮﺻﻞ ﺎ ﺣﻮا 200.3538أﻟﻒ ،و ﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺴﺒﺔ ا ﺎﺻﻠ ن
ﻋ ﺷ ﺎدة اﻟﺒ ﺎﻟﻮر ﺎ ) 200و 70أﻟﻒ( ﻳﻈﻞ رﻗﻤﺎ ﻛﺒ ا ،ﻛﻤﺎ أن ﺴﺒﺔ 152
أﻟﻒ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻐﻄﻴ ﺎ ﻌﺪ إﻃﺎراﳌ اﻧﻴﺔ ا ﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ
وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺪد ﻣﻦ أﺟﻞ ﻐﻄﻴ ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳ ﺘﻢ ﻌﻮ ﺾ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﻐﻠﻘﺔ
ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ إﻃﺎر ﻣﻨﺢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑ ﺴﺒﺔ  0,9ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ،ورﻏﻢ
ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺰﻣﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟ ﺎ ﺳﺘﻈﻞ ﻏ ﻣﻤﻜﻨﺔ إﻻ ﺑﺘﻈﺎﻓﺮ ﺟ ﻮد
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮ ﺎء ،واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﻘﺎر ﺎت ﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻹﺑﺪاع ﺣﻠﻮل ﻐﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻨﺢ ،ﻛﻤﺎ ﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ا ﺎت اﻟ ﺗﺨﺼﺺ
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ﻣ ﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎز ﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إ دور اﻟ ﻴﺂت اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎ ﻤﺔ
ﺎﺗﮫ اﳌﻨﺢ )ﻛﺠ ﺔ ﻓﺎس -ﻣﻜﻨﺎس ﻧﻤﻮذﺟﺎ(.
وﻟﻮج اﳌﺆﺳﺴﺎت ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ذات
اﻟﻌﺪاﻟﺔ و ﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺤﺪود  :أﻛﺪ ﺑﺄن ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت رواﻓﺪ ﺎ وﻃﻨﻴﺔ ﺎﻟ ﻠﻴﺔ
اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤ ﻨﺪﺳ ن ،ﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ وﻛﺬا اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺑ ﺷﻴﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ أ ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺴﺘﻘﻄﺐ أﻋﺪاد ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗ اوح ﻣﺎﺑ ن
 35أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻐﺮب ،وذﻟﻚ ﻟ ﻔﺎظ ﻋ ﺟﻮدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺎ ،وﻛﺬا ﻣﺤﺎر ﺔ اﻟ ﺪرا ﺎﻣ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺤﻴﺚ أن
ﺴﺒﺔ ﻧﺨﺮاط ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗ اوح ﻣﺎ
ﺑ ن  %90و ،%95وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺻﺮﺣﺖ ﺑﮫ دراﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﻋ
ﻟﻠ ﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ ،ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ذات ﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻔﺘﻮح
ﺣﻮا  ،%47واﻟ ﻢ  4ﻠﻴﺎت ) ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
و ﻠﻴﺎت داب واﻟﻌﻠﻮم ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟ ﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت( ،و اﻟ
ﻌﺮف ﺪرا ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﻛﺒ ا و ﺴﺘﻘﻄﺐ أﻋﺪادا ﻛﺒ ة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈن
اﻟﻮﻟﻮج إ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات ﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺤﺪود ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺷﺮط
ﺳﺘﺤﻘﺎق وا ﺼﻮل ﻋ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺤﺪدة ﻟﻮﻟﻮﺟ ﺎ،ﻏ أﻧﮫ ﺧﻼ ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ
ﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﺘﺎ ﻲ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺒﻌﺪ اﳌﺠﺎ
ﺬا
وﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﺪل اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﮫ ،و ﻌﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸ ﺎﻳﺎت
ﻣﺘﺤﺎن ا ﻮي وﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺼﺪد ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﺪل اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﮫ
اﻟﺒ ﺎﻟﻮر ﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة ﳌﺒﺪأ ﺗ ﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﻮ ﻢ
اﳌﺴﺘﻤﺮ ،ﻷن ﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻨﻘﻂ اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﺎ اﳌﺪارس ا ﺼﻮﺻﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺸ ا إ أن ﺴﺒﺔ  35أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ اﻟ ﺗﺘﺎ ﻊ دراﺳ ﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات ﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺤﺪود ﺗﻢ ﺑﻨﺎءا ﻋ ﺣﺼﻮﻟ ﺎ ﻋ اﳌﻌﺪل
18و ،19ﻛﻤﺎ أن اﳌﺒﺎراة اﻟ ﻧﻈﻤ ﺎ ﻠﻴﺎت اﻟﻄﺐ ﺗﺮ ﺖ ﺎ ﺣﻮا  56أﻟﻒ
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ﻣ
و

ﻣﻘﺎﺑﻞ  2990ﻣﻘﻌﺪ درا  ،واﳌﻌﺪﻻت اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﺎ ﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻴﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻟﺘﻐﻴ اﳌﻜ ﺴﺒﺎت.

دﻋﻢ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ  :أﻋﻠﻦ ﺑﺄن ﺬا ﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮ ﺎء
ﻛﺬﻟﻚ ،واﻟﺬي ﺳ ﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﻘﺮا ﺑﺎﻹﻛﺮا ﺎت اﻟ ﻌ ﺸ ﺎ ﻌﺾ
ﺟ ﺰة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺻ ﻴﺐ ﻧ ﻧ ﺖ ذات
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ا ﺼﺎص
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ اﻟ ﺗﺨﻮل ﻟ ﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠ ا ﻴﺪ ،ﻣﺸ ا إ أن ﻋﺪة
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺴ ﻣﻨ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ )أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﺑﻨﺎك ،أداء ﻓﻮاﺗ
اﳌﺎء واﻟﻜ ﺮ ﺎء ،اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺔ ،(...ﻟﺬا ﺳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺬا
ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺮ ﺑﺈﺣﺪاث ﺗ ﻮ ﻨﺎت
و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎﻟﻴﻢ ) :ﺧﻤ ﺲ اﻟﺰﻣﺎﻣﺮة ﻧﻤﻮذﺟﺎ( ،ﻓﻘﺪ
ﻋ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ إﺣﺪاث ﻧﻮاة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑ ﻞ إﻗﻠﻴﻢ وﺟ ﺔ ،ﻏ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺬا
اﻟ ﺪف ﻳﺤﺘﺎج إ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ ا ﺎص  :أو ﺑﺄﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إ ا ﺎﻣﻌﺎت ا ﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓ ﺎ ا ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺴﺘﻘﻄﺐ ﺣﻮا  57أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وذﻟﻚ ﺑ ﺴﺒﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ  ،%6و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻏ ر ﺤﻴﺔ ،ﻏ أﻧﮫ ﺗﺤﺎول ﺳ ﺜﻤﺎر
ﺗ ﻮ ﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮا  70أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ا ﺎرج ) 41أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺘﺎ ﻊ دراﺳﺘﮫ
ﻓﺮ ﺴﺎ ﻓﻘﻂ( ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺬا اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﻌﻮد ﻋ
ا ﻤﻴﻊ ،أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ ﺎﻣﻌﺎت ا ﺎﺻﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
إﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم آﺧﺮ ﺬا اﻟﺸ ﺮ )ﻧﻮﻧ  ،(2020وﺗﻤﺖ ﺴﻮ ﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﺪة
ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء ا ﺎﻣﻌﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﻔﺎس واﻟ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋ
ﺴﻮ ﺔ وﺿﻌﻴ ﺎ ﻗﺮ ﺒﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻌﺪ ﻟ ﺲ ﻟﮫ ﺧﻴﺎر آﺧﺮ ،ﻟﺬا
ﻳﺠﺐ ﺗﺪﻋﻴﻤﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﻌﻤﻞ ﻋ
ﻧ ﮫ ﻛﺈﺟﺮاء ﺗﻜﻤﻴ وﻟ ﺲ ﻌﻮ ﺾ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻀﻮري اﻟﺬي ﻌﺪ أﺳﺎﺳﻴﺎ،
ﺬا اﻟﺼﺪد
ﻏ أﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ اﻟﺮﻗ
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ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠ ﻋﻦ ﻌﺪ و ﺎﻟﺘﻨﺎوب ﺑ ن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻀﻮري واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ
ﻌﺪ ،ﻣﻊ ﺗﻔﺎدي ﻛﺮا ﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺬﻩ ﺧ ة واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟ ﺰة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
وﺻ ﻴﺐ ﻧ ﻧ ﺖ.
اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑ ن اﻟﺘﻜﻮ ﻦ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ  :أو ﺑﺄﻧﮫ ﺎﺟﺲ اﻟﻮزارة ﻛﺬﻟﻚ،
اﻟﺮؤ ﺔ ﻌﺪ ﺣﻮل اﳌ ﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟ ﺳ ﺘﻢ إﻳﺠﺎد
إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﺘ
ﺗ ﻮ ﻨﺎت ﺸﺄ ﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ،ﻏ أن أﺷﺎر ا ﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ ﺗﻢ
إﻧﺠﺎز ﺎ ﺣﻮل ﺷﻤﺎل إﻓﺮ ﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق وﺳﻂ واﻟ اﺳﺘ ﺘﺞ ﻣ ﺎ ﺑﺄن
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌ ﻮن واﳌﻨﺘﺞ واﻟﺬي ﺳﻴﺪﺧﻞ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ إ ﻏﺎﻳﺔ ا ﺼﻮل ﻋ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻴﻐ ﻣ ﻨﺘﮫ  14ﻣﺮة ﻛﻤﻌﺪل ،وﻣﺎ ﺑ ن  %50و %60ﻣﻦ اﳌ ﻦ
اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳ ﺘﻼ وﺳﺘﻈ ﺮ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻛﻴﻒ
ﺳ ﺘﻢ ﺗﺤﻀ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳌﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻐﻴ ات اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟ ﺳ ﺸ ﺪ ﺎ ﺳﻮق
اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ،و ﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﺎﻳﺮة ﺻﻼح اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮ وﺗ ﻮ ﻦ
اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻓﻖ ﻣ ﺎرات أﻓﻘﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ ﺳﺘﻐﻼل ﻣﺜﻞ
ﻣﺴﺎرﻩ اﳌ  ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ ،اﻟﻌﻤﻞ
ا ﻤﺎ  ،ﻧﻈﺮة اﺳ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻞ اﳌﺸﺎ ﻞ ،أﺧﺬ اﳌﺒﺎدرة.
اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﺄﺷ ات وﻣﻨﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎ ﻌﻮن دراﺳ ﻢ
ا ﺎرج  :أﻋﻠﻦ ﺑﺄن ﻟﺪﻳﮫ إﻳﻤﺎن ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺄ ﻤﻴﺔ ﺬا ﻣﺮ ﻟﻨﻤﻮ اﻟ ﺼﻴﺔ
و ﻧﻔﺘﺎح ﻋ اﻟﻌﺎﻟﻢ ا ﺎر و ﻃﻼع ﻋ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة ،ﻏ أن
ﻛﺮا ﺎت اﻟ أﺑﺎﻧﺖ ﻋ ﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺬﻩ ا ﺎﺋﺤﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎ واﻟﻌﻠ ﻣﺎ ﺑ ن اﳌﻐﺮب وﺗﻮ ﺲ ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺼﻌﻮ ﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻛﻤﻌﻴﺎر ،وﺳ ﺘﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋ إزاﻟﺔ ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﺎب اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺎر وﺗ ﻳﻠﮫ ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ  :ﻓﻘﺪ
ﻧﺎﺷﺪ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟ ﳌﺎﻧﻴ ن ﻐﻴﺔ دﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﮫ ﺸ ﻞ ﺸﺎر ﻲ ﻐﻴﺔ
ﺗ ﻳﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴ ﺎ وﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺑﻮ ﺔ ،واﻟﻮزارة ﻌﻤﻞ ﺸ ﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻐﻴﺔ
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إﺻﺪار اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﮫ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ و ﻌﺰ ﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗ ﻮ ﻦ ا ﺮ ﺠ ن ﻟﺴﻮق
اﻟﻨﻤﻮذج
اﳌﺠﺘﻤﻊ واﳌﺴﺎ ﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
اﻟﺸﻐﻞ ﻟ ﺴ ﻴﻞ اﻧﺪﻣﺎﺟ ﻢ
اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜ ن  :أﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﺑﺼﺪد
ﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﮫ وﻓﻖ ﺣﻮار ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻨﺎء وﻣﻜﺜﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﺳﺎﺗﺬة ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺸﺄﻧﮫ إ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟ ﺎﺋﻴﺔ اﻟ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﺼﺮ ﺢ ﺎ ﻋﻠﻨﺎ.
 أﺟﻮ ﺔ اﻟﺴﻴﺪ وز ﺮاﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮ ﻦ اﳌ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ :
ﺻﺮح ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺳﻴﺠﻴﺐ ﻋ ﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎز
اﻧﺘﻈﺎراﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻷﺟﻮ ﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﻂ اﳌﺜﺎرة ﺧﺮى.
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌ ﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟ
ﺗﻢ ﻧﻘﻠ ﺎ ﻟﻮزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أﻓﺎد ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ب 9
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﺳﻼ ،أرﻓﻮد ،ﻓﺎس ﻃﻠﺲ،
اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ،اﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ ،ا ﺪﻳﺪة ،أﺻﻴﻠﺔ( ،وﻇﻠﺖ  3ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﳌﺘﻮاﺟﺪة ب)ﻣﺮاﻛﺶ ،ﻓﺎس ،أ ﺎدﻳﺮ( ،ﻣﺸ ا إ أن ﺬا اﻟﺘﻔﻮ ﺖ
راﺟﻊ إ ﺗﺒ اﻟﻮزارة ﳌﺴﺄﻟﺔ إﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣ ﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ أن اﳌﻮﻇﻔ ن اﻟﺘﺎ ﻌ ن ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺳﻴﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻣﺘﻴﺎزا ﻢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠ ﻢ أي ﻐﻴ .
و ﺨﺼﻮص اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌ ﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﺮاﻛﺶ اﻟ ﺷﻴﺪت ﻋ 37
ﻜﺘﺎر ،ﻓﻘﺪ أو ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺎم ﺼﻴﺎ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋ ﺗﻘﻴﻴﻤ ﺎ وﺗﻮﻓﺮ ﻋ
ﻓﻨﺪق  4ﻧﺠﻮم وﻣﻄﻌﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ،وﺗﻢ اﻟ ﺧﻴﺺ ﻹﺣﺪاث
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ﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺎ ﻌﺪ اﻗﺘﻨﺎ ﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﺴ ﺸﻔﻰ ﺑﻤﺮاﻛﺶ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋ
ﻣﻮاﺻﻔﺎت دوﻟﻴﺔ وأﺳﺎﺗﺬة ﺑﺎﺣﺜ ن ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻌ ﺎ ،و ﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﳌﻘﺎﻋﺪ
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد ﺳﺮة ،ﻣﻔﻨﺪا ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟ ﻃﺮﺣﺖ
ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻔﻮ ﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌ ﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ا ﺎص.
اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص  :أو ﺑﺄن ﺪف اﳌﻴﺜﺎق ﻟﺴﻨﺔ  1999ﻮ ﺑﻠﻮغ
 %20ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إ  %14اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪر و %5اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎ  ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن ﻗﻄﺎع اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺮف ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﺎﺑ ن  %14إ
 ،%11وﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﻌﺸﺮ ﺔ ﺧ ة ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﺑﻴﻊ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﻣﺸ ا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ واﻟﻔﺎرﻏﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄ ﺸﻄﺔ ﺗﺮ ﻮ ﺔ و ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﻟﺪﻋﻢ اﻟ ﺑﻮي ،اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﺳﺘ ﻨﺎس اﳌ ﻓﻘﻂ( ﻣﺠﺎﻧﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮ ﻠ ﺎ ﳌﺸﺮوع ﻣﻌﻤﺎري أو
ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺎﺗﺎ.
ﺳﻨﺔ  2018و ﻌﺪ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و  :ﻗﺒﻞ إﻃﻼق ﺬا اﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻃ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟ وﺟ ﺖ ﻳﻮﻟﻴﻮز  2018اﻟ ﺣﺪدت ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮ ﻖ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻣﻦ أﺟﻞ ا ﺼﻮل ﻋ ﻌﻠﻴﻢ أو ذي ﺟﻮدة ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﮫ ﻣﻌﺎﻳ ﻣﺤﺪدة أ ﻤ ﺎ ،ﺗ ﻮ ﻦ اﳌﺮ ﻴﺎت وﺳﻦ إﻃﺎر ﻣﺮﺟ وﻃ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺸﺎر ﻲ ﻤﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻃﻼق ﺬا اﳌﺸﺮوع
ﻃﺎر
ﺑﺈﺣﺪاث أﻗﺴﺎم و ﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ وﻛﺬا ﺗ ﻮ ﻦ اﳌﺮ ﻴﺎت واﳌﺮ ن
اﳌ  ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﻓ أﻗﻞ ﻣﻦ  700أﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و وﻏﺎﻟﺒﻴ ﻢ
ﺗ اوح ﻣﺎﺑ ن  %70اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻏ اﳌ ﻴ ﻞ ﻷن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻢ ﻏ
ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ،وﺗﻢ اﻟ وح ﻣﻦ اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﻏ اﳌ ﻴ ﻞ إ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﺬا
ﺧ اﻟﺬي ﻟﮫ ﺟﺎذﺑ ﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓ ﻓﻀﺎءات ﻣﻤﺘﺎزة ،إذ اﻟﺴﻨﺔ
و ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ  7آﻻف ﺮة ،و اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪدت  5آﻻف ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻢ ﺗﻮﻓ ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻮا  200أﻟﻒ ﻣﺎ ﺑ ن ﺳﻨﺔ  2018و2019
و 2020أﻓﻖ ﺑﻠﻮغ  140أﻟﻒ ﻛﻤﻌﺪل ﻋﺎم ،ﺑﺤﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻨﺔ ا ﺎﻟﻴﺔ
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 %72ﻋ أﻣﻞ ﺑﻠﻮغ  %75ﺳﻨﺔ  ،2021و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮ ﻴﺎت ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗ ﻮ ﻦ
أﻋﺪاد ﻛﺒ ة و ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء اﻟﻔﺌﺔ ا ﺎﺻﻠﺔ ﻋ ﺷ ﺎدة
ﺟﺎزة وﻋ اﻟﺘﻤﺪرس اﳌ أﻳﻀﺎ ،وﻷﺟﻞ ﻌﻤﻴﻢ
اﻟﺒﺎ ﺎﻟﻮر ﺎ أو أﻗﻞ أو
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓ ﻣﺎ ﻌﺎدل  650أﻟﻒ ﻣﺮ ﻲ وﻣﺮ ﻴﺔ ،ﻣﺸ ا ﺑﺄن
ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟ ﺸﺮف ﻋ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و
و )اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ﻟﻠ ﻮض ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و و ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ( و ﺰا ﻮرة،
إﺿﺎﻓﺔ إ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﺧﺮى ﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ أ ﺎدﻳﻤﻴﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳ ﻣﺤﺪدة،
و ﺬﻩ ا ﺎﺋﺤﺔ ﺑﻴ ﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪة إﺷ ﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺄﺧ
أداء اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮ ﻴﺎت ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺑﺄن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺑﻮ ﺔ ﻻ ﺗﺨﻮل ﻟ ﻦ
إﻣ ﺎﻧﻴﺔ إدﻣﺎﺟ ﻦ ﺸ ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،و ﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋ ﺗﻮﻓ دورات ﺗ ﻮ ﻴﺔ
ﻟ ﻦ ﻻﻛ ﺴﺎب ﻋﺪة ﻣ ﺎرات.
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ وﺗﻮ ﻮل اﻟﺼ اﳌﺪر وا ﺎﻣ  ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﮫ
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت ،وﺗﻢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ
ﺗﻢ ﻏﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻌﺎدل  ،2500ﻟﻢ ﺗﺤ م اﻟ وﺗﻮ ﻮل اﻟﺼ ،
وإﻋﻤﺎل ﺗﻘﺎر ﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ا ﺎﻻت اﳌﺼﺎﺑﺔ ﺟﺮاء ﺬا اﻟﻮ ﺎء ﺗﺮﺳﻞ ﻣﻦ
ﺎدﻳﻤﻴﺎت إ اﻟﻮزارة ،ﺑﺤﻴﺚ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻢ رﺻﺪ ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺧﺎرج
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺷ ﺮ ﺷ ﻨ  ،واﻟﻴﻮم وﺻﻠﺖ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻐﻠﻘﺔ إ
 200ﻓﻘﻂ ،و ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ،وﻋﺪد ﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺎﻟﺔ اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟ ﺲ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﻟﺒﺆر ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﳌﺨﺎﻟﻄ ن ﺧﺎرج
ﺳﺒﻮع اﳌﻨﺼﺮم ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮي
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻏ أﻧﮫ
ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،وﺳﺘﻠ ﺎ ﻣﺮاﻛﺶ ،ﺑ ﻨﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﻴﺺ ﺗﺘﻢ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد
ﺻﺎﺑﺎت ،وذﻟﻚ ﺳﻮاء اﳌﺆﺳﺴﺎت ا ﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻌﺎدل إﺟﺮاء
ﺣﻮا  7آﻻف ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،وﻣﻮاﻛﺒ ﺎ ﻋ ﺎن ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘ ﺶ
وﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى اﻟ ام اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠ وﺗﻮ ﻮل اﻟﺼ  ،ﺑﺤﻴﺚ أن
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﻻف ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪت  80آﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼل إﻣﺎ ﻧ ﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻟ ام
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ﺑﺎﻟ وﺗﻮ ﻮل اﻟﺼ أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻔﻮ ﺞ ،واﻟﻴﻮم ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺳﺘ ﻮن ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ،ﻣﺸ ا ﻟﺒﻌﺾ ﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻓﻘﺪا ﻢ
ﺟﺮاء إﺻﺎﺑ ﻢ ﺑﺎﻟﻮ ﺎء ،ﺳﻮاء أﻃﺮ إدار ﺔ أو ﻣﺴﺆوﻟ ن ﺟﺎﻣﻌﻴ ن )ﻃﻨﺠﺔ،
ﺗﻄﻮان( ﻣﻨﺘﻤ ن ﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ  ،ﻏ أﻧﮫ
ﻃﻤﺄن ا ﻤﻴﻊ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﺪان أي ﺗﻠﻤﻴﺬ.
ﻛﻤﺎ أﺿﺎف اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ،أﻧﮫ ﻹﻧﺠﺎح اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺪر
اﻟﻮزارة ﻋ اﺗﺒﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮ ﺞ ﻋ ﺛﻼﺛﺔ ﺳ ﻨﺎر ﻮ ﺎت.

ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ

 -1ﻌﻠﻴﻢ ﺣﻀﻮري ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ.
 -2ﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب وذا ﻲ ﻣﺆﻃﺮﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﺘﺎذ.
 -3ﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻌﺪ.
ﺑﺤﻴﺚ ﻋ ت أﻏﻠﺐ ﺳﺮ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻀﻮري ﺗ اوح ﻣﺎﺑ ن
أﻛ ﻣﻦ  %80أو  ،%100ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻌ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﻃ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺪر ﺣﻀﻮر ﺎ واﻟﻨﺼﻒ
ﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬا ﻲ ،ﻣﺸ ا إ اﻟﺰ ﺎرة اﻟ ﻗﺎم ﺎ ﻟﺜﻼث
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋ وا ﻋﻦ رﺿﺎ ﻢ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺬا اﻟﻨﻤﻂ ،و ﻮ ﻣﺎ ﻧﻄﻤﺢ
ﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻀﻢ أﻗﺴﺎم ﻣﺨﻔﻔﺔ ) 20اﻟﻘﺴﻢ و اﻋﺘﻤﺎد 15
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎدة أﻛ ( ،إﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬا ﻲ اﻟﺬي ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻤﺮ ﻦ
ﻋ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ إ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺆﻃﺮ اﻟ ﺑﻮي ،وﻛﺬا إدﻣﺎج
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت وأﻳﻀﺎ ﻌﺰ ﺰ دور ﺳﺮ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻌﻠﻴﻢ
أﺑﻨﺎ ﻢ ﻛﻤﺆﻃﺮ ﻦ وﻣﻮﺟ ن ،و ﺬا ﻮ اﻟ ﺪف اﳌ ﺸﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮوم
ﺗﻮﻓ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ ،ﻣﺸ ا إ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻌﺪ ﻓﺮﺿﺘﮫ ا ﺎﺋﺤﺔ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ و  ،إﻻ أن ﺷ ﺎل اﳌﻄﺮوح ﺸﺄﻧﮫ ﻳﻜﻤﻦ ﻋﺪم إﺣ ام ﺬا
اﻟﻨﻤﻮذج ﳌﺒﺪأ ﺗ ﺎ اﻟﻔﺮص اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﮫ اﻟﺒ ﺌﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟ ﺲ اﻟﻮزارة،
ﺑﺤﻴﺚ أن  % 50ﻣ ﺎ ﺧﺎرج اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻟﺬا ﻓﺎ ﻮﻣﺔ ﻌﻤﻞ وﻓﻖ
آﻟﻴﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻮز ﻊ ﻛﺮاﺳﺎت ﻋ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ﻣﺎ ﻌﺎدل ﻣﻠﻴﻮن
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ﻣﺠﺎﻧﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﻓ أﺟ ﺰة اﻟﺘﻠﻔﺎز ﺳﺘﻄﺮح إﺷ ﺎﻟﻴﺔ ﻌﺪد ﺑﻨﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻮزارة ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﺘﻮﻓ ﻟﻮﺣﺎت إﻟﻜ وﻧﻴﺔ ﻟﻮﻟﻮج اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗ ﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺘﺪﺧﻠ ن ﺧﺎرﺟﻴ ن ،و ﻣﺒﺎدرة ﺣﻤﻴﺪة ،ﻛﻤﺎ ﺪف اﻟﻮزارة إ
ﺗﻘﺮ ﺐ ا ﺪﻣﺎت ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨ ن ،وﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﺟ ﺔ ﻓﺎس ﻣﻜﻨﺎس )ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ( ،وﺳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻮﻓ ﻧﻮاة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟ ﻞ
إﻗﻠﻴﻢ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟ ﻞ ﺟ ﺔ و ﻌﻤﻴﻢ إﺣﺪا ﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ا ﺎت،
ﻣﻮ ﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺒﻞ إﺣﺪاث اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا ﺎﻣ ﺑﺠ ﺔ درﻋﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ،
ﺳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻮﻓ ﻧﻮاة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻤ ﺎ ،ﻣﺸ ا إ أن ﺧﻤ ﺲ
اﻟﺰﻣﺎﻣﺮة اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﺴﻴﺪي ﺑﻨﻮر ،ﺗﺘﻮﻓﺮﻋ ﻧﻮاﺗ ن ﺟﺎﻣﻌﻴﺘ ن.
اﻟﺘﻜﻮ ﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮ ﻦ اﳌ  :أﻛﺪ ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ
اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺳﺎ ﻢ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺈﺳ ﺎم
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻟ ﺸﻤﻞ ﺟﺮاء واﳌﺄﺟﻮر ﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إ
ﻛﺒ
ﺗﻤﺘﻴﻊ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐ ة ﺑﺘﻠﻚ ﺳﺘﻔﺎدة إ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻜﺒ ة ،وﺗﻢ
ﺧﻠﻖ ﺑ ﻴﺔ إدار ﺔ ﺗﺪﺑﺮ اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ وﻣﺠﻠﺲ إداري ﺴ ﻩ ﻣﻊ اﺣ ام ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﳌﺸﻐﻠ ن واﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ داﺧﻠﮫ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ إ أﻧﮫ ﺗﻢ إﺻﺪار
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻢ ﺷﺘﻐﺎل ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت و ﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺬﻩ اﳌﺸﺎر ﻊ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺑﺄن
إﺷ ﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮ ﻞ اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد رﺳﻮم اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺒﻮ ﺐ ﺧﺎص ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻈﻰ اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺪود  ،%30وﺳ ﺘﻢ ﺣﻠ ﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻌﺪم اﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ ﻟﻠﺘ ﻮ ﻦ
ﺳﺎ .
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻜﻤﻴ  :ﻣﺸﺮوع ﻣ ﻢ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺴﺒﺔ اﺷ ا ﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﻮﻇﻔ ن ،ﻏ أﻧﮫ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮ ﻲ ،ﻣﺸ ا إ أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺼﺪد إﻳﺠﺎد ﺎ ﺣﻼ ﻟﺼﺮف اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻜﻤﻴ .
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اﻟ ﺪر اﳌﺪر  :أﺷﺎر ﺑﺄن أ ﻢ ﺳ ﺐ ﻟﻠ ﺪر اﳌﺪر أﺛﻨﺎء وﻟﻮج
اﳌﺆﺳﺴﺎت ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ذات ﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻔﺘﻮح واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻴﮫ ﻗﺒ وﻧﺎﺟﻊ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ ا ﺎﻣ  ،وﻧﻔﺲ اﻟ ء
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘ ﻮ ﻦ اﳌ ﻣﺎ ﻌﺪ اﻟﺒ ﺎﻟﻮر ﺎ اﳌ ﻨﻴﺔ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘ ﻮ ﻦ اﳌ واﻟﺸﻮا ﺪ اﻟ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻟ ﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ %75
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪر وا ﺎﻣ  ،و %25اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ  ،وﺳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ
ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺟﻴ ﺑﻨﺎء ﻋ اﻟﻨﻘﻂ اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﺎ ووﻟﻮج اﳌﺴﻠﻚ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﮫ
ﺣﻈﻮظ ﻓﻴﮫ.
اﳌﺎﺳ
ﺟﺎزة اﳌ ﻨﻴﺔ  :أﻛ ﻋﺪد ﻟﻺﺟﺎزات اﳌ ﻨﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ
اﳌﺘﺨﺼﺺ وأﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﻮاﺟﺪون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺪون
اﻧﺘﻘﺎء ،ﺑ ﻨﻤﺎ ﺟﺎزة اﳌ ﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ.
اﳌﺪارس ا ﻤﺎﻋﺎﺗﻴﺔ  :ﻧﻤﻮذج ﻣ ﻢ ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺮﻋﻴﺎت
اﻟﺒﻮادي ،ﺑﺤﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻮزارة ﻋ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎذج ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺪارس ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ
ﻣﻄﺎﻋﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إ إﺣﺪاث داﺧﻠﻴﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﻤﺪرﺳ ن اﻟﺴﻨﻮات
ا ﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ اﺑﺘﺪا ﻲ ،و ﺬا اﻟﺼﺪد ﺣﺚ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺑﺰ ﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس ا ﻤﺎﻋﺎﺗﻴﺔ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋ
اﳌﻮاﺻﻔﺎت ا ﻴﺪة اﻟ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ )ﺷ ﺸﺎوة ،أﺟﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ( ،وذات ﺟﻮدة
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻮ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ا ﻀﺮي ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﳌﺪارس
ا ﻤﺎﻋﺎﺗﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﺣﺪا ﺎ اﳌﺮاﻛﺰ واﻟﻘﻴﺎدات )أز ﻼل ،ﺟﺮﺳﻴﻒ ﻧﻤﻮذﺟﺎ( ﻣﻊ
ﻣﺎﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺠﺎﻟﺲ
ا ﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج
اﳌﺸﻴﺪة ﻋ ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺶ ا ﻮز ،ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺴﺮاﻏﻨﺔ اﻟ ﻌﺮف
ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻛﺒ ا ،وﻗﺪ ﺗﻢ إرﺳﺎء ﻧﻤﺎذج ﺑﻨﺎءة ﺳﻴﻄﻠﻊ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﻋﻠ ﺎ ﻻﺣﻘﺎ.
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اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة  :ﻣﻦ أوﻟﻮ ﺎت اﻟﻮزارة ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﻞ ﺬﻩ اﳌﺠ ﻮدات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وإﻋﺎدة اﻟ ﻣﻴﻢ واﻟﺘﺄ ﻴﻞ دون ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟ ﺑﻮ ﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄ ﻴﻞ ﺗﺮﺧﺺ ﻟ ﺎ ﺳﻨﻮ ﺎ  2ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ )اﻟﺮ ﻂ ﺑﺎﳌﺎء واﻟﻜ ﺮ ﺎء،
اﻟﺘﺠ  ،اﻟ ﺴ ﻴﺞ ،اﻟﺘﻌﻮ ﺾ اﳌﻔﻜﻚ ،(...إﺿﺎﻓﺔ ا ﺣﺪاث و اﻟﺘﺠ
ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ
ﻣﺎ ﻌﺎدل  5ﻣﻼﻳ در ﻢ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺎﻟﺮﻛ ة ﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺬا
اﻟ ﺸﺮي ﻛﺄوﻟﻮ ﺔ ﻟﻠﻮزارة ،دون أن ﻳﻔﻮت اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ
اﻟﺼﺪد ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻸﻃﺮ اﻟ ﺑﻮ ﺔ ﻋ ﻣﺴﺎ ﻤ ﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ إﻧﺠﺎح
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﺑﻮ ﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ ،وﻛﺬا إﻧﺠﺎح اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
واﻟﺪﺧﻮل اﳌﺪر وا ﺎﻣ  ،2021،2020ﻣﺸ ا إ ﻋﺪة ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ
ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻮزارة ﻋ ﺴﻮ ﺎ ،ﺣ ن ﻻزاﻟﺖ ﻋﺪة ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺎﻟﻘﺔ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻮزارة ﻌﻤﻞ ﻋ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟ ﺎ ﺎﻹدارة اﻟ ﺑﻮ ﺔ ﺑﺈﺧﺮاج ﻣﺮﺳﻮﻣ ن ﻣ ﻤ ن
ﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎﻣ ن  7و ،8ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﺖ
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺰاوﻟ ن واﳌﺘﺼﺮﻓ ن ،وﻛﺬا
ﺴﻮ ﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2017،2016ﺑ ﻨﻤﺎ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
2018ـ 2019-ﺳ ﺘﻢ ﺴﻮ ﺔ ﻣﻠﻔﺎ ﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2021ﻏ أن ﺷ ﺎل ﻻ
زال ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت دار ﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ  ،2012اﻟ
ﻟﻢ ﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎ ﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋ أﺧﺬﻩ ﻌ ن
ﻋﺘﺒﺎر ﻟﺪراﺳ ﺎ وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟ ﺎ ،ﻣﺸ ا ﳌﻠﻔﺎت أﺧﺮى ﻋﺎﻟﻘﺔ،
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺴﻠﻚ ﺑﺘﺪا ﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺮ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗ ﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎ ﻈﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﻣﻊ ﻐﻴ ﻃﺎر وﻟﻜﻦ ﻣﻊ
ﺗﻘﻨ ﻨﮫ ،ﻷﻧﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﮫ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺳﺘﺨﺘﺎر دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻜ ن
ﻋﺪادي واﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﺄ ﻴ ﻷﻧﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎرج
ﻴﻌﻴﺔ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺘﺪا ﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
اﻟﺴﻠﻢ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺘﻴﺎزات ﺬا اﻟﺴﻠﻚ.
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ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪر ﺲ ﺳﺘﺎذ ﻟﻐ ﻣﺴﻠﻜﮫ  :ﻓﺄو ﺑﺄن ﺆوﻻء ﻣﺠﺎزون
ﻳﺘﻢ ﺗ ﻮ ﻢ ﻛﺄﺳﺎﺗﺬة ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺎﻟﻔ ﻳﺎء ﻣﺜﻼ إﻣﺎ
اﻟﺴﻠﻚ ﺑﺘﺪا ﻲ أو اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،و ﺘﻢ ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻢ ﻟﺘﺪر ﺲ ﺗﺨﺼﺼﺎت
أﺧﺮى ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وذﻟﻚ راﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس إ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻠﻚ
اﳌﺴﺎﻟﻚ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺧﺮى اﻟ ﻌﺮف ﺧﺼﺎﺻﺎ ﺣﺎدا،
ﺑﺘﺪا ﻲ
ﻣﺸ ا إ أن ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻮي أﻛ ﻣ ﺎ
)أﻃﺮ ﺎدﻳﻤﻴﺎت( ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻳﻮم  25ﻧﻮﻧ
 ،2020وﺳ ﺘﻢ ﺗ ﻮ ﻦ اﻟﻨﺎ ن ﻣ ﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﻳﻮم  8دﺟﻨ ،2020
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﳌﻨﺢ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻴﺆﻃﺮ ﺎ ﻣﺮﺳﻮم واﻟﻮزارة ﺗﻤﻨﺢ اﻟ ﻮﻃﺔ
ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠ ﺎ ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ
واﻟ ا ﺎﻣ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﺢ ﻟ ﺎ ﺴﺒﺔ  %60أو  ،%65وإذا ﺗﻮﻓﺮت ﻋ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﻨﺢ ﻟ ﺎ ﺴﺒﺔ 70ﻓﺎﳌﺎﺋﺔ ،و ﺣﺎﻟﺔ ا ﻌﺪاﻣ ﺎ
ﻠﻴﺎ ﻓﺘﻤﻨﺢ ﻟ ﺎ  ،%80ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻮ اﻟﺬي ﻳ أس اﻟ ﻨﺔ
ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻛﺬا ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا ﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ دراﺳﺔ ﺗﻠﻚ
اﳌﻌﺎﻳ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳌﻨﺢ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪ ﻢ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ،ﺑﺤﻴﺚ أن
اﻟﻮزارة ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳ اﳌﻌﺘﻤﺪة ،ﻏ أن اﻟﻮزارة ﺗﺒ ن ﻟﺪ ﺎ ﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻨﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻌﺮف ﺸﺎﺷﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ ﺧ ة ﻋ ﺗﺨﻮ ﻠ ﺎ اﳌﻨﺢ ﺑ ﺴﺒﺔ
 %100وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ا ﻨﻮ ﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻌ ﺎ إ
ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻛﻄﺎﻃﺎ ،ﺗﻨﻐ  ،ﻣﻴﺪﻟﺖ ،أﻓﻖ ﻌﻤﻴﻤ ﺎ ﻋ  16إﻗﻠﻴﻢ ﻋ
ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎ ﻠﺔ ،وﻻ زال ﺪف اﻟﻮﺻﻮل إ ﺴﺒﺔ  %75ﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل ،وﻟﻜﻦ
ﺑﻔﻀﻞ ﻌﺾ ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮ ﺔ اﻟ ﻻ ﺗﺼﺮف واﻟ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ
ﺟﻴﺪا اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻮزارة ﻋ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﳌﻨﺢ ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب  35إﻗﻠﻴﻢ ﺑ ﺴﺒﺔ  %95اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ .
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وأﺿﺎف اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ،ﺑﺄن اﳌ اﻧﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣ ﻮﻇﺎ ﺑﺤﻴﺚ
وﺻﻠﺖ إ ﻣﻠﻴﺎر و 800ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻮﻻﻳﺘ ن
ا ﺎﻟﻴﺘ ن إ  700ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ  ،وﻧﺤﻦ أﻣﺲ ا ﺎﺟﺔ اﻟﻴﻮم إ 250
ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إ اﳌﻌﺪل اﻟﻮﻃ  ،%75ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن ا ﺎﻧﺐ
ﺟﺘﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻮ ﺪ ،وﻧﻔﺲ اﻟ ء ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻺﻳﻮاء ،ﺑﺤﻴﺚ وﺻﻠﺖ إ
ﺴﺒﺔ  80أﻟﻒ ﻗﺎﻃﻦ ) 60أﻟﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ 20 ،أﻟﻒ اﻟﻘﻄﺎع
ا ﺼﻮ ( ،وﺗﻢ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ وﺗ ة ﻧﺠﺎز ﺑﺈ ﺸﺎء أﺣﻴﺎء ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أﺧﺮى
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﺛﻨ ن ﻣ ﺎ ﺳﻨﻮ ﺎ ،ﻣﺠ ﺰة ﺑﺎﳌﻄﺎﻋﻢ ﺑﺘ ﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ) ﺟﺎﻣ 80
ﺬﻩ
ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ( ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻢ رﺻﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 160ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ
اﳌ اﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺴﺒﺔ ﻳﻮاء اﻟﺬي ﻻ زال اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮا  350أﻟﻒ ﻃﻠﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﻣﻨﺢ ﺗﺤﻔ ات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
ﻴﻌﮫ ﻋ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓ ﺑﻘﻊ أرﺿﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ا ﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺛﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻺﻳﻮاء و ﻃﻌﺎم ،ﻣﺸ ا ﺑﺄن ﺗ ﻠﻔﺔ ﻃﻌﺎم ﺗﻘﺎرب 340
ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﺳﻨﻮ ﺎ ،و ﻮ ﻣﺠ ﻮد اﺟﺘﻤﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮزارة
اﻟ اﺟﻊ ﻋﻠﻴﮫ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ دﻋﻤﮫ وﺗﻄﻮ ﺮﻩ رﻏﻢ ﻛﺮا ﺎت.
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2021

2015

2015

قســم اللجــان
مصلحة لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

1

ﻋرض اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺮض
1

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

2

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

3

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺮض
 – 1اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت
 - 2ﻣﻨﺠﺰات ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020







ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ
ﻣﺠﺎل اﳌ اﻧﻴﺔ
ﻣﺠﺎل اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺠﺎل اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﻳﺔ
ﻣﺠﺎل اﻟ ﺸﺮ ﻊ

 – 3ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021

3





ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ
ﻣﺠﺎل اﳌ اﻧﻴﺔ



ﻣﺠﺎل اﻟ ﺸﺮ ﻊ

اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت
 ﺗﻮﺟ ﺎت ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﻮاردة ﺧﻄﺒﮫ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ؛
 ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﺳﺘﻮر 2011؛
 ﻟ اﻣﺎت ا ﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺮﻧﺎﻣﺠ ﺎ 2021-2016

4

ﻣﻨﺠﺰات ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ
ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020

5

ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺒﺎب

6

اﳌﺠ ﻮد اﻟﺘ ﺸﻴﻄﻲ ﺳﻴﺎق ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19
ﺸﻄﺔ اﻟ ﺑﻮ ﺔ واﻟﺘﻜﻮ ﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﺮ ﺎت ا
ﻣﺤﺎور ﺸﻄﺔ :
o
o
o
o
o
o
o
o

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
دورات ﺗﻜﻮﻧﻴﺔ
أ ﺸﻄﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
أ ﺸﻄﺔ ﺗﺤﺴ ﺴﻴﺔ ﺗﻮﻋﻮ ﺔ
ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﻓﻜﺮ ﺔ
ﻧﺪوات ﺗﺮ ﻮ ﺔ
أ ﺸﻄﺔ ر ﺎﺿﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
دروس ﺗﻜﻮ ﻴﺔ

ﻮ ﺔ و ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻌﺪ ﺳﻨﺔ 2020

ﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ

ﻋﺪد

1 892

ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
439 495

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺪاو ﻛﻮروﻧﺎ ﺟﻤﻴﻊ
 789 oﻣﺸﺎرﻛﺔ:
•  394إﻧﺎت
•  315ذﻛﻮر
•  80ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟ ﻤﻌﻴﺎت

7
7

اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت ﻓ اﺿﻴﺔ ﻟﻺﺑﺘ ﺎرواﻟﺸﺒﺎب

•

ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت اﻓ اﺿﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘ ﺎر واﻟﺸﺒﺎب

• ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺸﺒﺎب أﺛﻨﺎء ﻓ ة ا

8

ﺮ اﻟﺼ

ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺸﻄﺔ
اﻟﻨﺪوات
اﻟﺘﺪار ﺐ
ا ﺎﻣﻌﺎت
ا ﻮارات
اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺻﺪارات
ﻣﺴﻴﺎت
اﻟﺴ ﺮات
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴ ﺲ
ﻋﺎﻧﺎت
اﻟﺘ ع ﺑﺎﻟﺪم
اﻟﻌﺪد اﻟﻜ ﻟﻸ ﺸﻄﺔ

9

ﺸﻄﺔ ا ﻤﻌﻮ ﺔ  :ﻋﻦ ﻌﺪ ﺧﻼل ﻓ ة ا
اﻟﻌﺪد
317
107
569
240
712
144
521
981
1896
9125
2063
16675

ﺮاﻟﺼ
ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻣﻦ أﺻﻞ  119ﺟﻤﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻔﺮوع
وﺟ ﻮ ﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ وﻣ ﺎﺗﺐ ا ﺎت وﻓﺮوا ﻟ ﺎﻣﻌﺔ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺸﺎﻃﺎ ﻢ

اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﳌﺤﺎر ﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ2020 / 19-
ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ و ﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮزارة
اﻟ ﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة
 ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )  09ﺟ ﺎت  /ﻣﻦ  25ﻓﺮع ﺗﺮ ﻮي ﻓﻤﺎ ﻓﻮق(  :ﻋﺪد 40
 ا ﻤﻌﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة )  05ﺟ ﺎت  10 /ا  24ﻓﺮع ﺗﺮ ﻮي(  :ﻋﺪد 35
 ا ﻤﻌﻴﺎت ا

ﻮ ﺔ  02) :ا  09ﻓﺮع ﺗﺮ ﻮي(  :ﻋﺪد 40

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﺪﺧﻼت اﳌ ﺎﺗﺐ ا

ﻮ ﺔ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟ ﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ

إﻃﺎرا ﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴ ﺴﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻮ ﺔ

10

ﻋﺪد ا ﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴ ﺴﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻮ ﺔ

اﻟﻌﺪد اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

142

73 530

ﻣﺮاﻛﺰﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺧﻼﺻﺎت ﻋﺎﻣﺔ

•

اﻟﻌﺪد ﺟﻤﺎ ﻟ ﻳﻼت وﻧﺰﻻء ﻣﺮاﻛﺰﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻋﺪد اﻟ ﻳﻼت واﻟ ﻻء اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻐﻴ اﻟﺘﺪﺑ أو اﻟﺮﺧﺺ ﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

673
325
• 52

ﻋﺪد اﻟ ﻳﻼت واﻟ ﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪرت ﻟ ﻢ ﻗﺮارات ﺑﺘﻐﻴ اﻟﺘﺪﺑ و ﻌﺬر
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ أو ﻃﻮر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

130

اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ ﻋ

ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻐﻴ ﺗﺪاﺑ اﻟﻘﺮارات

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﻻء ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺳﻮاء ﺑ ﺴﻠﻴﻤ ﻢ ﻷﺳﺮ ﻢ أو ﺑﻤﻨﺤ ﻢ رﺧﺺ
أﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ا ﺼﻴﻠﺔ اﻟ ﺎﺋﻴﺔ ﻹﺟﺮاءات ﻐﻴ اﻟﺘﺪاﺑ  325ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ وﻣﺴﺘﻔﻴﺪة

11

ﻣﺮاﻛﺰﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﺰ ﻼت وﻧﺰﻻء ﻣﺮاﻛﺰﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وراﺋﺪات ﻧﺪﻳﺔ اﻟ ﺴﻮ ﺔ
• ﺷﺮاﻛﺔ ﺑ ن ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ وﺻﻨﺪوق ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴ ﺎن
• ﺗﻮز ﻊ ﺣﻘﺎﺋﺐ

ﻴﺔ ﻋ راﺋﺪات ﻧﺪﻳﺔ اﻟ ﺴﻮ ﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮو ﺔ وﺷﺒﮫ ا ﻀﺮ ﺔ

• ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠ ﻣ

ﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ

• ﺗﻮز ﻊ  1365ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﻮازم اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋ ﻧﺰ ﻼت وﻧﺰﻻء ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮ ﺴﻴﻒ ﻟﺘﻄﻮ ﺮآﻟﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎل ﻣﺮاﻛﺰﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮ ﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄ ﻴﻞ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ أﻃﻔﺎل ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔ

12

– ﺟﺘﻤﺎ ﻷﻃﺮ وأﻃﻔﺎل ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺪﻓﮫ:

ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ

13

اﻋﺘﻤﺎد ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ

ﺬا اﻟﻮرش ا ﺎص ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ورش ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻲ ﻣ ﻴ ﻞ

 ﻌﺘ

 ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت ا ﻤﻌﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ

ﻧﻈﻤﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﺤ ﺎ ﻋﺘﻤﺎد ﺑﻠﻎ إ ﺣﺪود  01أﻛﺘﻮ ﺮ

 2020ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  ،1503ﻣﻮزﻋﺔ ﺎﻟﺘﺎ :


ﻋﺪد ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟ ﺗﻤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ أﻧﻈﻤ ﺎ ﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﺤ ﺎ ﻋﺘﻤﺎد

783 :



ﻋﺪد ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ اﻟ وﺿﻌﺖ ﻣﻠﻔﺎ ﺎ وﺗﺤﺘﺎج إ وﺛﺎﺋﻖ إﺿﺎﻓﻴﺔ

720 :

 وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬا اﻟﻮرش اﳌﺆﺳﺴﺎ ﻲ اﳌ ﻴ ﻞ ﻳﻈ ﺮ ﺟﻠﻴﺎ أن ﻨﺎك ﺗﻔﺎوﺗﺎت وا
ﺑ ن ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ) ،ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣ ﻴ ﻠﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻟﻜ ﺎ ﻌﺮف ﺻﻌﻮ ﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟ ﺸﺮ ﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻌﺮف اﺧﺘﻼﻻت ﻴ ﻠﻴﺔ إدار ﺎ.(.
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ﺔ

ﻣﻮارد ﺎ

اﻟﺮ ﺎﺿﺔ ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ
دﻋﻢ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ

 ﻋﺮف ﺗﻤﻮ ﻞ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﺗﻄﻮرا ﻣ ﻮﻇﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ا ﻤﺲ ﺧ ة


ﻌﺰى ﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻟﻠﻤﺠ ﻮدات اﻟ ﺑﺬﻟﺖ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ؛

 ﻳﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻤﻮ ﻞ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮ ﺎﺿﺔ.
اﻟﺴﻨﻮات

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺤﺔ

2015
290 717 846

2016
417 195 739

2018

2017

497 045 808

381 507 619

2019
473 703 044

ﺗﻮﻗﻌﺎت 2020
450 000 000

* إ ﺣﺪود ﺷ ﺮأﻛﺘﻮ ﺮ 315 000 000 – 2020در ﻢ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟ ﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳌﺒﻴﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟ اﻣﺞ اﳌﻀﻤﻨﺔ

ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌ ﻣﺔ ﺑ ن اﻟﻮزارة واﻟ ﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳌﺒﻴﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ :

 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺟﻴﻞ  «2028-2024اﻟﺬي ﺪف أﺳﺎﺳﺎ إ اﻛ ﺸﺎف اﳌﻮا ﺐ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ وﺗﺄﻃ ﺎ وﺗﻮﺟ ﺎ و ﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ
 دﻋﻢ اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﺎ ﻟﻠﺘﻈﺎ ﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎر ﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ اﻟ ﺗﺮﻏﺐﻣﺨﺘﺼ ن
15

ﺗﻄﻮ ﺮ ﻗﺪرا ﺎ

ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ اﻟﺘﻘ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﺺ ﺗﻜﻮ ﻴﺔ ﺸﺮف ﻋﻠ ﺎ ﺧ اء

اﻟﺮ ﺎﺿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ

16

-

ﺳ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮاﺟ ﺔ و ﺎء ﻓ وس ﻛﻮروﻧﺎ واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت
إﻃﺎر ا ﻮر اﻟﺮاﻣﻴﺔ إ ﻧ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎ ﺮات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎر ﻋﻦ ﺸﻄﺔ ﻋﻦ
ﻌﺪ ،إﺿﺎﻓﺔ إ إﻏﻼق اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻋﺎت اﳌﻐﻄﺎة ،اﳌﺴﺎﺑﺢ ،إ (

-

ﻋﺪد
اﻟﺼ

ﺮ

-

ﻋﺪد ﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﺮ ﺎت ا
ﺧﻼل و ﻌﺪ ا ﺮ اﻟﺼ وﺻﻞ إ أز ﺪ ﻣﻦ  570ﺸﺎط ر ﺎ

ﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﺮ ﺎت ا
وﺻﻞ إ أز ﺪ ﻣﻦ  590ﺸﺎط ر ﺎ

ﻮﺔ

ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ ا
ﻮﺔ

ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ

ﻣﺠﺎل ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﳌ ﺸﻄﺎت
 ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﳌ ﺸﻄﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺴ ﺎ داري ول ﻟﺒﺪأ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠ ﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻊ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2021
و ﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﺑﻼدﻧﺎ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﳌ ﺸﻄﺎت واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟ اﻣﺎ ﺎ أﻣﺎم اﻟ ﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﻌﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻴﻮ ﺴﻜﻮ ﻟﺘ ﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺘﺜﺎل ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﳌ ﺸﻄﺎت

ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ.
 دراﺳﺔ ﻐﻴ وﺗﺘﻤﻴﻢ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﳌ ﺸﻄﺎت ،ﺣ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﳌ ﺸﻄﺎت
واﻟ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺣ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021؛
 اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟ ﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳌﺒﻴﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﳌ ﺸﻄﺎت ﺣ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﳌ ﺸﻄﺎت واﻟ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺣ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021؛
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ ﻌﺪ

ﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻀ ﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ  16ﻟﻮزراء اﳌﺠﻠﺲ ور ﻲ ﻟﻠﺮ ﺎﺿﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻨﻀﻮي إﻟﻴﮫ اﳌﻐﺮب ﻋﻦ

ﻃﺮ ﻖ ﺗﻔﺎق ا ﺰ ﻲ اﳌﻮﺳﻊ
 ﻣﺮاﻓﻘﺔ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ور ﺎﺿ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻋﻦ ﻌﺪ ،ﺛﻢ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘ ﻨﺎف ﻌﺾ

ﺸﻄﺔ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ،ﻋ ﺗ ﺒ ﻢ ﺑﺨﺼﻮص

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻌﺾ اﳌﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻷي ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ أو ﺧﻼل
اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت.
17

ﻣﺠﺎل اﳌ اﻧﻴﺔ

18

اﳌ اﻧﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ
اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﺼﺎر ﻒ اﳌﻮﻇﻔ ن ) ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن در ﻢ(
2019

2018

464,237

 ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﳌ ﻮظ
دﻓﻌ ﺎ
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462,236

2020

565,86

اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ ن ﺑ ن ﻋﺎﻣﻲ  2019و  2020ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟ ﻳﺘﻌ ن ﻋ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﻌﺪد ﺟﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺪﺛﺔ
ﻣﺎﺑ ن  2016و 2020

اﻟﻌﺪد ﺟﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ ن اﳌﺤﺎﻟ ن ﻋ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﺎﺑ ن  2016و 2020

اﻟﻔﺎرق

436

681

-245

ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟ ﺴﻴ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ

2018

2019

2020
26/11/2020

330,00

345,00

345,00

ﻣﻌﺪل ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻠ م ﺎ )(%

86%

86%

82%

ﻣﻌﺪل ﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺼﺮوﻓﺔ )(%

67%

53%

58%

ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ(

•
•
•
•

ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2020ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﺬا اﻟ ﻧﺎﻣﺞ ﻗﺴﻂ ﻣ ﻢ ﻣﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟ ﺴﻴ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ ،وﻧﻔﻘﺎت ﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﻔﻼت و اﳌﺆﺗﻤﺮات و اﻟﻨﺪوات ؛
ﻋﺪم ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء وﻛﺮاء اﻟﺴﻴﺎرات ،وﻛﺮاء و ﻴ اﳌﻘﺮات دار ﺔ وﺗﺄﺛﻴ ﺎ ،و ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺎﺗﮫ اﻟﻨﻔﻘﺎت ور ﻄ ﺎ
ﺑﻀﺮورة اﳌﺼ ﺔ؛
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت ،ﻣﻊ اﻟ ﻮء إ اﺳﺘﻐﻼل ا ات و ﻃﺮاﻟ ﺗﺘﻮﻓﺮﻋﻠ ﺎ دارة.

20

ﻣ اﻧﻴﺔ ﺳ ﺜﻤﺎرﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ

2018

2019

2020
26-11-2020

2 325

2 306

2 506

ﻣﻌﺪل ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻠ م ﺎ )(%

99%

99%

88%

ﻣﻌﺪل ﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺼﺮوﻓﺔ )(%

80%

79%

69%

ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ(

• إﻋﻄﺎء وﻟﻮ ﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﻟ اﻣﺎت ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎر ﻊ ﻃﻮر ﻧﺠﺎز ،وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺸﺎر ﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ
أﻣﺎم أﻧﻈﺎرﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﺣﻔﻈﮫ ﷲ ،أو اﳌ ﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ؛
ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺑﺮﻣﺠﺔ أي ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟ ﺴﻮ ﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎراﳌﺨﺼﺺ ،وذﻟﻚ إﻃﺎراﺣ ام
•
اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻷﺟﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
21

ﻣﺠﺎل اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

22

ﻌﺾ اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ا ﺪﻳﺜﺔ

23

ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﻧﺠﺎزاﳌﺸﺎر ﻊ اﳌ ﻣﺠﺔ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ أﻣﺎم أﻧﻈﺎر ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ :
–اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﳌﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺄ ﻴﻞ ﺟﺘﻤﺎ  2020–2015ﺑﺠ ﺔ اﻟﺪاراﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜ ى واﳌﺪﺑﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻠﺘ ﺸﻴﻂ واﻟﺘﻈﺎ ﺮات ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻠﺘﺠ  ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان وﺷﺮﻛﺔ إدﻣﺎج ﺳﻜﻦ؛
–ا ﺴﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎرة اﳌﺘﻮﺳﻂ ؛
–ﻣﺮاﻛﺶ ا ﺎﺿﺮة اﳌﺘﺠﺪدة ؛
–اﻟﺮ ﺎط ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮار.
ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﻧﺠﺎز اﳌﺸﺎر ﻊ اﳌ ﻣﺔ إﻃﺎر ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮ ﺎء ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﻧﺠﺎز اﳌﺸﺎر ﻊ اﳌﺪﺑﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻄﺎع
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  800ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻘﺮب
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎء  800ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻘﺮب ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺮ ﺎﺿﺎت اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي و اﻟﺸﺒﮫ
ﺣﻀﺮي
إﻃﺎر إﻧﺠﺎز اﻟ ﻧﺎﻣﺞ:
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻃﺎر ﻟﺘﻤﻮ ﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﺠﺎز  800ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻘﺮب ﺑﺎﳌﺠﺎﻟ ن اﻟﻘﺮوي واﻟﺸﺒﮫ ﺣﻀﺮي ،اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف وزارةاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة ﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺠ

ا ﻤﺎ  ،وذﻟﻚ ﺑﻤ اﻧﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 600

ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ.

ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪم إﻧﺠﺎز اﻟ ﻧﺎﻣﺞ:
إﻃﻼق ﺷﻐﺎل
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ
ل  99ﻣﻠﻌﺐ

إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت
ﺷﻐﺎل ﺑﺨﺼﻮص
 179ﻣﻠﻌﺐ

إ ﻏﺎﻳﺔ ﺎﻳﺔ ﺷ ﺮأﻛﺘﻮ ﺮ 2020
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إﺟﺮاء ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻌﺮوض ل 30
ﻣﻠﻌﺐ

إﻋﺪاد ﻣﻠﻔﺎت
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض
ل  192ﻣﻠﻌﺐ

اﳌﺠﻤﻮع  800ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻘﺮب

ﻃﻮر إﻋﺪاد
ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت 300
ﻣﻠﻌﺐ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ -ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ-
• ﺗﻮز ﻊ ﻣﺸﺎر ﻊ إﻧﺠﺎزاﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
رﻗﻢ

26

اﳌﻮﻗﻊ) ﻗﻠﻴﻢ(

اﳌﺨﻴﻢ/اﳌﺸﺮوع

01
02

ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺴﻄﻴﺤﺎت
ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ أ ﻠﻤﻮس

ﺷﻔﺸﺎون
ورزازات

03

ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﺳﻴﺪي ﺎو ﻲ

اﻟﺼﻮ ﺮة

04
05
06
07
08

ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﺑ وﻟﻴﺪ
ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻮزﻧﻴﻘﺔ
ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﻟﻌﻴﺎﻳﺪة
ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻮﻟﻴﺪﻳﺔ
ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﺗﺎﻏﺰوت اﻟﺸﻤﺎل

ﺗﺎوﻧﺎت
ﺑ ﺴﻠﻴﻤﺎن
ﺳﻼ
ا ﺪﻳﺪة
أ ﺎدﻳﺮ

09
10
11
12
13
14
15
16

ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﺗﺎﻏﺰوت ا ﻨﻮب
ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ أﻧﺰا
ﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮ ﻢ ا ﻄﺎ ﻲ ﺑﺎ
ﺧﻤ ﺲ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟ ﻳ ﺶ
أ ﻠﻮ
ﺳﻴﺪي اﻟﻄﻴ
ﻣﻮﻻي ﺑﻮﺳﻠ ﺎم

أ ﺎدﻳﺮ
أ ﺎدﻳﺮ
ﺷﻔﺸﺎون
اﻟﻌﺮا ﺶ
ﻃﻨﺠﺔ
ﺗﺰﻧ ﺖ
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

17

اﻟﻣﻧﺻورﯾﺔ

ﺔ

ﺑﻧﺳﻠﯾﻣﺎن

 09ﻣﺨﻴﻤﺎت
ﻃﻮر اﻟﺒﻨﺎء
 06ﻣﺨﻴﻤﺎت
ﻃﻮر ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض
 01ﻣﺨﻴﻢ واﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء
 01ﻣﺨﻴﻢ واﺣﺪ
ﻃﻮر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

إﺻﻼح وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
• إﺻﻼح وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺷﻐﺎل ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب  226ﻣﺆﺳﺴﺔ  23 :ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ،
 75داراﻟﺸﺒﺎب 14 ،ﻣﺮاﻛﺰاﺳﺘﻘﺒﺎل 01 ،ﻣﺮﻛﺐ ر ﺎ

 56 ،ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻮﺳﻴﻮ ر ﺎ

ﻟﻠﻘﺮب 01 ،ﻣﺴﺒﺢ 28 ،ﻗﺎﻋﺔ ﻣﻐﻄﺎة 28 ،ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻘﺮب.

• اﻟﺘ ء ﻹﻃﻼق أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻠﻌﺐ اﻟﻜﺒ ﻟﻄﻨﺠﺔ.
• إﻧﺠﺎزأﺷﻐﺎل ﺗﺄ ﻴﻞ اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺮ ﺎ

ﻻ ﺎزاﺑﻼﻧﻜ ﺑﺎﻟﺪاراﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑ ﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪم ﺗﻨﺎ ﺰ.%80

• إﻧﺠﺎزاﻟﺪراﺳﺎت اﻟ ﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄ ﻴﻞ و ﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰاﻟﺸﺒﺎب ﺑﻴﻌﻘﻮب اﳌﻨﺼﻮر اﻟﺘﺎ ﻊ ﻟﻠﻤﻌ ﺪ اﳌﻠ ﻲ ﻟﺘ ﻮ ﻦ ﻃﺮ؛
• إﻃﻼق اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ ﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄ ﻴﻞ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺘﺎ ﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ اﻟﺮﺎ

ﻣ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ ﷲ ،وذﻟﻚ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى

ﻣ .
• إﻧﺠﺎز ﺷﻐﺎل ا ﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄ ﻴﻞ ﻗﺼﺮاﻟﺮﺎﺿﺎت اﻟﺘﺎ ﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ اﻟﺮ ﺎ

ﻣ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ ﷲ.

• إﻧﺠﺎزاﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟ ﺎﻣ ات ل  84دارﺷﺒﺎب وﻧﺎدي ﺴﻮي ﻣﻐﻠﻘ ن.
• إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄ ﻴﻞ  60دارﺷﺒﺎب و  17ﻧﺎدي ﺴﻮي ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﺟ ﺎت ﻃﻨﺠﺔ  -ﺗﻄﻮان – ا ﺴﻴﻤﺔ واﻟﺸﺮق وﻓﺎس – ﻣﻜﻨﺎس و ﺳﻮس –
ﻣﺎﺳﺔ ،و ذﻟﻚ وﻓﻖ ﺗﺼﻮر ﺟﺪﻳﺪ و إﻃﺎردﻋﻢ ﺗﻤﻮ ﻞ ﺗﺤﺎد ورو ﻲ.
• إﻃﻼق ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻣ ن ﺿﺮاراﻟ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟ ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮ ﺎﺿﺔ و ﺗﺄﻣ ن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﻛﺬا ﺗﺄﻣ ن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑ ﻨﻈﻴﻢ اﳌﺨﻴﻤﺎت.
27

ﻣﺠﺎل اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ

28

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮ ﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ

• ﻟﻘﺎءات ﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻜﻮ ﻦ ﻋﻦ ﻌﺪ ﻹدﻣﺎج اﻟﺒﻌﺪ ا

ﻮي ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮ ﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ؛

• دورات ﺗﻜﻮ ﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﳌﻜﺘ ﻴﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮ ﺑﺎﻹدارة اﳌﺮﻛﺰ ﺔ؛
• ﻟﻘﺎءات و ﻧﺪوات اﻓ اﺿﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ و ﺑﺄﺛﺮ ﺎ اﻟﻨﻔ

و اﻟﺼ

ﻋ اﳌﻮﻇﻒ و ﻛﺬا ﺣﻮل ﻧﻤﻂ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻌﺪ؛
• دورات ﺗﻜﻮ ﻴﺔ ﻋﻦ ﻌﺪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮﻇﻔ ن ا ﺪد ﻓﻮ  2019و  2020ﻟﺘ ﺴ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﻣﺎﺟ ﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع و ﺗﻤﻜﻴ ﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف
ﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻴ ﻠﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع و ﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮ ﺎﺿﺔ؛
• وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳌﺮاﻓﻘﺔ  20ﻣﺴﺆوﻻ ﺑﺎﻹدارة اﳌﺮﻛﺰ ﺔ و ا ﺎرﺟﻴﺔ ) (Coaching individuelﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻛﻔﺎءا ﻢ اﻟﺘﺪﺑ ﻳﺔ؛
• إﻋﺪاد ﺗﻜﻮ ﻦ رﻗﻤﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة 100ﻣﻦ ﻃﺮ و اﳌﺴﺆوﻟ ن ﻣﺠﺎل اﳌﻜﺘ ﻴﺎت ﻗﺼﺪ ﺿﺒﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
• إ ﻋﺪاد و ﺗ ﻳﻞ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﻌ ﺪ اﳌﻠ ﻲ ﻟﺘﻜﻮ ﻦ أﻃﺮ اﻟﺸﺒ ﺒﺔ و اﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ دورات ﺗﻜﻮ ﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺸﺒﺎب و
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ و ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ و اﻟﺸﺆون اﻟ ﺴﻮ ﺔ و اﻟﺮ ﺎﺿﺔ ؛

29

إدﻣﺎج ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻨﻮع

إﻃﺎر إدﻣﺎج ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻨﻮع داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع ،ﺗﻢ ﺗ ﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاءات :
• إﺣﺪاث

ﻨﺔ ﻗﻴﺎدة ﻟﺘ ﺒﻊ ﺬا اﻟﻮرش و اﻟﺴ ﺮ ﻋ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗ ﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﺮاءات و اﻟﺘﺪاﺑ اﳌﺘﺨﺬة و وﻛﺬا اﳌﺆﺷﺮات

اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻨﻮع داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع؛
• اﻋﺘﻤﺎد اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع و إدﻣﺎﺟ ﺎ ﺑ اﻣﺞ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺠﺎﻋﺔ

داء ﻟﺘ ﺒﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟ اﻣﺞ؛

• إﺣﺪاث ﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮع داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻌ ﺪ إﻟ ﺎ ﺗ ﺒﻊ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻮع و اﻟ اﻣﺞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ ؛
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوة رﻗﻤﻴﺔ ﺣﻮل إدﻣﺎج ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻨﻮع ﺑﺎﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺨﻠﻴﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃ
ﻟﻠﻤﺮأة؛
• إﻋﺪاد دورات ﺗﻜﻮ ﻴﺔ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤ ﻹدﻣﺎج اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع ﺑﻮزارة ﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح دارة
ﻟﻔﺎﺋﺪة أﻋﻀﺎء ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻨﻮع ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ

30

ﻣﺠﺎل اﻟ ﺸﺮ ﻊ

31

اﳌﺨﻄﻂ اﻟ ﺸﺮ
• ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺤﺎﻟﺔ ﻋ
ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص

 04ﻗﺮارات

ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ

ﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﻜﻮﻣﺔ
اﳌﺠﻼت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺮ ﺎ ﺑﺎﻟﺮ ﺎ و ﻃﺎر اﻟﺮ ﺎ
اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ؛
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺤﻀﻮرة ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟ ﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪر ا ﺼﻮ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
وا ﺼﻮ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟ ﻨﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑ ن اﻟﺴﻠﻄﺎت ا ﻮﻣﻴﺔ اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ
و ﺎﻟﺮ ﺎﺿﺔ

• ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺸ ﻛﺔ اﻟ ﺗﻤﺖ اﺣﺎﻟ ﺎ ﻋ ﺑﺎ اﻟﺸﺮ ﺎء ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي
ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص

 06ﻗﺮارات وزار ﺔ

اﳌﺠﻼت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا ﺎﺻﺔ ﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت واﻟﺘﻈﺎ ﺮات اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ و ﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ و ﺐ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺠ ات اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻌ ﺎ وإﺻﻼﺣ ﺎ
ﺎص اﻟﺬاﺗﻴ ن ﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟ ﻨﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺴﻠﻴﻢ ﺟﺎزات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ إ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳌﺒﻴﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﳌﺪاﺧﻴﻞ وﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻛﺘﻠﺔ ﺟﻮر
ﺳﻦ ﻧﻈﻤﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟ ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎ ﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وا ﺼﻮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟ ﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺪرﺳ ن و ﻃﺮ واﳌﻮﻇﻔ ن وأﻋﻮان ا ﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ إﺣﺪى اﳌ ﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن  30.09اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮ ﺎﺿﺔ
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اﳌﺎدة  63ﻣﻦ

اﳌﺨﻄﻂ اﻟ ﺸﺮ
• اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ
اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ

ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ

ﻧﻈﻤﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮ ﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ وﻋ
ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻠﻘﺎة
16

•

ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌ ﻣﺔ ﺑ ن ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ واﻟﺸﺮ ﺎت
ﻋﺪد ﻧﻈﻤﺔ و ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺼﺎدق ﻋﻠ ﺎ
13

ا ﺼﻴﻠﺔ اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺮ ﺎﺿﺔ

33

ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﳌ ﺸﻮرة
ﺑﺎ ﺮ ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺤﺎﻟﺔ ﻋ
ﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﻜﻮﻣﺔ

12

03

ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺤﺎﻟﺔ ﻋ
اﻟﺸﺮ ﺎء ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي

07

ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﻟ
ﻋﺪاد

02

ﻃﻮر

اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻤ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻋﺪد ﻣﺘ ﺒﻌﺎت وﻣﺘ ﺒ ﺻﻔﺤﺔ ﻓﺎ ﺴﺒﻮك اﻟﻘﻄﺎع
ﺣﻮا 84893

اﻋﺪاد دﻟﻴﻞ ﺗﻘ ﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺎت ا ﻮ ﺔ
و ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋ اﻟﻔﺎ ﺴﺒﻮك ﻣﻮﺟﮫ ﻟﻸﻃﺮاﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﳌﺬﻛﻮرة

34

اﻟﺒﺼﺮي

إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرة "#ذاﻛﺮﺗﻨﺎ" ﻋ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻋ
اﻟﻔﺎ ﺴﺒﻮك ،واﻟﺮاﻣﻴﺔ ا ﻌﺮ ﻒ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃ ﻋ ا ﻢ ﻣﺤﻄﺎت
ذاﻛﺮة ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ

إﻋﺪاد اﻟﻌﺪد ول ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻌ
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮ ﺎﺿﺔ

ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ
ﻟﺴﻨﺔ 2021
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ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺒﺎب

36

ﺗﺄ ﻴﻞ وﺗﻄﻮ ﺮاﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ

• ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺨﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ا ﻮدة ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺄ ﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﳌﺘﻮاﺟﺪة،
• ﺗﺄ ﻴﻞ دور اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻋ ﺗﺮاب اﳌﻤﻠﻜﺔ؛
• ﺗﺄ ﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ ﺴﻮ ﺔ؛
• ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﻄﻮ ﺮﺧﺪﻣﺎ ﺎ ؛
•

ﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟ ﺑﻴﺔ ﻋ ﺗﻤﻜ ن ﻞ ﺟ ﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﺟ ﻮي ﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؛

• ﺗﺠ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺗﺮ ﻮ ﺔ )دور اﻟﺸﺒﺎب – ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺘﻘﺒﺎل – ﻧﺪﻳﺔ اﻟ ﺴﻮ ﺔ – ر ﺎض ﻃﻔﺎل
– اﳌﺨﻴﻤﺎت -ﻣﺮاﻛﺰﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ(؛

37

ﺗﻄﻮ ﺮاﻟﻌﺮض اﳌﻘﺪم ﻋ ﻣﺴﺘﻮى دور اﻟﺸﺒﺎب

ﻋرض ﻣرن

• إﻋﺪاد ﻋﺮض ﻣﺘﻄﻮر
وﻣﻮاﻛﺐ ﻻﻧﺘﻈﺎرات اﻟﺸﺒﺎب
• ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﺮض اﳌﻘﺪم
ﻟ ﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
• ﻌﺰ ﺰ رﻗﻤﻨﺔ ا ﺪﻣﺎت
واﻟﻮﻟﻮج إﻟ ﺎ

38

ﻋرض داﻣﺞ

• إدﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
• ﻣﺴﺎ ﻤﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ
وﺗﺼﻮر ﻋﺮض ا ﺪﻣﺎت
• إدﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺪﺑ
اﳌﺆﺳﺴﺎت

ﻋرض ﺳﮭل اﻟوﻟوج

• ﺗﻤﻜ ن اﻟﻮﻟﻮج ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ
• ﻌﺰ ﺰﺧﺎرﻃﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃ

ﻋرض ذو ﺟودة

ﺟﻮدة
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳ
ا ﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ ﺗ ﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ

إﻋﺎدة ﻴ ﻠﺔ اﻟ ﺴﻴﺞ ا ﻤﻌﻮي ﺑﻤﺎ ﻌﺰز ﻣ ﻨ ﺘﮫ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﮫ
وأدوارﻩ

اﻟﺗﻌﺎﻗد

طﻠب
ﻋروض
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ

اﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻟﻘواﻧﯾن

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ا ﻤﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﻣﻦ إﻃﻼق ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺮوض اﳌﺸﺎرﻊ إ ﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻻﻋﺘﻤﺎد ا ﻤﻌﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻃﺎرﺗﻨﻈﻴ وا
ﻳﻨﺺ ﻋ ﺷﺮوط وأﺣ ﺎم
ﻋ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﻳ دﻗﻴﻘﺔ
ﻻﺧﺘﻴﺎرا ﻤﻌﻴﺎت اﻟ ﺳ ﺘﻮ
ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺪاف
اﻋﺘﻤﺎد ا ﻤﻌﻴﺎت
ﺗﺪﺑ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ ا ﺎم ﺪاف
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﺤﺪد أدوار ﻃﺮاف
ﺗ ﺒﻊ  ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة

اﻟﺗﻌداد
،

ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹ ﺸﺎء
ﻧﻈﺎم ﻋﺘﻤﺎد ﺣﻮل ا ﻤﻌﻴﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظرة

ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺟﺬاﺑﺔ :ﺳﻴ ﻮن ﻟﻨﺠﺎح
ا ﻤﻌﻴﺎت ﺗﺄﺛ ﺧﺎر إﻳﺠﺎ ﻲ ﻋ
ﻴﻊ اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮ

39

ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺆﺛﺮة  :ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻣﺘﻄﻮرة
وﻓﻖ ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻗﻮ ﺔ  :أدوار ﺎ ﻣﺤﺪدة وﻓﻖ
ﻋﻘﺪ ﻣ م و ﺴﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺤ م

ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ

40

ر ﺎﺿﺔ ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ

• ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗ ﻳﻞ ﺷﺮاﻛﺔ ر ﺎﺿﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ ﻣﻊ اﻟ ﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳌﺒﻴﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ؛
• ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ وﻣﻨﺢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎ

إﻃﺎراﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أ ﺪاف.

• ﺗﻘﻮ ﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﺮ ﺎﺿﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ وﻣﻮاﻓﻘ ﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟ ﺗﻔﺮﺿ ﺎ
ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻈﺎ ﺮات اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
•

ﺣﺚ ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ اﳌﻨﻀﻮ ﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻋ ﻣﻼﺋﻤﺔ أﻧﻈﻤ ﺎ ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺎ
اﻟﻨﻤﻮذ

ﻟ ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ أﻓﻖ ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﺘﻤﺎد؛

• ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺠ ﻮدات اﻟ ﺑﺪﻟﺖ ﻟﺘﻘﻮ ﺔ ﺣﻀﻮر اﻟﻄﺐ اﻟﺮ ﺎ
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اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ؛

ﺗﺄﻃ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ر ﺎﺿﺔ اﻟﻌﻤﻮم
•

ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺄﻃ ورش ﻣﻨﺢ ﻋﺘﻤﺎد ودﻋﻢ ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ وذﻟﻚ ﺣ ﻳ ﺴ ﺗﻘﻮ ﺔ ﺗﺄﻃ اﻟﺮ ﺎﺿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا ﻤﻌﻴﺎت و ﺬﻟﻚ
ﻴﻊ اﻟﻌﻤﻮم واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ

•

ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻧﺠﺎز ورش ﻣﻼﻋﺐ اﻟﻘﺮب اﻟﺬي ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ازدﻳﺎد ﻋﺪد اﳌﻤﺎرﺳ ن وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺠﺎل اﻟﻘﺮوي و ﻮاﻣﺶ اﳌﺪن
ﺘﻤﺎم اﳌﺸ ك وﻋ وﺟﮫ ا ﺼﻮص وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

•

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات
اﻟﻌﺎ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ

•

اﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺸ ﻛﺔ ﻣﻊ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟ اﺑﻴﺔ
إ ﻌﺎش اﻟﺮ ﺎﺿﺔ

•

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺎن اﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻋﺎت واﳌ ﺸﺌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟ

•

وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟ ﻴ ﻠ ﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﺸﻄ ﺎ ﻃﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ ا ﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ

•

ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷ ﺎص ذوي ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺎﺻﺔ ﺑ ﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ وأ ﺸﻄﺔ ر ﺎﺿﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺬﻩ اﻟﺸﺮ ﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟ ﺴ ﻴﻞ اﻧﺪﻣﺎﺟ ﺎ وذﻟﻚ
إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺸ ك ﻣﻊ ا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ.

•
•

ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺮﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي و ﺣﻴﺎء اﻟ ﺎﻣﺸﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟ ﺴﻴﺞ ا ﻤﻌﻮي اﻟﺮ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي واﻟﺸﺒﮫ اﻟﻘﺮوي :
ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺮ ﺎﺿﺔ اﻟ ﺴﻮ ﺔ ﺗﺤﻔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﺟ ﻮ ﺎ ووﻃﻨﻴﺎ ﻋ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻈﺎ ﺮات ر ﺎﺿﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮأة
وإﺣﺪاث إﻃﺎر ﻣﺮﺟ ﻟ ﺬﻩ ﺸﻄﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺎ دﻋﻢ ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ اﻟ ﺴﻮ ﺔ
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إﻃﺎر ا

ﻮ ﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﺎ

اﻟﻘﻮاﻧ ن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ

ﻣﺠﺎل اﳌ اﻧﻴﺔ
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ﻣ اﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﻣﺎﺑ ن ﺳﻨﺔ  2020و2021
ﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر اﳌ اﻧﻴﺔ ﺗﺼﻞ إ 4,76%
2020

2021

اﻟﻔﺮق

ﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر
ﺑ ن  2020و2021

ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮﻇﻔ ن

565 860 000

575 515 000

9 655 000

1,71%

اﳌﻌﺪات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

345 000 000

347 868 000

2 868 000

0,83%

ﻣ اﻧﻴﺔ ﺳ ﺜﻤﺎر

2 506 000 000

2 656 000 000

150 000 000

5,99%

3 416 860 000

3 579 383 000

162 523 000

4,76%

اﳌ اﻧﻴﺔ

اﳌﺠﻤﻮع
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ﻣﺠﺎل اﻟ ﺸﺮ ﻊ
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اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺘﺼﺪار اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  30.09اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮ ﺎﺿﺔ
اﳌﺠﻼت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص
ﻐ و ﺘﻤﻢ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.18.303اﻟﺼﺎدر  2ذي اﻟﻘﻌﺪة  5) 1440ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2019ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  97.12اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤ ﺎﻓﺤﺔ ﻌﺎﻃﻲ اﳌ ﺸﻄﺎت ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺤﻈﻮرة ﻣﺠﺎل اﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ) 2022ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺸﺮ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ
 03ﻧﺼﻮص
ﻌﺎﻃﻲ اﳌ ﺸﻄﺎت(
إﺣﺪاث دﻓ اﻟﺘﺤﻤﻼت اﳌﺨﻮل ﻟﻠﺸﺮ ﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وا ﻤﺎﻋﺎت اﻟ اﺑﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺒﺎب
ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص
 3ﻧﺼﻮص
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اﳌﺠﻼت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻮﻣﻴﺔ اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ا
ﺗﻨﻈﻴﻢ دور اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب
ﻐ و ﻳﺘﻤﻢ ﻗﺮار وز ﺮ اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮ ﺎﺿﺔ رﻗﻢ  3035.95اﻟﺼﺎدر  24ﻳﻮﻟﻴﻮز 1995اﳌﺤﺪث واﳌﻨﻈﻢ ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄ ﻴﻞ و
اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة.

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ داري ،ا
وﺗ ﺴﻴﻂ اﳌﺴﺎﻃﺮ دار ﺔ

ﻮ ﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ

 -1اﳌﺨﻄﻂ اﳌﺪﻳﺮي ﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ داري :
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺨﻄﻂ اﳌﺪﻳﺮي ﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ داري ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ واﻟﺒﺪء ﻧﻘﻞ ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذات اﻟﻄﺎ ﻊ اﻟﺘﻘﺮﺮي
أو ﺗﻠﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻮ ﺖ وإﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤ ن ﻟﺘﻮز ﻊ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﺑ ن اﳌﺼﺎ اﳌﺮﻛﺰ ﺔ واﳌﺼﺎ اﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰة
وﺗ ﺒﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ
 -2ا

ﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ا

ﺔ

ﻮ ﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ
وﺿﻊ إﻃﺎر ﻌﺎﻗﺪي ﺑ ن ا

ﺎت واﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺸ ﻛﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈ ﻌﺎش اﻟﺮ ﺎﺿﺔ واﻟ ﻓﻴﮫ.

 -3ﺗ ﺴﻴﻂ اﳌﺴﺎﻃﺮ و ﺟﺮاءات دار ﻳﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺮ ﻄﺔ اﻟﻄﺮ ﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑ و ﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘ ﻳﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘ ﺴﻴﻂ اﳌﺴﺎﻃﺮ
و ﺟﺮاءات دار ﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ
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ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺮض
1

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

2

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

3

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل

ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
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ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم

ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 2021-2016
اﻟﻤﻬﻴ َﻜﻠﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ُ
ﺣﻮل اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻷداء
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ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
إﻏﻼق اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﱰاﺛﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ

ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳊﻀﻮرﻳﺔ
اﳔﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﳌﺒﺎﱐ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻻت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
وﻓﻨﺎﻧﲔ وﻣﺒﺪﻋﲔ وﲨﻌﻴﺎت
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ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
إﻃﻼق دﻋﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻹﻧﻌﺎش اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﻓﻘﻴﺔ
إرﺳﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻘﺎﰲ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﺠﺮ
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ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻹﻃﻼق اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺮوض ﺑﻐﻼف ﻣﺎﱄ  46 103 419درﻫﻢ :
 19 630 000 :درﻫﻢ
•ﳎﺎل اﳌﺴﺮح
•ﳎﺎل اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ  14 000 000 :درﻫﻢ
• اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ  3 148 500 :درﻫﻢ
 9 324 919 :درﻫﻢ
•ﳎﺎل اﻟﻜﺘﺎب

ﺗﻘﺪﱘ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة :
• أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﳏﺎﺿﺮت  ،أﺷﺮﻃﺔ وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ وﺗﺮوﳚﻴﺔ ﳌﻮاﻗﻊ وﻣﻌﺎﱂ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﻓﻨﺎﻧﲔ ﻣﺴﺮﺣﲔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻴﲔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوات وﳏﺎﺿﺮات
وﺳﻬﺮات اﻓﱰاﺿﻴﺔ
• ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺘﺤﺪي اﻟﻘﺮاءة واﻟﺮﺳﻢ واﳊﻜﺎﻳﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ
واﻟﻐﻨﺎء واﳌﺴﺮح
• اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻌﻮد ﺑﺘﻄﻮان واﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻔﻦ اﻟﻌﻴﻄﺔ ﺑﺂﺳﻔﻲ

ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى  -اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )  157,25ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
1%

ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان اﳊﺴﻴﻤﺔ

1%

4%
3%

اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻼ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺳﻄﺎت

6%

36%

ﻣﺮاﻛﺶ اﺳﻔﻲ

10%

ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ
ﻛﻠﻤﻴﻢ واد ﻧﻮن
اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ اﳊﻤﺮاء
اﻟﺪاﺧﻠﺔ وادي اﻟﺪﻫﺐ
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39%

ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎت ) 83,1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
15%

12%

12%

49%

12%

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺳﻄﺎت
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ﻓﺎس ﻣﻜﻨﺎس

ﻣﺮاﻛﺶ اﺳﻔﻲ

اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻼ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان اﳊﺴﻴﻤﺔ

ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020

 -1اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲏ ﻣﻜﺎدة ) ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﻜﻲ (
 - 2اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻄﻴﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ
 - 3اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺗﺎﺑﺮﻳﻜﺖ ﺑﺴﻼ
 - 4اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺮﻳﺼﺎﱐ
 - 5اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﺑﻦ اﲪﺪ
 - 6اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻮﺳﻜﻮرة
 - 7اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺰﻣﺎﻣﺮة
 - 8اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﺷﺘﻮﻛﺔ
 - 9اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻗﺼﺒﺔ ﺗﺎدﻟﺔ
 - 10اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ أزﻳﻼل
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 - 11اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ إﻣﺰورن ) ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﻜﻲ (
 - 12اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺗﺎوﻧﺎت
 - 13اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ إﻓﺮان
 - 14اﳌﻌﻬﺪ اﳉﻬﻮي اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺘﺎزة
 - 15اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻨﺴﻠﻴﻤﺎن
 - 16اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ أرﺑﻌﺎء اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺗﺰﻧﻴﺖ
 - 17اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺴﺮاﻏﻨﺔ
 - 18اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﺸﻴﺸﺎوة
 - 19اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﺪﺑﺪو
 - 20اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻮﻋﺮﻓﺔ

ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020

ﺟﺮد اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ودراﺳﺘﻪ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ
وﻃﻨﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ:

• ﺟﺮد و ﺗﻮﺛﻴﻖ  466ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﱰاث اﻷﺛﺮي واﳌﻌﻠﻤﻲ و 600ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻒ اﻷﺛﺮﻳﺔ و واﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ و 16
ﻋﻨﺼﺮا ﻟﻠﱰاث ﻏﲑ اﳌﺎدي ﺑﺎﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ www.idpc. ma
• ﻓﺘﺢ ﺳﺠﻞ وﻃﲏ ﻟﻠﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ
اﳌﺎدي
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أﻫﻢ ﻣﻨﺠﺰات

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :

•

•

•
•

ﺳﻨﺔ 2020

اﺳﺘﻌﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25000ﻗﻄﻌﺔ
أرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﺴﺘﺤﺜﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻬﺮﺑﺔ إﱃ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2005
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻃﻼق ورش ﲢﻴﲔ "ﳐﻄﻂ
ﺗﺪﺑﲑ" ﺗﺮاث اﻟﺮﺑﺎط اﳌﺼﻨﻒ ﺗﺮاﺛﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ
ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺪاد "ﳐﻄﻂ ﺗﺪﺑﲑ" ﺗﺮاث
ﻣﺮاﻛﺶ اﳌﺼﻨﻒ ﺗﺮاﺛﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻛﻨﻴﺲ  Elias Hazanﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻣﻌﻠﻤﺔ دار اﻟﺴﻠﻄﺎن ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻮﻳﺮة
وﻣﻮﻗﻊ ﺻﺨﺮة أم اﻟﺮواﻛﻦ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ أوﺳﺮد
)ﺟﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ – وادي اﻟﺬﻫﺐ( ﻋﻠﻰ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﱰاث اﻟﻮﻃﲏ.

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ:

•

•
•
•
•

اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺜﻤﲔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻌﺘﻴﻖ و
اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﳌﺪن اﻟﺼﻮﻳﺮة وﻣﺮاﻛﺶ و ﻓﺎس
وﻣﻜﻨﺎس وﺳﻼ و أﻛﺎدﻳﺮ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺮﻳﻨﻴﺔ واﳋﻠﻮة واﻟﻀﺮﻳﺢ
ﲟﻮﻗﻊ ﺷﺎﻟﺔ اﻷﺛﺮي ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
ﺗﺮﻣﻴﻢ و رد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳌﻌﻠﻤﺔ دار اﻟﻨﺠﺎﻋﻲ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة،
ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺒﺎب اﻟﺸﻤﺎﱄ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﲟﻮﻗﻊ ﲤﻮدة
اﻷﺛﺮي ﺑﺘﻄﻮان
إﻃﻼق اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﳌﻌﺎﱂ ﻗﺼﺮ اﻟﺒﺪﻳﻊ،
ﻗﺼﺮ اﻟﺒﺎﻫﻴﺔ ،ﻗﺒﻮر اﻟﺴﻌﺪﻳﲔ ،اﻟﻘﺒﺔ اﳌﺮاﺑﻄﻴﺔ
)ﻣﺮاﻛﺶ( ،وﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻴﻜﺴﻮس )اﻟﻌﺮاﺋﺶ( و ﲤﻮدا
)ﺗﻄﻮان( واﻟﻘﺼﺮ اﻟﺼﻐﲑ.

ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ
أﻫﻢ ﻣﻨﺠﺰات ﺳﻨﺔ 2020

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ:

• ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻔﺎت” ﻓﻨﻮن اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ “ و
"اﻟﺘﺒﻮرﻳﺪا" " ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻏﲑ
اﳌﺎدي
• ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻒ "اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﳋﻄﺎرات" ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي اﻟﺬي
ﳛﺘﺎج إﱃ ﺻﻮن ﻋﺎﺟﻞ
• ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻔﺎت"ﻛﻨﺎوة" و"ﺷﺠﺮة اﻷرﻛﺎن"
و"ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺐ اﳌﻠﻮك" و"ﻣﻮﺳﻢ ﻃﺎﻧﻄﺎن"
و"ﺳﺎﺣﺔ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎ" و"رﻗﺼﺔ ﺗﺴﻜﻮﻳﻦ"
ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﱰاث ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﻳﺴﻴﺴﻜﻮ.
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ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :

• اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ" ﺑﻴﺖ
اﻟﺬاﻛﺮة" ﳊﻔﻆ اﻟﱰاث اﻟﻴﻬﻮدي
اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮة،
• ﻴﺌﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮش
اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﰲ ﻓﻀﺎء ﺣﺪﻳﻘﺔ أوﳍﺎو
ﺑﺄﻛﺎدﻳﺮ،
• إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
ﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﱰاث ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط
ﲟﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻮ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط

اﻟﺘﺮوﻳﺞ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض
واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات:

ﺗﻘﺪﱘ ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺷﻬﺮ اﻟﱰاث  91 2020ﳏﺎﺿﺮة و
 105ﺷﺮﻳﻄﺎ وﺛﺎﺋﻘﻴﺎ وﺗﺮوﳚﻴﺎ ﳌﻮاﻗﻊ وﻣﻌﺎﱂ
وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻐﺮﰊ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ :
 225526ﺷﺨﺼﺎ 1069366 ،ﻣﺸﺎﻫﺪة،
 67493ﺗﻔﺎﻋﻼ و 9934اﻗﺘﺴﺎﻣﺎ.

ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﻜﺘﺎب
أ ﻢ ﻣﻨﺠﺰات ﺳﻨﺔ 2020
دﻋم ﺑﻐﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺔ 2020
 9 324 919درھم

3468

إﺣداث  15ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺳﻧﺔ 2020

4000

ﻋدد 25ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺳﻧﺔ 2020
ﺗﻘوﯾﺔ
اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
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ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣرﺷﺣﺔ

دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﻜﺘﺎب
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إﺣﺪاث وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت

ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﻔﻨﻮن
أ ﻢ ﻣﻨﺠﺰات ﺳﻨﺔ 2020
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دﻋﻢ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ) 3,15ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

دﻋﻢ اﳌﺴﺮح ) 19,63ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
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ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﻔﻨﻮن
أﻫﻢ ﻣﻨﺠﺰات ﺳﻨﺔ 2020

اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﺄة

 - 1اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﲞﺮﻳﺒﻜﺔ
 - 2اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻔﻨﻴﺪق
 - 3اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﲟﺮاﻛﺶ ) ﺑﺎب دﻛﺎﻟﺔ (
 - 4اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ آﻳﺖ ﻣﻠﻮل
 - 5اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﺷﲑة اﳉﻬﺎدﻳﺔ
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ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
ﻇﻬﲑ ﺷﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.20.34ﺻﺎدر ﰲ  5ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن  30) 1441ﻣﺎرس  (2020ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻗﻢ 04.16
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻐﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.20.600ﺻﺎدر ﰲ  19ﳏﺮم  8) 1442ﺳﺒﺘﻤﱪ  (2020ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ
وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻸﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺳﲑﻫﺎ
ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.18.527ﺻﺎدر ﰲ  28ﲨﺎدى اﻷوﱃ  24) 1441ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2020ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 68.16
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎن واﳌﻬﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.19.1078ﺻﺎدر ﰲ  2رﺟﺐ  26) 1441ﻓﱪاﻳﺮ  (2020ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻔﻦ اﻟﻜﻮرﻳﻐﺮاﰲ
ﻗﺮار ﻣﺸﱰك ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ وﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار اﳌﺸﱰك ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 769.18
اﻟﺼﺎدر ﰲ  3رﺟﺐ  21) 1439ﻣﺎرس  (2018ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ رﻗﻢ  660.20ﺻﺎدر ﰲ  11ﲨﺎدى اﻷﺧﲑة  6) 1441ﻓﱪاﻳﺮ
 (2020ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻮﻗﺼﺨﺮة أم أرواﻛﻦ" ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ أوﺳﺮد ﰲ ﻋﺪاد اﻵﺛﺎرع اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ "
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ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻘطﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﺳب اﻟﺳﻠم
420; 27%

806 ; 52 %

330; 21%
ﺳﻠم 6

ﺳﻠم 9-8-7

اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 1556ﻣﻮﻇﻔﺎ 485 ،ﻣﻨﻬﻢ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ و1071
ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر  58ﰲ اﳌﺎﺋﺔ واﻹﻧﺎث
 42ﰲ اﳌﺎﺋﺔ

ﺳﻠم  10وﻣﺎﻓوق

إﺣﺎﻟﺔ  21ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
ﺗﻮﻇﻴﻒ  20ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ
2020
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* ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﻄﻰ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
أﻣﺎم اﻟﺘﺪﺑﲑ اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ
أﺣﺪﺛﺖ ﻣﺆﺧﺮا.
* إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﺑﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻛﻌﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﻊ
اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎ ﺑﲔ
وزارﻳﺔﻳﺔ..

ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020
اﻟﺸﺮاﻛﺔ و اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

•ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ؛
•إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻨﺴﺎء اﳌﻐﺮب ﻟﱰﺳﻴﺦ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﶈﻮري ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛
•ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻗﻤﻨﺔ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ و إﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر؛
•إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ
ﺑﺎﻟﺪاراﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺄﻃﲑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻌﺮض
اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻜﺘﺎب.
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اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

•

•
•
•

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻠﻘﺎءات ﺣﻀﻮرﻳﺎ وﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﱄ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول وﳑﺜﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺪوﱄ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻛﺒﺮى :
ﺣﻀﻮر اﳌﻐﺮب ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮف ﲟﻌﺮض ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻠﻜﺘﺎب ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ؛
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﰲ  :ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺻﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﻨﺎﻣﺔ
واﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺼﻴﲏ ﺑﺒﻜﲔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻟﺴﻨﺔ 2021
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ

أوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺨﻄﻂ ﻗﻄﺎع
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷوراش واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻗﻼع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﺜﻤﲔ ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻟﻔﺎس وﻣﻜﻨﺎس
ﺗﺜﻤﲔ ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﲟﺮاﻛﺶ
ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺜﻤﲔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ اﻟﺼﻮﻳﺮة
ﺣﻔﻆ وﺗﺜﻤﲔ اﻟﱰاث ﻟﻠﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﱪى
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ أﻛﺎدﻳﺮ)ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﺼﺒﺔ أﻛﺎدﻳﺮ أوﻓﻼ(
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
إﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط :اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ و اﻟﺮﻗﺺ اﻟﻜﻮر ﻏﺮاﰲ ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻔﻦ اﳌﺴﺮﺣﻲ و اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﰲ
إﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ أﻛﺎدﻳﺮ )إﺣﺪاث وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻓﻀﺎءات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ(
ﺗﺜﻤﲔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ )إﺣﺪاث وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻓﻀﺎءات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ(
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮة
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷوراش واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
•ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﱰاث ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻼ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ اﻷﺛﺮي دار اﻟﺒﺎرود
•ﺗﺮﻣﻴﻢ أﺳﻮار ﺗﻨﻤﻞ وﻗﻠﻌﺘﻬﺎ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﳊﻮزو اﳌﻮﻗﻊ اﻷﺛﺮي ﻷﻏﻤﺎت
•إﳒﺎز دراﺳﺎت ﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻹﻋﺪاد ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻊ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ
•ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ
•إﺣﺪاث ﻧﻘﻂ ﻗﺮاءة ﲜﻬﺔ ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ
•ﺑﻨﺎء اﳌﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﲔ ﺑﺂﻳﺖ أورﺑﻴﻞ وﺗﻴﺪاس ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﳋﻤﻴﺴﺎت و اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻮرزازات
• ﻴﺌﺔ دار اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺨﻄﻂ اﻹﻗﻼع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

• اﻃﻼق دراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻻﺑﺪاع ؛
• إﳒﺎز ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﻣﻨﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻨﺎن؛
• إﳒﺎز ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﺧﻮل وﲢﺼﻴﻞ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة؛
• إﳒﺎز ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﺟﻐﺮاﰲ ) (SIGﳉﺮد وﺗﺪﺑﲑ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻮﻃﲏ؛
• اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﲟﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ودراﺳﺎت ﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﲣﺺ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
واﳌﻮاﻗﻊ؛
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﺗﻨﻈﻴﻢ :

اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

• ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺮﻳﺼﺎﱐ؛
• ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﺑﺎط ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ؛
• ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺳﻨﺔ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﺼﲔ و ﺳﻨﺔ اﻟﺼﲔ ﺑﺎﳌﻐﺮب؛
ﺗﻌﺰﻳﺰ :
• اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﲔ )وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ واﳌﻐﺎرﺑﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﳋﺎرج،
واﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺎﳋﺎرج ،وﳎﻠﺲ اﳉﺎﻟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﳋﺎرج ،واﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ،ودار
اﻟﺼﺎﻧﻊ (...،ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﻮﻳﺪ اﻟﻌﺮض اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺨﺎرج وﺑﺮﳎﺘﻪ وﻓﻖ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺎت واﺿﺤﺔ وأﻫﺪاف
ﳏﺪدة
• اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  :اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ  ،اﻹﻳﺴﻴﺴﻜﻮ  ،اﻟﻸﻟﻜﺴﻮ .
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺎدي وﻏﲑ
اﳌﺎدي واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ

ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺈﺣﺪاث وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻌﺎﱄ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻔﻦ اﻟﻜﻮرﻳﻐﺮاﰲ

ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ.

ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ "ﺟﺎﺋﺰة اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ
ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت"
ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت"

ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻐﻴﲑ وﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01.09ﺑﺈﺣﺪاث
"اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ"
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2021

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺑرﺳم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2018

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺑرﺳم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2019

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺑرﺳم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2020

ﻣﺷروع ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺑرﺳم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2021

736 868 000,00

747 521 000,00

762 388 000,00

930 726 000,00

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن 224 868 000

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن 233 521 000

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن  260 845 000ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن 272 366 000

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻌدات 182 000000

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻌدات 184 000 000

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻌدات  171 534 000ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻌدات 178 360 000

ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر330 000 000

ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر330 000 000

ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  330 000 000ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 480 000 000
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2021
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
450726000

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
480000000

ﻣﺟﻣوع اﻻﻋﺗﻣﺎدات  930 726 000درھم ﺳﻧﺔ 2021
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ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺮض
1

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

2

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

3

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل
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اﻟﺗوﻓر ﻋﻠﻰ إﻋﻼم ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ودﻋم ﺑﻧﯾﺗﮫ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣن أﺟل
اﻻﺿطﻼع ﺑدوره ﻛراﻓﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣﺣﻔز ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
وﻣﻌﺑر ﻋن ﻏﻧﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐوي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻛري اﻟﻣوﺣد ،ﻓﻲ إطﺎر
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ واﻋﯾﺔ وﻣﺳؤوﻟﺔ وﻣﺗﺷﺑﻌﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﺔ ،ﺗﻌزز
ﻣﺻداﻗﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.
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 ﺗﺟﺳﯾد اﻻﻧﺧراط اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﺗﺎم واﻟﺟدي ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹرادة اﻟﻣوﻟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻣﺢ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻗواﻋد
إﻋﻼم ﺣر وﻣﺳؤول ،ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ وﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺿطﻼع ﺑدوره؛
 ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﮭﺎ دﺳﺗور  2011ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺗﻛرﯾس
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻛﺧﯾﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺣﺎور اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 2021-2017؛
 ﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟﻔﺿﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣواﻛﺑﺗﮭﺎ.
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 اﻟﺗداﻋﯾﺎت واﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ﺗﺳﺗﻠزم ﻣﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑذل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﮭود ،وﻣواﺻﻠﺔ
اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن آﺛﺎر ھذه اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود؛
 اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺷروط إﻗﻼع اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ.
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دﻋم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
ﻧظرا ﻟﮭﺷﺎﺷﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺎﻗﻣت ﺑﻌد أن ﺗم إﯾﻘﺎف اﻟطﺑﻊ
ﺑﺳﺑب ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد ،19-واﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻠﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ،ﻗررت وزارة
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﺻﻼح اﻹدارة وﺿﻊ ﻣﺧطط
ﻟدﻋم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘدر ب  225ﻣﻠﯾون درھم
ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ،وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗداﺑﯾر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
 ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ 195ﻣﻠﯾون درھم ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﺑﻧد اﻟﺗﺣﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ  -ﻣوزع
ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
«  150ﻣﻠﯾون درھم ﻟﺗﺣﻣل أﺟور ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ وﺻﺣﺎﻓﯾﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛

«  15ﻣﻠﯾون درھم ﻟدﻋم اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ طﺑﺎﻋﺔ اﻟﺻﺣف وذﻟك ﺑﮭدف
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل واﻷﺟور ،وﺿﻣﺎن طﺑﻊ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ؛
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«  15ﻣﻠﯾون درھم ﻟدﻋم اﻹذاﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وذﻟك ﺑﮭدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل
واﻷﺟور ،واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻼت إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﮭودات اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن أﺟل
ﻣواﺟﮭﺔ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد 19-؛
«  15ﻣﻠﯾون درھم ﻟدﻋم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺻﺣف ،ﺑﮭدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل واﻷﺟور
وﺿﻣﺎن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ وﺗﺣﺳﯾن آﺟﺎل اﻷداء ﻟﻔﺎﺋدة
ﺎو َﻟﺔ؛
اﻟﺷرﻛﺎت ْاﻟ ُﻣ َﻧ ِ
ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻗدره  30ﻣﻠﯾون درھم ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ،ﻣن أﺟل دﻋم ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼءﻣﺔ واﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ھﻲ
اﻷﺧرى ﻣن أﺛﺎر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد.19-

 اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻧﺎﺷري اﻟﺻﺣف اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن أﺛر اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ
واﻟﺗﺑﺎﺣث ﻣﻌﮭم ﻓﻲ ﺳﺑل ﺗﺟﺎوز إﻛراھﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ وﺗﺛﻣﯾن اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺻﺣف اﻟورﻗﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺦ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧﯾت.
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ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺻﺣف
 ﺗﺳﺟﯾل ﺗﺣول إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﺣف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أودﻋت ﺗﺻرﯾﺣﺎ
ﺑﺎﻹﺣداث ﻟدى اﻟﻧﯾﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ :
رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرن ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ

«

ﺑﻠﻎ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ
اﻟﺻﺣف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺻل
ﺑﮭﺎ  1016ﺗﺻرﯾﺢ؛

«

ﻣﻼءﻣﺔ وﺿﻌﯾﺔ  546ﺻﺣﯾﻔﺔ
إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻗﺎﻧون
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر.
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121

ﺗﺻﺎرﯾﺢ إﺻدار اﻟﺻﺣف
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺻل ﺑﮭﺎ
ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
656

دﺟﻧﺑر 2017

200

700

ﯾوﻟﯾوز 2018

406

911

ﺷﺗﻧﺑر 2019

428

929

دﺟﻧﺑر 2019

546

1016

ﺷﺗﻧﺑر 2020

رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾﺑرز اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﺣف اﻟورﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن
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 ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠدﻋم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر
واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ؛
 ﺗﺣﯾﯾن دﻟﯾل ﻋروض اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻟﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺗﺟدات
ﻗطﺎع اﻟﺗﻛوﯾن ورﺻد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﯾﮫ؛
 ﺗﻧظﯾم ﻟﻘﺎءات ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺟﮭوﯾﯾن ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺣول ﺗﺗﺑﻊ ﻗطﺎع
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗدﺑﯾر ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣف اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟورﻗﯾﺔ
واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وإﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ ﺣول ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر
ﺗﻌزﯾز اﻟﻼﺗﻣرﻛز اﻹداري.
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اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳق اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻟﻺﻧﺗﺎج
« ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺳﻧﺔ
 ،2020أﻧﺗﺟت اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن
 197أﻟف ﻗﺻﺎﺻﺔ أي ﺑﻣﻌدل 665
وﺣدة ﯾوﻣﯾﺎ؛

ﻗﺻﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻟف
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ﻗﺻﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟﯾوم ﺳﻧﺔ ،2014
إﻟﻰ  5,1ﺳﻧﺔ .2020
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اﳌﻮاد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻨﻮع

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻹﺧﺑﺎري

«

86

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ،
ﺣﺎﻓظت اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطﮭﺎ
اﻟﺗﺣرﯾري اﻟﻣﺗﻧوع؛

 oﺸﻄﺔ ا ﻮﻣﻴﺔ
 oﺸﻄﺔ اﻟ ﳌﺎﻧﻴﺔ و ا ﺰ ﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
 oﺸﻄﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ
 oﺛﻘﺎﻓﺔ وإﻋﻼم
 oا ﺎت واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ
 oاﻟﺒ ﺌﺔ
 oاﻟﺮ ﺎﺿﺔ
 oﺧﺒﺎراﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﺠﻤﻮع

اﻟ ﺴﺒﺔ
اﳌﺌﻮ ﺔ
2%
8%
17%
5%
20%
5%
7%
36%
100%

اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﮭود اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر وﺑﺎء ﻛوﻓﯾد :19 -

 ﻣواﻛﺑﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ وﯾوﻣﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧذ ﺑدء اﻧﺗﺷﺎر
ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد؛
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺗداﻋﯾﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛
 ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑث ﻋﺑر اﻷﻗﻣﺎر اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻟﻠﻧدوة اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺣول اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﻧﺢ إﺷﺎرة اﻟﺑث ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻟﻠﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ؛
 اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗوﻋوﯾﺔ ﻣن ﺧطر ھذا اﻟوﺑﺎء ﻣن ﺧﻼل
ﻗﺻﺎﺻﺎت ووﺻﻼت ،ﺻوﺗﯾﺔ وﻣﺻورة ،ﯾﺗم ﺑﺛﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف دﻋﺎﺋم اﻟوﻛﺎﻟﺔ ؛
 ﺑث ﻗﺻﺎﺻﺎت ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﺗرﺻد اﻷﺧﺑﺎر اﻟزاﺋﻔﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹﺷﺎﻋﺔ
واﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣﻐﻠوطﺔ.
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ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻐرب اﻟﻛﺑﯾر:

 ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺧططﮭﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  2022- 2018ﺗﻌﻣل اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم
ﺗﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻛﺑﯾر؛
 ﺳﯾﺗم إطﻼق ﺧدﻣﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧﯾت )ﻣوﻗﻊ  (MaghrebINﻣوﺟﮭﺔ
ﻟﺟﻣﮭور ﺷﺎب ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻛﺑﯾر ،ﺗﺗﺿﻣن ﺑراﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
وﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣواد ﺳﻣﻌﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن
اﻟﻣﺗﺗﺑﻌﯾن.
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اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل:
 ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺳﻧﺔ  2020ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  286طﺎﻟﺑﺎ
وطﺎﻟﺑﺔ ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭم  224ﻣن اﻹﻧﺎث )( % 78؛
 اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎﺳﺗر ﺟدﯾد "اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" وﻣﺎﺳﺗر آﺧر ﺟدﯾد
" اﻹﻋﻼم واﻟﮭﺟرات واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ".
اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻣﻬن اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ:
 ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  164طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭم
 112ﻣن اﻹﻧﺎث )( % 68؛
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اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل:





ﺑﻧﺎء ﻣرﻛز ﻟﺳﻠك اﻟدﻛﺗوراه ،ﻣﺧﺗﺑر ﻟﻠﺑﺣث وﻓﺿﺎء ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر؛
ﺗﺄھﯾل ﻣراﻓق اﻟﻣﻌﮭد :ﺗﺄھﯾل اﺳﺗودﯾوھﺎت اﻟﺗﻠﻔزة واﻟرادﯾو ﻟﻠﻣﻌﮭد واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
وﺗرﻛﯾب ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ؛
دﻋم ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﻌﮭد :اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻌدات ﺗﻘﻧﯾﺔ )ﻛﺎﻣﯾرات ،آﻻت اﻟﺗﺳﺟﯾل(
وﺗرﻛﯾب ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ؛
إطﻼق ﻣﺷروع اﻟرﻗﻣﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﮭد.

اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻣﻬن اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ:
 ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﺳﺎﺋطﯾﺔ واﻗﺗﻧﺎء ﺣﻘوق ﺟدﯾدة ﻟﻠدﺧول ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺗطورة؛
 إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻣﮭن اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
ﺟﮭود اﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗداﻋﯾﺎت وﺑﺎء ﻛوﻓﯾد 19

«
«

ﻧﺟﺣت اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدة ﺷرﯾﺣﺔ
واﺳﻌﺔ ﻣن ﺟﻣﮭورھﺎ ،ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺳب ﻣﺷﺎھدة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑراﻣﺟﮭﺎ ،ﺣﺳب ﻣﺎ ﺳﺟﻠﺗﮫ
ﺷرﻛﺔ "ﻣﺎروك ﻣﯾﺗري" اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻧﺳب اﻟﻣﺷﺎھدة.
ﺧﺻﺻت ﻗﻧوات اﻟﻘطب اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺣﯾزا أﻛﺑر ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﺑراﻣﺟﮭﺎ ﻟﻠﻣواد
اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺑﻼدﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل :

 ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺗﻐطﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف رﺑوع اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ؛
 إﻗﺑﺎل ﺟل ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑرﻣﺟﺔ وﺗﻛﯾﯾف ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺑراﻣﺞ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟظرف اﻟطﺎرئ؛
 ﺧﻠق أﺟواء ﯾﻘظﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻣﺟﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻠﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗوﻋوﯾﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
ﻣﻌطﯾﺎت ﻣرﻗﻣﺔ
 اﺳﺗطﺎﻋت ﻗﻧﺎة "اﻷوﻟﻰ" ﺟذب أزﯾد ﻣن  7ﻣﻼﯾﯾن ﻣﺗﻔرج ﻟﻣﺷﺎھدة اﻟﻧﺷرة
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺧﺑﺎر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،إذ اﺣﺗﻠت ھذه اﻷﺧﯾرة اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 40,7ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﺷر ﺑراﻣﺞ اﻷﻛﺛر ﻣﺷﺎھدة.
 ﺗﺷﻣل اﻟﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻛﺑﺳوﻻت ﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﺣول طرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﻋدوى ﻓﯾروس
ﻛوروﻧﺎ ،وﻧﺷرات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺿم روﺑرطﺎﺟﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻟﻘﺎءات ﻣﻊ أطﺑﺎء
وأﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻏﯾرھﺎ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
اﻟﺣﺟم اﻟزﻣﻧﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺑث:
اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزي 45.974 :ﺳﺎﻋﺔ؛
اﻟﺑث اﻹذاﻋﻲ  102.200 :ﺳﺎﻋﺔ )اﻻذاﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻘﻧﺎة اﻟدوﻟﯾ ﺔ
واﻻذاﻋﺎت اﻟﺟﮭوﯾﺔ(.
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﺑث اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ :
اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزي 5.809 :ﺳﺎﻋﺔ و  45دﻗﯾﻘﺔ ؛
اﻟﺑث اﻹذاﻋﻲ 9.619 :ﺳﺎﻋﺔ و  40دﻗﯾﻘﺔ ؛؛
اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻹذاﻋﯾﺔ 27.731 :ﺳﺎﻋﺔ.
 إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﺑث اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﺎرﺟﻲ :
اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزي  273 :ﺳﺎﻋﺔ و  30دﻗﯾﻘﺔ.

«
«

«
«
«

«
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
 اﻟﻘﻧﺎة اﻷوﻟﻰ:
 6ﻧﺷرات إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ؛
 592ﺳﺎﻋﺔ و  33دﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ؛
ﺑث ﻣﺑﺎﺷر ﻟﺟﻠﺳﺎت اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن.

«
«
«

 ﻗﻧﺎة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:
اﻟﺣﺟم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺑث  6.480 :ﺳﺎﻋﺔ.
ﺑث اﻟﻠﻘﺎءات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  488 :ﺳﺎﻋﺔ.
ﺑث اﻟﻠﻘﺎءات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  248 :ﺳﺎﻋﺔ.
ﺑث اﻟﺑراﻣﺞ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  394 :ﺳﺎﻋﺔ.

«
«
«
«
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
 ﻗﻧﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ:

«
« اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي 242 :ﺳﺎﻋﺔ
« اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ 26 :ﺳﺎﻋﺔ
« أرﺷﯾف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة 196 :ﺳﺎﻋﺔ
« اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 32 :ﺳﺎﻋﺔ و 30دﻗﯾﻘﺔ
اﻟدراﻣﺎ واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﻣﺳرح 106 :ﺳﺎﻋﺔ

و 30دﻗﯾﻘﺔ

 ﻗﻧﺎة اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ:

«
«
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إﻧﺗﺎج وﺑث أرﺑﻊ ) (04ﻧﺷرات إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  292ﺳﺎﻋﺔ؛
إﻋﺎدة ﺑث ﻧﺷرات اﻷﺧﺑﺎر ﻟﻠﻘﻧوات اﻷوﻟﻰ وﻗﻧﺎة اﻟﻌﯾون.

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
 ﻗﻧـــﺎة اﻟﺳﺎدﺳﺔ:

«
«
«
«
«

ﺑث ﻗراءة وﺷرح اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف 1.107 :ﺳﺎﻋﺔ.
ﺑث ﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﺄطﯾر 384 :ﺳﺎﻋﺔ.
ﺑث اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرأة واﻟطﻔل واﻷﺳرة 99 :ﺳﺎﻋﺔ.
ﺑث ﺑراﻣﺞ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ 476 :ﺳﺎﻋﺔ.
ﺑث اﻟﻠﻐﺎت ،اﻟﺣﺳﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 92 :ﺳﺎﻋﺔ.

 ﻗﻧﺎة اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ :

«
«
«
«
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ﺑث اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ واﻟﺣوارﯾﺔ  163 :ﺳﺎﻋﺔ ﺑث أوﻟﻲ؛
ﺑث اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻸﺳرة واﻟﻣرأة واﻟﺧدﻣﺎت 321 :ﺳﺎﻋﺔ ﺑث أوﻟﻲ؛
ﺑث اﻟﺧﯾﺎل واﻟدراﻣﺎ 930 :ﺳﺎﻋﺔ ﺑث أوﻟﻲ؛
ﺑث اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﺟﻣﮭور اﻟﺷﺑﺎب 51 :ﺳﺎﻋﺔ ﺑث أوﻟﻲ.

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
 ﻗﻧﺎة اﻟﻌﯾون اﻟﺟﮭوﯾﺔ:
ﺑﻠﻎ اﻟﺣﺟم اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزي ﻟﻘﻧﺎة اﻟﻌﯾون اﻟﺟﮭوﯾﺔ 150 :ﺳﺎﻋﺔ.

«

اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺧﺑﺎري ﻟﻠﻘﻧوات اﻹذاﻋﯾﺔ  :اﻹذاﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  -اﻹذاﻋﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ – اﻹذاﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
-ﻣن ﯾﻧﺎﯾر إﻟﻰ ﺷﺗﻧﺑر -2020
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اﻷﺻﻧﺎف اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ

ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت

اﻟﻧﺷرات اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ
اﻟﻣواﺟﯾز اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ
اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺟﻼت اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم

 1077ﺳﺎﻋﺔ
 813.5ﺳﺎﻋﺔ
 239.40ﺳﺎﻋﺔ
 2129.90ﺳﺎﻋﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :
 ﻓﺎﻗت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔزة اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ ) (TNTﺳﻧﺔ % 90 :2019؛
 ﺑث ﺑراﻣﺞ اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ) (TNTﺑﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  HDﻟﻛل ﻣن اﻟﻘﻧﺎة
اﻷوﻟﻰ واﻟﻘﻧﺎة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺳﺎدﺳﺔ؛

اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ:
 إطﻼق ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة وﺣﺿور ﻗوي ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛
 97 ﻣﻠﯾون زﯾﺎرة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷر :SNRT LIVE
 79 ﻣﻠﯾون زﯾﺎرة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟوﯾب وﻗﻧوات ،SNRT
ﻣﻧذ إطﻼﻗﮭﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ :2019
 1.8 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺷﺎھدة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة ﯾوﺗوب .YouTube
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
 ﺗﻛرﯾس اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة؛
 ﺗطوﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت وﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ وﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑث اﻟرﻗﻣﻲ وﺗﻌﻣﯾم
اﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم ﻋﺎﻟﻲ اﻟدﻗﺔ HD؛





ﺗطوﯾر وﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻹذاﻋﯾﺔ ﻟﻘﻧوات اﻟﺷرﻛﺔ؛
ﺗﺄھﯾل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑث ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة؛
ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻣﺑﺎﺷر؛
ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻘرب ﺟدﯾدة )ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺧﺑﺎر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺗرﻓﯾﮫ( وإﻏﻧﺎء اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛

 دﻋم اﻹﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ؛
 ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻸﺳرة وﻟﻠﺷﺑﺎب؛
 ﺗﺟوﯾد اﻟﻌرض اﻟﺗرﻓﯾﮭﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
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 ﺗﺧﺻﯾص ﺛﻠﺛﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟوطﻧﻲ ﻣﺎ
ﻧﺳﺑﺗﮫ  %70؛
 ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ﺿﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺑراﻣﺟﯾﺔ اﻟرﻣﺿﺎﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟداﺧﻠﻲ ﺿﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  % 85؛
 ارﺗﻔﻌت ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  %100اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣوﻋد اﻹﻓطﺎر ﺧﻼل ﺷﮭر
رﻣﺿﺎن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة ﺑﻌد ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻠﯾل؛
 ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺷﺎھدة ﺧﻼل ﺷﮭر رﻣﺿﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﻗت اﻟذروة  % 59,7ﻓﯾﻣﺎ
ﻧﺎھز ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺷﺎھدة ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﯾوم % 47,4؛
 إﻋداد وﺑث ﻣﺎ ﯾﻧﺎھز  4.000روﺑورﺗﺎﺟﺎ إﺧﺑﺎرﯾﺎ ،وذﻟك ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻛﺎﺗب
اﻟﺟﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﻘﻧﺎة؛
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ﺷرﻛﺔ ﺻورﯾﺎد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 -1اﻟﻌرض اﻹﺧﺑﺎري :
ﺑﻠﻎ اﻟﺣﯾز اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻌرض اﻹﺧﺑﺎري ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة  656ﺳﺎﻋﺔ ﺑث ،ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾم :
 2.692 ﻣﺎدة إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ  1170ﻧﺷرة إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ؛
 378 ﻣﺟﻠﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ 269 ،ﻧﺷرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
 875 ﻧﺷرة ھﻣت ﻣﺳﺗﺟدات اﻷﺣوال اﻟﺟوﯾﺔ؛
 -2اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣوارﯾﺔ :
 595 ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  331ﺳﺎﻋﺔ ﺑث ﺣظﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ
ﺑﻣﺎ ﯾﻔوق اﻟﺛﻠﺛﯾن ) 218ﺳﺎﻋﺔ و  22دﻗﯾﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑل  112ﺳﺎﻋﺔ و 24دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ(؛
 ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳوي ﺿﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  :ﻧﺎھزت ﻧﺳﺑﺔ .% 20
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 -3اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ :
 ﺑث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺻﻼت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﺗﮭم اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺧﺎطر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد -
 19وﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺗﺧﺎذه ﻣن ﺗداﺑﯾر اﺣﺗرازﯾﺔ ووﻗﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ.

 -4اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ :
 ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 400 :ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺑﯾن ﻣﺟﻼت وﺑراﻣﺞ وﺛﺎﺋﻘﯾﺔ أو
ﺑراﻣﺞ ﺣوارﯾﺔ أي ﺣواﻟﻲ  82ﺳﺎﻋﺔ ﺑث؛
 اﻟﺗﻧوع اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي :أﻛﺛر ﻣن  % 91ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﻧﯾﺔ و 200ﺳﺎﻋﺔ ﺑث ﻟﻠﺑراﻣﺞ
ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺳواء ﻋﺑر اﻟﻘﻧﺎة اﻷرﺿﯾﺔ أو اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻋﺑر إذاﻋﺔ رادﯾو
دوزﯾم؛
 -5اﻟﺑراﻣﺞ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 378 :ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ أي أﻛﺛر ﻣن  43ﺳﺎﻋﺔ ﺑث؛
 -6اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ 105 :ﺑرﻧﺎﻣﺞ أي أﻛﺛر ﻣن 152ﺳﺎﻋﺔ ﺑث.
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 ﺗﻘوﯾﺔ ﻣﮭﺎم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛
 ﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج وﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻧﺗﺎج؛
 ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣرور إﻟﻰ اﻟﺑث ﻋﺎﻟﻲ اﻟدﻗﺔ HD؛
 ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻹذاﻋﯾﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾﺔ.
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اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ::
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ
ﺧﻼل وﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ
 اﻟﺗوﻗف اﻟﺗﺎم ﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ واﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدة
ﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج؛
 ﺗوﻗﯾف أو ﺗﺄﺟﯾل أو إﻟﻐﺎء ﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾر ؛
 إﻏﻼق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﺄﺟﯾل ﺧروج اﻷﻓﻼم اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑت
ﺣﻘوﻗﮭﺎ أو اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ طور اﻛﺗﺳﺎب ھذه اﻟﺣﻘوق؛
 ﺗﺳﻠﯾم رﺧص اﻟﺗﺻوﯾر ﻟﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل ذات اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺗوﻗﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻣﺎل؛
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اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ:
ﺧﻼل وﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ
 إﻟﻐﺎء أو ﺗﺄﺟﯾل ﻋدة ﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ أﻋدت ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎﺗﮭﺎ واﻟﺗزﻣت
ﺑﻣﺻﺎرﯾف ﻣﮭﻣﺔ؛
 ﺗوﻗف ﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ،وﺗﺣدﯾدا ﺷرﻛﺎت ﻛراء اﻟﻣﻌدات اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
واﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ؛
 ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ظﮭور
وﺑﺎء ﻛوروﻧﺎ )ﻣﺎرس  ،(2020وذﻟك ﻋﺑر ﺗﺳﻘﯾف ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص
اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﺗﺻوﯾر؛
 إﯾﻘﺎف أو ﺗﺄﺟﯾل أو إﻟﻐﺎء اﻹﻧﺗﺎﺟﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﻣﺧطط ﻟﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻐرب واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
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اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ
 ﻓﻲ إطﺎر ﺟﮭود ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎل اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﺣدة ﺗﺄﺛر اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﻘل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺗﺑﻌﺎت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ،ﻋﻣﻠت اﻟوزارة ﻋﻠﻰ ﺻرف ﻣﺗﺄﺧرات
اﻟدﻋم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻷﻗطﺎب اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑرﺳم ﺳﻧﺔ :2019
« ﻟﻔﺎﺋدة ﺷرﻛﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ﺑﻐﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻧﺎھز  20ﻣﻠﯾون درھم؛

«

ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻋن اﻟرﻗﻣﻧﺔ واﻟﺗﺣدﯾث واﻹﻧﺷﺎء ﺑﻐﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘدر
ب  03ﻣﻠﯾون درھم؛

« ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  2019ﺑﻐﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﻗدره  23ﻣﻠﯾون
درھم.
 ﻋرض اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،اﺑﺗداء ﻣن  31ﻣﺎرس  2020ﻋﺑر ﻣوﻗﻌﮫ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،
ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  98ﻓﯾﻠﻣﺎ ﺷﺎھده ﻣﺎ ﯾﻧﺎھز  900أﻟف ﺷﺧص وذﻟك ﻓﻲ أزﯾد ﻣن  100دوﻟﺔ.
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اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ
 ﺗﻘدﯾم دﻋم ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  12ﻣﻠﯾون درھم ،ﻟﻠﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿررة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺎرس وﯾوﻧﯾو  ،2020وذﻟك ﻗﺻد ﻣواﻛﺑﺗﮭﺎ
ﻓﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻧﺷﺎطﮭﺎ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎر اﻹﻏﻼق اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
ﺑﺑﻼدﻧﺎ وﻣواﻛﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺑﯾن ﻣﺎرس وﯾوﻧﯾو
 2020واﻟﺗﻲ ﺗم إﻟﻐﺎؤھﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ:

«

ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ  10ﻣﻼﯾﯾن درھم ﻟﻠﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ:
• ﺗﺣﻣل ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮭﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة  4أﺷﮭر اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﻣﺎرس إﻟﻰ ﯾوﻧﯾو 2020؛
• ﻣﻧﺣﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻘﺎﻋﺎت ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﻓﺗﺢ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
ﺗﻌﺎدل ﺷﮭرا ﻣن رﻗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻧﺷﺎط ،ﺷرﯾطﺔ اﺣﺗرام
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻘﺎﻋﺎت ﻟﻣدة  18ﺷﮭرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
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اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ

«

ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ  02ﻣﻠﯾون درھم ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم
إﻟﻐﺎء دوراﺗﮭﺎ ﺑرﺳم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ  ،2020ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻗد اﻟﺗزﻣت
ﺑﺻرف ﻧﻔﻘﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) 20ﻣﺎرس –
ﯾوﻧﯾو .(2020

 دﻋم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ:
« اﻧﻌﻘﺎد اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺟﻧﺔ دﻋم إﻧﺗﺎج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ،وﯾﺗم اﻟﺗﺣﺿﯾر
ﻻﻧﻌﻘﺎد دورﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑرﺳم ﺳﻧﺔ 2020؛

«
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ﻣﻧﺣت ﻟﺟﻧﺔ دﻋم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑرﺳم دورﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﺳﻧﺔ 2020
دﻋﻣﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﯾﻘدرب  24.460.000درھم.
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ﻣﺷروع إﺣداث ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺳرﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺳﻣﻌﯾﺔ
اﻟﺑﺻرﯾﺔ وأﻟﻌﺎب اﻟﻔﯾدﯾو ﻟﻔﺎﺋدة وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ -ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎل-؛
ﻣواﻛﺑﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻧﺷﺎطﮭﺎ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ ظل
اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ؛
ﻣواﺻﻠﺔ دﻋم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ورﻗﻣﻧﺔ وﺗﺣدﯾث وإﻧﺷﺎء اﻟﻘﺎﻋﺎت
اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وﻛذا ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ؛
ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻔﻧﻲ وﻣواﻛﺑﺔ اﻧﻔﺗﺎﺣﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺎت؛
ﻣواﺻﻠﺔ رﻗﻣﻧﺔ اﻷرﺷﯾف اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ؛
ﺗﻌزﯾز ﺣﺿور اﻟﻔﯾﻠم اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗظﺎھرات اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى؛
ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ ﻓﺿﺎءات اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ وإﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺧراﺋطﯾﺔ ﺣول دور اﻟﻌرض
اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺎت.

اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن واﻟﻣﺑدﻋﯾن
اﻟﻣﻧﺧرطﯾن ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟﻔﯾن
 اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﺗ داﺑﯾر ﻟﻔﺎﺋ دة
اﻟﻔﻧ ﺎﻧﯾن واﻟﻣﺑ دﻋﯾن اﻟﻣﻧﺧ رطﯾن ﺑ ﮫ ،ﺑﺳ ﺑب ﺗوﻗ ف اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻷﻧﺷ طﺔ اﻟﻔﻧﯾ ﺔ
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺟراء اﻧﺗﺷﺎر وﺑﺎء ﻛوﻓﯾد 19ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﻣﻛﺗب ب :
« اﻻﺳ ﺗﻣرار ﻓ ﻲ ﺧط ﺔ ﺗوﺳ ﯾﻊ ﻗﺎﻋ دة اﻻﺳ ﺗﺧﻼص ﻟﺗﺷ ﻣل ﺟﻣﯾ ﻊ ﻣﻧ ﺎطق اﻟﺗ راب
اﻟوطﻧﻲ و ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ؛
« ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﺄﺧرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹذاﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ؛

« اﻟﺻرف اﻟﻌﺎﺟل واﻻﺳﺗﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑرﺳم ﺳ ﻧﺔ  2020ﻋ ن ﻣﺟﻣ وع
اﻟﻣداﺧﯾل ﻟﺳﻧﺔ  ،2019ﻣﻧذ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر ﻣﺎرس .2020
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ﻋﺪد اﳌﻨﺨﺮﻃ ن ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واﳌﺼﻨﻔﺎت اﳌﺼﺮح ﺎ إ ﺣﺪود  26أﻛﺘﻮ ﺮ 2020
ﺻﻨﺎف
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
اﳌﺴﺮح
دب
اﳌﺠﻤﻮع

ﻋﺪد اﳌﻨﺨﺮﻃ ن
2 130
360
271
2 761

ﻋﺪد اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳌﺼﺮح ﺎ
41 643
3 803
1 433
46 879

ﻋﺪد اﳌﻨﺨﺮﻃ ن ﺑﺎ ﻘﻮق اﳌﺠﺎورة وﻋﺪد داءات اﳌﺼﺮح ﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻤﺖ
ﻣﻌﺎ ﺎ إ ﺣﺪود  26أﻛﺘﻮ ﺮ 2020
ﺻﻨﺎف
ﻓﻨﺎﻧﻮ داء
وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻔﻮﻧﻮﻏﺮاﻣﺎت
ﻓﻨﺎﻧﻮ داء
وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻏﺮاﻣﺎت
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ﻋﺪد اﳌﻨﺨﺮﻃ ن

ﻋﺪد دءات اﳌﺼﺮح ﺎ

363

11 941

164

1 905

ﺗﻮز ﻌﺎت اﳌﺆﻟﻔ ن ﻟﺴﻨﺔ  2020ﻋﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ 2020
ﺻﻨﺎف
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
اﳌﺴﺮح
دب

ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
2 917
408
134

ﺗﻮز ﻌﺎت اﳌﺆﻟﻔ ن ﻟﺴﻨﺔ  2020ﻋﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟ
ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺻﻨﺎف
3 642
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
120
اﳌﺴﺮح
124
دب
116

اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺪر ﻢ
19 720 678,08
4 869 169,36
2 635 033,94
ﺔ ا ﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ 2019
اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺪر ﻢ
30 196 923,28
7 765 803,33
2 919 482,00

ﺗﻮز ﻊ ا ﻘﻮق اﳌﺠﺎورة ﻷول ﻣﺮة ﻋﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟ ﺔ ا ﺎﺻﺔ
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ) 2017ﻏﺸﺖ ( 2020

اﳌﺠﺎل

اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪر ﻢ

ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

ﻓﻨﺎن داء

5 075 389,85

183

ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻔﻨﻮﻏﺮاﻣﺎت

1 506 216,01
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ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻌﻤ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻟﻜ وﻧﻴﺔ
ﺻﻨﺎف
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
اﳌﺴﺮح
دب
اﳌﺠﻤﻮع
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ﻧﺨﺮاط واﻟﺘﺼﺮ ﺤﺎت إ ﺣﺪود  26أﻛﺘﻮ ﺮ 2020

ﻋﺪد اﳌﻨﺨﺮﻃ ن
674
44
12
730

ﻋﺪد اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳌﺼﺮح ﺎ
7 307
161
20
7 482

 ﺗﻧظﯾم ﺗظﺎھرات ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﺣﺳﯾس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق
اﻟﻣﺟﺎورة ﺟﮭوﯾﺎ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣؤﻟﻔﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة ﻣن أﺟل
ﺗﺷﺟﯾﻌﮭم وﺗﺣﺳﯾﺳﮭم ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻻﻧﺧراط ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب؛

«
«
«
«
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ﺗﻧزﯾل ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛
ﺗﻧزﯾل ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل )ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف  /اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ(؛
ﺗطوﯾر ﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻛﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ؛
اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺧﺑراء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣن أﺟل إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ ) (MATCHINGﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ  WipoCosإﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ
.WipoConnect
.WipoConnect

 ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق ﺻورة اﻟﻣﻐرب ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن :
« اﻋﺗﻣﺎد وﻣواﻛﺑﺔ ﻣراﺳﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
وﺗﺳﮭﯾل ﻣﮭﺎﻣﮭم ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺷﺄن اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻔﺎﺋدة  84ﻣراﺳﻼ
وﻣﺻورا ،ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟﻘﺎرات ،ﯾﻣﺛﻠون  46ﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ
أﺟﻧﺑﯾﺔ.
« ﻣواﻛﺑﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﮭﺎم إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻧﺟﺎز
ﺗﻐطﯾﺎت وﺗﻘﺎرﯾر وروﺑورﺗﺎﺟﺎت إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺣول ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺣﯾث ﺗم
اﺳﺗﺻدار  334رﺧﺻﺔ ﻟﻠﺗﺻوﯾر ،ﻟﻔﺎﺋدة ﺷرﻛﺎت إﻧﺗﺎج وطﻧﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ،
وﻗﻧوات ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وذﻟك إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أﻛﺗوﺑر .2020
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 ﻣواﻛﺑﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ  853رﺧﺻﺔ ﻻﺳﺗﯾراد ﻣطﺑوﻋﺎت
أﺟﻧﺑﯾﺔ؛
 ﺗﺗﺑﻊ ورﺻد وﺗﺣﻠﯾل اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟوطﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ،ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻟﻣﻧﺻﺎت اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ :
« ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﯾد ﻣن  7000ﻣﺎدة ﺧﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛
« إﻧﺟﺎز  126ﻧﺷرة إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺣول ﺻورة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ؛
« رﺻد  42ﻗﻧﺎة ﺗﻠﻔزﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺣﻠﯾل  628ﻣﺎدة ﺧﺑرﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻐرب؛
« اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر
ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت؛
« اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ وﺗدﺑﯾر اﻟﺗواﺻل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل
دﻋم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﺣﻣﻼت ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺧططﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ؛
121

« اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾن دور اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﻓﻊ ﻣن ﺟودﺗﮭﺎ ﻋﺑر ﺗﻧظﯾم
اﻟﺟﺎﺋزة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ.
 اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻼت ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻹﻗﻼع
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد 19؛
 ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل اﻟﻧﮭوض ﺑﺻورة اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺟرﯾﺎت ﻣﺳﻠﺳﻠﮫ اﻹﺻﻼﺣﻲ ،وﺗﻌزﯾز إﺷﻌﺎع وﺟﺎذﺑﯾﺔ
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،واﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎه اﻟﺣﯾوﯾﺔ  ،و ذﻟك وﻓق
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
« ﺗﻧظﯾم رﺣﻼت ﺻﺣﻔﯾﺔ ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻣﺛﻠﻲ وﺳﺎﺋل إﻋﻼم
أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣؤﺛرﯾن؛
« ﺗﻧظﯾم ﻟﻘﺎءات ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺑﻼدﻧﺎ،
ﺣول ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻣﻐرﺑﻲ؛
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ﺗﻌزﯾز اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم :

«
«
«
«
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اﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻷﻣﯾرﯾﺔ ،وأﻧﺷطﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟوزراء ﻓﻲ
ﻗطﺎﻋﺎﺗﮭم ،وﻛذا ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ )اﻟﺑواﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
 maroc.maوﺑواﺑﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ( sahara.gov.ma؛
ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻋﺑر ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟوزارة ﻓﻲ
ﺗﺛﻣﯾن دور وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ ﻋدد ﻣن اﻷوراش اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى؛
إﻧﺗﺎج ﻣﺿﻣون اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑواﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻐرب؛
ﻣواﻛﺑﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ إطﺎر ﻣواﺟﮭﺔ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد :19
ﻧﺷرت اﻟﺑواﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻐرب  maroc.maإﻟﻰ ﺣدود ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﺗﻧﺑر ﻣن ھذه اﻟﺳﻧﺔ
 2 236ﻣﻘﺎﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻧﺷر ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ھذه اﻷﺧﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻟﻠﺑواﺑﺔ.

اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ
 إﻧﺟﺎز ﻛﺗﺎب“ﺧطب ورﺳﺎﺋل ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس 2020-2019
ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
ﺗدﺑﯾر ﺧزاﻧﺔ اﻟﺻور
 رﻗﻣﻧﺔ  1000ﺻورة ﻣن اﻟرﺻﯾد اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻷﻣﯾرﯾﺔ
واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ؛
 ﺣﻔظ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷرﺷﯾف اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻲ ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل )اﻷرﺷﻔﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ(؛
 رﻗﻣﻧﺔ ﺧطب اﻟﻣﻐﻔور ﻟﮭﻣﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس؛
 رﻗﻣﻧﺔ  15000ﺻورة ﻟﺳﻧوات ﻣﺎﺑﯾن 1970و  1988وﻓﮭرﺳﺗﮭﺎ و إدﺧﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧظﺎم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق.
إﻧﺟﺎز اﻹﺻدارات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
" اﻟﺧطب واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  "2021-2020ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ؛
" اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺧطب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ “2021- 1999؛
" اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗراث اﻟﻼﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺧطب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ “2021 -1999؛
" اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .”2021-1999
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اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ:
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ

اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ :اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ

ﺑﻠﻎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل ﻧﺳﺑﺔ  %95ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواردة
ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ).(2021-2017
أوﻻ :ﻣﻧﺟزات ﺳﻧﺔ 2020
ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ
« ﻣرﺳوم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ.
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ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ
« ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 20.99
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺗوﻏراﻓﯾﺔ.
« ﻣرﺳوم ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.12.325اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  17أﻏﺳطس 2012
ﺑﺗﺣدﯾد ﺷروط وﻣﺳﺎطر دﻋم إﻧﺗﺎج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ورﻗﻣﻧﺔ وﺗﺣدﯾث وإﻧﺷﺎء
اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ.
« ﻗرار ﻣﺷﺗرك ﻟوزﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ،اﻟﻧﺎطق اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ووزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﺻﻼح اﻹدارة ﺑﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘرار اﻟﻣﺷﺗرك ﻟوزﯾر اﻻﺗﺻﺎل
اﻟﻧﺎطق اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟوزﯾر اﻟﻣﻧﺗدب ﻟدى وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف
ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ رﻗم  3391.12اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣن ذي اﻟﻘﻌدة  5) 1433أﻛﺗوﺑر (2012
ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺳﯾﯾر ﻟﺟﺎن دﻋم إﻧﺗﺎج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ورﻗﻣﻧﺔ وﺗﺣدﯾث وإﻧﺷﺎء
اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌوﯾﺿﺎت أﻋﺿﺎء ھذه اﻟﻠﺟﺎن.
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ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ

«

ﻗرار ﻣﺷﺗرك ﻟوزﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺻﺎل ووزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم
 291.20ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﯾﻧﺎﯾر  2020ﺑﻣﻧﺢ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟرﺋﯾس وأﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﺟﺎﺋزة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ طور اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﺑرﺳم ﺳﻧﺔ 2020
ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ
« ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون رﻗم  71-17ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  88-13اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر.

«
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ﻣﺷروع ﻣرﺳوم رﻗم  2.19.170ﺑﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺗﺻوﯾر
اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.

ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ
« ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﺣدد ﻣﻣﺛﻠﻲ
اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻹداري.
ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري

«

ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون رﻗم  16.18ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 77.03
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري.
ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟﻔﯾن واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة

« ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون رﻗم  25.19ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟﻔﯾن واﻟﺣﻘوق
اﻟﻣﺟﺎورة.
« ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون رﻗم  66.19ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  2.00اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑرﺳم ﺳﻧﺔ 2021
ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ
« ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ.
ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري
« ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺗﻣﯾم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  77-03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳﻣﻌﻲ
اﻟﺑﺻري.
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ﺟدول ﯾوﺿﺢ ﻋدد ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻘطﺎع
اﻻﺗﺻﺎل ،واﻟذي ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ إﻧﺟﺎزه  % 95ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ).(2021-2017

اﳌﺠﺎل

ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص
اﳌ ﺸﻮرة
ﺑﺎ ﺮ ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص ﻗﻴﺪ
ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص ﻃﻮر
اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪى ﻣﺎﻧﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﻜﻮﻣﺔ أو ﻟﺪى
اﻟ ﺎن اﻟ ﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا ﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ

ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص
ﻃﻮر ﻋﺪاد

اﳌﺠﻤﻮع

اﻟ ﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮ ﺔ
ﺎﻓﺔ اﻟﻮ ﺎﻟﺔ
اﻟﺴﻤ اﻟﺒﺼﺮي
اﻟﺴ ﻨﻤﺎ
ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻔ ن وا ﻘﻮق اﳌﺠﺎورة
ﺷ ﺎرو ﻋﻼﻧﺎت
اﻟﺘﻜﻮ ﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﺎل
ا ﺎﻣﺔ
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اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل





إرﺳﺎء آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣن أﺟل رﻗﻣﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ؛
ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻣﺳﺎطر اﻹدارﯾﺔ؛
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ؛
ﺗزوﯾد اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

 ﺗﻌزﯾز آﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد ﻓﻲ ظل اﻟظرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻼدﻧﺎ
ﺑﺳﺑب اﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻛوﻓﯾد19 -؛
 اﺳﺗﻐﻼل وﺗﺟوﯾد اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﺗدﺑﯾر ﺗﻠﻘﻲ ﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣﺗرﺷﺣﺎت واﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن
ﻻﺟﺗﯾﺎز ﻣﺑﺎرﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف واﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وﻛذا ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﺷﻐل
ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻏرة واﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ وإﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻋن ﺑﻌد إن
اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل ذﻟك؛
 ﺗﻧزﯾل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﯾﯾن اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎ ﻛل ﺳﻧﺔ.
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 اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ طور اﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺎت :
« ﻣﺷروع ﺑﻧﺎء و ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﮭوي ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل وﺗﻛوﯾن اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﯾن ﺑوﺟدة
) ﺳ ﺎھم ﻗط ﺎع اﻻﺗﺻ ﺎل ب  2,8ﻣﻠﯾ ون درھ م و ﺳ ﯾﺗم دﻓ ﻊ ﻣﺑﻠ ﻎ  3ﻣﻠﯾ ون
درھم (.
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«

ﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﺑﻧ ﺎء دار اﻹﻋ ﻼم ﺑﻣدﯾﻧ ﺔ اﻟﺣﺳ ﯾﻣﺔ ﻓ ﻲ إط ﺎر ﺷ راﻛﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣﺟﻠ س
اﻹﻗﻠﯾﻣ ﻲ ﻟﻠﺣﺳ ﯾﻣﺔ اﻟ ذي ﯾﺗﻛﻔ ل ﺑﺗ وﻓﯾر اﻟﻘطﻌ ﺔ اﻻرﺿ ﯾﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ )ﺳ ﺎھم
اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﺑﻣﺑﻠﻎ  4ﻣﻠﯾون درھم(

«

ﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣﺷ روع ﺑﻧ ﺎء اﻟﻣرﻛ ز اﻟﺟﮭ وي ﻻﺳ ﺗﻘﺑﺎل وﺗﻛ وﯾن اﻟﺻ ﺣﺎﻓﯾﯾن
ﺑﺎﻟﻧﺎظور ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ ﻣ ﻊ ﺟﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻧ ﺎظور اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻛﻔ ل ﺑﺗ وﻓﯾر اﻟوﻋ ﺎء
اﻟﻌﻘﺎري )ﺳﺎھم اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﺑﻣﺑﻠﻎ  6ﻣﻠﯾون درھم(.

و
ﻣﺷروع ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
2021

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل 2020
طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ
 1.521.251.000درھم.
ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت إﻟﻰ ﻣﺗم
أﻛﺗوﺑر  ،2020ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
 1.496.284.456,83درھم أي
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ وﺻﻠت .% 98,90

ﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ 75.114.059,25
درھم ،أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ وﺻﻠت  % 97ﻣن
اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ) .ﺗم اﻗﺗطﺎع ﻣﺑﻠﻎ
 8.357.000درھم ﻣن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑرﺳم
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2020ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻧﺷور رﺋﯾس
اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﻗم  05/2020ﺑﺗﺎرﯾﺦ  14أﺑرﯾل 2020
ﻣن أﺟل ﺗرﺷﯾد ﻧﻔﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺻﺎرﯾف
وﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ ﻧﺣو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ(.
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻌدات واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺑﻣﺎ
اﻻﻟﺗزام
ﺗم
 1.421.170.397,58درھم ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﯾد ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻌدات واﻟﻧﻔﻘﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺣدود
.% 98,98
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و ﺗﺗوزع ھذه اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل

• ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺗم أﻛﺗوﺑر 2020

 409.223.000,13درھم.

ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ :

إﻣدادات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ :
 12.052.000درھم
 6.693.000,13درھم  ،ﺗم
اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺳﺑﺔ .% 55,53
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إﻣدادات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل :
 397.270.000درھم
ﺗم اﻻﻟﺗزام  392.570.000درھم
أي ﺑﻧﺳﺑﺔ .% 98,81

"ﺻﻧدوق اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻣوﻣﻲ"

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺻوﺻﻲ ﺑرﺳم :2020
ﺑﻠﻐت ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺻوﺻﻲ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ " ﺻﻧدوق اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري وﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻣ وﻣﻲ" ﻣ ﺎ
ﻗدره  77.030.200,00درھم ﺟﻠﮭﺎ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﻷداء اﻟﻣﺗﺄﺧرات اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺑرﺳم اﻟﺳﻧوات اﻟﻔﺎرطﺔ ،ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
  25.000.000درھم ،ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة؛  46.000.000درھم ،ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ :• دﻋم إﻧﺗﺎج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
• دﻋم رﻗﻣﻧﺔ وﺗﺣدﯾث وإﻧﺷﺎء اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
• دﻋم اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
  5.000.000درھم ،ﻟﻔﺎﺋدة وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﻧﺑﺎء؛ 1.030.200 -درھم ،ﻣﺻﺎرﯾف ﺣﻣﻼت ﺗواﺻﻠﯾﺔ.

139

 20.000.000درھم؛
 3.000.000درھم؛
 23.000.000درھم.

2021- 2020

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل 2021

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل 2020

 1.574.972.000درھم ،وﺗﻣﺛل  % 0,69ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ.

 1.422.251.000درھم ،وﺗﻣﺛل  % 0,64ﻣن
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ.

)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ
 225.575.880.000درھم(.

)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ
 221.585.343.000درھم(.

ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ :

•

اﻟﻣوظﻔون

 85.498.000درھم أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  % 6ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع.

 85.044.000درھم أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  % 5,40ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع.

•

اﻟﻣﻌدات واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

 1.336.753.000درھم أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  % 94ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع.

 1.489.928.000درھم أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  % 94,60ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع.
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•

ﺗﺳﯾﯾر اﻹدارة

 51.828.000 :درھم

 65.600.000 :درھم

•

دﻋم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ

 65.600.000 :درھم

•

دﻋم ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎل

 46.660.000 :درھم

•

إﻣدادات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع

 47.653.000 :درھم

•

ﺗﺳﯾﯾر اﻹدارة

•

دﻋم ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ

•

دﻋم ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎل

 46.660.000 :درھم

•

إﻣدادات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزارة

 1.176.840.000 :درھم

 1.325.840.000 :درھم

2021- 2020
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل 2020
 424.322.000درھم ،وﺗﻣﺛل  % 0.29ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠدوﻟﺔ.
)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠدوﻟﺔ
 142.625.185.000درھم(.

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻘطﺎع 2021
اﻻﺗﺻﺎل 2021
 465.112.000درھم ،وﺗﻣﺛل  % 0.33ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠدوﻟﺔ.
)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠدوﻟﺔ
 137.022.220.000درھم(.

ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ :
• اﻋﺗﻣﺎدات اﻷداء

 409.322.000درھم .

• اﻋﺗﻣﺎدات اﻻﻟﺗزام

 15.000.000درھم .
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 450.112.000درھم .
 15.000.000درھم .

2020- 2021
اﻟﻌﻣوﻣﻲ"
اﻟﺑﺻري واﻹﻋﻼﻧﺎت
ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء
اﻟﻧﮭوض
ﺻﻧدوق
"
ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل 2021
واﻟﻧﺷراﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻟﺳﻣﻌﻲ2020
اﻻﺗﺻﺎل
ﻟﻘطﺎع
اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ

ﺑرﻣﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺻوﺻﻲ ﺑرﺳم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2021
 1.422.251.000درھم ،وﺗﻣﺛل  % 0.64ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻟﻠدوﻟﺔ.ﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺑرﺳم (2020
ﻛﺎﻧت
)ﻧﻔس اﻻﻋﺗﻣﺎدات



ﺑﻠﻐت اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﮭذا اﻟﺻﻧدوق ﺑرﺳم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  2021ﻣﺎ ﻗدره  370.000.000 :درھم

وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮫ :
واﻟﺗﻠﻔزة اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ 120.000.000 :درھم
 -1اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
درھم(.
 6.000.000درھم
: 221.585.343.000
 -2وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﻧﺑﺎء
 -3اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ
 -4اﻟﻣرﻛزاﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ

درھم:
5.000.000اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل
:
 216.000.000 :درھم ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

واﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع.
اﻟﺑﺻرﯾﺔﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﺑﻧﺳﺑﺔ % 6
اﻷﻋﻣﺎل أي
 85.498.000درھم
اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ
دﻋم ﺷرﻛﺎت إﻧﺗﺎج

 75.000.000 :درھم

 1.336.753.000درھم أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  % 94ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع 31.000.000 :.درھم
اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺣدﯾث وﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ

 10.000.000 :درھم

دﻋم اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ

 100.000.000 :درھم

 -5اﻋﺗﻣﺎدات ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ
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 23.000.000 :درھم

ﺗطور اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل
ﻣﺎﺑﯾن ﺳﻧﺔ 2021 - 2015
ﺑﺎﻟدرھم

2 500 000 000
ارﺗﻔﺎع
+ 392 777 000

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

500 000 000
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ﺳﻧﺔ 2015

ﺳﻧﺔ 2016

ﺳﻧﺔ 2017

ﺳﻧﺔ 2018

ﺳﻧﺔ 2019

ﺳﻧﺔ 2020

1 647 307 0

1 691 175 0

1 683 007 0

1 689 433 0

1 716 959 0

1 846 573 0

ﺳﻧﺔ 2021

0

 2 040 084 0ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻘطﺎع

ﺗطور ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾر ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل
ﻣﺎﺑﯾن ﺳﻧﺔ 2021 - 2015
+320045000
ارﺗﻔﺎع

ﺑﺎﻟدرھم
1 600 000 000
1 400 000 000
1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
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ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
1 574 972 000

ﺳﻧﺔ 2021

1 422 251 000

ﺳﻧﺔ 2020

1 292 637 000

ﺳﻧﺔ 2019

1 287 131 000

ﺳﻧﺔ 2018

1 281 795 000

ﺳﻧﺔ 2017

1 284 695 000

ﺳﻧﺔ 2016

1 254 927 000

ﺳﻧﺔ 2015

ﺗطور ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺛﻣﺎر ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎل
ﻣﺎﺑﯾن ﺳﻧﺔ 2021 - 2015

ﺑﺎﻟدرھم
480 000 000
460 000 000
ارﺗﻔﺎع

+72732000

440 000 000
420 000 000
400 000 000
380 000 000
360 000 000
340 000 000
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ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
465 112 000

ﺳﻧﺔ 2021

424 322 000

ﺳﻧﺔ 2020

424 322 000

ﺳﻧﺔ 2019

402 302 000

ﺳﻧﺔ 2018

401 212 000

ﺳﻧﺔ 2017

406 480 000

ﺳﻧﺔ 2016

392 380 000

ﺳﻧﺔ 2015

ﺗطور ﻣداﺧﯾل ﺻﻧدوق اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري وﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت وﺑﺎﻟﻧﺷر اﻟﻌﻣوﻣﻲ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  2012إﻟﻰ ﻣﺗم ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر 2020
45000000
40000000
2

35000000
30000000
1

25000000

Recettes de la Gestion

20000000
3

15000000
10000000
50000000
0

)2020 (3

)2019 (2

)2018 (1

2017

2016

2015

2014

2013

2012

) 55.000.000,00 (1درھم ﻣداﺧﯾل اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣرﺻودة ﻣن طرف وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟدﻋم إﻧﺗﺎج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛
) 190.000.000,00 (2درھم ﻣداﺧﯾل ﺗم رﺻدھﺎ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺻﻧدوق ﻟدﻋم إﻧﺗﺎج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب؛
) 174.090.574,00 (3درھم ﻣداﺧﯾل ﺗم رﺻدھﺎ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺻﻧدوق.
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ﻣ ﺺ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2021
ﻣﺴ ﻞ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم ،أﺷﺎد اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون
ﺑﺎﻟﻌﺮض اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي أﻟﻘﺎﻩ اﻟﺴﻴﺪ وز ﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ
واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪة ﻣﻌﻄﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ ووا ﺔ ﺣﻮل ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ و ﺗﺼﺎل ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟ ﺎ ﺗﺄﺛ ﻣ ﻢ ﻋ ا ﺎﻧﺐ ﺟﺘﻤﺎ وﻋ ا ﻘﻮق ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟ ﺸ ﻞ ﻗﻄﺒﺎ ﻣ ﻤﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي و ﻌﺪ إﺣﺪى ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟ اﻣﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﳌﻨ ﻴﺔ ا ﻴﺪة اﻟ اﺗﺒﻌﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻀﺎﻣ ن ﺬا
ﳌﺎم ا ﻴﺪ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎت
ء ،ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪل ﻋ
اﻟﻌﺮض ،و ﺬا إن دل ﻋ
ﺴﺎن
ﻣﺤﺎورﻩ ﻋ
ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﺗﻢ اﻟ ﻛ
اﻟﺬي ﻌﺘ أﺻﻞ ﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ اﳌﺤﻮر ﺳﺎ
ﻷي ﻧﻤﻮذج ﺗﻨﻤﻮي.
وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﺿﺮورة ﻋﺘﻨﺎء ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ
وإﻋﻄﺎ ﺎ اﳌ ﺎﻧﺔ اﻟ ﺴﺘﺤﻘ ﺎ إﻃﺎر ﺑﻨﺎء أﺳﺲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ا ﺪﻳﺪ
وﺗﺠﺎوز ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ا ﺎ اﻟﺬي أﺑﺎن ﻋ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫ ا ﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮارق ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮاﻃﻦ ﺪﻓﺎ ﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺎح ﻋ أن ﺸ ﻞ ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﺎدة وﻟﻮ ﺎت و ﻨﺎء
وﺗﻢ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺟﺘﻤﺎ  ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻌﺘ اﻟﺸﺒﺎب ﺛﺮوة
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﺤﺮك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ورأﺳﻤﺎل ﻣﺴ ﺜﻤﺮ وﻣﻨﺪﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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و ﻋﻼم ،واﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺒﻨﺎء اﻟ
واﺳ ﺜﻤﺎرﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

ﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ا ﺴﺪﻳﺔ

ﺣ ن ﻻﺣﻆ أﺣﺪ اﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ،أن ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻗﻄﺎع ﻏ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إ ﻌﺎﻗﺐ  3وزراء أﻗﻞ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ وأن ﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ا ﻮﻣﻲ ﺸ ﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻘﻄﺎع ،وﺗﺄﺛ ا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋ اﻟﺒ ﻴﺔ
دار ﺔ واﻟ أﺻﺒﺤﺖ ﺑ ﻴﺔ ﻏ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﻜ ة اﻟﺘﻐ ات
ﺟﺮاءات واﻟ اﻣﺞ وﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
واﻟ ﻳ ﺗﺐ ﻋ ﺎ ﻐ ا
ﺬا ،وﺗﻤﺤﻮرت أﻏﻠﺐ ﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻟ ﺴﺎؤﻻت اﻟ
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :

ﻃﺮﺣ ﺎ

 ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :
ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ اﺑﺘ ﺎر ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة وأﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪﻋﻢ ﺬﻩ اﻟﻮزارة
وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺮب وﺗﻘﺪﻳﻢ ا ﺪﻣﺎت ،ﻣﻊ ﺷﺎرة إ اﻟﺪور اﻟ ﺎم اﻟﺬي
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ا ﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺪف ﺗﻘﺮ ﺐ ا ﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ ن ،إذ
ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﺿﺮورة ﻋﻘﺪ اﻟﻮزارة اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻠﺸﺮا ﺎت ﻣﻊ ا ﻤﺎﻋﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺬا اﻟﺸﺄن.
واﺳﺘﻐﺮ ﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺴ ﺸﺎرات ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ﻋﺪم إﻋﻄﺎء
ا ﻮﻣﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و وﻟﻮ ﺔ اﻟﻀﺮور ﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻟﻠﻤﺸﺎ ﻞ اﻟ
ﻌ ﺸ ﺎ واﻟ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺸ ﻞ ﻛﺒ ﻋ إﺛﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ ،داﻋﻴﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق إ أ ﻤﻴﺔ وﺿﻊ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ اﻗ اﺣﺎت ا ﻮﻣﺔ ﺸﺄن دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
و ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ ﺳ ﻨ ﺎ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻌﺪ ﺗﻀﺮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت
ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ا ﺎﺋﺤﺔ.
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وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻠ ن ﺛﻘﺎﻓﻴ ن ﻻ ﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ دﻋﻢ
اﻟﻮزارة ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻣﺴﻄﺮ ﺔ و ﻌﻘﺪ ﺟﺮاءات دار ﺔ.
وﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮ ﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﻜﺒ اﻟﺬي ﻖ ﻓﻨﺎﻧﻮا اﻟﻔﻠ ﻠﻮر اﳌﻐﺮ ﻲ
ﻓﻼم ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ا ﻨﻮب اﻟﺸﺮ ﺟﺮاء ا ﺎﺋﺤﺔ ،ﺣﻴﺚ
واﻟ ﻮﻣﺒﺎرس وﺗﻘﻨ
أ ﻢ ﻟﻢ ﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ أي دﻋﻢ وﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻋ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻨﺎن ،و ﻮ ﻣﺮ
اﻟﺬي أﺛﺮ ﻋ اﺳﺘﻘﺮار ﻢ ﺳﺮي ،وزاد ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺸﺎﺷ ﻢ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،إذ
ﺗﻢ اﻗ اح اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰ ﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟ ﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋ اﳌﺸﺎ ﻞ
ا ﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ.
وﺗﻢ اﻗ اح ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ا ﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺸﺄن دور
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ ا ﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺸ ﻞ ﻳﻠﻴﻖ ﺑ ﻨﺎء
ﺴﺎن.
وﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﻗﻄﺎع اﺟﺘﻤﺎ
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،و ﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ر ﻄﮫ ﺑﻘﻄﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟ ﺔ ﻷن ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻨﺎء ﺴﺎن وﻟ ﺲ اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﺪﻓﮫ
ﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮ ﺢ.
ﺳﺎ
وذﻛﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﮫ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴ ن
واﻟﺬي أﺛﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا ﺪل وردود اﻟﻔﻌﻞ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﳌﻌﺎﻳ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ،
ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮة إ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟ ا ﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮز ﻊ
اﻟﺪﻋﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻨﺎك ﻓﺌﺎت ﻟﻢ ﺴﺘﻔﺪ وﻓﺌﺎت اﺳﺘﻔﺎدت ﳌﺮﺗ ن ،و ﻨﺎ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟ ﻨﺔ اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺘﻮز ﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴ ﺎ ،وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر
أﻳﻀﺎ إن ﺎﻧﺖ ﻨﺎك أي رؤ ﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻘﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻴﻊ اﻟ اﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل وإﺟﺮاء
ﺬا ،واﻗ ح
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة ،ﻋﻠﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻨﻮ ﺎ ،ﺬا ﻣﻦ ﺟ ﺔ ،وﺣ ﻳﺘﻢ دﻋﻢ
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى.
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ﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة
اﻟﺸﺎرع واﻟ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎ ﺘﻤﺎم اﳌﺎرة ﻣﻊ اﻗ اح اﺣﺘﻀﺎن ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ
دور اﻟﺸﺒﺎب.
وأﺑﺮز ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن أ ﻤﻴﺔ اﻟﺮ ﺎﺿﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ،وﻛﺬا اﻟﺮ ﺎﺿﺔ
ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﳌﺴﺮح ﻛﺄ ﺸﻄﺔ ﻣ ﻤﺔ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺘﺪا ﻲ و ﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺸ ﻞ ﻋﺎم.
وﻻﺣﻆ أﺣﺪ اﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون أن ﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻼ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ا ﺎﺿﻌﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻮزارة ،ﻛﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺜﻼ ،اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳ ﻮن ﺗﺎ ﻌﺎ
ﻟﻠ ﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷ ﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﺑﻨﺎء ﺴﺎن ،أﻣﺎ ﺗﺼﺎل ﻓﻴﻤﻜﻦ أن
ﻳﺨﻀﻊ ﻟ ﻴﺂت أﺧﺮى ،ﺣ ن أن اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت
أﺧﺮى ،و ﻨﺎك وزارة ﻟﺪ ﺎ ﺑ ﻴﺔ إدار ﺔ ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ و ﺸﻄﺔ اﻟ ﺴﻮ ﺔ،
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻮﻃ و ﻧﺪﻳﺔ اﻟ ﺴﻮ ﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ ﻮن ﺗﺤﺖ
وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮزارة أﺧﺮى ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﻣﺪﻳﺮ ﺔ اﳌﺮأة ،ﻛﻤﺎ وﺗﻢ اﻗ اح إﺧﻀﺎع
اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﺛﺮ ﺔ ﻟﻮزارة ﺳ ﺎن واﻟﺘﻌﻤ  ،إذ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺪاد و ﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎت ﺛﺮ ﺔ ﺣ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﺘﺪﺑ اﻟﺜﻘﺎ وﻟ ﺲ اﳌﻌﻤﺎري.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ وﺟﻮد ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻠﻘﺔ "ﻛ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮاءة ﻟ ﻤﻴﻊ"،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ دﻋﻢ ﻃﻔﺎل اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﺮاءة ﺣ ﺸ ﻠﻮا
ﺣﺎﻓﺰا ﻻ ﺘﻤﺎم ﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ،ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم ﻗﻠﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺒﻴﻮت
اﳌﻐﺮ ﻴﺔ واﻛ ﺴﺎح اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﺟ ﺰة ﻟﻜ وﻧﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻼﺿﻄﻼع ﻋ ﺗﻘﺎر ﺮ اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃ ﻟﻠ ﺎﻓﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻟﮫ دور أﺳﺎ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌ ﻨﺔ،
وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ،أم أن اﻟﻮزارة ﺳ ﺒﻘﻰ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﻋ ﻣ اﻧ ﺘﮫ.
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وﺗﻢ ﺳﺘﻐﺮاب ﻣﻦ ﻏﻴﺎب إدراج اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻐﺮ ﻲ ﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ
وا ﻘﻮق اﳌﺠﺎورة ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎور اﻟﻌﺮض و ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر ﺔ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻋ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣ اﻧﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻐﺮ ﻲ ﻘﻮق اﳌﺆﻟﻔ ن ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻷ ﻤﻴﺘﮫ.
ﻴﻞ ﻏﻴﺎب اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن،
وﺗﻢ
ﺗﻘﻮم ﻋ ﻧ ﺗﻨﻈﻴ ﺷﻤﻮ  ،ﺸ ﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺑ ﺌﺔ
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ ﻏﻴﺎب رؤ ﺔ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻦ ،وﻏﻴﺎب ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وإﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺸﻐﻞ آﻻف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻐﺮب،
ورﻛ ة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ  .ﻓﺈذا ﺎن اﳌﻐﺮب ﻻ ﻌﺘﻤﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻩ ﻋ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻮ ﺔ أو ﻓﻼﺣﺔ ﻗﻮ ﺔ ﻓ ﻮ ﻳﺮا ﻦ ﻋ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻮل
اﻟﺴﻴﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺜﻘﺎ وﻗﻴﻤﺔ اﻟ اﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ذﻟﻚ ﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﳌﺴﺮح ،و ﻋﻼم اﻟﺴﻤ اﻟﺒﺼﺮي
واﻟﺴ ﻨﻤﺎ ،واﻟﻔﻨﻮن ا ﻤﻴﻠﺔ واﻟﺘﺼﻮ ﺮ ﺔ ،وﺟﻤﻴﻊ ا ﺪﻣﺎت و ﺸﻄﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﻠ ﻠﻮر اﻟ ﺗﺄﺛﺚ ﺛﺮاﺗﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎ  ،ﻏ أﻧﮫ وﻟﻸﺳﻒ ﺗﻢ
إ ﻤﺎل ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت و ﺬﻩ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ وﻟﻢ ﺴﺘﻔﺪ
ﻣﻦ أي دﻋﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻠ ﻠﻮر ﺔ ﻣﻌ ف ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ أﻳﻀﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮ ﺴ ﻮ ،إﺿﺎﻓﺔ إ أن
ﺑﺎﻟ اث اﻟﻮﻃ و ﺎﻟﻌﺮوض اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ّ
ﻣﺮ ﻣ ﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
وﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻓ ة اﻟﺮ ﻮد ﺟﺒﺎر ّي اﻟ
ّ
ّ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺑﺪاﻋﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮ ﺎت وﺿﻌﻒ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و
ّ
اﻟﻨﻤﻮذج ﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﻨﺬر ﺑﺈﺿﻌﺎﻓﮫ ،ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺬﻩ
و ﺸﺎﺷﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات ا ﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ أﻓﺮ ﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق وﺳﻂ
أﻛ ﻣﻦ  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ وﻣ اﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  %3ﻣﻦ إﺟﻤﺎ إﻳﺮادات
ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟ .
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وأﺷ إ أن ﺗﻘﺮ ﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺘﻤﺎ ّ واﻟﺒﻴ ّ أو
ّ
ّ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺠﻌﻞ
ﺑـ"ﺿﺮورة اﻧ ﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺑﻼدﻧﺎ" ،ودﻋﺎ إ " ّ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ّ
ّ
ّ
اﻟﺘﺄﺳ ﺲ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
دﻋﺎﻣﺔ
ّ
وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و ﺑﺪاع ،ﻌﻠ ﻤﺎ ﻗﻠﺐ اﳌﺸﺮوع
ﻻﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﳌُﺠﺘﻤ ّ ّ
ّ
ّﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻟﺘﻨﻤﻮ ّي اﳌﻐﺮ ّﻲ ،وإدﻣﺎﺟ ﻤﺎ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ  50ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎ ﻟﺜﻼث
ﻗﻄﺎﻋﺎت ،وﺗﻢ اﻗ اح رﻓﻊ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع إ
 100ﻣﻨﺼﺐ ﻋ ﻗﻞ.
وﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﺘﻀﺮر ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ا ﺎﺋﺤﺔ ،ﺻﺮﺣﺖ ﻓﺪر ّ
اﻟﻴﺔ
ّ
ﺑﺪاﻋﻴﺔ ّ
ّ
ّ
اﻟﺜ ّ
ﺑﺄن ﻣﻠﻴﺎري در ﻢ ﻮ ﻗﺪر ﺗﺄﺛ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻘﺎﻓﻴﺔ و
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت

" ﻮروﻧﺎ" ﻋ ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،ودﻋﺖ إ "إﺟﺮاءات اﺳﺘ ﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎذ 100
أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻣ ّﺪد" ،اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﳌﻐﺮب ﺴ ﺐ زﻣﺔ ّ
اﻟﺮا ﻨﺔ.
ﺬا ،وﺻﺮﺣﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺴ ﺸﺎرات ﺑﺎﳌﺸﺎ ﻞ اﻟﺒ ﻴﻮ ﺔ اﻟ
ﻌﺎ ﻲ ﻣ ﺎ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻟ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
 وﺟ ـ ــﻮد ْﻧﻘ ـ ــﺺ ـ ـ اﻟﺒ ﻴ ـ ــﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴ ـ ــﺔ وﻋ ـ ــﺪم اﺳ ـ ـ ﺜﻤﺎراﻟﻘ ـ ــﺪرات ﺸ ـ ـ ﻞﻓﻌﺎل،
 وﺿ ــﻌﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﳌ ﻨ ـ ـ ﻗﻄ ــﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ واﻟﻔﻨ ــﻮن ﺗ ﺴ ــﻢ ﺑﺎﻟ ﺸﺎﺷ ــﺔوﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮارﻣﺰﻣﻦ ﻋ ﺻﻌﻴﺪ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ،
 -ﻌﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠ ن و ﺸﺘ ﻢ،

 ﺿــﻌﻒ ﻣ اﻧﻴ ــﺔ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـ ﻻ ﺗﻤﺜ ــﻞ ﺳ ــﻮى  %0.25ﻣ ــﻦ ﻣ اﻧﻴ ــﺔاﻟﺪوﻟ ـ ــﺔ ،و ـ ـ ﻣ ـ ــﻮارد اﳌ ـ ــﺎﻧﺤ ن ،اﻟ ـ ـ ﻻ ﺗﺘﺠ ـ ــﺎوز ﺑﺎﻟ ـ ــﺎد اﳌﻠﻴ ـ ــﺎردر ـ ــﻢ
ﺳــﻨﻮ ﺎ ،إذ ﺗــﻢ اﻗ ـ اح ﺗﺤﻮ ــﻞ اﻟﻘﻄــﺎع إ ـ ﻗﻄــﺎع ﻣﻨــﺘﺞ ﻹﻧﺘــﺎج ﻣــﻮاردﻩ،
وﺣ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮ ﻞ ذا ﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﮫ ﻗﻄﺎع ﻣ ﻢ ﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺴﺎن،
6

 اﻟﺘﻮز ـ ـ ــﻊ ﻏ ـ ـ ـ اﳌﺘ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﺒ ـ ـ ـ اﻟﺘﺤﺘﻴ ـ ـ ــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ـ ـ ــﺔ ،و ﺸﺎﺷ ـ ـ ــﺔ اﻟﺒ ﺌ ـ ـ ــﺔا ﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،
وﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ ،ﻟﻮﺣﻆ ﻏﻴﺎب اﳌﻌﺎﻳ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ،وﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟ ﻨﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋ اﻟﺪﻋﻢ واﺣ ام اﳌﺒﺎدئ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﺪﻋﻢ .
ﺬا ،وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺂل اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻔﻨﺎن واﻟ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻌﺪ إ ﺣ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
 ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ :
ﻟﻮﺣﻆ أن ﻨﺎك ﻋﺎدات ﺟﺪﻳﺪة أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻄ ﻋ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب
وﺗﺼﺮﻓﺎ ﻢ ،ﻣﻤﺎ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣ ﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻃ اﻟﺸﺒﺎب
ﺬا ﻃﺎر ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ
واﺣﺘﻮاﺋﮫ وإﻗﺮار اﻟﻮزارة ﻹﺻﻼح ﻴﻜ
إﻗﻔﺎل ﻋﺪد ﻛﺒ ﻣﻦ دور اﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﻢ اﻗ اح وﺿﻊ ﻣﻘﺎر ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺸﺒﺎب ﺣ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋ ﻣﻮا ﺒﮫ.
وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﻟ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إ ﺸﺎء
اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻘﺮوي ﻻ ﻌﺮف
ﺣ أﻧﻮاع اﻟﺮ ﺎﺿﺔ.
و ﺨﺼﻮص اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ،ﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺼ اﳌ اﻧﻴﺔ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟ ﺬﻩ اﳌﺨﻴﻤﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﻇﻞ ﺬﻩ ا ﺎﺋﺤﺔ،
وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ا ﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ
ﺷﺮ ﻚ أﺳﺎ وﺗﺪارك اﻟﻔﺮاغ اﻟ ﺸﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ.
وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻄﺮق اﻟﻌﺮض اﳌﻠﻘﺎة إ اﻟﻨﻮادي
اﻟ ﺴﻮ ﺔ وإن ﺎﻧﺖ ﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻨﻮع واﻟﺘﻤﻜ ن ﺟﺘﻤﺎ ﻟﻠ ﺴﺎء.
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وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ا ﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ
ﻟﻠﻤ ﺸﻄﺎت ،وإن ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﮫ ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،أو أﻧﮫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي أﺛﺮ
ﻟﻠﻤ ﺸﻄﺎت ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ اﻟﺪور اﻟ ﺎم اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ دور ا ﻀﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ،إذ ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ أ ﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮ ﺮ دور ا ﻀﺎﻧﺔ
وإﻋﻄﺎ ﺎ ﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﻟﻀﺮور ﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋ ز ﺎدة ﻋﺪد ﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﻳﺒﻘﻰ
ﺟﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃ .
وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺮب ﺸﺄن اﳌﻼﻋﺐ
اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ) 800ﻣﻠﻌﺐ( ،وإﻋﻄﺎء ﻌﺾ ا ﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺎح ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ وﻋﺎء ﻋﻘﺎري ،ﻣﻊ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌ ﻤﺸﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ ﻮن اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻌﺾ
ا ﺎت وا ﻤﺎﻋﺎت ﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠ ﺎ أي ﻐﻴ ﻣﻨﺬ  10ﺳﻨﻮات،
و ﺎﻟﺘﺎ ﻳﺘﻢ ﻤ ﺶ ﻌﺾ ا ﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﺟ ﺔ ا ﻨﻮب اﻟﺸﺮ واﻟ
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إ ﻣﻼﻋﺐ ر ﺎﺿﻴﺔ وﻣﺮﻛﺒﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
و ﺨﺼﻮص إﻧﺠﺎز  800ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻘﺮب ،ﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺂل 700
ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻘﺮب ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ إﻧﺠﺎز  100ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻘﺮب ﻓﻘﻂ.
وﺗﻢ اﻗ اح ﻋﻘﺪ ﺷﺮا ﺎت ﻣﻊ ا ﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺸﺄن إ ﺸﺎء ﻧﻮادي
ر ﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ ،وﻛﺬا دور ﺣﻀﺎﻧﺔ وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ وﺗﺄﻃ وﻣﺘﺎ ﻌﺔ وزارة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ .ﺬا ،وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء
ﻴﻞ ﻋﺪة
ﻌﺾ اﳌﺒﺎر ﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻒ ﻣﻌﮫ
إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺼﻔﻮف اﻟﻼﻋﺒ ن واﻟﺮ ﺎﺿﻴ ن.
وﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮ ﺎ ا ﺎ  ،اﻗﺘﺼﺎد ﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻔ ﻮم
ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻀﺎﻣ  ،إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ إ ا ﻤﻌﻴﺎت وا ﺎﻣﻌﺎت اﻟﻜ ى
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة ﺧﻀﻮع اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺘﺎ ﻌﺔ
وﻟﺪﻓﺎﺗﺮاﻟﺘﺤﻤﻼت.
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ﺬا ،وﺗﻄﺮﻗﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺘﺪﺧﻼت إ ﻋﺪة ﻣﺸﺎ ﻞ ﻌﺎ ﻲ
ﻲ:
ﻣ ﺎ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟ ﺎ
 ا ﺼﺎص اﳌ ﻮل اﻟﺬي ﻌﺎ ﻲ ﻣﻨﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت دور اﻟﺸﺒﺎب و ﻧﺪﻳﺔاﻟ ﺴﻮ ﺔ وﻣﺮاﻛﺰﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ،
 اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺰر ﺔ اﻟاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪور اﻟﺸﺒﺎب  ):ﺰاﻟﺔ اﻟﺘﻌﻮ ﻀﺎت ،ا ﻌﺪام اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ
و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( و ﻮ ﻣﻠﻒ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻮزارة ان اﻟ ﻣﺖ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﻮار ﺟﺎد
ﻌ ﺸ ﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎ ﺰ  2000إﻃﺎر ﻣﻦ ﻃﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪة

أﻓﻖ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﮫ ،واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮورة ﺧﻀﻮع ﺬﻩ ﻃﺮ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت
ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ.
 ﻋﺪم ﺗﻮﻓ ا ﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ نﺧﻄﺎر اﻟ ﺗ ﻖ ﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮ ﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺪاث ا ﺎﻧﺤ ن
ﻣﺠﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ

اﳌﺤﺎﻟ ن ﻋ

ﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ.وﻋﺪم ﻌﻮ ﻀ ﻢ ﻋﻦ ا ﺮاﺳﺔ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺬﻩ

اﳌﺮاﻛﺰ .
 -ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﺮض اﳌﻘﺪم ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﺪور اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر دور ﺎ

ﺳﻴﺎﺳﺔ

دﻣﺎج ﺟﺘﻤﺎ وﻋﺪم ﺗﺤﻴ ن ﺑﺮاﻣﺠ ﺎ وﻣﻀﺎﻣ ن أ ﺸﻄ ﺎ ﺑﻨﺎء ﻋ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟ ﻮﻧﻴﺔ ﻘﻮق ﺴﺎن،
 -ﻗﻠﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺨﺘﺼﺔ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟ ﻻ ﺴﺎﻳﺮ ﻋﺪد ﺎ ﺗﻄﻮر

ﻇﺎ ﺮة ﺟﻨﻮح ﺣﺪاث وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨ ﻴﺔ ﺷﺘﻐﺎل ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻘﻮق
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻘﺮ ﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃ
ﺴﺎن اﻟﺬي أﻋﺪﻩ ﺳﻨﺔ  2013ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان" ﻃﻔﺎل

ﻣﺮاﻛﺰ

ا ﻤﺎﻳﺔ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ؛
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 ﻗﻠﺔ ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ر ﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮبواﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮدة ا ﺪﻣﺎت اﻟ ﺗﻘﺪﻣ ﺎ وﺿﺒﻂ
واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟ

ﺗﺪﺑ ﺎ و ﺴﻴ ﺎ ﻇﻞ اﻟﻔﻮ

ﻌﺮﻓ ﺎ.

 اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺸﺎ ﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﻃﺮ وآﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲﺎت؛

ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷ ﺎﻟﮫ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮم اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت وا
 -اﻟﺘﺨ ﻋﻦ اﻟﺮ ﺎﺿﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻋ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ﻤﻴ ﺎ،

 اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻜﺒ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﻄﺒﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ اﻟﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺑ ﻴﺎ ﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻋﺪم ﺗ ﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص

ﻌﺎ ﻲ

اﻟﺘﺄﻃ اﻟﺬي

ﺗﻜﺮﺳﮫ ﺟ ﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻮ ﻴﺎت دأﺑﺖ ﻋ اﻟ ﺸﻮ ﺶ وإر ﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎ ﻊ ﻟﻠﺮ ﻊ،
 -اﻟﻨﻘﺺ اﻟـﻜﺒ واﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت ا ﺎﺻﻠﺔ ﺑ ن ا

ﺎت و ﻗﺎﻟﻴﻢ،

ﺷﺮوط

وأداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ ﺑﻮ ﺔ واﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ.
 ﻋﺪم ﺗﻔ ﻢ دور اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺰال ا ﻮ ﺔ دون ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ وإﺷﺮاك اﻟﻌﻨﺼﺮا ﻮي وﺿﺮورة ﺗﺄ ﻴﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮاﻟ ﺸﺮي.
 ﻗﻄﺎع ﺗﺼﺎل :
ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻜﺒ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨ ن ﺑﻮ ﺎء ﻮﻓﻴﺪ.19-

ذاﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋ

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴ ﻨﻤﺎ ،ﺗﻢ إﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒ ا ﺎﺻﻞ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى
ﺬا
ﻋﺪد اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺴ ﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ،إذ ﺗﻢ اﻗ اح ﻧ ﻣﻘﺎر ﺔ ﺸﺎرﻛﻴﺔ
ا ﺼﻮص ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻨﺎك أﻓﻼم ﻣﻐﺮ ﻴﺔ ﻌﺮض ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻣ ﺮﺟﺎﻧﺎت
ﻋﺎﳌﻴﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ.
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وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل ا ﻠﻮل اﳌﻘ ﺣﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﺸﺎ ﻞ ﻣﺠﺎل اﻟﺴ ﻨﻤﺎ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ ن ﺟﻮدة ﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ اﻟﺘﻀﺮر اﻟﻜﺒ اﻟﺬي ﻖ ﺷﺮ ﺎت ﺷ ﺎر ﺟﺮاء
ا ﺎﺋﺤﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺗﻘﺮ ﺒﺎ ﺑ ﺴﺒﺔ  ،%50إذ ﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل
ﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﻋﻦ ا ﻠﻮل اﳌﻘ ﺣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺬﻩ اﻟﺸﺮ ﺎت اﳌﺘﻀﺮرة ،وﻛﻴﻔﻴﺔ دﻋﻢ اﻟ ﺎﻓﺔ
ﻧ ﻴﺠﺔ زﻣﺔ ا ﺎﻟﻴﺔ.
ﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴ ﻨﻤﺎ ﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ،
ﺎح ﻋ ﺿﺮورة
وﺗﻢ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ورزازات ،واﻟ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻤﺆ ﻼت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﻌﻠ ﺎ وﺟ ﺔ
ﻷﺷ ﺮ اﳌﻤﺜﻠ ن واﳌﺨﺮﺟ ن واﳌﻨﺘﺠ ن اﻟﻌﺎﳌﻴ ن ،إذ ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ إﻳﺠﺎد
اﻟﻮزارة ﻞ ﺸﺄن إﺷ ﺎﻻت ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺴ ﻨﻤﺎ،ور ﻂ ﺗﺼﺎﻻت ﺑﻤﻨﺘﺠ ن
ﻋﺎﳌﻴ ن ،وﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ا ﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻟ ﺮوج ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺸﺎ ﻞ ﻌ ﺸ ﺎ ﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ أن اﻟ ﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻠ م ﻌﺪة ﻣﻌﺎﻳ  ،ﻏ أن
ﺧﺒﺎر أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻄﺤﻴﺔ ،و ﺘﻢ ﺗﺪاول ﻋﺪة أﺧﺒﺎر ﻣﺰ ﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻃﺮ ﻘﺔ
ﺗﻨﺎول ا ﺗﺒﻌﺪ ﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻖ.
واﺳﺘﻐﺮ ﺖ إﺣﺪى اﳌﺘﺪﺧﻼت ﺣﻮل ﻃﺮ ﻘﺔ ﺗﻮاﺻﻞ وزارة اﻟ ﺔ ﻣﻊ
اﳌﻮاﻃﻨ ن إﺑﺎن ا ﺎﺋﺤﺔ ﻣﻌﺘ ة أ ﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺸ ﻞ ﺗﻘ ،وﻟﻢ ﺗﺘﻮاﺻﻞ
وﻣﻮﺿﻮ  ،ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﻏﻴﺎب ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﺴ ﺴﻴﺔ ،ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ
ﺸ ﻞ وا
وﺗ ﻮ ﻴﺔ ﺣﻮل ا ﺎﺋﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴ ﺲ ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﻔ وس وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﮫ،
ﻛﻤﺎ أن ﺟﺮاءات اﻟ ﺗﻤﺖ ﻌﺪ رﻓﻊ ا ﺮ اﻟﺼ  ،اﻋﺘ ﺎ ﻏ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
وارﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ،و ﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﻮاﻃﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوب ﺸ ﻞ إﻳﺠﺎ ﻲ وﻣﻘﻨﻊ ﻣﻊ
ﺟﺮاءات ﺣ از ﺔ.
وﻟﻮﺣﻆ ﺰاﻟﺔ اﻟ اﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰ ﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋ
إﺿﺎﻓﺔ إ ﻏﻴﺎب اﻟ اﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
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اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰ ﺔ،

و ﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ا ﺎﻣﺔ ﺗﺪﺑ اﻟﻘﻄﺎع ،ﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ إذا
ﺎن ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻓﺘﺤﺎص داﺧ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺎر ﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻋ ﻟ ﺴﺎﺑﺎت
وإ أي ﺣﺪ ﺗﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﺣﻮل اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮫ؟.
وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺂل ﻣﻘ ح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎة اﻟ ﳌﺎﻧﻴﺔ ،وإن
ﺎن ﺳ ﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﺸﺄﻧﮫ.
ﺬا ،وﻧﻮ ﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺘﺪﺧﻼت ﺑﺎﻟﻮﺻﻼت ﺷ ﺎر ﺔ
واﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﺗﺘﻢ ﺣﻮل و ﺎء ﻮﻓﻴﺪ ،19-ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺎز ﻐﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟ اﻣﺞ ﻋﻼﻣﻴﺔ.
وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل رﻗﺎﺑﺔ "اﻟ ﺎ ﺎ" ﺸﺄن اﻟ اﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
واﻟﺪﻋﻮة إ أن ﻳﺘﻮﻓﺮﻣﻘﺪﻣﻮا ﺬﻩ اﻟ اﻣﺞ ﻋ ﺗﺮ ﻴﺔ ﺳﻴ ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻋﻦ
أﺳﺒﺎب ﻛﺸﻒ وﺟﮫ اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻐﺘﺼﺐ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر أن ذﻟﻚ ﻌﺪ اﻧ ﺎ ﺎ ﻘﻮق
اﻟﻄﻔﻞ.
وأﺑﺪت إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺘﺪﺧﻼت ﻋ
ﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﻣﺴﺘﻮى ﻴ ﻠﺔ ﻗﻄﺎع

 اﻟ ـ دد اﻟﻜﺒ ـ واﻟﺘﺨــﻮف ﻣــﻦ ﺗﺤﺮ ــﺮ ﻋــﻼم اﳌﺮ ــﻲ ،ﺣﻴــﺚ أن اﳌﻐــﺮب ــﻮاﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺮر اﻟﻘﻄﺎع.
 إﺷ ﺎﻟﻴﺔ ا ﻮدة ﻻ ﻳﺰال ﻋﻼم اﳌﻐﺮ ﻲ ﻳﺮاوح ﻣ ﺎﻧﮫ. ﻗﻠ ــﺔ اﻟ ـ ـ اﻣﺞ ا ﻮار ــﺔ واﳌﺠ ــﻼت ﺧﺒﺎر ــﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ــﺔ وﺿ ــﻌﻒ ﺑ ﻴ ــﺎاﻟ ﻣﺠﺎﺗﻴﺔ.
وﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻼﻣﻴﺔ ،اﻋﺘ ت أن وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺒﺼﺮ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﺔ ﻟﻢ ﺴﺘﻄﻊ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻜﺮ ﺲ ا ﺮ ﺎت وﺣﻘﻮق ﺴﺎن،
اﻟ ﻌﺮﻓ ﺎ اﳌﻐﺮب ودورﻩ اﻟﺮﺋ
وﺗﻨﻮ ﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺄﻃ واﻟﺘ ﺸﺌﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و إﻏﻨﺎء وإﺛﺎرة وﺗﻮﺟﻴﮫ
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اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﺗﺪﺑ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم وإﺑﺮاز اﻟﺘﻨﻮع اﳌﺠﺘﻤ
واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وﻋ ﻣﺴﺘﻮى ا ﺎﻣﺔ ،اﺳﺘﻐﺮ ﺖ أﻧﮫ ﻟﻢ وﻟﻦ ﻳﺘﻢ إ ﺸﺎء اﻟﻘﻄﺐ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺘ ن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺘ ن ﻟ ﻤﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم،
وﻻزاﻟﺖ أ ﻢ ﻧﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰ ﺔ ﺗﺮﺳﻮ ﻋ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮ ﺎت ر ﻊ ،اﻟ ﺗﺤﻈﻰ
داﺋﻤﺎ ﺑﻤﺸﺎر ﻊ ﻧﺘﺎج ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺷ ﻞ ﺻﻔﻘﺎت ﻤﺔ.
و ﺴﺎءﻟﺖ ﻋﻤﺎ إذا ﺎﻧﺖ ﺬﻩ اﻟﺸﺮ ﺎت ر ﻊ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﻟﻮازم ﻧﺘﺎج
أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺘﺎج ،ﻣﻦ ﻣﻌﺪات ﺗﻘﻨﻴﺔ وأﻃﺮ وﺗﻘﻨﻴ ن وﻣﺴﺘﺨﺪﻣ ن ،ﻮ ﺎ
ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺘﺎج .أم أ ﺎ ﺴﺘﻐﻞ ﻣﻌﺪات وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻨﺎة ،ﻋﻠﻤﺎ
أن ﺬﻩ اﳌﻌﺪات واﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟ ﺴﻌ ) (devisﻟﻠﻤﻨﺘﻮج
اﻟﺴﻤ اﻟﺒﺼﺮي.و ﻞ ﺗﺼﺮح ﺬﻩ اﻟﺸﺮ ﺎت )اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻺﻧﺘﺎج( ﺑﺄﺟﺮاء ﺎ ﻟﺪى
ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ  ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﮫ وﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﻦ ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻢ إﻗﺼﺎء ﻃﺮ
اﳌﺤﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻨﺎة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠ ن وﻣﺨﺮﺟ ن ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺗ ن ).(SNRT + 2M
وﻋ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻮن اﻟ ﺪف ﻣﻦ ا ﺸﺎء ﺬﻩ اﻟﺒﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻮ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ
اﻟﺴﻤ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﺈن ﺣﺼﺔ ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ ا ﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟ اﻣﺞ ﻻ
ﺗﺘﻌﺪى  ،%20وﺗﻈﻞ اﻟ اﻣﺞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أﻛ ﺑﺜﺎ ،ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﺒﺚ اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ اﳌﺴﻠﺴﻼت ﺟﻨ ﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺔ و ﻣﺼﺮ ﺔ اﻟ
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻤﺔ ﺳﺎس ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻨﻮات.
وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل ﺟﺪوى ﺬﻩ اﻟﻘﻨﻮات ،وأﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺪﺑ ﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺗ ن.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ أن اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺴ ﺪف ﺟﻤ ﻮرا ﻣﻌﻴﻨﺎ،
ﻛﻤﺎ أن اﻟ اﻣﺞ اﳌﻘﺪﻣﺔ أﺻﺒﺤﺖ ردﻳﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺑﺚ ﺣﻠﻘﺎت ﻌﺾ
اﳌﺴﻠﺴﻼت ﺛﻼث ﻣﺮات اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.
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وﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻏﺮب اﻟﻨﻤﺎذج
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑ ن اﻟ اﻣﺎت ا ﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟ ﻻ ﺗ ﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻮ ﺳﻨ ﻴﻤﺎ
واﺣﺪا واﻟﺮ ﺤﻴﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ودﻓ اﻟﺘﺤﻤﻼت اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻋﺪدا
ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻟ اﻣﺎت ﻟﺒﺚ ﺷ ﺎر.
وذﻛﺮت إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺴ ﺸﺎرات أن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،2Mوﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋ ﺎ أ ﺎ ﺎرﺛﻴﺔ ،واﻟ ﺳﺒﻖ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋ ﻟ ﺴﺎﺑﺎت ﺳﻨﺔ  2018أن وﺻﻔ ﺎ ﺑ ﻮ ﺎ ﻣﻘﻠﻘﺔ ،إذ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﺗﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺳﻨﻮ ﺔ ﻗﺪر ﺎ اﻟﺘﻘﺮ ﺮ ﺑـ 98,4
ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﺑ ن ﺳﻨ  2008و ،2017ﻧ ﻴﺠﺔ ﺧﺴﺎرة ﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﳌﻮارد ،واﻟﻴﻮم ﻻ ﺗﺰ ﺪ إﻻ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ،ﺗﺨﺼﺺ ﻟ ﺎ ا ﻮﻣﺔ ﻣ اﻧﻴﺔ  65ﻣﻠﻴﻮن
در ﻢ ﻛ ﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺠ ﺬﻩ ا ﻮﻣﺔ ،اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺗﻤﺜﻞ  50ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟ ﺴﻴ  ،و ﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻦ ﺣ
ﻣﻦ ﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮﻇﻔ ن.
وﺧﺘﺎﻣﺎ ،ﺗﻢ اﻗ اح ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟ ﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،اﻟ أﺛﺒ ﺖ ﻗﺪر ﺎ وﺣﻀﻮر ﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠ ﺎ
ﺿﻤﺎن أﻣﻦ ورﻓﺎ ﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ووﺿﻊ ﻣﻘﺎر ﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻌﺮﺿﺎﻧﻴﺔ و ﻓﻘﻴﺔ اﻟ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓ ﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن ،وأن ﺗﺄ ﻲ
ا ﻮﻣﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ.
وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺮ ﺎﺿﺔ إ ﺴﺒﺔ  %1ﺿﻤﻦ اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
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أﺟوﺑﺔ اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ

أﺟﻮ ﺔ اﻟﺴﻴﺪ وز ﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ
ﺛﻤﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ اﳌﻼﺣﻈﺎت و ﺳﺘﻔﺴﺎرات و ﻗ اﺣﺎت اﻟ أﺑﺪا ﺎ
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ،واﻟ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ا ﺘﻤﺎم اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
ﺑﻨﺎء
اﳌﺘﺪﺧﻠ ن ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث ووﻋ ﻢ ﺑﺪور ﺎ ﺳ اﺗﻴ
ﺴﺎن ،وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ،ﻣﻌﺮ ﺎ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻗﻴﺎﺳ ﺎ ﻌﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻤﺪرس ،ﻏ أن اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟ ﺸﺮي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﻃﺒﻘﺔ
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ،و ﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻨﻮع اﳌ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻮﻟﻮج ﻟ ﺪﻣﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻦ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺠﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﳌﻐﺮ ﻲ.
ﻣ ﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ
وأﺷﺎر إ وﺟﻮد ﻣﻘﺘ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ،2021ﻳﺘﻤﺜﻞ إﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮ ﺒﺔ ﻋ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻹﻃﺎر
ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻏ ﻣﺤﺪدة ) ،(CDIﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إ اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺘﺼﺎدي
و ﺟﺘﻤﺎ ا ﺎ  ،ﺣﻴﺚ أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺮ ﺼﺔ ﻋ اﻟﺘﻮازﻧﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑ ن ﺟﻴﺎل ،و ﻮ إﺟﺮاء ﻣ ﻢ ﺴﺎﻋﺪ ﻋ ا ﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ.
و ﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪة ،ذﻛﺮ أن ا ﺎﺋﺤﺔ ﻗﺪ أﺛﺮت ﻋ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ،وﺟﺎءت ﺎﻣﺘﺤﺎن ﻟﻸﻓﺮاد واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،وأن ﻓﺌﺔ
ﻃﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟ ﺗﻨﺎ ﺰ  1843إﻃﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻓﺌﺔ ﺗﻘﻮم ﻌﻤﻞ ﻣ ﻢ ،ﻛﻤﺎ
أﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺴ ن وﺿﻌﻴ ﻢ وإﻳﺠﺎد ﺣﻞ أﻓﻘﻲ وﻟ ﺲ ﻗﻄﺎ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
وزارة ﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺷﺮ ﺎء آﺧﺮ ﻦ ﻣﻌﻨﻴ ن.
وﺻﺮح أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻛﻤﺎ
أن ا ﺎﺋﺤﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﺿﺮورة اﻟ ﺴﺮ ﻊ ﺑﺈﺻﻼﺣﮫ ،ﻣﺸ ا إ وﺟﻮد ورش ﻹﻋﺎدة
ﻴ ﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟ ﻴ ﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺐ
ﺬا
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺴﻤ واﻟﺒﺼﺮي ،إﺿﺎﻓﺔ إ ﻏﻴﺎب رؤ ﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ
1

اﻟﺸﺄن ،إذ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮذج ﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﺛﻢ ا ﺪﻳﺚ
ﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ دﻓ اﻟﺘﺤﻤﻼت وﻋﻘﺪ اﻟ ﻧﺎﻣﺞ.
وأﺷﺎر إ وﺟﻮد ﻣﺸﺮوع ﻣﻊ " "SNRTﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻗﻨﺎة ر ﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺳ ﺘﻢ ﺑﺮ ﺎﺿﺔ ﺣﻴﺎء.
و ﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع دور اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ،أو أﻧﮫ ﻣﺠﺮد ﺗﻔﻜ أو
اﻗ اح ،واﻟ ﺪف ﻣﻨﮫ ﻮ اﻟ ﻣﺠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘ ﺸﻴﻂ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻨﺎك
اﻟﺴﻮق ﺳﺒﻮ واﳌﻮاﺳﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ،و ﺎﻟﺘﺎ ﺳﺘ ﻮن ﺗﺠﺮ ﺔ ﻣ ﻤﺔ
ﺳ ﺘ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻌﺪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي.
وأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻊ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺿﻤﻦ ﺬﻩ اﻟﻮزارة ،ﻓﺬﻛﺮ أن
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،ﻣﻨﻀﻮ ﺔ ﺗﺤ ﺎ
ﺬﻩ اﻟﻮزارة
ﻗﻄﺎﻋﺎت  :اﻟﺮ ﺎﺿﺔ ،ﺗﺼﺎل ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﺻﺮح أن اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮزارة
واﻟﻘﻄﺎع ﻌﺘﻤﺪ ﻋ ﺷﺘﻐﺎل ﻣﻊ ﻣ ﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت و ﺘﺄﻃ ﻣﻦ دارة.
و ﺨﺼﻮص ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻨﺎن ،ذﻛﺮ أن دﻓ اﻟﺘﺤﻤﻼت  2021أﻋﻄﻰ
وﻟﻮ ﺔ ﺣﻤﻞ ﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧ ن ﻏ اﳌﻮﻇﻔ ن ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ
ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻋﻢ ،إذ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻣ ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮ ﺎﺿﺔ وﺟﺰء آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻘﺎﻧﻮن .1958
وأﺑﺮز أﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﺒﺎراة
ﻴﻊ ﻃﻔﺎل ﻋ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة.
ﻟﻠﻘﺮاءة ﺪف
وأﻓﺎد أن ﻣ اﻧﻴﺔ ﺷ ﺎر و ﺳ ﺜﻤﺎر ﺷ ﺎر ،ﻋﺮﻓﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒ ا
ﻧ ﻴﺠﺔ ا ﺎﺋﺤﺔ داﻋﻴﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﻘﺎوﻻت واﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص ﻟﻴﺘﻌﺎﻣﻠﻮا
ﺴﻠﻮك ﻣﻮاﻃﻦ ﻗﺼﺪ دﻋﻢ اﻟ ﻒ اﻟﻮرﻗﻴﺔ و ﻟﻜ وﻧﻴﺔ.
واﻋﺘ أن ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋ ﻣ ﻮن ﺟﻴﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎ  ،ﻣﺒ ﻨﺎ أن ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
2

ﺧﺮى ،وﻣﺸ ا إ وﺟﻮد دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻔ ا ﺒﺎ ﻲ وﺗﺄﺛ ﻩ ﻋ ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

واﻟ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ

وأﺑﺎن أن اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟ ﻳﻨﻔﻘ ﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﳌﻐﺎر ﺔ ﻋ اﳌﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎ
أﻗﻞ ﻣﻦ  400در ﻢ اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻨﺎك ﻓﻮارق ﺑ ن اﳌﺠﺎل ا ﻀﺮي
واﻟﻘﺮوي اﻟ ﺗﺒﻘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  280در ﻢ.
وﺧﺘﺎﻣﺎ ،ذﻛﺮ أﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ أﺟﻮ ﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋ اﻟ ﻨﺔ ﺳ ﺘﻀﻤﻦ
ردودا ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗ اﺣﺎت واﻟ ﺴﺎؤﻻت اﻟ أﺑﺪا ﺎ اﻟﺴﻴﺪات
واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون أﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸ ﻢ ﳌﺸﺮوع ﻣ اﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮ ﺎﺿﺔ.
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ﻣﻠﺧــــــص اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

ﻣ ﺺ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌ اﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟ

ﺔ

ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ2021
ﻋﻘﺪت ﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟ ﺎ ﺑﺘﺎر ﺦ 28
ﻧﻮﻧ  2020ﻋ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻮزارة اﻟ ﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  2020-2021وذﻟﻚ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌ
ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ رﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ ،و ﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ آﻳﺖ اﻟﻄﺎﻟﺐ وز ﺮ اﻟ ﺔ،
وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺸ ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﻌﺪ.
وﻗﺪ أﻋﻄﻴﺖ اﻟ ﻠﻤﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺿﮫ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻐ
ﺑﺎﳌﻌﻄﻴﺎت واﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ أ ﻢ إﻧﺠﺎزات اﻟﻮزارة ﺑﺮﺳﻢ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ا ﺎﻟﻴﺔ و ﻛﺮا ﺎت اﻟ راﻓﻘ ﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ ،وﻛﺬا اﳌﺸﺎر ﻊ
اﳌﺨﺼﺼﺔ إﻃﺎر ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ2021.
وﻗﺪ ﻋﺮف ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺎ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺗﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﻟ ﻻ ﺗﺰال اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ
ﺑﺒﻼدﻧﺎ ﻌﺎ ﻲ ﻣ ﺎ وﻋ رأﺳ ﺎ إﺷ ﺎﻟﻴﺔ ا ﺼﺎص ا ﺎد اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ
واﻟﻔﻀﺎءات واﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﺠ ات اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﺎ ،وﻛﺬا إﺷ ﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻐﻼء اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻟﻸدو ﺔ واﻟﻨﻘﺺ ﻣﺨﺰو ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣ ﺎ ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ﺴﺎؤﻻت واﳌﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ "راﻣﻴﺪ "
وﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘ ﺎ ﻣﻦ إﺷ ﺎﻟﻴﺎت وإﻛﺮا ﺎت ﺗﺤﻮل دون ﺗ ﻳﻠ ﺎ ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮ
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎح اﳌﺮﺗﻘﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﮫ ﻗﺮ ﺒﺎ وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﮫ وﺟﻮدﺗﮫ وآﺛﺎرﻩ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ...إ .
و ﻜﺬا ،ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻌﺖ اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ أن ﻗﻄﺎع اﻟ ﺔ أﺣﺪ أ ﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟ أﺑﺎﻧﺖ ﻋ ﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ اﻟ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ،وﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺘﻼﻻت اﻟﺒ ﻴﻮ ﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺸﺎﺷﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ وﻋﺪم ﺟﺎ ﺰ ﺎ
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ﻤﻴﻊ اﳌﻐﺎر ﺔ ﻋ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ،ﺑﺤﻴﺚ رﻏﻢ ﺟﺮاءات
ﻟﺘﻮﻓ ﻣﻦ اﻟﺼ
ﺳ ﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﺘ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪة ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻠﻴﺎري در ﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ا ﺎص ﺑﺘﺪﺑ ا ﺎﺋﺤﺔ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﺣﻴﻨﮫ
ﻋ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ واﻟﻌﻼ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑ ن ،ﻏ أﻧﮫ ﻌﺪ رﺗﻔﺎع اﳌ ﻮل ﻋﺪد
اﳌﺼﺎﺑ ن ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺻﻌﻮ ﺔ ا ﺼﻮل ﻋ ﺳﺮة ﺳﻮاء اﳌﺴ ﺸﻔﻰ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو
ا ﺼﻮ  ،واﺑ از اﳌ ﺎت ا ﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ إﻟﺰاﻣ ﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻴﻚ
ﻛﻀﻤﺎن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  60.000در ﻢ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺘﮫ ،إﺿﺎﻓﺔ إ ﻋﺪم اﻟ ام ﻌﺾ
اﳌﺨﺘ ات ا ﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ " ﻮﻓﻴﺪ "19و ﺛﻤﻨﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻮزارة وﻛﺬا ﺻﻌﻮ ﺔ إﺟﺮا ﺎ ﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﺸ ﺎﻳﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻮﻃﻨﻮن ﺧﻼل ﻳﺎم ﺧ ة ﻣﻦ ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ ﻳﺘﻠﻘﻮ ﺎ
اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻠﺖ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺆوﻟ ن دار ن ﺣﻴﺚ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺸﺘ ن ﺑﺈﺻﺎﺑ ﻢ ﺑﺄﻋﺮاض اﻟﻔ وس ﺑﺎﻟﻌﻮدة إ ﻣﻨﺎزﻟ ﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺮوج
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻟ ﺳﺎ ﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت رﺗﻔﺎع اﳌ ﻮل ﻟﻌﺪد ﺻﺎﺑﺎت
ﺑﺒﻼدﻧﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻴﻄﺔ وا ﺬر اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻊ ﺬﻩ ا ﺎﻻت ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﺒﻌﺾ ﻣ ﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮن دواﻣﺔ ا ﺼﻮل ﻋ أﺟ ﺰة اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺻﻄﻨﺎ اﻟ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻤﺎل اﻟﺬي ﻌﺮض ﻟﮫ اﳌﺼﺎﺑ ن ﺑﺒﻌﺾ
ﻛﺮا ﺎ ﺛﻤﻨﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ،و ﺗﻢ اﻟﺘﻨ ﻴﮫ ﻛﺬﻟﻚ إ
ﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ ﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ...إ  ،ﻇﻞ ﺗﺪﺑ ا ﺎﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ،أﺷﺎدت ﻋﺪة ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎﳌﺠ ﻮدات ﺳ ﺸﺮاﻓﻴﺔ اﻟ ﻗﺎﻣﺖ
ﺎ اﻟﻮزارة ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ واﻟﺘﺪاﺑ ﺣ از ﺔ اﻟ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة
اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃ ﻟﺘ ﻴﺎن اﳌﺴﺘﺠﺪات ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ،وﺗﺠ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎءات ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟ أﻧﺠﺰت ﻇﺮف
وﺟ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺼﺎﺑ ن ﺬا اﻟﻮ ﺎء ،وﻛﺬا ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺸﺮاء ﺟ ﺰة
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼ ن وذﻟﻚ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ،وﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟ
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ﺗﺤﻘﻘﺖ إﻧﺠﺎز وإﺣﺪاث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2012
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟ ﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴ ﺸﻔﻴ ن ﻋﻤﻮﻣﻴ ن إ  7ﻣﺮاﻛﺰ اﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﺣ ﺴﺎب اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا ﺎﻣ اﳌﺰﻣﻊ إ ﺸﺎؤﻩ ﺑﺄ ﺎدﻳﺮ و ﻮ ﻋﺪد ﻣ ﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺳ ﺎﻧﺔ ﺑﮫ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺜﻤ ن اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻮ ﺾ ﻌﺮ ﻔﺔ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻮروﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﺪن
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺎت وﺷﺮ ﺎت اﻟﺘﺄﻣ ن.
و ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،اﻋﺘ ت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻼت أن رﺗﻔﺎع اﻟ ﺴ ﻟﻠﻤ اﻧﻴﺔ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  2021واﻟ وﺻﻠﺖ إ  4ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ
) 2020 (15.334.570.000ﺗﺒﻘﻰ ﻏ ﺎﻓﻴﺔ ﳌﻮاﺟ ﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋ ﺑﻼدﻧﺎ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻮ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ  9%أو  10%ﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺔ ﻣﻦ
اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
و ﺨﺼﻮص اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ أ ﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟ ﺸﺮي ﺗﺄ ﻴﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ وﺗﺠﻮ ﺪ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ ،ﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ا ﻴﻮي اﻟﺬي
ﻌﺎ ﻲ ﺧﺼﺎﺻﺎ ﻣﺰﻣﻨﺎ وﺣﺎدا ﻋﺪة ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺳﻮاء أﻃﺒﺎء أو ﻣﻤﺮﺿ ن أو ﺗﻘﻨﻴ ن ،إذ
ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﳌﻐﺮب ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳﻮى ﻋ  5‚1%ﻣﻦ ﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ ﻟ ﻞ أﻟﻒ ﺴﻤﺔ
ﺑﺤﺴﺐ رﻗﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزارة ﻧﻔﺴ ﺎ ،ﺑ ﻨﻤﺎ ا ﺪ د ﻰ اﻟﺬي أوﺻﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻮ  45‚4%ﻟ ﻞ أﻟﻒ ﺴﻤﺔ ،و ﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻢ ا ﺼﺎص ﻣ ﻮﻻ
ﺳﻮاء ﻃﺒﺎء اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إ ﺣﻮا  32.387ﻃﺒ ﺐ ،و ﺻﻔﻮف اﳌﻤﺮﺿ ن ﺣﻮا
64.774أي ﻣﺎ ﻳﺰ ﺪ ﻋ  97أﻟﻒ اﳌﺠﻤﻮع ،ﻛﻤﺎ أن ﻃﺒﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮ ن وا ﺎﻣﻌﻴ ن
واﳌﺨﺘﺼ ن اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ و ﻌﺎش ﺳﻮاء اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
650إﻃﺎر ﻃ  ،إﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﺎم ﻷﻃﺒﺎء اﻟﻘﻠﺐ ﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎزة ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪة ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻗﺮو ﺔ ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻃﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﻮن "زا ﻮرة ﻧﻤﻮذﺟﺎ" ،ﻛﻤﺎ أن
ﻴﻊ وﻟﻮج
أﻃﺒﺎء اﻟ ﻮارث واﳌﺴﺘ ﻼت ﻳﺼﻞ إ ﺴﺒﺔ  20ﻓﻘﻂ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘ
اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﻣﺜﻞ ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ.
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وأﺷﺎرت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت إ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺿﻌﻒ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻌﺰز ﺎ اﻟﺘﻘﺮ ﺮ
اﳌﻨﺠﺰ ﺣﻮل اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ اﳌﺮاﻓﻖ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ، 2021واﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ
أن ﺴﺒﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺔ ﻳﻤﺜﻞ  6‚9%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﻇﻔ ن ﺑﻤﺎ ﻌﺎدل 55.252
ﻣﻮﻇﻒ و ﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮا ﻨﺔ
ﻣﺸﺮوع ﻣ اﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﺑ ا ﺎﺋﺤﺔ رﻏﻢ إﺿﺎﻓﺔ  5.500ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎ
اﻟ ﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، 2021ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺳ ﺜﻤﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟ ﺸﺮي وﻣﺮاﻋﺎة ا ﺮ ﻄﺔ اﻟ ﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﻦ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب دﻣﻐﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟ ﺸﺘﻐﻞ ﺧﺎرج أرض اﻟﻮﻃﻦ ،ﻛﻤﺎ دﻋﺖ
إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت إ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺟﺮة اﻟ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎ ﺎ ﻃﺎر اﻟﻄ اﻟ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
8.300در ﻢ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒ ﺐ اﻟﻌﺎم ،ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻃﺎر داري ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟ ﺗﺼﻞ إ  20.000در ﻢ ،ووﺿﻊ إﻃﺎر ﺗﺤﻔ ي ﻟﻺﺷﺘﻐﺎل اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﻮي ،ﻛﻤﺎ ﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻷﻃﺮ ﺎدﻳﻤﻴﺎت
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻛﻤﺎ ﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻤﻴﻊ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ واﺟﺐ اﻟﺸﻜﺮ وﺟﻤﻴﻞ
اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻸﻃﺮ اﻟ ﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺠ ﻮدات ﺟﺴﻴﻤﺔ
ﺗﺪﺑ ا ﺎﺋﺤﺔ ﺑﺤﺲ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺛﻘﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣ ﻢ ﻣﻦ ﻗ ﻧﺤﺒﮫ ﺟﺮاء
ﺬا اﻟﻮ ﺎء ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﺘﻈﺎﻓﺮ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أ ﻤ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ﻢ ﺎﻧﻮا ﺸﺘ ﻮن ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻢ ﻋ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮور ﺔ ﻟ ﻤﺎﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺻﺎﺑﺔ ،ﻟﺬا ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋ اﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻮﻓ ﺟﻤﻴﻊ ﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﻟﻀﺮور ﺔ
ﻟﺘﻤﻜ ن ﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ ﻣﻦ أداء ﻣ ﻤ ﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف ،و ﻧﻔﺲ
اﻟﺴﻴﺎق دﻋﺖ اﳌﺪاﺧﻼت ﺑﺎﻟﺘ ﻴﻞ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮ ﻀﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺴﺎ ﺮة ﻋ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑ ن ﺑ ﻮﻓﻴﺪ  19ﻛﻤﺎ اﻟ ﻣﺖ ﺎ اﻟﻮزارة
ﺗﺼﺮ ﺤﺎ ﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ دار ﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻔﺌﺔ اﳌﻤﺮﺿ ن وﺗﻘﻨ اﻟ ﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻌ ﺸﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺳ ﻴﺎء واﻟﺘﺬﻣﺮ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ
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ﻳﺘﻢ ﺴﻮ ﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﺮﻗﻴ ﻢ اﻟﺮﺗﺒﺔ واﻟﺪرﺟﺔ وذﻟﻚ ﻌﺪ أز ﺪ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
ﺗﺎر ﺦ ﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ا ﺎص ﻢ ا ﺮ ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘ إﻋﻄﺎء ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﺬا اﻟﺸﺄن.
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﻮر اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺠ ات اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪت أﻏﻠﺐ
اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ أ ﺎ ﻻ زاﻟﺖ وﺿﻌﻴﺔ ﺸﺔ وأﻏﻠ ﺎ ﻌﻮد ﻟﻠﻌ ﺪ ﺳﺘﻌﻤﺎري ،ﻣ ﺎ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻌﺪ ﺻﺎ ﺎ ﻟﻠﻮﻟﻮج اﻟﺼ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎر ﺮ ا ﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﺎر ﻊ إﻧﺠﺎز
ﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﺣ ا ﻋ وراق ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ ﻌﺪ.
و ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أﺷﺎرت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت إ ﻛﺮا ﺎت اﻟ ﻳﻄﺮﺣ ﺎ ﻗﺴﻢ
اﳌﺴﺘ ﻼت اﻟﺬي ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺴﺮ ﻊ ﺗﺄ ﻴﻠ ﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻟ ﺎﻟﺔ اﳌﺰر ﺔ اﻟ وﺻﻠﺖ
إﻟ ﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ واﻟ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺎ ﺸﺒﮫ ﺳﺎﺣﺎت ﻣﻌﺎرك ﺑ ن ﻃﺮ
اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺣﺮاس ﻣﻦ ﻣﻦ ﺟ ﺔ "ﻣﺴ ﺸﻔﻰ اﺑﻦ رﺷﺪ وﻣﺴﺘ ﻼت ﺳﺒﺎﺗﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ" و ن
اﳌﺮ و ﺎﻳﺎ ا ﻮادث ﺑﺄﺷ ﺎﻟ ﺎ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺄ ﻴﻠ ﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ وﺗﺤﺴ ن ﺧﺪﻣﺎ ﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ ن ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺮ ﻊ ﺗﺠ اﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﻗﻠﻴ ﺳﻴﺪي ﺣﺴﺎﻳﻦ ،وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﺮض
اﻟﺼ وإﺣﺪاث ﺟﻨﺎح ﻟﻌﻼج اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﺎﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﻗﻠﻴ ﺑﻮرزازات ،وﻛﺬا ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻛﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا ﺎﻣ ﺑﻄﻨﺠﺔ ،وﻛﺬا إﻋﺎدة
ﻓﺘﺢ اﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﻗﻠﻴ ﺑﺘﻤﺎرة ،وﻓﺘﺢ اﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﻗﻠﻴ ﺑﺎﻟﺪر ﻮش اﻟﺬي ﺗﻢ ﻧ ﺎء
ﻣﻦ أﺷﻐﺎﻟﮫ.
و ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ،أﺷﺎرت ﻌﺾ اﳌﺪاﺧﻼت إ اﻟﺰ ﺎرة ﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﻟ ﺗﻢ
اﻟﻘﻴﺎم ﺎ إ ﺟ ﺔ ﻓﺎس-ﻣﻜﻨﺎس ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ
ﻢ ﺧﺘﻼﻻت اﳌﺮاﻛﺰ اﻟ ﻴﺔ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟ ﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋ
ذﻟﻚ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻮﻻدة اﻟ ﻌﺪ ﻣ ﺋﺔ ،واﳌﺴﺘ ﻼت ﺎ ﺎرﺛﻴﺔ ﺟﺮاء ﻛﺘﻈﺎظ وﻗﻠﺔ
ﺳﺮة وﻏﻴﺎب اﳌﺮاﺣﻴﺾ ،إﺿﺎﻓﺔ إ اﻧ ﺸﺎر ا ﻴﻮاﻧﺎت ﺎﻟﻘﻄﻂ...إ  ،ﻛﻤﺎ ﻠﺖ
ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻠﺔ دو ﺔ و ﻃﺮ اﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ وﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
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اﻟﻄﺒﻴﺔ وا ﺮاﺣﻴﺔ...إ  ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟ ﺴ ﺐ داري وإ ﻤﺎل اﳌﺮ
ﻮﻓﻴﺪ ،19وﺗﻔ
وﻏﻴﺎب اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ وا ﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮ
واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ " ﺗﺎوﻧﺎت ﻧﻤﻮذﺟﺎ".

"ﺗﺎوﻧﺎت ﻧﻤﻮذﺟﺎ"
ﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻮر دو ﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻠﺖ ﻌﺾ اﳌﺪاﺧﻼت إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺺ
ﺬﻩ اﳌﺎدة ا ﻴﻮ ﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻼج و ﺎء ﻮﻓﻴﺪ 19
ا ﺎد
"ﻓﻴﺘﺎﻣ ن ،Cاﻟﺰﻧﻚ ،ا ﺪﻳﺪ "... ،ﻧ ﻴﺠﺔ اﺳ ﻨﻔﺎذ اﺳ ﻼﻛ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت
ﻴﻊ
وﺗﺨﺼﻴﺼ ﺎ ﻟﻠﻤﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺎ اﻟ وﺗﻮ ﻮل اﻟﻌﻼ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺑﻼدﻧﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﻛﻔﺎءات ﻣ ﻤﺔ ﺬا اﳌﺠﺎل،
و ﺬا ﻳﺘﺄ ﻰ ﻋ ﺗﻘﻮ ﺔ اﻟﺸﺮا ﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص ﻛﺸﺮ ﻚ ﻓﺎﻋﻞ
ﺗﺄ ﻴﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼ ا ﺼﻮ ﻣﺴﺎ ﻢ إ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺤﺴ ن ا ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺗﺠﻮ ﺪ ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻮ
اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺴ ﺸﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ اﻟﺬي ﻌﺰز اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟ ﻴﺔ.
و ذات اﻟﺴﻴﺎق ،أﻛﺪت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﺑﺄن أﺛﻤﻨﺔ اﻟﺪواء اﳌﻐﺮب ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺑﺜﻼث ﻣﺮات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﺮ ﺴﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘ ﺗﻘﻨ ن ﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻌﺎر اﻟ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳ ﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺮ ﻦ وذوي اﳌﺼﺎ ا ﺎﺻﺔ دور ارﺗﻔﺎع ﺗﻠﻚ ﺛﻤﺎن ،ﻛﻤﺎ
ﻃﺮح ﺴﺎؤل ﺣﻮل اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﺔ اﻟ ﻋﻤﺪت اﻟﻮزارة إ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌ اﻧﻴﺔ
اﳌﺮﺻﻮدة ﻟ ﺎ وﻣﺎ ﻳ ﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮاء دو ﺔ
ﺑﺤﻮا  500ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ،و ﻮ أﻣﺮ ﻏ ﻣﻔ ﻮم وﻻ ﻳﻘﺒﻠﮫ اﳌﻨﻄﻖ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﳌﻐﺮب
ﻌﺮف ﺧﺼﺎﺻﺎ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ دو ﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﺮاض
اﳌﺰﻣﻨﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ أن اﳌﻐﺮب ﻣﻘﺒﻞ ﻋ ﺷﺮاء ﻛﻤﻴﺎت ﻣ ﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح ﻟﻌﻼج
ﻮﻓﻴﺪ 19ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻌﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨ ن ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮاء
دو ﺔ وﻟ ﺲ اﻟﻌﻜﺲ.
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ" راﻣﻴﺪ" ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت
ﻋ أن ﺬا اﻟﻨﻈﺎم رﻏﻢ ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻤﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﮫ ﺳﻨﺔ ، 2012ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
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5‚16ﻣﻠﻴﻮن ﺴﻤﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ زاﻟﺖ ﻧﻔﺲ ﺷ ﺎﻟﻴﺎت ﺗﻮاﺟﮫ اﳌﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻣ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
رﺣﻠﺔ ﺑﺤ ﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻼج ،وﺧﺎﺻﺔ ﻌﻘﻴﺪ اﳌﺴﺎﻃﺮ دار ﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺎ وﻋﺪم
ﺳﺘﻔﺎدة ﻣ ﺎ ﻟﻌﻼج ﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ " ﺎﻟﺴﺮﻃﺎن "...،واﻟ ﺗﺤﺘﺎج إ أدو ﺔ ﺑﺎ ﻈﺔ
اﻟﺜﻤﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا ﺻﻌﻮ ﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ إ اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت اﻟﻜ ى وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺴ ﺎن
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮو ﺔ وا ﺒﻠﻴﺔ دون ا ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺠ ات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺎﻟﺴ ﺎﻧ  ،ﺣﻴﺚ ﻧﺎدرا
ﻣﺎ ﻌﻤﻞ ﺴ ﺐ ﻋﻄﺎب اﳌﺘﻜﺮرة ،ﻣﻤﺎ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ إﺣﺪاث ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻲ
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺪ وﺗ ﺴﻴﻂ اﳌﺴﺎﻃﺮ دار ﺔ
ﺎﻣﻠ ﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮو ﺔ.
ﻟﻼﺳ ﺸﻔﺎء ﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﻼ
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﻋﺔ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻮﻓﻴﺪ ،19ﻓﻘﺪ أﺛ ت ﺴﺎؤﻻت
ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﻠﻘﺎح اﳌﺮﺗﻘﺐ ﺷﺮاﺋﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼ ﻨﻴﺔ "" sinofarmوﺗﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﺎت وا ﺔ ﻐﻴﺔ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺘﮫ
وﺟﻮدﺗﮫ؟ ،و ﻞ ﺳﻴ ﻮن ﻣﺠﺎﻧﺎ أم ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ؟ ،وﻣﺎ اﻟﺘﺪاﺑ اﻟﻠﻮﺟ ﺴ ﻴﻜﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ
ﻟ ﻔﺎظ ﻋ ﻧﺠﺎﻋﺘﮫ ﻛﺄدوات اﻟﺘ ﻳﺪ ﻣﺜﻼ ،وﳌﺎذا ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺼﻴ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﺣ ن ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻣﻦ ا ﻴﻞ ا ﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎح
ﻣﺮ ﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺤﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺮوج ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﺘﻤﺎ
ﺎص.
ﻣﻦ ﺷﺎ ﻌﺎت ﺣﻮل اﻟ ﺪف ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮوج ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ﻋ
و ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،دﻋﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﳌﻮاﻃﻨ ن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰ ﻮﻧﻴﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧ ﻢ ﺣﻮل ﺬا اﻟﻠﻘﺎح واﻟﺘﺪاﺑ
ﺣ از ﺔ ﳌﻮاﺟ ﺔ ﻮﻓﻴﺪ 19ﻹزاﻟﺔ اﻟﻠ ﺲ اﻟﺬي ﻳﺤﻮم ﺣﻮل ﺬا ﻣﺮ.
وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺪﻣﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻧﻘﺪا ﻻذﻋﺎ ﻟﻠﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ ن
اﻟﺼ  ،وﻣﺪى أ ﻤﻴﺔ دوار اﻟ ﺗﻘﻮم ﺎ واﻟ ﺗﻢ ﻐﻴﻴ ﺎ اﻟﻌﺮض ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ إﻣﺎ
ﺑﺈﻟﻐﺎ ﺎ ﻠﻴﺎ أو إ ﺎﻗ ﺎ ﺑﻮزارة اﻟ ﺔ دون وﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟ ﺸﻐﻴﻞ وإﺣﺪاث اﻟﺘ ﺴﻴﻖ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ ﻤﺎ ﻟﺘﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟ اﻣﺞ و ﺪاف.
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وﻃﺮﺣﺖ ﺴﺎؤﻻت ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻮل أﻣﺮاض أﺧﺮى ﻻ ﺗﺰال ﻣﺘﻔﺸﻴﺔ ﺑﻜ ة ﻣﺮض ﻛﺪاء
اﻟﺴﻞ اﻟ ﺗﺘﺼﺪر ﺴﺒﺔ اﻧ ﺸﺎر ﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،واﻟ ﺴﺘﻮﺟﺐ
اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺤﺎر ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﺒ ﺐ ﻋﻦ ﻌﺪ ) (Télémédecineﺗﺠﻮ ﺪ وﻧﺠﺎﻋﺔ ا ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓ ة
زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼ ة ،وأﻳﻦ وﺻﻠﺖ اﻟﻮزارة اﻋﺘﻤﺎد ﺬﻩ ﻟﻴﺔ؟.
و ﺼﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت واﻗﻊ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ وﺗﺄ ﻴﻠ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺎ أوﺻﺖ ﺑﮫ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺘﻤﺎ واﻟﺒﻴ
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﺟﺎت إ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻴﺔ ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻧﺨﺮاط ﺗﺤﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺎﻣﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ،وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓ ﻋﺮض ﺻ ذي ﺟﻮدة وﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ن
اﻟﻌﺎم وا ﺎص ،وﻛﺬا ﺑﺘ ﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻤﻮ ﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺔ واﻟ ﻮض ﺑﺎﳌﻮارد
ﻢ وﺳﻼﻣ ﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻌﺰ ﺰ اﻟ ﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻛﻤﺎ وﻛﻴﻔﺎ ،وﺿﻤﺎن
ﻟﺘﻘﻨ ن ﻗﻄﺎع اﻟ ﺔ ،وأن ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟ ﺗﺤﺘﻞ ﻓ ﺎ
ﻣﺼ ﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣ ﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺔ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ ا ﻤﻴﻊ اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﻌﻼﺟﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻷﺣ ﺎم اﻟﻔﺼﻞ  31ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
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أﺟوﺑﺔ اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ

ﺟﻮاب اﻟﺴﻴﺪ وز ﺮ اﻟ

ﺔ

ﺑﺪاﻳﺔ ،ﻨﺄ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﻋ ﻣﺪاﺧﻼ ﻢ
اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻤ ﻢ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘ ﺣﺎت اﻟ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺴﺎ ﻢ أﺟﺮأة ا ﻠﻮل ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﺳﻴﺠﻴﺐ ﻋ أﻣﺮ ﻦ ﺎﻣ ن ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،و ﻤﺎ:
 اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ

ﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮا ﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ.

 ﺗﺪﺑ أزﻣﺔ ﻮﻓﻴﺪ.19
ﻓﺒﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﺑﺄن ا ﻤﻴﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻋ
أ ﺎ ﻌ ﺶ إرﺛﺎ ﺛﻘﻴﻼ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ،ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟ ﻧ ﺎ ﺑﻼدﻧﺎ
ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﻌﻴﺪ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺘﺎﺗﺎ إﻳﺠﺎد ا ﻠﻮل ﻟ ﺎ ﻇﺮف وﺟ  ،ورﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻣﻘﺮا ﺑﺄن ﻣﻦ ﺑ ن ﺧﻄﺎء اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ إ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓ ة
اﻟﺜﻤﺎﻧ ﻨﺎت ﺎن ﻳﺘﻢ ﺗ ﻮ ﻦ أﻃﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ اﳌﺠﺎل اﻟﺘﻤﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪ
ﻣ ﻤﺔ ﻧﻔﺘﻘﺪ ﺎ اﻟﻴﻮم ،ﺣﻴﺚ ﻧﻔﻜﺮ اﻟﻮزارة ﻐﻴﺔ ﻌﻮ ﻀ ﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪي اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ﻴﺔ " "les assistantes de soinsﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﺾ ،و ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟ ﺎﻧﺖ
ﻣﻤﺜﻠﺔ أﻛ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺔ ،و ﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳ ﻮن ،ﺑﺤﻴﺚ أن  80%ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ﻴﺔ اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻤﺮﺿ ن ،و ﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪﻩ اﻟﻴﻮم،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﳌ ﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ ﻌﺮف ﺗﻄﻮرا ﻣ ﻮﻇﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأﻧﮫ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺎ ﻳﺠﺮي
اﳌﻌ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻟﻮج إﻟ ﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﻜ ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﺘﺤﺴ ن وﺿﻌﻴ ﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎ ﻌﺔ دراﺳﺘﮫ ﻟ ﺼﻮل ﻋ ﺟﺎزة ،أو اﳌﺎﺳ  ،أو اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋ ﺴﺒﺔ اﻟ ﻮادر اﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ اﻟ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻌﻮ ﻀ ﺎ ﺸ ﻞ ﺳﺮ ﻊ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﳌﺪارس ا ﺮة ﺗﻘﻮم ﺑﺘ ﻮ ﻦ اﳌﻤﺮﺿ ن أو ﻛﻤﺎ ﺴﻤﻮن ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ « les
" ،auxiliairesوﻟﻜﻦ اﻟﻮزارة ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻮﻇﻴﻔ ﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و ﻮ ﻣﺎ
1

ﺸ ﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻋ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم ﻋ اف ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎ ﻢ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻧ ﻮن واﻗﻌﻴ ن ﻣﻊ
أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺬا اﻟﺼﺪد وأن ﻧﻔﻜﺮ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﺼ ﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ،ﻋﻮض اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟ ﻻ
ﻓﺎﺋﺪة ﻣ ﺎ.
ﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻓﺬﻟﻚ راﺟﻊ إ ﻗﻠﺔ اﳌﺮاﻛﺰ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ا ﺼﺎص
ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟ ﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘ ن ﻴﺘ ن ﻓﻘﻂ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ إ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ أﻓﻖ اﻟﻮﺻﻮل إ  10ﻣﺮاﻛﺰ ﻻﺣﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻣ ﻣﺠﺔ،
ﻣﻮ ﺎ ﺑﺄن اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا ﺎﻣ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﺳ ﺘﻢ ﻓﺘﺤﮫ ﻗﺮ ﺒﺎ ،واﳌﺮﻛﺰ
ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ﺑﺄ ﺎدﻳﺮ  21واﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا ﺎﻣ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن " ﻃﻮر ﻧﺠﺎز"،
ﻋ أﻣﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ إﺣﺪا ﺎ ﺑ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ و ﻣﻼل ﻓﻴﻤﺎ ﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء ﺟ ﺔ واﺣﺪة
ا ﻨﻮب ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﮫ ﻌﺪ إﺣﺪاث ﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ،
ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﻋ ﺗﻮﻓ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
وﺟ ﺔ ،و ﺬا ﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻇﺮف وﺟ  ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﳌﻘﺎر ﺔ ا ﻮ ﺔ اﻟ ﺳﺘﻔﺮض ﻧﻔﺴ ﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ أن ﻞ ﺟ ﺔ ﺳ ﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻢ
ا ﺼﺎص ﺎ ،ﺳﻮاء اﳌﻤﺮﺿ ن أو ﻃﺒﺎء أو اﻟﺘﻘﻨﻴ ن ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺬا ﻣﺮ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ن ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻼﺋﻤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻠﻮل ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﳌﺒﺎدرة اﻟ ﻗﺪﻣﺖ ﺬا
اﳌﺠﺎل ﺑﺘﻮﻓ  (3.300ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻨﺔ  ، 2020وإﻧﻤﺎ
ﺗﻢ ﺗﻮﻓ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  2.600ﻃﺒ ﺐ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮا ﳌﺪة اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﻟﻄﻮ ﻠﺔ اﻟ ﻳﺘﻄﻠ ﺎ ﻃﺎر
اﻟﻄ اﳌﺘﺨﺼﺺ "7ﺳﻨﻮات ﺗ ﻮ ﻦ  5 +ﺳﻨﻮات أﺧﺮى" ،وﻧﻔﺲ اﻟ ء ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ
ﻟﻼﻃﺎر اﻟﺘﻤﺮ .
و ﺨﺼﻮص اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟ ﺸﺘﻐﻞ ﺧﺎرج أرض اﻟﻮﻃﻦ اﻟ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮا
14أﻟﻒ ﻃﺒ ﺐ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﺑﺄن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻻ ﺗﺤﻔﺰ ﺆﻻء ﻟﻠﻌﻮدة إ أرض
اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻤﻦ اﳌﺆدى ﻋﻨﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻨﺤ ﻢ  15.000أﻟﻒ در ﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﺟﺘﻤﺎ اﳌﺮﺗﻔﻊ اﻟﺬي ﻌ ﺸﮫ
ا ﺎرج ،ﻣﺸ ا ﺬا اﻟﺼﺪد إ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟ ﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻄﺒ ﺐ اﻟﺴﻨﻮات
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اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺎن اﳌﺴﺘﻮى ﺟﺘﻤﺎ ﻟﻠﻄﺒ ﺐ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إ
اﻟﺮﺗﺒﺔ ، 28ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن ا ﻤﻴﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻋ ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ ﺗﺤﻔ ات ﻟﻸﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻔ و ﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻣﺠ ﻮدا ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﻳ ﺘﺪأ ﺑﺎﻷﺟﺮأة ﺛﻢ اﻟ ﺸﺮ ﻊ و ﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ دﻋﻢ اﻟ ﳌﺎﻧﻴ ن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻢ
اﳌﺴﺎ ﻤ ن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘ اﻟﺘﻌﺎون ﺬا اﳌﺠﺎل وﺳﻦ ﻧﻈﺎم
ﺗﺤﻔ ي ﻟ ﻢ وﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻤﺮدودﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈن اﳌﻘﺎر ﺔ
ا ﻮ ﺔ ﺟﺪ ﻣ ﻤﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات ،و ﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎر ﺔ
ﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮ ﻣﺤﺎر ﺔ اﳌﻨﻈﻮر اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴ ﺑ ن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وا ﺼﻮ واﻋﺘﺒﺎر ﺬا ﺧ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟ ﺔ
وﺷﺮ ﻚ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻌﺘﻤﺪ ﻋ ﺧﺮ ﻄﺔ ﻴﺔ
ﺳﺘﻌﺰز اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﺸ ﻞ ﻣﻨﺼﻒ ،وﺟﺬب ﺳ ﺜﻤﺎر ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼ ا ﺼﻮ
ﻛﻌﺮض ﺗﻜﻤﻴ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺼ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃ  ،اﻟ ء اﻟﺬي ﺳ ﺴﺎ ﻢ إﻗﻼع
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺔ.
وأﻛﺪ ﺑﺄن اﳌﻘﺎر ﺔ ا ﻮ ﺔ ﺳ ﺴﺎ ﻢ ﺣﻞ إﺷ ﺎﻟﻴﺔ ا ﺮ ﺎت ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮ
اﻟ ﻴﺔ اﻟ ﻌ ﺸ ﺎ اﻟﻴﻮم وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋ ا ﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔ و ﺟﺘﻤﺎ ﻟ ﻢ
وﺿﻤﺎن ﻣﺮدودﻳ ﻢ  ،و ﺬا ﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎدﻣﺔ
اﻟ ﻟﻢ ﻌﺪ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟ ﺎﺟﻴﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة.
و أﻓﻖ ﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ ﻛﻤﺎ دﻋﺎ إﻟ ﺎ ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺮ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﻮ ﺪ ا ﺪﻣﺎت اﻟ ﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ
ﺟﺬر ﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌ ﻮﻧ ن وﻣﻘﺎر ﺔ ﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎع
ا ﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺸ ﻞ ﺗ ﺎﻣ  ،و ﺎﻟﺘﺎ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﺘﺞ
ﻳﻘﺪم أﺟﻮد ا ﺪﻣﺎت اﻟ ﻴﺔ ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وا ﺎذﺑﻴﺔ اﻟ ﻳﻘﺪﻣ ﺎ ﻞ ﻣﺮﻛﺰ
اﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ﺟ ﻮي ،و ﺬا ﺳ ﺘﻄﻠﺐ ﻴ ﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ا ﻮ ﺔ
وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟ ﺎ ﻋﻤﻮدﻳﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘ ﻮ ﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺗﺪﺑ
3

اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺣﺪاث ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻲ ﻣﺘﻄﻮر ﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاردﻩ اﳌﺎﻟﻴﺔ وأوﺟﮫ
إﻧﻔﺎﻗ ﺎ و ﺴﺒﺔ أر ﺎﺣ ﺎ وﻣﺮدودﻳ ﺎ ،و ﻮ ﻣﻦ وﻟﻮ ﺎت اﻟ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺬا
ﺬا اﻟﺼﺪد إ اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا ﺎﻣ ﺑﻔﺎس اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ
اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﺸ ا
ﺑﻨﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻲ ﻣﺘﻄﻮر ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2008و ﻮ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ
ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا ﺎﻣ ﺑﻮﺟﺪة واﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا ﺎﻣ ﺑﻤﺮاﻛﺶ وﻣﺴ ﺸﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ
زاﻳﺪ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻌﻤﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺑﺎ ا ﺎت ﻟ ﺴ ﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼﺟﺎت واﻟﺘﻌﺮف ﻋ
اﳌﺼﺎر ﻒ اﻟ ﺗﻘﺪﻣ ﺎ اﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﺸ ﻞ دﻗﻴﻖ.
وأﺿﺎف اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻛﻤﺜﺎل ﻋ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺮ ﺔ اﻟ ﻮر ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻈﺎم
اﳌﻌﻠﻮﻣﻴﺎت وﺗ ﻮ ﻦ ﻃﺒﺎء وﻓﻖ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠ ﻴﺺ ،ﻣﻨﻮ ﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟ ﻳﺘﻮﻓﺮ
ﻋﻠ ﺎ اﳌﻐﺮب ،وﻟﻜﻦ ﺴﺒ ﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﺗﻤﺮﻛﺰ ﻢ ﻏ ﻋﺎدل ،إﺿﺎﻓﺔ ا اﻟﻨﻘﺺ ﺟ ﺰة
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ دﻋﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌ ﻢ وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻓﻮر ﺔ
ﻟ ﻢ ،و ﺬا ﻃﺎر ﻧﻮﻩ ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮ ﻀﻴﺔ اﻟ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ
ﺑﺤﺲ وﻃ ﻋﺎل ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ  :أو ﺑﺄن اﳌﻐﺮب ﻌﺎ ﻲ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸدو ﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ أ ﺎ ﻏ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺟﺘﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،ﻛﻤﺎ أن ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﺪﺑ اﳌﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ ﺳﻠﺴﺔ ،ﻟﺬا
ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺪﺑ ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻇﺮف وﺟ  ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﺬا اﻟﺼﺪد ،وﻓﺘﺢ ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺮوض ﺗﺤ م اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺷﺮاء ﺟ ﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ واﺣ ام ﻣﻘﺎ ﺲ ﺷﺮا ﺎ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة.
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ دو ﺔ اﻟ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺜﻤﻦ ،ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدو ﺔ اﻟ
ﻌﺎ ﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓ ﺎ أدو ﺔ اﻟﺴﻜﺮي ،وﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ ذﻟﻚ ﻏ ﺎف ،ﻣﺸ ا ﺑﺄن
ﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻊ ﻋﺪة دول
اﻟﻮزارة ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﺠﻮ ﺪﻩ ﺑﻨ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻻﺳ ﻨﺎد إ اﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴ  ،وﻟ ﻲ ﻳ ﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻸدو ﺔ ﺑﻼدﻧﺎ ﻳﺠﺐ ﻴﻊ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺴﺒﺔ  %70أو  80%ﻣ ﺎ ﺣ ن ﺗﻈﻞ ﺴﺒﺔ ﺿ ﻴﻠﺔ ﻣ ﺎ ﻻ
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ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﺗﺨﻀﻊ ﳌﺆﺛﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﻷ ﺎ ﺗﺘﻐ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وﻟ ﺲ ﻓ ﺎ ﺎﻣﺶ ﻟﻠﺮ ﺢ و ﺬﻩ دو ﺔ ﺴ اﺑﺘ ﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻮاﻛﺒ ﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ ن اﻟﺼ  ،و ﺬا اﻟﺼﺪد،
ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻳﻘ ح اﻟﻘﻴﺎم ﻌﺮض ﺧﺎص ﺣﻮﻟ ﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋ اﻟﺪور
ﻳﺠﺎ ﻲ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ واﻟ وﺗﻮ ﻮﻻت اﻟ ﺴﺘﻌﻤﻠ ﺎ اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮم ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟ وﺗﻮ ﻮل
اﻟﺼ ﻮﻓﻴﺪ ،19ﻣﺸ ا إ أﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟ وﺗﻮ ﻮل اﻟﺼ ﻣﺒﻜﺮا ،ﻟ ﻮن ذﻟﻚ
ﻏ ﻣﻤﻜﻦ ،ﻷن اﻟﻮزارة ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﻧﻈﺎم ﻳﺨﻮل ﻟ ﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋ اﳌﺼﺎر ﻒ واﻟﺘ ﻠﻔﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﮫ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣ ﻠﻒ اﻟ ﺴﻌ ة وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﳌ ﺎت ا ﺎﺻﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ وﺗﻮ ﻮل اﻟﺼ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ داد ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن
اﻟﻮزارة ﻟﺪ ﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ وﻓﻖ اﳌﺎدة  20ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوز ﺎ
ﺟﺮأة اﻟ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﻟﻮزارة ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ
وإﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮ ﺎت ،و
ﺬا اﻟﺼﺪد واﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮ ﺎط واﺛ ﺘ ن ﺑﺎﻟﺪار
ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣ ﺎت ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،و ﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪد ﺳﺮة داﺧﻞ اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت  :ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﺑﺄن اﻟﻘﺪرة ﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻌﺎش  3.000ﺳﺮ ﺮ ن ،ﺣ ن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺎﻧﺖ
وﺻﻠﺖ إ  140أﻟﻒ ﺳﺮ ﺮ( ﻣﺼﺎ
687ﺳﺮ ﺮ ﻓﻘﻂ) ،وذﻟﻚ ﻇﺮف وﺟ  ،ﺧﺎﺻﺔ وأن أﺳﺮة ﻗﺴﻢ ﻌﺎش ﺑﺎ ﻈﺔ
اﻟﺜﻤﻦ وﻣ ﻠﻔﺔ وﻣﻌﺪا ﺎ أﻳﻀﺎ وﺻﻠﺖ إ ﺴﺒﺔ ، 40%و ﺴﺒﺔ ﺷﺘﻐﺎل ﻋ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓ أﺳﺮة ﺳ ﺸﻔﺎء ﻳﺼﻞ إ  ، 34%وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻌﺪ
إ اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ، 65%وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﺎت وﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑ ن ا ﺎت،
ﺗﺪﺑ ا ﺎﻻت ا ﺮﺟﺔ ،ﻷن
ﺑﺤﻴﺚ ﺸ ﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻛﺮاﻩ اﻟﻜﺒ
أﻗﺴﺎم ﻌﺎش ﻌﺮف ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﺣ وﺻﻠﺖ اﻟ ﺴﺒﺔ إ  ، 69%ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ ﻣﻌﮫ ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻀﺎء اﳌﻌﺮض ﺑ ﺴﺒﺔ  300ﺳﺮ ﺮ ﻟﻺ ﻌﺎش ﺧﺼﺺ
ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ا ﺎﻻت ا ﺮﺟﺔ وذﻟﻚ ﻻﺳ ﻴﻌﺎب اﻟﻜﻢ اﻟ ﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﺮ  ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن
اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻋﻼج اﳌﺼﺎﺑ ن ﻟ ﻮﻓﻴﺪ ،19ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﺎ ،ﺣﻴﺚ أن اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
5

ﻟﺘﺪﺑ ﻮﻓﻴﺪ 19أﻋﻄﻰ ﺧ ة وإﳌﺎم ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﺔ ا ﺎﺋﺤﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ أن ﻃﺮ ﻘﺔ
ﻣﻌﺎ ﺔ اﳌﺼﺎﺑ ن ﺑﮫ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻠﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹ ﻌﺎش ،ﻏ أن
ﻌﺎش ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑ ن ﻣﺮاﻛﺰ
ﺴﺒﺔ ﻃﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ.
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﺗﻤﺎرة  :أو ﺑﺄﻧﮫ ﺑﺪأ اﻓﺘﺘﺎﺣﮫ ﻣﺎ ﺑ ن ﺳﻨﺔ  2005ووﺿﻊ
أول ﻟﺒﻨﺔ ﻻﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ﺳﻨﺔ ، 2009ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻓﻴﮫ ﻋﺪة ﻣﺸﺎ ﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻊ اﻟﺸﺮ ﺎت
أو ﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻐﻴ ﻋﺪة ﻣﺴﺆوﻟ ن ﺎ ،ﻛﻤﺎ أن دﻓ اﻟﺘﺤﻤﻼت ﻟﻢ ﻌﺪ ﻣﻼﺋﻤﺎ
ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﮫ اﻟﻴﻮم ،ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﻌﺎدي ﻣﻤﺎ ﻓﺮض ﻋ اﻟﻮزارة أن
ﻌﺎش...ا  ،ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟ ﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺮا
ﻳﺤﺪث ﻐﻴ ا ﻣﺼﺎ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻮزارة ﻻ ﺗﺮ ﺪ اﻟﺘ ﻴﻞ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺣﮫ أﻣﺎم اﳌﺮ ﺑﺪﻋﻮى
ﻮﻓﻴﺪ ،19وإﻧﻤﺎ ﺳ ا ﺿﻤﺎن ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻴﺘﻢ
اﻓﺘﺘﺎﺣﮫ ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2021
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص أﺛﻤﻨﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﳌﺨﺘ ات اﻟﻄﺒﻴﺔ  :ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﻮزارة إﻃﺎر ﺳﻘﻒ ﻣﺤﺪد ﻣﻊ اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ ن اﻟﺼ ب 680dh
ﺧﺎص ب PCRو ﻢ اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص و  500dhاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺬا اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺆﺧﺮا إ  450dhواﻟﻮزارة ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺨﺘ ات اﻟ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺜﻤﻦ
ﻣﺮ ،إﻻ أن ﻋﺪد ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺘ ات ﻛﺒ ﺟﺪا ﻋ
اﳌﺤﺪد ﻟ ﺎ وإﻏﻼﻗ ﺎ إن اﻗﺘ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃ ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺘ ﺒ ﺎ ﻋ ﻗﻞ ﺑﻈﺮوف ا ﺎﺋﺤﺔ ﻓﻘﻂ دون إﻏﻼﻗ ﺎ،
ﻴﺺ اﳌﺮض ﻣﻊ إدﺧﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ زال ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ب PCR
ﺧﺎص ﺴ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺼ  ، Test sérologiqueوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮب ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋ ﻣﺎ إذا ﺎن اﳌﺼﺎﺑ ن ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻗﺪ ﻌﺮﺿﻮا ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻋﺮاض ﺬا اﻟﻮ ﺎء،
وذﻟﻚ ﻐﻴﺔ اﺳ ﺪاف اﳌﺼﺎﺑ ن ﺑﺘﻠﻚ ﻋﺮض ﻓﻘﻂ دون ﺗﻮﺳﻴﻌﮫ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻷن
 PCRﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ ﺑﻄﻴﺌﺔ ،ﻣﺸ ا إ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟ ﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﻧﻮاع
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ وﺧﺎﺻﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﺴﺘﻀﺪ  ، Test antigéniqueﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤ ﺎ
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ﻌﺾ اﳌﺨﺘ ات وﻣﻌ ﺪ ﺑﺎﺳﺘﻮر واﳌﺴ ﺸﻔﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮي...إ  ،ﺣﻴﺚ أﺛﺒ ﺖ ﺴﺒﺔ
ﻧﺠﺎﻋ ﺎ  ، 99 %ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟ ﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌ ﻮﻧﺔ ﻣﻦ  24ﺧﺒ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺗﻮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  Test antigénique rapideﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻢ
أﻋﺮاض اﻟﻮ ﺎء ﻓﻘﻂ ،و ﻤﺘﺎز ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﻇ ﻮر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ "دﻗﻴﻘﺔ أو
دﻗﻴﻘﺘ ن" ،أﻣﺎ ﻛﺮاﻩ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻓﻴﻜﻤﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺪد اﳌ ﻮل ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑ ن ،وﻗﺪ ﺗﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﺸ ﻞ ﺗﻔﻀﻴ ﺑ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،وﺟﺪة ،اﻟﺮ ﺎط ،ﺛﻢ ﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳ ﺘﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﺑﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻌﺪ إدﺧﺎل أﺟ ﺰة أﺧﺮى ،وﺛﻤﻦ إﺟﺮاء ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺴﺎوي
 51dhﻓﻘﻂ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻐﻴ اﻟ وﺗﻮ ﻮل اﻟﻌﻼ ﺑﺎﻟ ام اﳌﺼﺎﺑ ن اﻟﻌﻼج ﺑﻴﻮ ﻢ
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋ ﺳﺮة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺴ ﺸﻔﻰ اﻟﺪر ﻮش " أو ﺑﺄن اﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﺗﻢ ﻧ ﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﮫ،
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺤﮫ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻴﮫ ﺷ ﺌ ن ﻣ ﻤ ن ،و ﻤﺎ:
 ﻣﺨﻄﻂ اﻟ ﺸﻐﻴﻞbloc-opératoire.
 ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞles équipes du bloc-opératoire.
ﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ،
و ﺨﺼﻮص اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ  :أﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﻮزارة
ﺘﻤﺎم ﺬا ا ﺎﻧﺐ ،و ﻣﻔﺨﺮة ﻟﻠﻤﻐﺎر ﺔ،
ﺑﺤﻴﺚ أن اﳌ ﻨﺪﺳ ن اﳌﻐﺎر ﺔ اﻧﻜﺒﻮا ﻋ
ﺑﺤﻴﺚ رﻏﻢ ﺗﺨﺼﺼ ﻢ ﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄ ان ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﻮا ﻋ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺬا اﻟﻮ ﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋ اﺧ اع ﻧﻤﻮذج ﺟ ﺎز ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻨﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺑﺎﺣﺜ ن واﻛﺒﺖ ﻣﻌ ﻢ
ﺬا ﺧ اع ،ووزارة اﻟ ﺔ
ﺬا ﻧﺠﺎز ،واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻌ ﻢ اﳌﻌﺎﻳ اﳌﻌﺘﻤﺪة
ﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺬا اﳌﻨﺘﻮج اﳌﻐﺮ ﻲ ﻐﻴﺔ
ﺿﻤﺎن ﺴﻮ ﻘﮫ ﺸ ﻞ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟ ﺔ اﳌﺮ ﺾ وﺗﺮﻛﻴﺒﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒ ﺐ ﺑﺪون
ﺧﻮف ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﮫ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﺮ ﺒﮫ ﻋ ا ﻴﻮان ﺛﻢ اﻟﺪﻣﻰ ﳌﺪة  14ﻳﻮم ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋ
ﺴﺎن ﻣﻦ ﺟ ﺔ وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻗﻴﻤﺔ وﺳﻤﻌﺔ اﳌﺨ ع
آﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋ
اﳌﻐﺮ ﻲ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ،و ﻮ اﳌﺮاﺣﻞ ﺧ ة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳ ﺘﻢ اﻟ ﺧﻴﺺ
ﻹﻧﺘﺎﺟﮫ و ﺴﻮ ﻘﮫ.
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ﻴﻞ ﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺼﻨﺎﻋ ﺎ ﻣﺆﺧﺮا
و ﺨﺼﻮص ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﺮة ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع ﺳﺮة ،وﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻣﻌﺎﻳ ﺎ وﻧﻮﻋﻴ ﺎ ﻌﺪ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﺪم
ﺳﺮاع إﻧﺘﺎﺟ ﺎ إﻻ ﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﺘﺎم ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳ ﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪة ،ﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﻣﻨﺘﻮج ذو
ﺟﻮدة .
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﻛ ن ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﻮﻟ ﺎ ﻇﻞ
ا ﺎﺋﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﺮات ،ﻏ أن ﻣﻨﺘﺠﻴﮫ ﺗﻨﻘﺼ ﻢ اﻟﻘﺪرة
ﻋ اﳌﻮاﻛﺒﺔ و ﺎﻟﺘﺎ ﺗﻢ ﻟﺘﺠﺎء إ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻠﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺎﻓﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ و ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﺟﺮأة وإﻋﻄﺎء ﺳﺒﻘﻴﺔ ﻣﻨﺤ ﺎ ﻟﻘﻄﺎع
وﻛ ن اﻟ
اﻟ ﺔ أوﻻ ،وأﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﮫ ﻣ ﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻌﻤﻴﻤﮫ ﻟﺘﺠﺎوز ﺬا ﻛﺮاﻩ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺮا ﻦ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح  :ﻓﻘﺪ أﺷﺎر إ ﺟﺮاءات
واﻟﺘﺪاﺑ ﺳ ﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟ اﺗﺨﺬ ﺎ ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ ﳌﻮاﺟ ﺔ اﻟﻮ ﺎء ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎ ﻢ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ا ﺎﻟﺔ اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ و ﻋ اف ﺑﺬﻟﻚ ﺸ ﺎدة ﻋﺎﳌﻴﺔ ،وﻧﻔﺲ اﻟ ء ﺎن ﺴﺮي
ﻋ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎح ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺸﺄﻧﮫ ﻣﻨﺬ ﺷ ﺮ أﺑﺮ ﻞ ، 2020و ﺎﻧﺖ
ﻨﺎك ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن اﻟﻠﻘﺎح ﻮ اﻟﺴ ﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟ ﺮوج ﻣﻦ ﺬﻩ زﻣﺔ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺎ ﻤﻴﻊ
ﻌﻠﻢ ﺸﺎﺷﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺸﺪﻳﺪ ﺟﺮاءات ﺣ از ﺔ ،و ﻟ ام
ﺑﺎﻟ وﺗﻮ ﻮل اﻟﺼ ﻟﺘﻔﺎدي وﻗﻮع ﺎرﺛﺔ ﻌﺪ اﻟﺘﺪرج رﻓﻊ ا ﺮ اﻟﺼ  ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﳌﻐﺎﻣﺮة ﺑﺒﻼدﻧﺎ واﻟﺮﺟﻮع ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟ ﺮ اﻟﺼ وﻟ ﺲ ﻨﺎك ﻃﺮ ﻘﺔ ﺮ ﺔ أﺧﺮى
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺠﺎء إﻟ ﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻏ ذﻟﻚ ،وﻗﺪ ﻗﺎم اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﺗﻄﺒﻴﻖ ا ﺮ
اﻟﺼ ﻟ ﻴﻠﻮﻟﺔ دون ارﺗﻔﺎع ا ﺎﻻت ،ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻞ ﺬا ﺷ ﺎل
ﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﻘﺎح أو اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،و ﻃﺎر ﺳ اﺗﻴ ﻗﺎم اﳌﻐﺮب ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﻈ ﻩ اﻟﺼﻴ  ،ﻌﺪﻣﺎ ﺑﺤﺜﺎ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑ ن اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻓﻖ
ﻣﻘﺎر ﺔ ﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋ ﻧﻘﻞ ا ات ﺬا اﳌﺠﺎل ،وﻋ إﺛﺮﻩ ﻗﺎم اﳌﻐﺮب ﺑﺪراﺳﺎت
ﺳﺮ ﺮ ﺔ ﻷول ﻣﺮة ،و ﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ ﻧﺎ ﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﻈ ﺮ أي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
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ﺳﻴ ﺘﺞ ﻋﻦ ﺬا اﻟﺘﻌﺎون إﺣﺪاث ﻣﺼﻨﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻘﺎح ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل ﺳﻮاء ﳌﻮاﺟ ﺔ اﻟ ﻮﻓﻴﺪ
أو ﻏ ﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت و ﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬا ﻲ ﻣﻦ ﺬﻩ
اﳌﺎدة وﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻋﻨﺪ ا ﺎﺟﺔ ،و اﺳﺘﻔﺎدة ﻣ ﻤﺔ ،إ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻮﻗﻊ اﳌﻐﺮب إﻃﺎر
اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼ ﻨﻴﺔ" ، "sinofarmﻛﻤﺎ ﻧ اﳌﻐﺮب ﻃﺮق أﺧﺮى ﻣﻊ
ﻣﺮ ﻜﻴﺔ وﻣﻊ ""johnson and johnsonو ""cansino
ﺷﺮﻛﺔ fizer
و ""astrazincaاﻟ ﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،إﻻ أن اﳌﻐﺮب ارﺗﺄى اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺬﻳﻦ اﻟﻠﻘﺎﺣ ن ﺣﻴﺚ أﻧﮫ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻛﻤﺎ ﺗﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺴﻮ ﺴﺮا ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻘﺎﺣ ن ﻓﻘﻂ أو أﻛ  ،ﻷن ﻞ ﻟﻘﺎح
ﻳﻤﻨﺢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻋﺔ ا ﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﻌﺪد اﻟ ﺎ ﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﳌﻮاﻃﻨ ن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن
اﳌﻐﺮب ﻻ زال ﻳﺒﺬل ﻣﺠ ﻮداﺗﮫ ﻟ ﻲ ﻳﺼﻠﻨﺎ اﻟﻠﻘﺎح أﻗﺮب وﻗﺖ ،وﻋﻨﺪﺋﺬ ﺳ ﺘﻮ
ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ ﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻴﻮم ول اﻟﺬي ﺳ ﻨﻄﻠﻖ ﻓﻴﮫ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﺑﺄن ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺮﺗ ﺒﺎ ﺎ ،ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻤﺮ ا ﻤﻠﺔ ،وﻋﺪد اﳌﻠﻘﺤ ن ،وﻛﻢ
ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ أﺟﺮأة ﺗ ﻳﺪ ذﻟﻚ اﻟﻠﻘﺎح ،وﻛﻴﻒ ﺳ ﺘﻢ ﺗﺪﺑ ﻩ
ﻟﻮﺟ ﺴ ﻴﻜﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن ﻨﺎك ﺣﻮا  2.880ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح
و 12.750أﻟﻒ ﻣ ﺻ ﻣ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻞ ﻣ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺮي
100ﻟﻘﺎح اﻟﻴﻮم ،وﻣﺪة ا ﻤﻠﺔ أو ﺑﺄ ﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗ ﻮن ﻗﺼ ة ،ﺣﻴﺚ أن اﻟ ﺪف
ﻣ ﺎ ﻮ إﺳ ﺪاف أﻛ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻇﺮف وﺟ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋ ا ﺎﻟﺔ اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎن إﻗﻼع ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﺮى.
وأﺿﺎف ﺑﺄن اﻟﻠﻘﺎح ﺳ ﺘﻢ ﻋ ﻣﺮﺣﻠﺘ ن وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﻄﺎء ا ﺮﻋﺔ و ﺛﻢ
ا ﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻋﺔ ذاﺗﻴﺔ إﻻ ﻌﺪ ﻣﺮور  28ﻳﻮم ﻣﻦ إﻋﻄﺎء
ا ﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎن ا ﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ إﻻ ﺑﺎ ﻤﺎﻳﺔ واﳌﻨﺎﻋﺔ
ا ﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻼج اﳌﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟ وﺗﻮ ﻮل اﻟﻌﻼ ا ﺎ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ
ا ﻤﺎﻳﺔ اﻟ ﺎﻓﻴﺔ اﻟ ﺳﻴﻀﻤ ﺎ اﻟﻠﻘﺎح ،ﺑﺤﻴﺚ أن أﻏﻠﺐ اﳌﺼﺎﺑ ن ﺟﺎء ﻢ ﺣﺎﻻت
ﻣﺮﺗﺪة ﻌﺪ ﻣﺮور  28ﻳﻮم ﻣﻦ ا ﻤﺎﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈن اﻟﻠﻘﺎح ﺟﺪ ﻣ ﻢ ،ﻣﺸ ا ﺑﺄن
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ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟ وﺻﻠﺖ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺮ ﺮ ﺔ ﺛﺒ ﺖ ﻧﺠﺎﻋ ﺎ،
ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜ ﻦ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﳌﻨﺎﻋﺔ ﺬﻩ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت إﻻ ﻌﺪ ﻋﻼن ﻋ ﺎ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻟﻮ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺑﺄن أول ﻟﻘﺎح ﺛﺒ ﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﮫ ﺗﺠﺮ ﻴﺎ ﺪ
ن ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟ ﻮ اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺼﻴ ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب  9أﺷ ﺮ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺠﺮ ﺒﮫ
ﻋﺪة ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻹﻣﺎرات واﻟﺼ ن واﻟﺒ و و رﺟﻨﺘ ن وﻣﺼﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﻦ ،...ﻟﺬا ﻻ ﻳﺠﺐ
ﺗﺒﺨ ﺲ اﳌﺠ ﻮد اﻟﻜﺒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ اﻟ ﺳﺘ ﻮن ﻣﻦ
ﻴﻊ ﺬﻩ ا ﻄﻮة ،ﻣﻔﻨﺪا ﻞ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ واﺋﻞ ،اﻟ ء اﻟﺬي ﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺷﺎﻋﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﺘﻤﺎ واﻟ ﺟﺎءت ﻋ ﻟﺴﺎن إﺣﺪى
اﳌﺘﺪﺧﻼت واﻟ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح ﺴ ﺪف اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋ ا ﺼﻮﺻﻴﺎت
اﻟ ﺼﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ أﻛﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ ﻏ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻜﺬا إﺷﺎﻋﺔ ،ﻣﺸ ا إ أن
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤ ﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺎﻧﻮ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ
" ،"nanotechnologieو ﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ " ، "progrotechnologieو ﻮ ﻣﺎ
ﻳﺠﺐ ﻓﺘﺨﺎر ﺑﮫ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟ ﺲ ﺻﺎ ﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻴﺔ ﻣﻀﺮة
ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ و ﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ  ،ورﻏﻢ أن اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺼﻴ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺗﺼ ﻴﻌﮫ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﺑﻄﻴﺌﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺷﺮوط اﻟ ﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟ ﻴﺔ أﻛ  ،ﻋ ﺧﻼف اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺧﺮى.
و ﺨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒ ﺐ ﻋﻦ ﻌﺪ  : Télémédecine :أﻓﺎد ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻤﻘﺘ
ﻣﺮﺳﻮم ،و ﻮ ﻣﻮﺟﮫ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﺐ ﺧﺘﺼﺎ دون اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﻮزارة
ﻌﻤﻞ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓ اﻟﺸﺒﻜﺔ و اﳌﻌﺪات ،ﻐﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﺠﺮ ﺔ اﻟ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ أز ﻼل وﺗﻮﺳﻴﻌ ﺎ ﻋ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺸ ا ﺬا اﻟﺼﺪد إ
اﻟﺘﺠﺮ ﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﺎ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ا ﺎﻣ ﺑﻔﺎس ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼج
ا ﻠﻄﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﻌﻼج ﻣﺮ ﺾ ﺑﺎ ﻠﻄﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ﻇﺮف زﻣ
ﻗﺼ وﻣﺤﺪد ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺎوزﻩ وإﻻ ﺳﻴﻌﺎ ﻲ اﳌﺮ ﺾ ﻣﻦ اﻟﺸﻠﻞ اﻟﻨﺼﻔﻲ.
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼج داء اﻟﺴﻞ  :أو ﺑﺄن ﻣﺤﺎر ﺔ داء اﻟﺴﻞ ﺗﻜﻤﻦ إﺷ ﺎﻟﻴﺘﮫ
ﺧﺘﻼﻻت اﳌ ﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠ ﺔ ،واﻟ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ا ﺎت ،ﺑﺤﻴﺚ أن رﻗﺎم ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻞ ﺟ ﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻗﻠﻴ ﻟ ﻞ ﺟ ﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ
إﻗﻠﻴﻢ ﻵﺧﺮ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى ،وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺘﻤﺎ .
و ﺨﺼﻮص ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ " اﻟﺮاﻣﻴﺪ" ":أﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﻋﻤﻠﺖ ﻋ
إزاﻟﺔ ا ﺪود ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﺳ ﺸﻔﺎء ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ ن اﳌﺮاﻛﺰ
ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻟ ﺎت ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﺎﻣﻠ ﺎ
ا ﻖ اﻟﻌﻼج ﺟﻤﻴﻊ ﺟ ﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﻏ أﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ إﺣﺪاث ﻐﻴ ﺣﻮل إﺷ ﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺳ ﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﺑﻨﺎء ﻋ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮﺻﻞ اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﮫ ﻳﺠﺐ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻊ
ﺿﺮورة إﺣﺪاث ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻌﻼج ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺠﺎوزات وﺗﻔﺎدي ﻗﺒﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﻋ ﺟ ﺎت
اﻟﺮ ﺎط واﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.
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ﻣﻠﺣـــــــــــــــــــق :
 اﻟﺟواب اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺳﯾد وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ

اﻟﻮزﯾﺮ

اﻟﻰ
اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ
ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2021
ﺳﻼم ﺗﺎم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻻﻣﺎم
وﺑﻌﺪ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﮫ أﻋﻼه ،وﺗﻨﻔﯿﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ  28ﻧﻮﻧﺒﺮ  ،2020ﯾﺴﻌﺪﻧﺎ
ان ﻧﺒﻌﺚ ﻟﻜﻢ أﺟﻮﺑﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﯿﻦ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻼت ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
وﺗﻘﺒﻠﻮا اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺘﺤﯿﺎت

ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟواب ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺳﯾدات واﻟﺳﺎدة
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻣﯾن
ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ 2021
ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن

اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺑت  28ﻧوﻧﺑر 2020
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻌﺘ ا ﻖ

اﻟ

ﺔ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ا ﻘﻮق ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﻮﻧﻴﺔ ،وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ا ﻔﺎظ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺬا ا ﻖ
ﺬا ﺳﺎس ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻌﻤﻞ ﺟﺎ ﺪﻳﻦ

و ﺴ ﻴﻞ وﺗ ﺴ أﺳﺒﺎب ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ ﺗﻘﻊ ﻋ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻋ

و ﺎﺳﺘﻤﺮار و ﻞ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ واﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻨﺎ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﺒﺄة ﻟ ﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻟﺘﻤﻜ ن اﳌﻮاﻃﻨﺎت
واﳌﻮاﻃﻨ ن ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إ ا ﺪﻣﺎت اﻟ

ﻴﺔ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ.

ﻟﺬا ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻐﺮﻲ

ﺻﻠﺐ ا ﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ و ﻌﺘ ﻩ ﻧﻮاة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟ
ﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻮ ﻣﺴﻄﺮ اﻟ ﻧﺎﻣﺞ ا

ﺧﻼل ﻌﺰ ﺰاﻟﻮﻟﻮج إ ا ﺪﻣﺎت اﻟ

ﻴﺔ ،ﻣﻦ

ﻮﻣﻲ اﳌﻤﺘﺪ إ أﻓﻖ .2021

وﺗﺒﻌﺎ ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎرﻦ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم اﻟﺴ ﺖ 28
ﻧﻮﻧ  ،2020اﳌﺨﺼﺺ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟ

ﺔ ،ﻧﻮاﻓﻴﻜﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﺨﺼﻮص

اﳌﻮاﺿﻴﻊ واﻟ ﺴﺎؤﻻت اﻟ ﺟﺎءت اﻟﺪاﺧﻼت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ اﳌﺤ ﻣ ن ﻛﻤﺎ ﻳ :
ﻴﺔ:

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌ اﻧﻴﺔ وﻧﻈﺎم "راﻣﻴﺪ" واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

 ﳌﺎذا ﻧﺠﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣ اﻧﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔ ن رﻏﻢ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع؟
ﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2020ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاءات ﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮﻇﻔﻲ

ﺗﻤ ت ﻣ اﻧﻴﺔ وزارة اﻟ

ﻣﺜﻞ ﺴﻮ ﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻤﺮﺿ ن ذوي ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘ ﻮ ﻦ وإﻧﺠﺎز ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ﻗﻴﺎت

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼ

اﻟ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻔﺎرﻃﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إ ارﺗﻔﺎع

اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ ن

ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤ اﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ .2021
 ﻣﺎ ﺳ ﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ اﻧﻴﺔ؟
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ

ﻴﻞ ﺿﻌﻒ

ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣ اﻧﻴﺔ ﺳ ﺜﻤﺎر واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮات

أﻛﺘﻮ ﺮ  2019ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟ ﺗﻤﺮ ﻣ ﺎ ﺑﻼدﻧﺎ واﻟ اﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋ وﺗ ة ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸﺎرﻊ اﻟ اﻟ ﻣﺖ ﺎ وزارة اﻟ
ﺗﻢ ﺗﺮﻛ ﻣﺠ ﻮدات وزارة اﻟ

ﺔ ،ﻣﻊ ﺷﺎرة اﻧﮫ ﻓ ة ا

ﺮاﻟﺼ

وﻣﻊ ﺻﻌﻮ ﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻘﺪ

ﺔ ﻋ ﻣﺤﺎر ﺔ ا ﺎﺋﺤﺔ واﻟ ﺗﻈ ﺮﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻮاﺟ ﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮﻓﻴﺪ  19واﻟﺬي ﺑﻠﻎ 88
اﳌﺰﻣﻊ ﺗﺪﺷﻴ ﺎ .
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اﳌﺌﺔ و ﻟ ام ﺑ ﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻊ

 ﻛﻴﻒ ﺳ ﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﺰ ﺎدة اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ
ﻛﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

اﳌ اﻧﻴﺔ

ﻇﻞ ﻣﺎ ﺸ ﺪﻩ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اوراش ﻛ ى

ﻴﺔ ﻣﺜﻼ؟

ﺳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻤﻮ ﻞ وإﻋﻄﺎء وﻟﻮ ﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎر ﻊ و وراش اﻟﻜ ى ذات أ ﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟ

ﻃﻮر ﻧ ﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎﻟ ﺎ ﺳﻨﺔ  ،2021ﺛﻢ أﻳﻀﺎ ﺳ ﺘﻢ ﺗﺠ اﳌﺸﺎرﻊ

ﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟ

اﳌﻨ ﻴﺔ أﺷﻐﺎﻟ ﺎ

ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2020ﺑﺎﳌﻌﺪات اﻟﺒﻴﻮﻃﺒﻴﺔ اﻟﻀﺮور ﺔ.

 ﳌﺎذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺰ ﺎدة ﻣ اﻧﻴﺔ اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﳌﻮاﺟ ﺔ ا ﺼﺎص اﻟﺬي ﺳ ﺒﮫ ﻧﻈﺎم "اﻟﺮاﻣﻴﺪ"؟
ﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟ ﺴﻴ

ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة اﻟ

اﳌﺴﺘﻘﻞ إﻃﺎراﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ ﻣﺎ ﺗﻢ رﺻﺪﻩ ﺿﻤﻦ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﺘﺄﻃ ﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ رﺋ ﺲ ا

ﻮﻣﺔ

اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ  2021واﻟ ﺧﺼﺼﺖ إﻋﺎﻧﺔ ﺴﻴ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﻏﻼﻓﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ
ﻗﺪرﻩ  550ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ،و ﻮ ﻣﺎ ﺑﺮﻣﺠﺘﮫ وزارة اﻟ

ﺔ ﺿﻤﻦ ﻣ اﻧﻴ ﺎ ﻟﺴﻨﺔ .2021

وﳌﻮاﺟ ﺔ ا ﺼﺎص اﻟﺬي ﺳ ﺒﮫ ﻧﻈﺎم "اﻟﺮاﻣﻴﺪ" ﻳﺨﺼﺺ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺘﻤﺎ دﻋﻢ ﳌ اﻧﻴﺔ وزارة
ﺔ

اﻟ

إﻃﺎر ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء دو ﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ) 3ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ إ

ﻏﺎﻳﺔ  (2019ﻛﻤﺎ ﺗﻢ دﻋﻢ اﳌﺮاﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  5ﻣﻠﻴﺎردر ﻢ إ ﻏﺎﻳﺔ .2019
 أﻳﻦ وﺻﻞ إﺻﻼح ﻧﻈﺎم "اﻟﺮاﻣﻴﺪ"؟
إﻃﺎر ﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

ﻴﺔ ﺳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ :

• ﺗﺤﻮ ﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ إ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣ اﻧﻴﺔ ﺗﻤﻮ ﻠﮫ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺴ ﻨﺎر ﻮ ﺎت ﻟﺬﻟﻚ
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣ ن ﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﳌﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﻌ ﺪ ﻟﮫ اﻟﻨﻈﺎم
•ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻋﻢ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  8.4ﻣﻠﻴﺎردر ﻢ ﻋ ﺳ ﺘ ن  2021و 2022ﻣﻮﺟﮫ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎر ﻒ ا ﺪﻣﺎت
اﻟ

ﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻃﺎرﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ

•اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ وزارة اﻟ

ﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  2ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ﺳﻨﺔ  2021ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﺻﻼح ﻋ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺄ ﻴﻞ

اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ

ﺧﺎص

ﺑﺎﻟﺸﻐﻴﻠﺔ اﻟ

ﻧﻈﺎﻣ ﺎ ﺳﺎ

وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒ ﻧﻈﺎم أﺳﺎ

ﻴﺔ ﺑﺈدراج اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻸﺟﺮوﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄ ا

وﺿﻊ أﺳﺲ إﻧﺠﺎح اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

ﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ أو

ﺎ ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮﻩ

ﷲ.
•اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة ب  5500ﻣﻨﺼﺐ إﺿﺎ ﺳﻨﺔ 2021
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ﻮي وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ

• ﺗﻮﺣﻴﺪ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ
 اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺮ

ﻴﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﻛﻮﻓﻴﺪ 19و اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

إﻃﺎر اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺮ
اﻟ وﺗﻮ ﻮل اﻟﻌﻼ

ﻴﺔ؟

ﻮﻓﻴﺪ 19-واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻋ اﻟﺘﺄﻣ ن اﻟﺼ

ﺟﺒﺎري ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺸﺮ

ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺼﺎرﻒ ﻮﻓﻴﺪ  ، 19واﻟﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻴﺪ وز ﺮ اﻟ

ﺗﻢ ﻌﻤﻴﻤﮫ ﻋ ﻣ ﻨ اﻟﺼ

و ﺎﻓﺔ ﻴﺌﺎت ﺗﺪﺑ اﻟﺘﺄﻣ ن ﺟﺒﺎري ﺳﺎ

ﺔ ،و اﻟﺬي

ﻋﻦ اﳌﺮض )اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﻮﻃ ﳌﻨﻈﻤﺎت ﺣﺘﻴﺎط ﺟﺘﻤﺎ  ،واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

ﺎﻓﺔ

ﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺠﺪول اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻊ

ﺧﺬ ﻌ ن ﻋﺘﺒﺎراﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ ﳌﻨﻈﻤﺎت
ﺣﺘﻴﺎط ﺟﺘﻤﺎ .
 ﺗﺤﻮ ﻞ ﻧﻈﺎم "اﻟﺮاﻣﻴﺪ" ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻀﺎﻣ إ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣ ن ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺷ اك؟
إﻃﺎر ﺗﺤﻮ ﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ إ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴ  ،ﺗﻢ رﺻﺪ ﻣ اﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨ  2021و2022
ﺑﻤﺒﻠﻎ  8.4ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ

ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺘﻤﺎ

وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎ ﻤ ن

ﺬﻩ اﳌ اﻧﻴﺔ.
 ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺣﺎﻣ ﺑﻄﺎﻗﺔ "راﻣﻴﺪ"؟
إﻃﺎر ﺟﺮاءات اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋ ﺻﻌﻴﺪ اﻟ اب اﻟﻮﻃ  ،وا ﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة
ﻴﺔ ،ﺗﻢ إﺻﺪار دور ﺔ وزارﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣ ام ﻣﺴﻠﻚ

ﺣﺎﻣ ﺑﻄﺎﻗﺔ "راﻣﻴﺪ »ﻟﻠﻮﻟﻮج إ ا ﺪﻣﺎت اﻟ

اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء ا ﺎﻻت ﺳﺘ ﺎﻟﻴﺔ .وذﻟﻚ ﻐﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻣﺜﻞ ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ
وﺗﻔﺎدي اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻌﺮﻓﮫ اﻟﻌﺮض اﻟﺼ
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ و إﻃﺎر ا

ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ.

ﻮد ﻟﺘﻌﺰ ﺰ و ﺴ ﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج إ ا ﺪﻣﺎت اﻟ

ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ ،أﺻﺪر وز ﺮ اﻟ
إﺟﺒﺎر ﺔ اﳌﺮور ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺼ

ﻴﺔ اﻟﻀﺮورﺔ

ﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻸ

ﺎص اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

ﺔ ﻣ ﺸﻮر ﻋﺪد  85ﺑﺘﺎرﺦ  26دﺟﻨ  2019ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ

ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ واﳌ ﻠﻔﺔ .واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ

ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟ ﻮء ﻣﺒﺎﺷﺮة إ اﳌﺴ ﺸﻔﻰ اﳌﺨﺘﺺ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺣﺎﻻت ﻣﺮاض ﺧﻄ ة
واﳌ ﺪدة ﻟ ﻴﺎة .و ﺸﻤﻞ ﺬا اﳌ ﺸﻮر أﻳﻀﺎ
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻘﺎﺻﺮﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ و

ﺎص اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﻟ ن
ﺎص ذوي ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺎﺻﺔ واﻟﻌﻤﺎل اﳌﻮﺳﻤﻴ ن.

 ﳌﺎذا أﺻﺒﺢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻣ ﺑﻄﺎﻗﺔ "راﻣﻴﺪ" داء ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺤﺺ؟
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ﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﻣ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة  121ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻏ أن ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ر ن ،ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة  21ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  177-08-2اﻟﺼﺎدر
 28ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  29) 1429ﺳ ﺘﻤ  (2008ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ و ﻌﺪﻳﻠﮫ ،ﺑﺎ ﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻃﺒﻴﺎ واﳌﺘﻮﻓﺮة
ﺑﺎﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ا ﺮ ﻄﺔ اﻟ

ﻴﺔ واﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻌﺮض اﻟﺼ :
ﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إ ﺗﺤﺴ ن اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﻌﻼج و ﻌﺰﺰ اﻟﻌﺮض اﻟﺼ

إﻃﺎر ﻣﺠ ﻮدات وزارة اﻟ

اﻟﻔﻮارق و ﻌﺰﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟ

ﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-14-562ﺑﺘﺎرﺦ  24ﻳﻮﻟﻴﻮز

 2015اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮض اﻟﻌﻼﺟﺎت وا ﺮﻄﺔ اﻟ

ﻴﺔ واﳌﺨﻄﻄﺎت ا ﻮ ﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ

اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺎر  34-09اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ
و ﺪف ﺬا اﳌﺮﺳﻮم إ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮض اﻟﻌﻼﺟﺎت ووﺿﻊ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺻ
إﻋﺪاد ا ﺮ ﻄﺔ اﻟ

ﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ

ﻴﺔ وﻋﺮض اﻟﻌﻼﺟﺎت.
ﻟﻠ اب اﻟﻮﻃ وﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺔ

ﻴﺔ واﳌﺨﻄﻄﺎت ا ﻮ ﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻼﺟﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺪف إ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻄﻮرات

اﻟﻀﺮورﺔ ﻟﻌﺮض ،ﻷﺟﻞ ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺜﻞ ،ﺎﺟﻴﺎت اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج وا ﺪﻣﺎت اﻟ
وﺗﺤﻘﻴﻖ
ا

ﺎم و ﻧﺼﺎف

اﻟﺘﻮز ﻊ اﳌﺠﺎ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟ ﺸﺮﺔ ،وﺗ

اﻟﺼ

ﻴﺢ ﺧﺘﻼﻻت ﺑ ن

ﺎت وداﺧﻞ ﻞ ﺟ ﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺮض اﻟﺼ .

وﻃﺒﻘﺎ ﻟ ﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻓﺈن إﺣﺪاث وﺗﻮﻃ ن اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌ ﺸﺂت اﻟ
ﻳﺘﻢ

ﻴﺔ،

إﻃﺎر ا ﺮﻄﺔ اﻟ

ﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﺠ ات اﻟﺒﻴﻮ ﻃﺒﻴﺔ

ﻴﺔ واﳌﺨﻄﻄﺎت ا ﻮ ﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﻋﺪد ﺳ ﺎن اﳌﺠﺎل اﻟ ا ﻲ

وا ﺎﺻﻴﺎت اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ وا ﻐﺮاﻓﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻛﺬا ﺗﻮﺟ ﺎت ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟ ﻴﺌﺔ

اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﻞ ﻣﺠﺎل ﺗﺮا ﻲ.
واﺳ ﻨﺎدا ﻋ

ﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺪﻳﺮ ﺎت ا ﻮ ﺔ ﻟﻠ

اﻟﻌﻼﺟﺎت ،اﻟ ء اﻟﺬي ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤﺸﺎر ﻊ اﻟ

ﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺎ ا ﻮ ﺔ ﻟﻌﺮض

ﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻧﺠﺎز ﻣﺤﺘﻮ ﺎ ﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷوﻟﻮ ﺎ ﺿﻤﻦ

اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮزارة ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻮزارة ﻣﺠﺎ
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ﺳ ﺜﻤﺎرواﻟ ﺴﻴ .

أﻳﻦ وﺻﻠﺖ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮ ﻞ اﻟﺼ
ﺧﻠﺼﺖ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮ ﻞ اﻟﺼ

اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺮﺎط  19-18ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019؟

إ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﺗﻨﻜﺐ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻋ

ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻟﻮ ﺎت اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وذﻟﻚ ﻋ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات وﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋ أ ﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﻟ ﺴﺮ ﻊ ﺬﻩ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ .و
ا ﻌﻘﺎد ﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺘﺎرﺦ  11ﺷ ﻨ  2020ﻟ ﻨﺔ اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ
اﻟ

ﺬا ﻃﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وزارة

ﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻖ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮ ﻞ اﻟﺼ  ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻟﻮ ﺎت
ﻴﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﻷﺟﺮأة ﻣﻀﺎﻣﻴ ﺎ ووﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻳﻀﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮ ﺎء واﻟﻔﺎﻋﻠ ن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ
اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮﺔ:
- ﺿﺮورة اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﻮارد اﻟ ﺸﺮﺔ:
ﺗﻮز ﻊ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮﺔ ﺣﺴﺐ ا
 ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣ ﻨ اﻟ

ﺎت ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺔ ﺣﺴﺐ ا

ﺎت.

 ﻋﺪد اﳌﻐﺎدرون ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ )ﻣﻐﺎدرة ﺎﺋﻴﺔ( :ﺣﺎﻟﺔ ﻋ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﺳﺘﻘﺎﻟﺔ....
 ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ا ﺮﻛﺔ ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻢ ﺣﺘﻔﺎظ ﻢ اﻧﺘﻈﺎراﳌﻌﻮض.
 اﳌﺸﺎرﻊ ا ﺪﻳﺪة ﺑﺎ

ﺔ إﻃﺎر ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﺔ...

 ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ

ﻴﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮﻋ ﻃﺒ ﺐ.

 ﺧﺼﺎص ﻣ ﻮل اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮﺔ ﻟﻠ

ﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ؟

ﺿﻤﺖ أﻓﻮاج ﻃﺒﺎء اﳌﺘﺨﺼﺼ ن ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ﺧ ة  38ﻃﺒ ﺒﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪا ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ

ﻣﺮاض

اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
 -ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻤﺮﺿ ن اﳌﺘﺨﺼﺼ ن

اﻟ

ﻃﻮر اﻟﺘ ﻮ ﻦ ،ﺑﺠﻤﻴﻊ

ﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻢ

اﳌﺴﺘﻮ ﺎت 437 ،و  365و 286ﻃﺎﻟﺒﺎ ،ﻋ اﻟﺘﻮا  ،ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ا ﺎﻣﻌﻴﺔ  2018-2017و2018 -2019
و.2020-2019
-ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟ

ﺔ ﺑﺘﻌﺰ ﺰ اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت واﳌﺼﺎ واﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺨﺘﺼﺔ

ﺑﻤ ﻨﻴ ن ﻣﺨﺘﺼ ن

ﺬا اﳌﺠﺎل .ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد ﺟﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻣﺎ ﺑ ن ﺳﻨﺔ 2017

و ، 2020ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء اﳌﺘﺨﺼﺼ ن

اﻟ

ﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳌﻤﺮﺿ ن اﳌﺘﺨﺼﺼ ن
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اﻟ

ﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

 647ﻣﻨﺼﺒﺎ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻌﺪ ﺗﺪﻋﻴﻤ ﺎ ﺬﻩ ﻃﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ  115أﻃﺒﺎء ﻣﺘﺨﺼﺼ ن
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و 1252ﻣﻤﺮﺿﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ اﻟ

ﻣﺮاض

ﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻣﻮزﻋ ن ﻋ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟ ﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ.

 ﳌﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻃﺒﺎء اﳌﻘﻴﻤ ن ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣ ﻢ ﺳﺪ ا ﺼﺎص؟
ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤ ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ﺧ ة:
اﻟﺴﻨﻮات

2017

2018

2019

2020

اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ

197

521

700

800

 إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺺ ا ﺎد اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮﺔ 1,6) ،ﻟ ﻞ  1000ﺴﻤﺔ(؟
إﻃﺎرا ﻟﺘﺼﺪي ﻹﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺺ ا ﺎﺻﻞ

ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ

اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮﺔ اﺗﺨﺬت وزارة اﻟ

ﺟﺮاءات ﻣ ﺎ:
 اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎدت وزارة اﻟ

ﺔ ﻣﻦ  4000ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2018و 2019و 2020و ﻮ ﻋﺪد ﻣ ﻢ

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟ ﺗﺮاوح ﺧﻼﻟ ﺎ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑ ن  1500و 2000ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ.
 اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤ ن
اﻟﺴﻨﻮات
اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ



2017

2018

2019

2020

197

521

700

800

اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﺳﺎ

ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 2020/2019
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 -ﻓﺘﺢ ﻣﺒﺎراة اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﻤﻌﺎ ﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤ ﻦ اﻟﺘﻤﺮﻀﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟ

ﺔ ﻣﻊ  2735ﻣﻘﻌﺪا ب  17ﺗﺨﺼﺼﺎ

ﻣﻮزﻋﺔ ﻋ  12ﺟ ﺔ ،ﺑﺮﺳﻢ دورة ﻳﻮﻟﻴﻮز2019؛
ﻓﺘﺢ ﻣﺒﺎراة اﻟﻮﻟﻮج ﳌﻌﺎ ﺪ اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌﻴﺪان اﻟﺼﻣﻌﺎ ﺪ،

ﺑﺮﺳﻢ دورة أﻛﺘﻮ ﺮ  ،2019ﻣﻊ ﻓﺘﺢ  315ﻣﻘﻌﺪ ب 8

ﻞ ﻣﻦ "ﺷﻌﺒ اﻟﻨﻘﻞ و ﺳﻌﺎف اﻟﺼ " و"اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻼج".

 ﺗﺨﺮج أول ﻓﻮج ﻣﻦ ا ﺎﺻﻠ ن ﻋ دﺑﻠﻮم "ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻼج" ،ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 2019-2018

ﻴﻊ ﻃﺒﺎء اﳌﺘﺨﺼﺼ ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺈﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ
اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮﺔ ،واﳌﺤﺪدة ﻗﺎﺋﻤ ﺎ ﺑﻘﺮار وز ﺮ اﻟ

ﺔ،

ﻴﺔ اﻟ

ﻌﺎ ﻲ ﺧﺼﺎﺻﺎ

ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎ ﻢ ﻣﺪة ﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق

ﺳ ﺘ ن ﻣﺘﺼﻠﺘ ن ﻣﻦ ا ﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻌﺘ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﺣ ﺴﺎب ﻣﺪة ﻟ ام.


ﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﻃﺒﺎء اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎ ﺎت اﻟ
ا

ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎص ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ

ﺎت

 اﻟﺴ إ اﺳ ﺜﻤﺎرﻛﻔﺎءات ﻃﺮاﻟﻄﺒﻴﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺤﺎﻟﺔ ﻋ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
 ﻏﻴﺎب ﻃﺒ ﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺘﺎزة ) 600أﻟﻒ ﺴﻤﺔ(؟
ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺼﺐ ﻃﺒ ﺐ ﻣﺨﺘﺺ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳ ن ﺑﺎﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﻗﻠﻴ ﺑﺘﺎزة ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻻت واﻟﺘﻌﻴ ﻨﺎت ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2020
 ﳌﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻖ ﺗﺤﻔ ات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻃﺮاﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ؟
ﺔ ا ﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒ ا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺤﻔ وﺗﺤﺴ ن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﻃﺮ اﻟ

ﺗﻮ وزارة اﻟ

ﻧﺠﺎﻋﺔ داء ﻟﻮزارة اﻟ
ﻗﺪرات اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ
اﻟ

ﻴﺔ ،ﻓ ﻧﺎﻣﺞ

ﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2020اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﳌ اﻧﻴﺎ ﻲ رﻗﻢ  700اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ و ﻌﺰﺰ
ﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪة إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴ ن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻔ ﻣ ﻨ

ﺔ ،ﻧﺬﻛﺮﻣ ﺎ:
 دراﺳﺔ إﺣﺪاث ﻣ ﺎﻓﺄة ﻋﻦ اﳌﺮدودﻳﺔ؛
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺰ ﺎدة اﻟﺴﻨﻮ ﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻮ ﺾ ﻋﻦ ا ﺮاﺳﺔ وا ﺪﻣﺔ ﻟﺰاﻣﻴﺔ؛
 وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃ ﻟﻠ
اﻟ

ﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﻌﺘﻤﺪ ﻋ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﺗﺪﺑ

ﺔ؛

 اﻟﺘﻌﻮ ﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ؛
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ﺧﻄﺎر اﳌ ﻨﻴﺔ ﳌ ﻨ

 ﺗﺤﻔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟ

ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻈﺎ ﺮات

ﺔ اﳌﺸﺎرﻛ ن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

 إﻗﻠﻴﻢ ﺑ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺑﺪون ﻃﺒ ﺐ ﺗﺨﺪﻳﺮﻣﻨﺬ ﺳ ﺘ ن؟
ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺼﺐ ﻃﺒ ﺐ ﻣﺨﺘﺺ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮو ﻌﺎش ﺑﻤﺴ ﺸﻔﻰ ﺑ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻻت واﻟﺘﻌﻴ ﻨﺎت ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2020
 اﻟ

ﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ زاﻛﻮرة ﻌﺎ ﻲ ﻋ

ﻌﻤﻞ وزارة اﻟ
اﻟ

ﻞ ﺻﻌﺪة )اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮﺔ – دو ﺔ(..
ﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن وﻟﻮج ﻣﺘ ﺎ ﻟ ﺪﻣﺎت

ﺔ ﻋ ﺳﺪ ا ﺼﺎص ا ﺎﺻﻞ

ﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ زا ﻮرة  53ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2019

ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳ :
اﻟ ﻴﺌﺔ

ﺳﻨﺔ 2019

ﻃﺒﺎء ﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮن

04

ﻃﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﻮن

06

ﻃﺮاﻟﺘﻤﺮﻀﻴﺔ وﺗﻘﻨ اﻟ

39

ﺔ

04

ﻃﺮ دارﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ إﻗﻠﻴﻢ زا ﻮرة ﻳﺘﻮﻓﺮﻋ  275إﻃﺎرا ﻣﻮزﻋﺔ ﻋ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ :
 52 ﻃﺒ ﺒﺎ؛  200ﻣﻤﺮﺿﺎ وﺗﻘ اﻟ

ﺔ؛ 23إﻃﺎرا إدار ﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020ﻓﺘﺠﺪر ﺷﺎرة أﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎرﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋ
ﻣﺴﺘﻮى ا

ﺔ ،ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء ﻃﺒﺎء ﺧﺘﺼﺎﺻﻴ ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻌﻴﻴ ﻢ ﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟ ﻢ.

 ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻴﮫ اﻟﻄﺒ ﺐ ﺑﺎﳌﺴ ﺸﻔﻰ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻘﻀﻴﮫ ﺑﺎﳌ
ا ﺎﺻﺔ؟
اﻟﻄﺒ ﺐ ﻳﺰاول ﻋﻤﻠﮫ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ا ﺎري ﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
ﻧﻈﺎم ا ﺮاﺳﺔ وا ﺪﻣﺔ ﻟﺰاﻣﻴﺔ.
 ﺿﻌﻒ ﻌﻮ ﻀﺎت ا ﺮاﺳﺔ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ  69در ﻢ(؟
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ﺎت

-

ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺤﺮاﺳﺔ:
اﻷطﺒﺎء اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦDHS 386 :؛
اﻷطﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﻮن ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼتDHS 276 :؛
اﻟﻤﻤﺮﺿﻮن :ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت.DHS 140 :

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺠ ات واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ:
 أﻳﻦ وﺻﻞ ﻣﺴ ﺸﻔﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﻮرزازات؟
ﺗﺠﺪر ﺷﺎرة أن ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء ﻣﺴ ﺸﻔﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﻮرزازات ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ
ﻓﺮ ﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺪف ﺗﻤﻮ ﻠﮫ .و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪم اﳌﺸﺮوع ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﺧﻼل ﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻋﻘﺪ
ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻮزارة اﻟ

ﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز اﳌﺸﺎرﻊ ﺳ ﺜﻤﺎرﺔ ﺑﺠ ﺔ درﻋﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ،إﻳﻔﺎد ﻨﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺔ ﻹﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
 ﳌﺎذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺴ ﺸﻔﻰ ﺗﻤﺎرة؟
اﻧﺠﺎز ﺬا اﳌﺸﺮوع اﻋ ﺿﺘﮫ ﻣﺸﺎ ﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠ ﺎ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء اﳌﺮﻛﺰ
ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ﻗﻠﻴ ﺑﺘﻤﺎرة ﺧﻼل اﻟﺮ ﻊ ول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2021ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺠ ات واﻟﺪراﺳﺎت
ﻛﻤﺎ أن ﺷﻐﺎل

ﻃﻮر ﻧﺠﺎز وﺗﺒﻠﻎ اﻟ ﻠﻔﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺣﻮا  330ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﻣﻤﻮﻟﺔ

ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺒﻨﻚ ور ﻲ ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎر ،وﺗﺠﺪر ﺷﺎرة أن ﺬا اﳌﺸﺮوع ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﮫ
اﻟﺴﺮ ﺮﺔ  250ﺳﺮﺮ و ﺤﺘﻮي ﻋ أﻗﺴﺎم م واﻟﻄﻔﻞ ،ا ﺮاﺣﺔ ،اﻟﻄﺐ واﳌﺴﺘ ﻼت ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ إ
ﻣﺴ ﺸﻔﻰ اﻟ ﺎر و 6ﻗﺎﻋﺎت ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت 13 ،ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ ،ﻗﺎﻋﺔ

ﺎز اﻟﺴ ﺎﻧ  ،ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎت ﻓﻮق

اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،ﻗﺎﻋﺔ ﺗﺼﻮ ﺮﺷﻌﺎ ﻟﻠﺜﺪي ،ﻣﺨﺘ  ،ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻣﺼﺎ ﻋﺎﻣﺔ.
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺣﻮل ﻣﺸ ﻞ اﻟﻨﻘﺺ ا ﺎد
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌ اﻳﺪ ﻟﻸﻛ

ﻛ

ن؟

ن ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎ ﺔ ﻣﺮ

ﺑﻔ وس ﻮرﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺬﻩ اﳌﺎدة ا ﻴﻮ ﺔ ﳌﺤﺎر ﺔ اﻟﻮ ﺎء ﻧﻘﺼﺎ ﺣﺎدا

اﳌﺼﺎﺑ ن

اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،

ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺸﺮ ﺎت اﳌﺰودة ﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒ ﻟﻠﻤﺴ ﺸﻔﻴﺎت ،وﻟﺘﻔﺎدي ﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻗﺎﻣﺖ
وزارة اﻟ

ﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﻟﺪات ﻟﻸﻛ
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ن داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.

 ﻨﺎك ﻣﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﻟﻠﻘﺮب ﺟﺎ ﺰة وﻟﻢ ﺸﺘﻐﻞ )اﻟﺪر ﻮش ﻧﻤﻮذﺟﺎ(؟
ﺳ ﺘﻢ ﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ﻗﻠﻴ

ﺑﺎﻟﺪر ﻮش ﺧﻼل اﻟﺮ ﻊ ول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2021ﺣﻴﺚ ﺗﻢ

ﻃﻮر اﻟ ﻛﻴﺐ و ﺷﻐﺎل

إﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠ ات و

ﻃﺮور ﻧﺠﺎز واﻟ ﺴﻠﻴﻢ ،وﺗﺒﻠﻎ اﻟ ﻠﻔﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺣﻮا  265ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ وﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﮫ اﻟﺴﺮﺮ ﺔ  150ﺳﺮ ﺮ و ﺤﺘﻮي ﻋ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت -
إ ﻌﺎش  -ﻌﻘﻴﻢ ،ﻋﻴﺎدة اﻟ ﺎر  /ﺳ ﺸﺎرة ﺧﺎرﺟﻴﺔ-اﳌﺴﺘ ﻼت -اﳌﺨﺘ -ﻣﺼﺎ
ﺳ ﺸﻔﺎء اﻟﺘﺨﺼ

ﺷﻌﺔ ،ﻣﺼ ﺔ

-وﺣﺪة اﻟﻄﺐ  /ا ﺮاﺣﺔ-وﺣﺪة أﻣﺮاض اﻟ ﺴﺎء واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،وﺣﺪة ﻃﺐ ﻃﻔﺎل-

ﻣﺼﺎ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻄﺒﺦ  /ﻣﻐﺴﻠﺔ  /ﻣﺴﺘﻮدع ﻣﻮات( وﺻﻴﺪﻟﻴﺔ.
 ﻣﺴ ﺸﻔﻰ ا ﺴﻴﻤﺔ اﻳﻦ وﺻﻞ؟
ﺳ ﺘﻢ ﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ ﻗﻠﻴ
ﺣﻴﺚ أن ﺷﻐﺎل

ا ﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺴﻴﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺮ ﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ،2021

ﻃﻮر ﻧﺠﺎز واﻟﺘﺠ ات

ﻃﻮر ﻗﺘﻨﺎء ،وﺗﺒﻠﻎ اﻟ ﻠﻔﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

ﺣﻮا  500ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ و ﺤﺘﻮي ﻋ وﺣﺪة اﻟﻄﺐ -ﺳ ﺸﺎرة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،وﺣﺪة ا ﺮاﺣﺔ -ﺳ ﺸﻔﺎء،
ﺷﻌﺔ /اﳌﺨﺘ  ،ﺟﻨﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت /ﻌﺎش واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ،اﳌﺴﺘ ﻼت ،اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ،ﻣﻄﺒﺦ  /ﻣﻐﺴﻠﺔ /
ﻣﺴﺘﻮدع ﻣﻮات.
 ﻧﻘﺺ ﺣﺎد اﻟﺘﺠ ات و دو ﺔ ﺑﺎﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؟
ﺗﺠﺪر ﺷﺎرة أن وزارة اﻟ
اﳌﺤ ﻘﻘﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

ﺔ و إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻼح ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ اﻟ ﺗﻨ
ﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤﺴ ن اﻟﻮﻟﻮج ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ

ﺎ و ﻌﺰ ﺰ اﳌﻜ ﺴﺒﺎت
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺳﻨﻮ ﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻤﺔ ﺗﻨﺎ ﺰ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  850ﻣﻠﻴﻮن در ﻤﺎ  ،وذﻟﻚ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺗﺄ ﻴﻞ اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ

ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وا

ﻮ ﺔ واﻟﺘﻌﺒ ﻋﻦ ا ﺎﺟﻴﺎت

اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻣﻦ ﺗﺠ ات ﻃﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪات ﺑﻴﻮﻃﺒﻴﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺟ ﺎت اﳌﺴ ﺪﻓﺔ ،وﺗﻘﻮ ﺔ ﺣﻈ ة ﻃﺎﻗﻤ ﺎ
اﻟﺘﻘ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﺘﻄﻮرة  ):اﻟﺘﺠ ات ا ﻴﻮ ﺔ و اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻛﺄﺟ ﺰة اﻟﺴ ﺎﻧ و أﺟ ﺰة اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ
اﳌﺨ ﻳﺔ و أﺟ ﺰة ﻏﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و

ﻌﺎش و أﺟ ﺰة ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻜ  ،(....و ﺴﺘﻔﻴﺪ ﺳﻨﻮ ﺎ ﺟﻤﻴﻊ ا

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ دون ﺗﻤﻴ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
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ﺎت

و ﺳﻨﺔ  2020ﺗﻢ اﻟ ﻛ ﻋ اﻗﺘﻨﺎء اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠ ات ﻟﻠﻤﺼﺎ اﻟ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺮ

ﻓ وس ﻛﺮوﻧﺎ

اﳌﺴﺘﺠﺪ )ﺗﺠﺪون رﻓﻘﺘﮫ اﻟﺘﺠ ات واﳌﻌﺪات اﻟ ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎ ﺎ اﳌ ﻖ رﻗﻢ ،(1ﺳ ﺘﻢ اﺳﺘ ﻨﺎف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺄ ﻴﻞ اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺳﻨﺔ  2021ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ

ﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠ ات واﳌﻌﺪات.

 اﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮزان
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء اﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ
ﺷﻐﺎل

ﻗﻠﻴ

ﺑﻮزان ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2023ﺣﻴﺚ أن

ﻃﻮر ﻧﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض

ﻃﻮر ﻧﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻃﻠﺐ

اﻟﻌﺮوض اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺷﻐﺎل اﻟﻜ ى وا ﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮ ﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﻇﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﻳﻮم
 2020/12/1و

ﻃﻮر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﺗﺒﻠﻎ اﻟ ﻠﻔﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺣﻮا  360ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ

و ﺤﺘﻮي ﻋ ﻣﺼﺎ اﻟﻄﺐ  /ا ﺮاﺣﺔ  /اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ  /أﻣﺮاض اﻟ ﺴﺎء  /ﻃﺐ ﻃﻔﺎل/ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت /
اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ /

ﻌﺎش  /ﻃﺐ ﺣﺪﻳ اﻟﻮﻻدة  /اﻟﻄﻮارئ  / UTA /اﳌﺨﺘ  /ﺷﻌﺔ/ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺘﻘﺒﺎل

واﻟﻘﺒﻮل  /إدارة اﳌﺴ ﺸﻔﻰ /اﻟﻌﻴﺎدات ا ﺎرﺟﻴﺔ :اﳌﺴ ﺸﻔﻰ اﻟ ﺎري  /ﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  /اﻟﻌﻼج
اﻟﻄﺒﻴ

ا ﺎرﺟﻴ ن ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ :ﻣﻄﺒﺦ  /ﻣﻐﺴﻠﺔ  /ﻣﺴﺘﻮدع

 /ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜ  /اﺳ ﺸﺎرات اﳌﺮ

ﻣﻮات  /ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ.
 ﻏﻴﺎب اﳌﺮاﻓﻖ اﻟ

ﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي؟

ﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻛﺰاﻟ

ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﳌﺨﻄﻄﺎت اﳌﻌﻤﺎرﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟ
اﻟ

ﺔ ﺸﻞ ﻣ

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟ

اﳌﺮاﻓﻖ اﻟ

ﻴﺔ )اﳌﺮاﺣﻴﺾ( وﻧﻘﻂ اﳌﺎء ﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ رﻂ

ﻴﺔ وﻟﻴﺔ واﳌﺴﺎﻛﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ) ﻃﺒﺎء/اﳌﻤﺮﺿ ن( اﳌ ﻘﺔ ﺎ ﺑﺨﺰان اﻟﺼﺮف

اﻟﺼ .

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدو ﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ:


ﻴﺔ وﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ﺗﻮﻓﺮ وزارة

ﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ؟
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اﻟﻮزارة اﻧﺨﺮﻃﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ  ،2011اﻟ ﺗﻨﺺ ﻋ :
ﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸدو ﺔ وﻟﻠﻤﻮاد اﻟ

ﻴﺔ ﺎﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،واﻟ ﻮاﺷﻒ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،واﳌﻜﻤﻼت

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ؛
ﺑﺨﺼﻮص دو ﺔ ،ﺎﻧﺖ ﻨﺎك ﻣﺒﺎدرة  2012 Ecosystème de santéاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴ ﻟﻠ

ﺔ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ

ﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ﺎت ﻣﻦ ا ﺼﻮل ﻋ دﻋﻢ ﺳ ﺜﻤﺎر ،و ﺬا ﻢ:

وزارة اﻟ

o

دو ﺔ ا ﻨ ﺴﺔ؛

 oاﻟﺒﺤﻮث اﻟﺒﻴﻮﻃﺒﻴﺔ؛
 oاﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟ

ﻴﺔ.

وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎدت ﻌﺾ اﻟﺸﺮ ﺎت ﻣﻦ ﺬا اﻟﺪﻋﻢ.
ﻣﻮاﻛﺒﺔ وزارة اﻟ
رﻗﻤﻨﺔ ﻣﺴﺎر

ﺔﻟ

ﻴﻞ دو ﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻃﺮﻣﺪﻳﺮﺔ دو ﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ؛

ﻴﻞ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺒﺎدﻻت ﺑ ن اﻟﺸﺮ ﺎء واﻟﻮزارة ﻟ ﺼﻮل ﻋ اﻟ اﺧﻴﺺ آﺟﺎل ﻗﺮﺒﺔ.
 ﻏﻼء دو ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺮ ﺴﺎ

 -ﻳﺘﻢ

أﻏﻠﺐ ﺣﻴﺎن ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺛﻤﻨﺔ دو ﺔ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺛﻤﻨﺔ ﻷن ﻨﺎك

ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ ﺛﻤﻨﺔ :ﻨﺎ ﻧﻘﺎرن
 ﺛﻤﻦ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ﺑﺪون اﻟﻀﺮ ﺒﺔ Prix fabricant hors taxe PFHT أو ﺛﻤﻦ اﻟﺪواء ﻟﻠﻌﻤﻮم Prix Public أو ﺛﻤﻦ اﻟﺪواء ﻟ ﻮاص Prix Public de venteوﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﻌﺾ اﳌﻌﻄﻴﺎت ،ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻼف اﻟﺪول ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻴﺔ:
 اﻟﻀﺮﺒﺔ ﻋ اﻟﺪواء )ﻓﺮﺴﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب(؛ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺢ ﻟ ﻞ دوﻟﺔ؛ ﺣﺼﺔ اﳌﺼﺎرﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮز ﻊ ﺑ ن اﳌﻮزﻋ ن و ن اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ؛-

اﳌﻐﺮب ﻨﺎك ﻋﺪة أدو ﺔ ﺗ ﺴﻢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪة دول ﻛﻔﺮﺴﺎ؛

 -أﺛﻤﻨﺔ دو ﺔ

اﳌﻐﺮب ﻣﻘ ن ﺟﺪا و ﺘﻢ ﺗﺤﻴﺪﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺛﻤﻨﺔ ﻣﻊ  07دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ –

ﻓﺮ ﺴﺎ – ﺑ ﻴ ﺎ -إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – ﺗﺮﻛﻴﺎ؛
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 اﺧﺘﻼف ﺗﺤﺪﻳﺪ دو ﺔ ﺑ ن  +اﻟﺪواء ﺻ أو  +اﻟﺪواء ا ﻨ ﺲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻠﺜﻤﻦ Négociation avec multinationaleﻨﺎك ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻨﺔ ﺑﻤﻘﺎرﺔ "اﳌﻘﺎرﻧﺔ" ﺑ ن أﺛﻤﻨﺔ اﻟﺪول واﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ
) (pays d’origine
و ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺛﻤﻨﺔ دو ﺔ ﻌﺪ  5ﺳﻨﻮات أو ﳌﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪواء ﺻ .
ﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺜﻤﻦ دو ﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟ ﻨﺔ اﻟﺒ ن اﻟﻮزارﺔ اﻟ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ ن اﻟﺼ

ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻌﻮ ﺾ و ﺎﻟﺘﺎ

ﺗﻤﻜﻦ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ا ﺼﻮل ﻋ أﺛﻤﻨﺔ أﻗﻞ.
 اﻟﻀﺮ ﺒﺔ ﻋ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸدو ﺔ
 -ﻟﻘﺪ ﺑﺎدرت ا

ﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء ﻌﺾ أﻧﻮاع دو ﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺒﺔ ﻋ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻟﺴﻌﺮ ﺬﻩ دو ﺔ و ﺴ ﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج اﻟ ﺎ.
و ﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮب  7أﺻﻨﺎف ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ :
 أدو ﺔ اﻟﺴﻜﺮي؛ أدو ﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن؛ أدو ﺔ اﻟﺮ ﻮ؛ أدو ﺔ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ و وﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮ ﺔ؛ أدو ﺔ ﻣﻀﺎدة ﻻﻟ ﺎب اﻟﻜﺒﺪي CوB؛ أدو ﺔ اﻟﻔﺸﻞ اﻟ ﻠﻮي اﳌﺰﻣﻦ؛ -وأﺧ ا أدو ﺔ اﻟ ﺎب اﻟ

ﺎﻳﺎ.

و ﺬﻩ دو ﺔ واردة ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸدو ﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ

ﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋ ﺗﻮﻓ ﺎ اﻟﻘﻄﺎع

ا ﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
و ﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋ دراﺳﺔ إﻣ ﺎﻧﻴﺎت ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺛﻤﻨﺔ دو ﺔ أو ﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮ
اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻤﻴﻊ دو ﺔ ﺑﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 ﺿﺮ ﺒﺔ ﻋ

دو ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪول
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ﻋ اﻟﻘﻴﻤﺔ

  % 2,1اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  %10دو ﺔ اﻟ ﻳﺘﻢ ﻌﻮ ﻀ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﺄﻣ ن اﻟﺼ  % 20دو ﺔ اﻟ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻌﻮ ﻀ ﺎ أدو ﺔ أﺧﺮى  % 7ﺗﻮ ﺲ  % 07اﳌﻐﺮب – ﻨﺎك إﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻀﺮ ﺒﺔ ﻣﻨﺬ 2018%0
  % 6ﺗﺮﻛﻴﺎ  % 4إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻴﺘﺎﻣ ن  cوزﻧﻚ
 -ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ا ﺎﺋﺤﺔ و ﻓ ة ا

ﺮ اﻟﺼ  ،ﺎن ﻋﻼج ﺟﻞ اﳌﺮ

اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت و ﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻓ

ﻞ دو ﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼج دون اﻧﻘﻄﺎع.
 -ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻐﻴ اﻟ وﺗﻮ ﻮل اﻟﻌﻼ

ﺧﺎرج اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت وﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻮاﻓﺪ ﻛﺒ ﻋ

ﺬﻳﻦ اﻟﺪواﺋ ن ﻷن اﳌﺮﺾ ﺑﺎﻟ ﻮﻓﻴﺪ ﻳﻤﻜﻦ ا ﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻮﺻﻔﺘﮫ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐ اﳌﺮﺾ ﺑﺎﻟ ﻮﻓﻴﺪ ﻳﻤﻜﻦ ا ﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ.
 ﺗﻢ ﺗﻀﺎﻋﻒ إﻧﺘﺎج ﺬﻳﻦ اﻟﺪواﺋ ن ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﻨﻌ ن ﻣﺤﻠﻴ ن ﻣﻦ  1ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻮض  400.000ﻋﻠﺒﺔﻓﻴﺘﺎﻣ ن س ،ﻣﻦ  30.000إ  80.000ﻋﻠﺒﺔ زﻧﻚ ،و ﻨﺎك ﻣﺨﺰون ﺎم ﻟﻠﻤﻮاد وﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب.
-

ﺬا ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺳ ﺘﻢ ﺗﻔﺎدﻳﮫ ﻌﺪ ﻃﺮح ﺬا ﻧﺘﺎج اﳌﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻮق.

 ﻇﺎ ﺮة ﺣﺘ ﺎروﻛﺬﻟﻚ إﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮاﻟﺪواﺋ ن إ ا ﺎرج. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘ ﺶ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷ ﺮ ﻧﻮﻧ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارةﻛﺬﻟﻚ ﺿﺒﻂ ﻌﺾ ا ﺮوﻗﺎت ﻋ

ﺟﻤﻴﻊ ﺟ ﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﻢ

ﺣﺘ ﺎر.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص:
 ﻣﺴﺎ ﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص ﺎﻧﺖ ﺿﺮورﺔ
 اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻮاﻃﻨ ن اﳌﺮﻣﺮاﻛﺶ -أ ﺎدﻳﺮ( ﺗﺨﺼﺺ ﻣ

ﺑ ﻮﻓﻴﺪ 19

ﻣﻮاﺟ ﺔ ا ﺎﺋﺤﺔ
ﺎت ا ﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ )اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺮﺎط-

اﳌ

ﺎت ﻟﻌﻼج اﻟ ﻮﻓﻴﺪ ﻓﻘﻂ.
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 ﻣﺴﺎ ﻤﺔ أﻃﺒﺎء اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص ﺑﺎﳌﺠﺎن ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت. ﻣﺴﺎ ﻤﺔ اﳌﺨﺘ ات اﻟﻄﺒﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ ﺎﻻت ﻮﻓﻴﺪ ،و ﺬﻩ اﳌﺨﺘ ات ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻣﻦﻃﺮف اﻟﻮزارة.
 -ﻣﺴﺎ ﻤﺔ اﳌﺨﺘ ات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ

ﺗﻮﻓ

ا ﺎﺋﺤﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓ ة ا

ﺮاﻟﺼ .

دو ﺔ

ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أي اﻧﻘﻄﺎع ﺧﻼل ﻓ ة

 ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻮزارة ﻟ ﺪ ﻣﻦ ﺟﺸﻊ ﻌﺾ اﳌ

ﺎت ا ﺎﺻﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﺮ

ﻛﻮﻓﻴﺪ

واﺑ از ﻢ؟
أﻣﺎم ا ﺪل اﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮار
ﳌﺮ

ﻴﻞ ﺣﺎﻻت ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ

” ﻮﻓﻴﺪ  “19واﻟ ﺗﻢ رﺻﺪ ﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﳌ

ﺎت ا ﺎﺻﺔ ﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻮزارة ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل

ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﳌﺤﺎﺻﺮة ﺬﻩ اﻟﻈﺎ ﺮة ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻞ اﳌﻌﻨﻴ ن؛
 ﻣﻦ ّاﻟﻀﺮوري اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة اﺣ ام اﻟ ﺗﻮ ﻮل واﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ،وﻋ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎرم
وا ﺎزم ﻣﻊ ﻞ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟ ﻳﺘﻢ رﺻﺪ ﺎ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ،ﻹﻳﺠﺎد ا ﻠﻮل ﻟﺘﺠﺎوز ﻌﺾ
ّ
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺮ ” ﻮﻓﻴﺪ 19؛
ﺑﺘﺤﻤﻠ ﺎ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ

ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،و إﻃﺎراﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻛﺮا ﺎت اﻟ ﺗﻮاﺟ ﺎ اﳌ

ﺎت ا ﺎﺻﺔ ،اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ

ﺬا ﻃﺎر ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺿﻊ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﺣ ام اﻟ ﺗﻮ ﻮل
 ﺗﻢواﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔّ ،
واﻟﺘﺼﺪي ا ﺎزم ﻟ ّﻞ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟ ﻳﺘﻢ رﺻﺪ ﺎ.
ّ
ﺑﺎﳌﻘﺮ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻮزارة ﻳﻮﻣﮫ ا ﻤ ﺲ  19ﻧﻮﻧ ا ﺎري ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳ
آﺧﺮ ﺬﻩ ﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ا ﻌﻘﺪ
اﳌﺒﺎﺷﺮة و ﺤﻀﻮر رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒ ﺒﺎت و ﻃﺒﺎء ،واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ ن
ﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ

اﻟﺼ  ،واﳌﻔ ﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟ ﺔ ،وﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻮزارة اﻟ
ُ
أﺟﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺮاءات واﻟﻘﺮارات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺎ ﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮار
ﺣﺎﻻت ﺗﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓ ﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮ ﻔﺎت ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺮ
رﺻﺪ ﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﳌ

ﺎت ا ﺎﺻﺔ؛

17

ﻴﻞ

” ﻮﻓﻴﺪ  “19واﻟ ﺗﻢ

ّ
 -اﻟﻠﻘﺎء ،ﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋ

ﻌﺾ ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎوزات ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻃﺮف

اﻟﺴﻴﺪ اﳌﻔ ﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟ

ﺔ ،اﳌﻨﻮط ﺑﮫ إﺟﺮاءات اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤ ﺎم اﻟﺘﻔﺘ ﺶ داري

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟ ﻴﺔ ،أو اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ ن اﻟﺼ  ،اﻟ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤ ﻤﺔ
ّ
اﻟﺘ ﺒﻊ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺄﻣ ن ﺟﺒﺎري ﺳﺎ ﻋﻦ اﳌﺮض ،اﳌ َﺪ ّﺑﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ  ،واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ ﳌﻨﻈﻤﺎت ﺣﺘﻴﺎط ﺟﺘﻤﺎ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒ ﺒﺎت و ﻃﺒﺎء ،اﻟ ﻴﺌﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣ ﻨﺔ اﻟﻄﺐ
ﻟﺪى دارة ،اﺣ ام ﺗﺎم ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌ ﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ ن ا ﺎري ﺎ اﻟﻌﻤﻞ.
 ﻗﺮارات ﻣ ّﻤﺔ ﺧﻠﺺ إﻟ ﺎ ﺬا ﺟﺘﻤﺎع رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ،أﺑﺮز ﺎ: إﺣﺪاث

ﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘ ﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺮ

ﺎت ا ﺎﺻﺔ ﻣﻊ

” ﻮﻓﻴﺪ  “19ﺑﺎﳌ

اﻗ اح ﺟﺮاءات واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟ ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟ ﻳﺘﻢ رﺻﺪ ﺎ ،وذﻟﻚ إﻃﺎر اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ا ﺎري ﺎ اﻟﻌﻤﻞ )ﻗﺎﻧﻮن  00-65ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ
و ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،(..وﺗﺘ ﻮن ﺬﻩ اﻟ ﻨﺔ ﻣﻦ :اﳌﻔ ﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮزارة اﻟ

ﻴﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ،

ﺔ ،واﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺄﻣ ن اﻟﺼ  ،واﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒ ﺒﺎت و ﻃﺒﺎء؛
 إﺣﺪاث

ﺎن ﺟ ﻮ ﺔ ﻣ ﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﻔ ﺸ ن ا ﻮ ن اﻟﺘﺎ ﻌ ن ﻟﻮزارة اﻟ

ﺔ ،وﻣﻤﺜ

اﳌﺠﺎﻟﺲ

ا ﻮ ﺔ ﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒ ﺒﺎت و ﻃﺒﺎء ﺑﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ ن اﻟﺼ  ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم
َ
ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺗ ﺒﻊ وﺗ ﻳﻞ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة ﺬا اﻟﺸﺄن؛
 اﻋﺘﻤﺎد ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎ ﻊ ﻋ ﺿﺮورة إدﻻء اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨ ن اﳌﺘﻀﺮر ﻦ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟ ﺗﺜ ﺖ ذﻟﻚ
ﻟﺪى اﳌﻔ ﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳌﻔ ﺸﻴﺎت ا

ﻮ ﺔ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟ

اﻟﺼ  ،ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺆﻣ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣ ن ﺟﺒﺎري ﺳﺎ

ﺔ ،أو ﻟﺪى اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ ن

ﻋﻦ اﳌﺮض.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ و ﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ :19
 ُ ﻌﺪ ﻣﻠﻒ اﻟﻠﻘﺎح ﺿﺪ ﻮﻓﻴﺪ  19ﻗﻀﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت ا ﺴﺎﺳﺔ اﻟ ﻳﻔ ض أن ﻢ ا ﻤﻴﻊ،ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺤ

ﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻔ وس ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا ﺮﺟﺔ ﻣ ﺎ اﻟ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮﻓﻊ ﺴﺐ
18

اﻟﻮﻓﻴﺎت ،ﻛﻤﺎ ّأن

ﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻐﺮﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﺗﻮاﻛﺐ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﻠﻘﺎح

اﳌﺮﺗﻘﺐ؛
 -ﺑﻔﻀﻞ اﳌﺒﺎدرة و ﻧﺨﺮاط اﻟ

ﻟﺼﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟ ود ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح ﺿﺪ ﻮﻓﻴﺪ19-؛
ّ
ّ
اﳌﺆﺷﺮات ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرب ّ
اﻟﺴﺮ ﺮﺔ اﻟ أﺟﺮﺖ ﻋ
 ﺳﻼﻣﺔ وﻧﺠﺎﻋﺔ وﻣﻨﺎﻋﺔ ﺬا اﻟﻠﻘﺎح ﺗﺆﻛﺪﻩﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻮﻋ ن اﳌﻐﺎرﺔ؛
 وﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﺟﻼﻟﺘﮫ ﺗﻮﺟ ﺎﺗﮫ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻳﻮم  9ﻧﻮﻧ ا ﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﺳﻌﺔاﻟﻨﻄﺎق وﻏ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﻓ وس ﻮﻓﻴﺪ19-

ﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ وذﻟﻚ ﺪف ﺗﺄﻣ ن ﻐﻄﻴﺔ

ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح ﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼ ن ﺿﺪ اﻟﻔ وس واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻧ ﺸﺎرﻩ؛
ﻮﻣﺔ ﺑ ﻞ ﻣ ّﻮﻧﺎ ﺎ ﻋ

 واﻟﻴﻮم ،وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﺴ ﺮ اوا ّﻴﺪ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ،ﺳﻮاء ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼ

ﻋﺪاد ﺳ ﺒﺎ

أو اﻟﻠﻮﺟﺴ ﻴ ﻲ )ﻣﻌﺪات

اﻟﺘﻤﺮﺾ ،ﻋﺮ ﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،أﺟ ﺰة ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻠﺐ (….أو اﻟﺘﻘ  ،ﻣﻊ ﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎ
واﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻃﺮ اﻟ

ﺔ ،و دارة اﻟ اﺑﻴﺔ واﻟﻘﻮات ﻣﻨﻴﺔ ،وﻛﺬا دﻋﻢ اﻟﻘﻮات

اﳌﺴ ﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ؛ ﻟﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ

إﻃﺎر ﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻌﺎﻳ ا ﻮدة ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ اب اﻟﻮﻃ

ﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴ ﺪﻓﺔ.
وﻣﻦ أ ﻢ ﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﺬا ا ﺼﻮص:
 وﺿﻊ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﻓ وس ﻮﻓﻴﺪ  19ﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺟ ﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ،و ﺴ ﺪف
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺗﻘﺪر ب  25ﻣﻠﻴﻮن ﺴﻤﺔ ،ﻣﻊ إﻋﻄﺎء وﻟﻮ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻨﻴ ن اﻟ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ورﺟﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﳌﺴﻨ ن وﺣﺎﻣ

ﻴ ن واﳌﺰاوﻟ ن ﻷ ﺸﻄﺔ

ﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ ،ﻓ ة ﻗﺪرت ب  12أﺳﺒﻮﻋﺎ؛

 وﺿﻊ ﺎن ﻣﺮﻛﺰﺔ ﻌ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وا ﻄﻂ واﻗﺘﻨﺎء اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻖ
ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،و ﻋ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ :
 اﻟ ﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ :اﳌﻮ ﻮل ﻟ ﺎ وﺿﻊ دﻻﺋﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻠﻘﺎح وﺗ ﻮ ﻦ ﻓﺮق اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻗﺒﻞ
اﻧﻄﻼق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛
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 اﻟ ﻨﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ :اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺘﺄﻃ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ ﺧﻴﺺ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻘﺎح ﻋ اﻟ اب
اﻟﻮﻃ ؛
 اﻟ ﻨﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴ ﻴﻜﻴﺔ :اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮارد اﻟﻠﻮﺟﺴ ﻴﻜﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة واﻟﻮاﺟﺐ
اﻗﺘﻨﺎؤ ﺎ ،ﻣﻊ ﺷﺎرة إ أ ﻤﻴﺔ ﻧﻜﺒﺎب ﻋ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘ ﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋ ﺟﻮدة اﻟﻠﻘﺎح
ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﮫ إ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻴﺪا ﻲ؛


ﻨﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ :اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﻟﺘ ﺴ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳌﺴ ﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح؛



ﻨﺔ اﻟﺘ ﺒﻊ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ وﻣﻴ ﺎﻧ ﻣﺎت
ﺣﺎﻟ ﻢ اﻟ

ﻴﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗ ﺒﻊ

ﻴﺔ ﺧﻼل و ﻌﺪ ﻓ ة اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ؛

وﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﻜ ﺴﻴﮫ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜ ى ﻣﻦ أ ﻤﻴﺔ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗ ﺴ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
اﳌﻴﺪا ﻲ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟ ا ﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ

ﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺸ ﻛﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ وزارﻲ اﻟ

ﺔ

واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ودور ﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﺗﺪﻗﻴﻖ ا ﺎﻧﺐ اﳌﻴﺪا ﻲ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟ ا ﻲ ،ﺗﻢ:
 إﺧﺒﺎرو ﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﻋ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰ ﺔ،
 ﻌﻤﻴﻢ ا ﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻤﺜ اﳌﺪﻳﺮﺎت ا

ﻮ ﺔ ﻟﻠ

ﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد

ﺧﻄﻂ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺟ ﻮ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ؛
 ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺪﻳﺮ ﺎت ا
اﳌﺪﻳﺮﻦ ا

ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﻃﺮ ﺎ ﻓﺮق ﻣﺮﻛﺰﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر

ﻮ ﺔ ﻟﻠ

ﻮ ن وﻣﻨﺪو ﻲ اﻟ

ودﻗﻴﻘﺔ ﳌﺤﺘﻮى ا ﻄﻂ

ﺔ ﻋ اﻟﻌﻤﺎﻻت و ﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺪف إ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ

ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﺎ ﺎﺋﻴﺎ ﻋ

ﺟﻤﻴﻊ

اﳌﺴﺘﻮ ﺎت؛
و ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻋ
أﺷﺮﻓﺖ ﻋ

ﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن ا ﻄﻂ اﻟ ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪ

ﺎﻳ ﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺘﻨﺎء ﻗﺼﺪ إﻳﺼﺎل اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ إ

ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻀ

ﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻌﻤﺎﻻت

ﺼﺺ ﺗ ﻮ ﻦ اﻟﻔﺮق اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ .وﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟ ا ﻲ ﺗﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻴﺌﺔ

ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ واﳌﻘﺪرة  ،2888ﻣﻊ إﻋﺪاد ﻟﻮاﺋﺢ ﻓﺮق اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻧﺘﻈﺎروﺻﻮل ﺑﺎ اﳌﻮارد.
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 ﻛﻤﺎ ﺳ ﺘﻢ ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺔ ﺑﻼدﻧﺎﻟﻠﺘﻤﻨﻴﻊ واﻟﺬي ﺳﺎ ﻢ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻘﻴﺤﺎت

إﻃﺎر اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ

اﻟﻘﻀﺎء ﻋ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ واﻟﻔﺘﺎﻛﺔ ،ﺳﻴﻤﺎ

ﺻﻔﻮف ﻓﺌﺔ

ﻃﻔﺎل ،ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘ ﻨﻴﺎت؛
 ﺳﺘﻐﻄﻲ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨ ن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰﺪ أﻋﻤﺎر ﻢ ﻋﻦ  18ﺳﻨﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺟﺪول ﻟﻘﺎﻣﻊ إﻋﻄﺎء وﻟﻮ ﺔ ﻋ ا ﺼﻮص ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ ن

ا ﻄﻮط ﻣﺎﻣﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ رﺟﺎل اﻟ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﻗﻮات ﻣﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﺑﻘﻄﺎع اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻛﺬا

ﺣﻘﻨﺘ ن،
ﺔ ،واﻟﺴﻠﻄﺎت

ﺎص اﳌﺴﻨ ن واﻟﻔﺌﺎت اﻟ ﺸﺔ

ﻟﻠﻔ وس ،ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗ ﺎ ﻋ ﺑﺎ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ؛ وذﻟﻚ ﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟ

ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛ

ﺟﺘﻤﺎ و ﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻔ وس ﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻖ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻓﻴﺎت ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﺴﺒﺔ
ﻐﻄﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٪80ﻣﻦ ﺳ ﺎن اﳌﻐﺮب ﻓﻮق ﺳﻦ ُ ) 18ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  25ﻣﻠﻴﻮن( ﺑﻠﻘﺎح آﻣﻦ وﻓﻌﺎل
وذﻟﻚ

إﻃﺎر دﻋﻢ اﻟﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎح ،ﺣﻴﺚ ﺳ ﺘﻢ إ ﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﻻﺣ ام إﺟﺮاءات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ

وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻋ ﻃﺮﻘﺘ ن:
 -اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﺑﺖ :اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴ ﺎن إ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ

ً
 اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺘﺤﺮك :اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮق اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﳌ ﻘﺔ ﺑﺎﳌﺤﻄﺔ وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ إ اﻟﻨﻘﻂ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔﺎﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت ،اﳌﺼﺎ ﻊ ،دارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺎء ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟ
 -و ﻌﻤﻞ وزارة اﻟ

ﺔ ،رﻏﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺮا ﺎت اﻟ

ﻮن...

ﻌﺮﻓ ﺎ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ

ﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إ

إﻋﺪاد اﻟﺒ ﻴﺎت واﻟﺘﺠ ات ،ﻋ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ دو ﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺘﻨﺎءات اﻟ ﺗﺪﺧﻞ

ﻴﺔ ﻋ

إﻃﺎر اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻔ وس ﻮروﻧﺎ؛ وﻣ ﺎ

اﻗﺘﻨﺎء أدو ﺔ اﻟ ﺗﻮ ﻮل اﻟﻌﻼ  ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ) ﺎﻟﻜﻤﺎﻣﺎت واﻟﻨﻈﺎرات اﻟﻮاﻗﻴﺔ أو أي
ﻣﻌﺪات أﺧﺮى ﻣﺼﻤﻤﺔ

ﻤﺎﻳﺔ ﻣ

ﻗﻄﺎع اﻟ

اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻠﻘﺎح و ﺎ

ﺔ ،اﳌﻮاد اﳌﺨ ﻳﺔ واﻟ ﻮاﺷﻒ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
دو ﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻدة ﺑﻤﺴ ﺸﻔﻰ
وﻋﺪم ﺴﻠﻴﻤﮫ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﮫ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺰاﻛﻮرة وﻣﻮت اﳌﻮﻟﻮد

اﻟﺴﻴﺪة "ﺧﺪﺟﻮ وﺷﻴﺤﺎ" اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  29ﺳﻨﺔ و ﺖ ا ﻣﺼ ﺔ اﻟﻮﻻدة ﺑﺎﳌﺴ ﺸﻔﻰ

ﻗﻠﻴ

ﻟﺰا ﻮرة ﻳﻮم  2020/11/05ﻋ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺧﻤﺴﺔ وأر ﻌ ن دﻗﻴﻘﺔ ﻌﺪ اﻟﺰوال.
وﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺼﺮﺔ ووﺿﻌﺖ ﻣﻮﻟﻮدا ذﻛﺮا ﻣﺘﻮ وزﻧﮫ  6000ﻏﺮام

ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻋ اﻟﺴﺎﻋﺔ

اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻴﻼ وﺛﻤﺎن دﻗﺎﺋﻖ.
وﺣﻴﺚ أن ﺟﺜﺔ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﺗﺒ ن أن ﻳﺪﻩ ﻣﺒﺘﻮرة ،ﻟﺘﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ ا ﻂ ،ﺣﻴﺚ أﻣﺮت ﺑﻨﻘﻞ ا ﺜﺔ
ﻟﻠ ﺸﺮﺢ اﻟﻄ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وارﺟﺎﻋ ﺎ ﳌﺴﺘﻮدع ﻣﻮات ﺑﺎﳌﺴ ﺸﻔﻰ ﻗﻠﻴ ﺑﺰا ﻮرة.
و

ﺬﻩ ا ﺎﻟﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﺴﻠﻴﻢ ا ﺜﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﺳﺘﻘﺮرﻩ

ﻣﺮ.

اﳌ ﻖ رﻗﻢ  :1ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠ ات اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ اﻟ ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎء ﺎ إﻃﺎرﻣ ﺎﻓﺤﺔ و ﺎء ﻛﺮوﻧﺎ اﻟﻨﺼﻒ
ول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2020
 أﺟ ﺰة اﻟﺘﺼﻮ ﺮاﻟﻄ :

ﺿﻮ ﻲ ﻣﻦ ً 16
ﻗﺴﻤﺎ08 :
ﺿﻮ ﻲ ﻣﻦ ً 32
ﻗﺴﻤﺎ08 :

 ﻣﺎ
 ﻣﺎ

ﺿﻮ ﻲ ﻣﻦ ً 164
ﻗﺴﻤﺎ01 :
ﺿﻮ ﻲ ﻣﻦ ً 128
ﻗﺴﻤﺎ04 :

 ﻣﺎ
 ﻣﺎ

 رادﻳﻮ ﻣﺤﻤﻮل42 :
 ﺟ ﺎزﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺼﺪى اﻟﻄ 56 :
 ﺟ ﺎزﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺼﺪى اﻟﻄ اﳌﺤﻤﻮل37 :


ﻳ ﻮدﺑﻠﺮ11 :

 ﺟ ﺎزﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺼﺪى اﻟﻄ وﺟ ﺎزﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻠﺐ
ﺑﺎﻷﻟﻮان05 :
22

 ﺟ ﺎزﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻟﺼﺪى12 :
 ﺟ ﺎزﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻟﺼﺪى ﻣﺤﻤﻮل02 :
 ﺟ ﺎزﻣ

ﻢ اﻟﺴﻄﻮع06 :

 ﻃﺎوﻟﺔ أﺷﻌﺔ02 :
 ﺟﺪول ﺷﻌﺔ ﻣﻊ ﺎﺷﻒ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺴﻄﺤﺔ10 :
 ﻧﺎ

ﺑﺄدراج40 :

 ﻏﺮﻓﺔ رادﻳﻮ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺴﺎس ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺴﻄﺤﺔ05 :
 ﺟ ﺎزرﻗ ) 40 :(Numériseur
 ﻣﺠﺴﺎت اﳌﻮﺟﺎت ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ40 :
 أﺟ ﺰة ﻏﺴﻴﻞ ﻛ :
 ﻣﻮﻟﺪ ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜ 50 :
 ﺷﺎﺷﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ:
 ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﻘﺎﻳ ﺲ1189 :
 أﺟ ﺰة رﻋﺎﻳﺔ  -اﻟﻔﺤﺺ:
 ﺟ ﺎزﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜ ﺮ ﺎ ﻲ283 :



ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﺒﺾ113 :
ﺟ ﺎزﺿﻮء ﺟﺮا

ﻣﺘﻨﻘﻞ10 :

 ﻣﻌﺪات ﺳﺮة:


ﺳﺮ ﺮ ﻌﺎش569 :

 ﺳﺮ ﺮ ﺳ ﺸﻔﺎء1407 :
 ﻋﺮ ﺔ ﺳﺮ ﺮ ﻌﺎش143 :
 أﺟ ﺰة ﺣﻘﻦ:
 ﻣ

ﺔ ﺣﻘﻨﺔ1496 :

 ﻣ

ﺔ ا ﻘﻦ40 :
23

 أﺟ ﺰة اﻟ ﻮ ﺔ:
 ﺟ ﺎز ﻌﺎش226 :
 ﺟ ﺎز ﻌﺎش ﻣﺘﻨﻘﻞ08 :
 أﺟ ﺰة اﻟﺘﻨ ﻴﺐ:
 ﻓﻴﺪﻳﻮﻣﻨﻈﺎرا ﻨﺠﺮة97 :
 ﻣﻨﻈﺎرا ﻨﺠﺮة 40:
 أﺟ ﺰة ﻣﺘﺼﺎص:
 ﺟ ﺎز ﻣﺘﺼﺎص14 :
 ﺷﻔﺎط ﺟﺮا 35 :
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺟ ﺰة ﻣﺘﺼﺎص ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ17 :
 أﺟ ﺰة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺮ ﺎت اﻟﻘﻠﺐ:
 ﻣﺰ ﻞ اﻟﺮﺟﻔﺎن156 :
 أﺟ ﺰة اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷﻛ

ن:

 ﻣﻜﺜﻒ وﻛ
 ﻣﻮﻟﺪ وﻛ


ن28 :
ن2 :

2 :Oxymètre

 أﺟ ﺰة اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ واﻟﺘﻄ :
 ﺟ ﺎز ﻌﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎراﳌﻀﻐﻮط ﻃﺎوﻟﺔ73 :
 اﳌﺨﺘ :
 ﻣﺤﻠﻞ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ا ﻴﻮ ﺔ03 :
 ﻣﺤﻠﻞ ﻏﺎزاﻟﺪم10 :


03 :Automate d’hématologie



Automate (électrolute, hémoglobine,
)immunologie,coagulation
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2

دس تور اململكة املغربية
اخلطب والتوجهيات امللكية السامية

اإلطار
املرجعي
لعمل الوزارة

الربانمج احلكويم 2021-2017
اسرتاتيجية القطب الاجامتعي 2021-2017

املرسوم رمق  2.13.22الصادر يف  18من جامدى الآخرة  29( 1434أبريل  )2013واملتعلق بتحديد اختصاصات وتنظمي
وزارة التضامن واملرأة والرسة والتمنية الاجامتعية
النصوص الترشيعية ذات الصةل بعمل الوزارة و النصوص التنظميية املتخذة لتطبيقها

3

الدور احملوري
للقطب
االجتماعي
يف تنزيل
السياسة
االجتماعية
للحكومة

التمنية الاجامتعية

املرأة

الهدف :املتدخلني املؤسساتيني يف
الهدف :العاملني الاجامتعيني
التمنية الاجامتعية

تكوين العاملني الاجامتعيني

الطفوةل

الشخاص يف وضعية اعاقة

الهدف  :الفئات يف وضعية هشاشة

الهدف  :مجعيات التمنية
الاجامتعية

دمع برامج التمنية الاجامتعية
حمليا

المتكني الاقتصادي

الشخاص املس نني

الهدف :امجلعيات املدبرة ملراكز
الرعاية الاجامتعية

دمع وتعزيز قدرات امجلعيات

الرسة

الهدف  :الفئات يف وضعية صعبة

املساعدة الاجامتعية

4

 تداعيات جائحة فريوس كوروان املستجد «كوفيد  »19على الصعيدين الدويل والوطين.

السياق
العام

 املقاربة االستباقية والفعالة اليت هنجها املغرب بقيادة جاللة امللك حممد السادس حفظه
هللا ،يف مواجهة األزمة املرتبطة ابجلائحة.

 إطالق دينامكية جمتمعية تضامنية تلقائية وفعالة.
 ورش إصالح منظومة احلماية االجتماعية.
 ورش السجل االجتماعي املوحد.
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5

«إن اهلدف من كل املشاريع واملبادرات واإلصالحات اليت
نقوم هبا ،هو النهوض ابلتنمية ،وحتقيق العدالة االجتماعية
واجملالية .وأييت يف مقدمة ذلك ،توفري احلماية االجتماعية
لكل املغاربة ،اليت ستبقى شغلنا الشاغل ،حىت نتمكن من
تعميمها على مجيع الفئات االجتماعية».

خطاب عيد العرش  30يوليوز 2020

السياق
العام

«إننا نعترب املبادرة اجلديدة إلحداث "السجل االجتماعي
املوحد" بداية واعدة ،لتحسني مردودية الربامج االجتماعية،
تدرجييا وعلى املدى القريب واملتوسط .وهو نظام وطين لتسجيل
األسر ،قصد االستفادة من برامج الدعم االجتماعي ،على أن
يتم حتديد تلك اليت تستحق ذلك فعال ،عرب اعتماد معايري دقيقة
وموضوعية ،وابستعمال التكنولوجيات احلديثة».
خطاب عيد العرش  30يوليوز 2018

«إننا حنرص دائما على تالزم حتقيق التنمية االقتصادية،
ابلنهوض ابجملال االجتماعي ،وحتسني ظروف عيش
املواطنني .لذلك ،دعوان لتعميم التغطية االجتماعية جلميع
املغاربة .وهو مشروع وطين كبري وغري مسبوق».

خطاب افتتاح الدورة التشريعية  10أكتوبر2020

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

66

السياق
العام



املقاربة احلمائية املعتمدة من طرف قطاع التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ،هلابعدين ،املتعلق
حبماية الفئات اهلشة والفقرية من تداعيات انتشار جائحة "كوفيد  ،”19واملتعلق بتعزيز احلماية
االجتماعية لتلك الفئات.



مشروع قانون املالية لسنة  2021الذي ترجم التوجهات امللكية ،بتكريس البعد االجتماعي
ومراهنة احلكومة على توطيد احلس التضامين الذي انتعش بشكل غري مسبوق يف ظل انتشار اجلائحة.



األدوار الكبرية اليت يلعبها صندوق التماسك االجتماعي يف تقدمي الدعم للفئات اهلشة ويف وضعية صعبة
(األرامل ،األطفال يف وضعية إعاقة ،األشخاص املسنني )...وتشجيع اإلدماج املهين.



توسيع جمال تدخل ”صندوق دعم احلماية االجتماعية والتماسك االجتماعي“ من دعم التماسك
االجتماعي ،الذي حيارب اهلشاشة ،ليشمل دعم احلماية االجتماعية ،اليت تعكس نظرة استباقية ومحائية.



املسامهة يف احلد من تداعيات انتشار جائحة كوفيد  19أحد أبرز احملاور اليت انكب عليها قطب التضامن
والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة.
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التضامن والتنمية االجتماعية :حصيلة عمل  2020والتدابري املربجمة لسنة 2021
أوال .تدابري التخفيف عن الفئات اهلشة من تداعيات جائحة
كوفيد 19
 .1التدابري املتخذة خالل فرتة احلجر الصحي
 .2التدابري املتخذة بعد انتهاء فرتة احلجر الصحي
اثنيا .تعزيز وتطوير منظومة املساعدة االجتماعية
 .1إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 .2تفعيل برامج صندوق دعم التماسك االجتماعي

اثلثا .مأسسة العمل االجتماعي
 .1مشروع قانون العاملني االجتماعيني
 .2أتهيل املعهد الوطين للعمل االجتماعي بطنجة
رابعا .دعم مبادرات التأهيل االجتماعي وتعزيز سياسة
القرب
 .1الشراكة مع مجعيات اجملتمع املدين
 .2افتحاص مشاريع اجلمعيات
 .3الشراكة مع اجلماعات الرتابية
 .4تقوية القدرات
8

أوال :تدابري التخفيف عن الفئات اهلشة من تداعيات جائحة كوفيد 19

 .1التدابري املتخذة خالل فرتة احلجر الصحي:
 oمحاية النساء والفتيات يف وضعية صعبة
 oمحاية األطفال يف وضعية صعبة
 oمحاية األشخاص يف وضعية إعاقة
 oمحاية والتكفل ابألشخاص يف وضعية الشارع
 oدعم مؤسسات الرعاية االجتماعية

 .2التدابري املتخذة بعد انتهاء فرتة احلجر الصحي:
 oبرانمج املساعدة واإلدماج االجتماعي موجه لفائدة
األطفال
 oدعم املبادرات احمللية جلمعيات اجملتمع املدين اليت
تروم تقدمي خدمات املساعدة واإلدماج االجتماعي
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اثنيا .تعزيز وتطوير منظومة املساعدة االجتماعية
 .1إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 −الع د دددد اإلمج د ددايل للمؤسس د ددات املرخصد د ددة 1169
مؤسس د د د د د د ددة بطاق د د د د د د ددة اس د د د د د د ددتيعابية تص د د د د د د ددل إ
 102884مسد د ددتفيدة ومسد د ددتفيد ،موزعد د ددة علد د ددى
خمتلف جهات اململكة.
 −ختصيص دعم سنوي للتسيري والتجهيزز يقددر ب
 180ملي ز ز ز ززون دره د د ددم خ د د ددالل  2020لفائ د د دددة
اجلمعيدات املشدرفة علددى تددبري هددذت املؤسسددات مددن
طرف التعاون الوطين.
 −دعززم سززنوي بش دراكة مددع التعدداون الددوطين لز ز 8
مراك ز ز ز ز ز ززز اجتماعي ز ز ز ز ز ززة ك ز ز ز ز ز ززربى مبد د د د ددا جمموعد د د د دده
13 839 000 ,00

توزيع عدد مؤسسات الرعاية
االجتماعية املرخصة حسب
اجلهات وال فئات
املركبات االجتماعية

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

املتسولون واملتشردون
النساء يف وضعية صعبة
األشخاص يف وضعية إعاقة
األشخاص املسنون

األطفال يف وضعية صعبة
دور الطالب والطالبة
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اثنيا .تعزيز وتطوير منظومة املساعدة االجتماعية
 .1إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية
• إحداث  41مركزا اجتماعية جديدا بشراكة مع اجلماعات الرتابية أبربع جهات بغالف مايل
يبلغ  35.5مليون درهم
اجلهة

املراكز موضوع اتفاقيات الشراكة

طنجة تطوان احلسيمة جتهيز املركب االجتماعي متعدد االختصاصات بشفشاون

املسامهة املالية
للوزارة
(مليون درهم)
0,5

جتهيز املركز االجتماعي لألشخاص املسنني بدون موارد ابحلسيمة

1,5

الدارالبيضاء سطات

بناء  2مراكز للمسنني 10 +لإلعاقة  3 +للطفولة

15

جهة فاس مكناس

بناء وجتهيز مركزين سوسيو تربويني لألشخاص يف وضعية إعاقة
جبماعة القليعة ومجاعة التمسية
إحداث وأتهيل ما جمموعه  22مركز اجتماعي

8

سوس ماسة

اجملموع

 41مركز

10,5

• إحداث مراكز اجتماعية جديدة بشراكة مع التعاون
الوطين:
 oيف الفرتة  ،2020-2018وقعت الوزارة عدة اتفاقيات
شراكة مع التعاون الوطين تروم إحداث مراكز اجتماعية جديدة

من أجل تعزيز منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
oالعدد اإلمجايل هلاته املراكز هو  202مركزا ،من خمتلف
األنواع وموزعا على مجيع جهات اململكة.

oاملبلغ اإلمجايل املرصود هلاته العملية 188 :مليون درهم.

35.5
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اثنيا .تعزيز وتطوير منظومة املساعدة االجتماعية
 .1إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية

القانون  65.15املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية
•إعداد النصوص التطبيقية ( 21نصا) للقانون 65.15
املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية وإحالتها على مسطرة
املصادقة.

التدابري املربجمة
•اإلعداد لتدبري مرحلة ما بعد صدور النصوص التطبيقية للقانون
65.15
مالءمة مؤسسات الرعاية االجتماعية مع القانون اجلديد:
 −القيام بتشخيص لوضعية املؤسسات احلالية على ضوء املعايري
اجلديدة ،خاصة من حيث البنيات التحتية والتأطري ،مع تقييم الكلفة
املالية لعملية أتهيل املؤسسات؛
 −وضع خطة عمل لتأهيل العاملني االجتماعيني ابملؤسسات؛
 −وضع خطة عمل لتأهيل البنيات التحتية؛
 −وضع منظومة معلوماتية لتدبري عملية منح الرخص للمؤسسات.
 −وضع نظام معلومايت جيوغرايف  SIGخاص مبؤسسات الرعاية
االجتماعية
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 .2تفعيل برامج صندوق التماسك االجتماعي
ب -برانمج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة

أ .برانمج الدعم املباشر لألرامل يف وضعية هشة احلاضنات ألطفاهلن اليتامى
 106.675أرملة مقبولة وتستفيد من الدعم شهراي ،تعول  192.911يتيما ويتيمة
املبلغ اإلجمالي للدعم املؤدى من طرف الصندوق  :حوالي مليارين و 560مليون درهم

حصيلة البت يف طلبات  2019حسب اجلهات



مواصلة دعم متدرس األطفال يف وضعية إعاقة ( 13211مستفيد)؛



توسيع االستفادة من املعينات التقنية واألجهزة التعويضية (اقتناء
 7976آلة للسمع وجهازا تعويضيا ومعينا تقنيا) ( 6636مستفيد)؛

(إىل هناية أكتوبر )2020

اجلهات
الدار البيضاء  -سطات
مراكش  -آسفي
فاس  -مكناس
الرابط  -سال  -القنيطرة
بين مالل  -خنيفرة
طنجة  -تطوان  -احلسيمة
الشرق
سوس  -ماسة
درعة  -اتفياللت
كلميم  -وادنون
العيون  -الساقية احلمراء
الداخلة  -وادي الذهب
اجملموع

جمموع الطلبات
18976
15885
15220
14181
10833
10119
9517
9392
8120
1662
1025
233
115163

عدد الطلبات املقبولة عدد الطلبات غري املقبولة
17488
14939
14093
12859
9948
9209
9114
8809
7627
1542
844
203
106675

1342
838
1089
1229
775
875
363
518
461
106
175
30
7801



مواصلة تشجيع األشخاص يف وضعية إعاقة على إحداث مشاريع
مدرة للدخل عرب تقدمي دعم يصل إ  60ألف درهم لكل مشروع
( 337مشروع)؛
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تعزيز شبكة مراكز االستقبال لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة
( 45168مستفيد) (املراكز املفعلة  64مركزا).
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اثلثا .مأسسة العمل االجتماعي
مشروع قانون العاملني االجتماعيني 45.18
ما مت إجنازه
 تشكيل جلنة قطاعية لدراسة وجتويد مشروع
القانون؛
 مصادقة جملس احلكومة على املشروع بتاريخ 28
ماي 2020؛
 إيداع املشروع مبكتب اجمللس املستشارين بتاريخ
 25يونيو 2020؛
 اإلعداد إلطالق الدراسة املتعلقة مبرجع للوظائف
والكفاءات العاملني االجتماعيني.

التدابري املربجمة
 إهناء مسار املصادقة على مشروع القانون.

تطوير التكوين التأهيلي

أتهيل املعهد الوطين للعمل االجتماعي بطنجة
ما مت إجنازه
 املسامهة يف بلورة خمطط عمل تنمية املعهد لرفع عدد
املسجلني إ ألف طالب على مدى مخس سنوات؛
 الرفع من الطاقة االستيعابية للمعهد ب  3مرات مقارنة مع
السنة املاضية؛
 العمل على تكوين أطر متخصصة يف حماربة العنف ضد
النساء متاشيا مع إعالن مراكش.
التدابري املربجمة
 تتبع أجراة خمطط تنمية املعهد والرفع من الطاقة االستيعابية؛
 تقدمي مشروع إجازة جديدة متاشيا مع خمطط تنمية املعهد؛
 خلق أول خمترب للبحث العلمي ابملعهد الوطين للعمل
االجتماعي.
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ما مت إجنازه

الربانمج الوطين لتأهيل مهنيي التكفل
ابألشخاص ذوي إعاقة التوحد ”رفيق“؛







تكوين الفاعلني املتدخلني يف األجهزة
الرتابية املندجمة حلماية الطفولة؛
تكوين اجلمعيات املسرية ملؤسسات الرعاية
االجتماعية املتكفلة ابألطفال يف وضعية
صعبة من أجل تسهيل اندماجهم
االجتماعي بعد سن  18سنة.
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رابعا .دعم مبادرات التأهيل االجتماعي وتعزيز سياسة القرب
 .1برانمج الشراكة مع مجعيات اجملتمع
املدين

أ .برانمج الشراكة مع اجلمعيات
مت إجناز نسخة برانمج الشراكة مع اجلمعيات
 :2020-2019متويل  122مشروعا بغالف
مايل قدرت  14545236.2درهم (معطيات
مؤقتة)

ب .الشراكة مع اجلمعيات الكربى
خالل الفرتة  :2020-2017متويل  27مشروعا
مببلغ إمجايل قدرت  50 825 610مليون درهم.

التدابري املربجمة
إطالق نسخة  2021لربانمج الشراكة مع
اجلمعيات.

 .3الشراكة مع اجلماعات
الرتابية

 .4تقوية القدرات

ما مت إجنازه

ما مت إجنازه

ما مت إجنازه

إعداد وإعالن طلب عروض
الفتحاص وتقييم 561
مشروعا مموال من طرف الوزارة
برسم سنوات 2015
و 2016و.2017

خالل الفرتة - 2018
 :2020مت إطالق 39
مشروعا اجتماعيا بشراكة مع
اجلماعات الرتابية مببلغ إمجايل
قدرت 110مليون درهم.

 .2افتحاص
اجلمعيات

مشاريع

التدابري املربجمة
االجناز امليداين لعملية افتحاص
وتقييم  561مشروعا مموال من
طرف الوزارة برسم سنوات 2015
و 2016و.2017
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•

برانمج «ارتقاء» لتأهيل اجلمعيات

ي ددتم تفعي ددل ال ددربانمج بشد دراكة م ددع وكال ددة
التنمية االجتماعية
منذ انطالق الربانمج إ اليوم ،مت
إجناز ما يزيد عن  500نشاط
(دورات تكوينية ،منتدايت ،مواكبة،
دعم مؤسسايت) يف  33إقليما.

التدابري املربجمة
جتويد حكامة الربانمج :
 ربط الربانمج أبولوايت التنزيلالرتايب للسياسات العمومية؛
 وضع نظام للتتبع والتقييم.15

املرأة :حصيلة  2020وبرانمج عمل 2021

تنفيذ املشاريع املربجمة يف اخلطة احلكومية للمساواة

____________________________________

«إكرام 2021-2017 »2

____________________________________
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تنزيل اخلطة احلكومية للمساواة «إكرام 2021-2017 »2
 4حماور موضوعاتية

 .1تقوية
فرص عمل
النساء
ومتكينهن
اقتصاداي

 .2حقوق
النساء يف
عالقتها
ابألسرة

 .3مشاركة
النساء يف
اختاذ القرار

 3حماور عرضانية

 .4محاية
النساء
وتعزيز
حقوقهن

 .5نشر مبادئ املساواة وحماربة التمييز
والصور النمطية املبنية على النوع االجتماعي

 .6إدماج النوع يف مجيع السياسات والربامج
احلكومية
 .7التنزيل الرتايب ألهداف اخلطة احلكومية

تتبع وتقييم تنفيذ اخلطة احلكومية للمساواة «إكرام »2
17

حمور تقوية فرص عمل النساء ومتكينهن اقتصاداي
برانمج « مغرب التمكني»
تنفيذا لتدابري الربانمج احلكومي  ،2021-2017خاصة احملور املتعلق بتقوية االدماج االقتصادي
للنساء ،ويف إطار تفعيل احملور األول من اخلطة احلكومية إكرام  ،2عملت الوزارة ،بشراكة مع هيئة
األمم املتحدة للمرأة ،على إطالق مسار إعداد الربانمج الوطين املندمج للتمكني االقتصادي للنساء
والفتيات «مغرب التمكني» ،وفق مقاربة تشاركية مع مجيع الفاعلني ،من قطاعات حكومية،
ومؤسسات وطنية ،وقطاع خاص وجمتمع مدين وشركاء تقنيني وماليني ،وقد توج املسار ب:
 تنظيم ورشات تشاورية حول برانمج ”مغرب التمكني“ مع مجيع الفاعلني املعنيني ،فرباير
2020
 املصادقة على الربانمج من طرف اللجنة الوزارية للمساواة ،يف  14يوليوز :2020
 تقدمي الربانمج للجنة التقنية املكلفة بتتبع اخلطة احلكومية للمساواة إكرام ،2يف 15
يوليوز2020
 تقدمي برانمج مغرب متكني يف اجمللس احلكومي ،بتاريخ  9شتنرب 2020
 تنظيم امللتقى الدويل حول جمهودات اململكة املغربية يف جمال التمكني االقتصادي للنساء
والفتيات ،احتفاء ابليوم الوطين للمرأة املغربية 10/10/2020
 إطالق برامج جمالية للتنزيل الرتايب لربانمج مغرب التمكني بشراكة مع جمالس ترابية ( 8جهات
و إقليمني)
تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021
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املنجزات

التنزيل الرتايب لربانمج « مغرب التمكني»

• إطالق برانمج التمكني االقتصادي للنساء جبهة الداخلة وادي الذهب :إجناز ما ال يقل
عن  200مشروع (فردي أو مجاعي) وخلق  500فرصة عمل؛
• توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من جمالس اجلهات واألقاليم ،هتم التمكني االقتصادي
للنساء يف وضعيات صعبة ويف وضعية هشاشة ،بتاريخ  10أكتوبر  ،2020موازاة مع
فعاليات امللتقى الدويل حول جمهودات اململكة املغربية احتفاال ابليوم الوطين للمرأة املغربية،
وتتمحور الربامج اجلهوية حول:
 أتهيل ومتكني النساء يف وضعية صعبة؛
 تفعيل صندوق دعم النساء يف وضعية صعبة املمتهنات السابقات للتهريب املعيشي؛
 دعم برامج مدرة للدخل لفائدة النساء يف وضعية إعاقة؛
 التأهيل والتمكني االقتصادي للنساء ،ودعم التعاونيات النسائية؛
 التكوين واالدماج املهين يف سوق الشغل ،لفائدة النساء والفتيات؛
 دعم املقاوالت والتعاونيات النسائية؛
 التأهيل والتمكني االقتصادي للنساء يف وضعية صعبة ودعم التعاونيات املهنية
النسائية؛
 التأهيل والتمكني االقتصادي للنساء احلرفيات ودعم التعاونيات احلرفية.
بلغ الغالف املايل  111 :مليون درهم ،تساهم الوزارة ب 39مليون درهم
•إطالق الربانمج القطري الثاين بني املغرب و منظمة التعاون والتنمية االقتصادية /
.OCDE
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التدابري املربجمة حسب احملاور االسرتاتيجية للربانمج

على مستوى الولوج إ الفرص االقتصادية
 تتبع ووضع برامج عمل وآليات حكامة الربامج اجملالية للتمكني االقتصادي للنساء والفتيات
 مواصلة التنزيل الرتايب لربانمج مغرب التمكني ،عرب توقيع اتفاقيات شراكة جديدة مع ابقي
اجملالس واجلهات واألقاليم ،هتم النساءوالفتيات يف وضعيات هشاشة
 مواكبة االحتاد العام ملقاوالت املغرب إلدماج بعد املساواة والتكافؤ بني الرجل واملرأة
 دعم مبادرات هتدف إ تقوية احلضور االقتصادي للمرأة املغربية ،على الصعيد االفريقي وعلى
املستويني الوطين واجلهوي
على مستوى الرتبية والتكوين
 وضع برانمج لتسريع بناء املدارس الداخلية لإلانث (دور الطالبة)
 إطالق محلة وطنية تواصلية حول أمهية تعليم الفتيات والدور الذي ميكن أن تقوم به ،كنساء
فاعالت واملساواة بني الذكور واالانث يف املهارات والقدرات





على مستوى توفري البنية التحتية الالزمة واملستدامة لتسهيل ولوج النساء للشغل
إطالق دراسة لتحديد وجرد املقتضيات القانونية اليت تعرقل الولوج للفرص واملشاركة االقتصادية
وضع آلية لتقدير واحتساب العمل املنزيل للمرأة
وضع برانمج لتحسني مؤشرات املساواة بني النساء والرجال
19

19

199
19

28
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برنامج " التأهيل والتمكين االقتصادي
للنساء والفتيات في وضعية صعبة ودعم
التعاونيات النسائية بجهة فاس-مكناس"

التنزيل الترابي لبرنامج « مغرب
تمكين»

برنامج "جهات ناهضة"
للتأهيل والتمكين االقتصادي للنساء
والفتيات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
برنامج دعم المقاولة والتعاونية النسائية
بجهة الرباط -سال -القنيطرة

التنزيل الترابي لبرنامج "مغرب
التمكين" بإقليــــــم الناظور  -جهة
الشرق-

برنامج الـتأهيل والتمكين للنساء
والفتيات عبر التكوين واإلدماج في سوق
الشغل بجهة الدار البيضاء -سطات

برنامج "دعم األنشطة المدرة للدخل
لفائدة النساء في وضعية صعبة
واألشخاص في وضعية إعاقة بإقليــــــم
جرادة" -جهة الشرق-

التأهيل والتمكين للنساء في وضعية
صعبة ودعم التعاونيات النسائية بجهة
مراكش -آسفي

برنامج "التأهيل والتمكين االقتصادي
للنساء في وضعية صعبة معيالت لألسر
بجهة سوس -ماسة"

برنامج التأهيل والتمكين االقتصادي
للنساء الحرفيات ودعم التعاونيات
الحرفية بجهة كلميم-واد نون

برنامج "التأهيل والتمكين االقتصادي
للنساء في وضعية صعبة معيالت لألسر
بجهة سوس -ماسة"
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حمور محاية النساء وتعزيز حقوقهن
املنجزات
مواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم  103.13املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ،من
خالل:
 إعداد مشروع االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء يف أفق  2030عرب
مسار تشاوري مشل القطاعات احلكومية واجلمعيات واملؤسسات الوطنية واملنتخبني
والفاعلني احملليني.
تفعيل برانمج «الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء» من خالل إجراءات التوقيع على
اتفاقييت شراكة مع التعاون الوطين مكنت من إحداث  65فضاء متعدد الوظائف
للنساء ومواكبتها ابلتأهيل والتجهيز الالزم وابلتأطري من خالل إعداد مشروع املؤسسة
ل 10منها ودفرت حتمالت خاص وبرانمج شامل لتكوين مسريي الفضاءات واملهنيني
والشركاء احملليني.
 برانمج دعم مراكز االستماع واإلرشاد القانوين للنساء:
ضمن طلبات املشاريع برسم سنة  : 2020-2019متويل  50مشروع بغالف مايل
قدرت  5,5مليون درهم ،أي بنسبة  % 38من جمموع الدعم املوجه للجمعيات
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التدابري املربجمة
 مواصلة تنزيل مقتضيات القانون  103.13املتعلق مبحاربة العنف ضد
ونصه التطبيقي
 املصادقة النهائية على االسرتاتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء يف
أفق  2030وتعزيز تفعيل مضامينها وخصوصا على الصعيد احمللي.
 مواصلة تنفيذ التزامات الوزارة يف إعالن مراكش  2020للقضاء على
العنف ضد املرأة"،
إضافة إ املسامهة يف االلتزامات املشرتكة (التكوين واحلد يف تزويج
القاصر)
 توسيع التغطية اجملالية للفضاءات املتعددة الوظائف إبحداث فضاءاتجديدة مبشاركة مع اجلماعات الرتابية ومجعيات اجملتمع املدين وأتهيلها
طبقا ملقتضيات القانون  65.15املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية
والنصوص التنظيمية
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حمور محاية النساء وتعزيز حقوقهن
املنجزات

 تنظيم احلملة الوطنية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء حول موضوع «الشباب شريك يف مناهضة العنف ضد
النساء»؛
 دعم إحداث وتفعيل منصة «كلنا معك» املختصة يف االستماع والدعم والتوجيه للنساء والفتيات يف وضعية هشة؛
 االخنراط يف إعالن مراكش  2020للقضاء على العنف ضد املرأة ،املوقع بتاريخ  8مارس  2020حتت الرائسة
الفعلية لصاحبة السمو امللكي األمرية اللة مرمي من خالل االلتزامات اخلاصة التالية:
 توفري  65مركز الستقبال وإيواء النساء ضحااي العنف؛
 مضاعفة عدد خرجيي املعهد الوطين للعمل االجتماعي لتوفري األخصائيني االجتماعيني املؤهلني لرعاية النساء
ضحااي العنف؛
 إعداد بروتوكول «محاية» للخدمات األساسية اخلاصة مبراكز إيواء النساء ضحااي العنف وخدمات الدعم
االجتماعي عرب مسار تشاوري مشل إعداد تشخيص شامل للخدمات املقدمة للنساء ضحااي العنف من خالل حبث
ميداين وبلورة رؤية مندجمة لتنسيق تدخالت الفاعلني وطنيا وجهواي وحملياد وإعداد الربوتوكول ومنذجة سلسلة التكفل
يف جهة جتريبية؛
 تنظيم محلة رقمية للتحسيس مبخاطر العنف خالل فرتة احلجر الصحي بشراكة واسعة مع فنانني وإعالميني ومجعويني
وغريهم؛
 إحداث وتفعيل اخللية املركزية التابعة للوزارة اليت نص عليها املرسوم التطبيقي للقانون  103.13د مما مكن من
تقدمي الدعم واملواكبة للنساء يف وضعية صعبة خالل فرتة احلجر الصحي من خالل تنسيق اإلدماج األسري ،واإليواء،
وتقدمي املساعدات العينية ،و توزيع حقيبة سالمة الوقائية وغريها؛
 دعم أشغال اللجنة الوطنية للتكفل ابلنساء ضحااي العنف من خالل القيام أبدوار كتابة اللجنة وتوفري الدعم
التقين واللوجستيكي ألنشطتها وبرانمج عملها السنوي ،إضافة إ العضوية ابللجنة.

التدابري املربجمة
 مواصل دعم منصة «كلنا معك» املخصصة لالستماع والدعم والتوجيه
للنساء والفتيات يف وضعية هشة؛
 مواكبة أشغال اللجنة الوطنية للتكفل ابلنساء ضحااي العنف ودعم تنفيذ
برانمج عملها السنوي وتعزيز دور كتابة اللجنة املوكولة للوزارة:
 مراجعة املعايري وتطوير وحتسني حزمة اخلدمات األساسية للتكفل
ابلنساء ضحااي العنف مبا يف ذلك خدمة اإليواء والتنسيق (تنفيذ
اإلجراء  4.3.5من اخلطة إكرام )2؛
 تنفيد برانمج التكوين لتكوين خمتلف املوارد البشرية املتدخلة يف
سلسة التكفل ابلنساء ضحااي العنف ؛
 تنظيم احلملة الوطنية الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء العنف
ضد النساء؛
 مواصلة تقدمي الدعم ملراكز االستماع والتوجيه للنساء ضحااي
العنف.
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حمور نشر مبادئ املساواة وحماربة التميز والصور النمطية املبنية على النوع االجتماعي
املنجزات

التدابري املربجمة

 إحداث مركز للتوثيق خمتص يف قضااي املرأة والنهوض حبقوقها:
 اعتماد نظام التدبري االلكرتوين للواثئق GEDاملتعلقة مبجال النهوض حبقوق النساءوحماربة مجيع أشكال العنف والتمييز ضدهن ،يستجيب ملتطلبات تقنيات املعلومات
احلديثة من حيث الوصول للمعلومة ونشرها.

 العمل على تعزيز القاعدة الواثئقية اخلاصة بنظام التدبري االلكرتوين
للواثئق املتعلقة مبجال النهوض حبقوق النساء وحماربة مجيع أشكال
العنف والتمييز ضدهن ،وربطها مبراكز البحث وابجلامعات وجعلها
متاحة للباحثني واملهتمني؛

 إعداد ونشر العدد األول من نشرة املساواة( ،األو من نوعها) حتتوي على قاعدةمؤشرات حمينة ومصنفة حسب أنواع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسة والبيئية
والثقافية ،وذلك حسب اجلنس واجملال احلضري؛ والقروي ،ويف تقاطع مع مؤشرات
أهداف التنمية املستدامة ،ومع املؤشرات الدولية املعتمدة لقياس املساواة بني اجلنسني،
وكذا مؤشرات تتبع االلتزامات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية.

 إعداد ونشر العدد الثاين من نشرة املساواة.

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

23

حمور التنزيل الرتايب ألهداف اخلطة احلكومية
 إطالق اخلطة اجلهوية للمساواة جلهة الرابط-سال-القنيطرة« يف مارس
 ،2020وذلك يف إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بني جملس جهة الرابط-
سال-القنيطرة و وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛
 وضع برانمج عمل تفعيل اخلطة اجلهوية للمساواة يتضمن خاصة برانمج
دعم وأتهيل التعاونيات النسائية ابجلهة و برانمج دعم وأتهيل التعاونيات
النسائية ابجلهة؛
 إطالق برامج جمالية لتأهيل والتمكني القتصادي للنساء والفنيات تنزيال
لربانمج «مغرب التمكني».

الشراكة مع اجملالس الرتابية:

 مواصلة تنفيذ اخلطة اجلهوية للمساواة "إكرام" جبهة الرابط-سال-
القنيطرة؛
 إبرام اتفاقية شراكة مع جهات أخرى من أجل بلورة وتنفيذ خطط
جهوية للمساواة؛
 وضع برانمج لتقوية قدرات اجلماعات الرتابية يف جمال ادماج مقاربة
النوع.
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 .1الربانمج الوطين التنفيذي  2020-2015للسياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة 2025-2015
املنجزات
مت خالل سنة  2020إجناز  14تدبريا تتحمل الوزارة مسؤولية إجنازت يف الربانمج ،وذلك كما يلي:
 تضمني معايري وقواعد دنيا تتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال يف النصوص التطبيقية للقانون
65.15؛
 إعداد دفاتر التحمالت لتطبيق القانون 65.15؛
 القانون املتعلق ابلعاملني االجتماعيني؛
 تكوين العاملني الذين هم على اتصال مع األطفال؛
 إطالق محلة وطنية تواصلية لتعزيز الوقاية ومحاية األطفال ضد خمتلف أشكال اإلساءة والعنف
واالستغالل واإلمهال ،بتاريخ  19أكتوبر ،ومتتد على ستة أشهر؛
 توقيع اتفاقية شراكة مع املرصد الوطين حلقوق الطفل ،من أجل تعزيز خدمات الرقم األخضر والرقم
املختصر واملنصة اإللكرتونية ،مببلغ يتجاوز  3،5مليون درهم؛
 وضع خالاي مبراكز املواكبة حلماية الطفولة مكلفة بتدبري املنظومة املعلوماتية املندجمة لتتبع الطفل يف مدار
احلماية؛
 االنتهاء من إعداد دفرت حتمالت املنظومة املعلوماتية اإلقليمية املندجمة لتتبع الطفل يف مدار احلماية يف
شتنرب  ،2020ومن املتوقع إطالق املنظومة املعلوماتية يف أحد األقاليم النموذجية يف يناير 2020
كمرحلة جتريبية؛
 حتسني جودة اخلدمات لتشمل مواكبة الشباب املغادرين ملؤسسات الرعاية االجتماعية؛
 تعزيز دعم متدرس األطفال يف وضعية هشاشة مبن فيهم األطفال يف وضعية إعاقة.

التدابري املربجمة
 تنظيم املناظرة الوطنية الثانية حول السياسة
العمومية املندجمة حلماية الطفولة؛
 تقييم نصف مرحلي للسياسة العمومية املندجمة
حلماية الطفولة 2025-2015؛
 إعداد الربانمج الوطين التنفيذي للمرحلة الثانية
.2025-2021
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 .2برانمج «والدان» إلحداث األجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة
املنجزات
 إطالق األجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة بثمانية ( )8أقاليم
منوذجية :طنجة ،الرابط ،سال ،مكناس ،الدار البيضاء آنفا ،مراكش،
أكادير ،العيون.
 إحداث ستة ( )06جلن إقليمية حلماية الطفولة ،بكل من طنجة،
سال ،مكناس ،مراكش ،أكادير ،العيون.
 إحداث مثانية مراكز املواكبة حلماية الطفولة ابألقاليم املستهدفة؛
 إطالق برانمج للتكوين يف جمال محاية الطفولة لفائدة العاملني مبراكز
املواكبة حلماية الطفولة ابألقاليم النموذجية ،وإجناز  08دورات من
أصل  12دورة تكوينية.
 إعداد دفرت حتمالت املنظومة املعلوماتية اإلقليمية املندجمة لتتبع الطفل
داخل مدار احلماية.

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

التدابري املربجمة
 إطالق األجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة بعشرة أقاليم جديدة:
بين مالل ،وجدة ،فاس ،الراشدية ،سيدي قاسم ،اتوانت ،سطات،
اجلديدة ،اترودانت.
 إطالق املنظومة املعلوماتية املندجمة لتتبع الطفل داخل مدار احلماية
يف مرحلة جتريبية أبحد األقاليم النموذجية.
 إعداد أدوات مواكبة اجلهاز الرتايب املندمج حلماية الطفولة  :بروتوكول
محاية الطفولة ،دليل إعداد خطط العمل اإلقليمية حلماية الطفولة،
دليل إعداد التقارير اإلقليمية يف جمال محاية الطفولة ،مرجع موحد
لتقييم وضعيات اخلطر يف جمال محاية الطفولة.
 تقييم الربانمج التكويين لسنة  ،2020وإعداد برانمج التكوين
املستمر لسنة .2021
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 .3خطة عمل محاية األطفال من االستغالل يف التسول
املنجزات
 إطالق الوزارة ورائسة النيابة العامة ،بتنسيق مع القطاعات احلكومية
واجلمعيات ،خطة العمل بثالث عماالت منوذجية :الرابط ،وسال،
ومتارة ،بتاريخ  04دجنرب  ،2019ويف اإلطار مت:
 وضع مسار متفق عليه حلماية األطفال من االستغالل يف
التسول يشمل احلماية القضائية ،التكفل الطيب والنفسي،
الرعاية االجتماعية ،الرتبية والتكوين والتتبع والتقييم؛
 وضع فريق عمل ميداين يتكون من خمتلف املصاحل املعنية
وفريق للمساعدة االجتماعية؛
 وضع  12دليال عمليا لفائدة فرق العمل امليدانية؛
 سحب  97طفال منهم  53ذكور و 44من اإلانث يف
العماالت النموذجية.
 دعم مؤسسات الرعاية االجتماعية املعنية لتعزيز الطاقة
االستيعابية اخلاصة ابإليواء االستعجايل املؤقت.
تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

التدابري املربجمة
 مواصلة تفعيل خطة العمل ابلعماالت النموذجية الثالث،
ومنذجتها؛
 إطالق محلة تواصلية للوقاية ومحاية األطفال من االستغالل يف
التسول؛
 إطالق خطة العمل أبقاليم وعماالت أخرى يف أفق تعميمها
تدرجييا.
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 .4خطة عمل للوقاية ومحاية األطفال يف وضعية هشة من عدوى كوروان
املنجزات













وضع فرق للمساعدة االجتماعية لألطفال جبميع أقاليم اململكة تتكون من حوايل  300عامل
اجتماعي هبدف تعزيز اليقظة واالستماع وتتبع وضعية  3852طفل ظلوا خالل فرتة احلجر
الصحي وتقييد احلركة ،ب  75مؤسسة للرعاية االجتماعية ،واألطفال يف وضعية الشارع؛
التكفل ب  986طفل من الشارع ،منهم  639ذكور و  347إانث ،إ غاية  03يوليوز
 ،2020ب  66مؤسسة للرعاية االجتماعية و 51مركزا وفضاء لإليواء املستعجل؛
إدماج  224طفال داخل أسرهم ،وإيداع  360طفال مبؤسسات الرعاية االجتماعية ،و354
بفضاءات اإليواء املستعجل؛
تقدمي الدعم النفسي عن بعد لفائدة  285طفل ،منهم  184ذكور و  98إانث ،داخل
مؤسسات الرعاية االجتماعية؛
توزيع عدة النظافة الشخصية على  4300طفل ب  123مركزا ،منهم  1196إانث
و3103؛
إعداد وتوزيع مطوايت وملصقات مالئمة لألطفال حول طرق الوقاية من عدوى الفريوس؛
إعداد وتوزيع مخسة أشرطة فيديو حول طرق وآليات العمل مع األطفال داخل مؤسسات
الرعاية االجتماعية ،خالل فرتة احلجر الصحي وتقييد احلركة ،مشلت جماالت الوقاية من العنف،
املواكبة النفسية ،الدارسة عن بعد ،الوقاية من انتقال العدوى.

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

التدابري املربجمة








مواصلة التعبئة للوقاية من انتقال العدوى داخل مؤسسات الرعاية
االجتماعية لألطفال؛
دعم جهود النظافة والوقاية من العدوى لفائدة دور الطالب (ة) بعد
فتحها لفائدة األطفال والشباب؛
وضع برامج فردية لفائدة األطفال يف وضعية الشارع املتكفل هبم خالل
فرتة احلجر الصحي ،تراعي النوع االجتماعي ،تشمل معاجلة اإلدمان،
الدعم واملواكبة النفسية ،اإلدماج يف منظومة الرتبية والتكوين؛
مواصلة تقدمي الدعم النفسي عن بعد لفائدة األطفال مبؤسسات الرعاية
االجتماعية.
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 .5برانمج مدن بدون أطفال يف وضعية الشارع
املنجزات






وضع إسعافات اجتماعية متنقلة لألطفال يف وضعية الشارع:
 إطالق إسعاف اجتماعي بطنجة ،بدعم مايل يقدر ب  4مليون درهم؛ مواصلة دعم االسعاف االجتماعي املتنقل بكل من الدار البيضاء ومكناس،مببلغ  4،3مليون درهم؛
 توقيع اتفاقية شراكة مع التعاون الوطين لوضع إسعافات اجتماعية متنقلةبستة ( )6أقاليم ،مببلغ  20.000.000,00درهم.
املساعدة االجتماعية وإعادة إدماج األطفال يف وضعية الشارع املتكفل هبم:
اإلعالن عن طلب مشاريع اجلمعيات العاملة يف جمال األطفال يف وضعية
الشارع برسم السنة املالية 2020؛
تنظيم أربع دورات تكوينية للعاملني مبراكز املواكبة حلماية الطفولة حول إعادة
إدماج األطفال يف وضعية الشارع.

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

التدابري املربجمة










تتبع إحداث ستة إسعافات اجتماعية متنقلة لألطفال يف وضعية
الشارع؛
مواصلة دعم االسعافات االجتماعية املتنقلة بكل من الدار
البيضاء ،مكناس ،طنجة؛
وضع مشاريع مع مؤسسات الرعاية االجتماعية يف جمال إعادة
إدماج األطفال يف وضعية الشارع املتكفل هبم خالل فرتة الطوارئ
الصحية ،يف إطار اتفاقية الشراكة مع التعاون الوطين؛
تتبع تفعيل املشاريع املنتقاة يف إطار طلب مشاريع اجلمعيات يف
جمال إعادة إدماج األطفال يف وضعية الشارع؛
وضع برانمج للتكوين يف جمال إعادة إدماج األطفال يف وضعية
الشارع لفائدة العاملني ابإلسعافات االجتماعية املتنقلة ومؤسسات
الرعاية االجتماعية واجلمعيات الشريكة.
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 .6برانمج «مواكبة» لألطفال والشباب املقبلني على مغادرة مؤسسات الرعاية االجتماعية ملا بعد  18سنة
املنجزات








مواصلة تفعيل مشروع مواكبة  450نزيل مبؤسسات الرعاية االجتماعية التابعة لقرى
األطفال املسعفني ابملغرب إعداد مغادرهتم للمؤسسات بعد بلوغهم  18سنة؛
مواصلة تفعيل مشروع مواكبة  2250من نزالء  25مؤسسة للرعاية االجتماعية
للطفولة وتكوين  50مربيا يف جمال الوساطة االجتماعية:
 تشخيص وضعية األطفال واخلدمات مبؤسسات الرعاية االجتماعية املستهدفة؛ إطالق برانمج للنهوض ابلقدرات يف جمال «املواكبة» يتكون من  07دوراتتكوينية ،حيث مت تنظيم دورتني خالل شهري شتنرب ونونرب 2020؛
إدراج املعايري الدنيا ملواكبة يف مشاريع القرارات بشأن دفاتر التحمالت املتعلقة
ابلشروط اخلاصة املنصوص عليها يف القانون  65-15املتعلق مبؤسسات الرعاية
االجتماعية؛
إعداد خريطة األطفال واخلدمات مبؤسسات الرعاية االجتماعية.
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التدابري املربجمة








مواصلة تفعيل املشاريع املربجمة املتعلقة مبواكبة األطفال
والشباب املقبلني على املغادرين ملؤسسات الرعاية ملا بعد
 18سنة؛
دعم مشاريع جديدة يف جمال «املواكبة» بشراكة مع
اجلمعيات املسرية ملؤسسات الرعاية االجتماعية للطفولة؛
وضع برانمج مندمج ملواكبة األطفال والشباب املغادرين
ملؤسسات الرعاية االجتماعية بعد بلوغهم  18سنة.
تنظيم يوم دراسي لتشخيص وتقييم االدماج االجتماعي
والدراسي مبؤسسات الرعاية االجتماعية ،يف أفق بلورة
نظام فعال.
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 .7النهوض ابملعايري االجتماعية احلمائية لألطفال
املنجزات









إطالق محلة وطنية تواصلية حلماية األطفال ضد العنف واالستغالل
واإلمهال ،ابتداء من  19اكتوبر  2020إ مارس 2021؛
إعداد ونشر دليل لألسر حول محاية األطفال من خماطر األنرتنيت؛
تنظيم لقاء دراسي عن بُعد ،حول موضوع محاية األطفال من خماطر
األنرتنيت على ضوء دليل األسر يوم الثالاثء  24نونرب .2020
إعداد مرجع وطين ودليل عملي يف جمال مشاركة األطفال؛
إطالق دراسة وطنية حول املعايري االجتماعية احلامية لألطفال؛
عقد ندوة علمية دولية حول "مؤشرات اجلودة للمواكبة يف جمال محاية
الطفولة".
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التدابري املربجمة







مواصلة احلملة الوطنية التواصلية حلماية األطفال ضد العنف؛
إعداد دالئل موضوعاتية حول محاية األطفال من خماطر
األنرتنيت؛
وضع خمطط لتفعيل خمرجات الدراسة الوطنية حول املعايري
االجتماعية احلامية لألطفال؛
نشر املرجع الوطين والدليل العملي حول مشاركة األطفال.
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النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة :حصيلة  2020وبرانمج عمل 2021
 .Iالتنسيق وتفعيل األوراش العرضانية للسياسة العمومية

 .1برانمج تتبع وتنسيق تنفيذ خمطط العمل الوطين للسياسة العمومية املندجمة
 .2مشروع إرساء نظام لدعم وتشجيع ومساندة األشخاص يف وضعية إعاقة
 .3مشروع إرساء نظام لتقييم اإلعاقة
 .4تفعيل نظام احلصيص لولوج الوظيفية العمومية
 .5املركز الوطين للرصد والدراسات والتوثيق يف جمال اإلعاقة
__________________________________________________________________

.IIاخلدمات و التكفل و دعم القدرات

 .1الربانمج الوطين للتأهيل يف جمال إعاقة التوحد
 .2الربانمج الوطين لتأهيل وتطوير املؤسسات املستقبلة لألشخاص يف وضعية إعاقة
 .3االستقبال والتوجيه ومنح شواهد اإلعاقة
__________________________________________________________________

 .IIIالولوجيات وإذكاء الوعي والتعبئة للنهوض ابلتنمية الداجمة عرب تعزيز الشراكات اجلماعات الرتابية واجلمعيات العاملة يف جمال االعاقة
 .1برانمج إرساء وتطوير الولوجيات
 .2الشراكة مع اجلمعيات الكربى
 .3تدابري استثنائية ملواجهة جائحة كوروان
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 .Iالتنسيق وتفعيل األوراش العرضانية للسياسة العمومية
 .1برانمج تتبع وتنسيق تنفيذ خمطط العمل الوطين للسياسة العمومية املندجمة 2021-2017
املنجزات 2020
 إعداد تقرير نصف مرحلي  2019-2017حول إجنازية خمطط العمل
الوطين لتنفيذ السياسة العمومية املندجمة للنهوض حبقوق األشخاص يف
وضعية إعاقة ،استنادا إ املعطيات والبياانت احملينة واملدققة.
 تقدمي حصيلة خمطط العمل الوطين يف االجتماع السادس للجنة التقنية
يف  30شتنرب .2020

مؤشرات اإلجناز

تبلغ نسبة اإلجناز للفرتة  2019-2017حوايل  ،%38,8وقد مهت
أساسا املشاريع املهيكلة اليت هتم اإلطار املعياري للولوجيات ودعم متدرس
األطفال يف وضعية إعاقة والتشغيل وتقوية قدرات الفاعلني ،ومشروع نظام
تقييم اإلعاقة ونظام الدعم االجتماعي.

التدابري املربجمة 2021








تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

تنظيم لقاء مع شبكات اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة لتقاسم
نتائج تقييم  2019-2017و التفكري يف املرحلة الثانية للمخطط
2025 -2021
اجتماع اللجنة الوزارية.
االجتماع السابع للجنة التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية؛
تنفيذ برانمج تقوية قدرات أعضاء اللجنة التقنية يف جمال النهوض
حبقوق االشخاص يف وضعية إعاقة؛
إطالق دراسة تقييم خارجية حول تنفيذ خمطط العمل الوطين للفرتة
.2020 – 2017
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 .2مشروع إرساء نظام للدعم االجتماعي والتشجيع واملساندة لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة
يندرج هذا املشروع يف إطار تنزيل املادة  6من القانون اإلطار  97.13للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.
املنجزات 2020

التدابري املربجمة 2021

 تقدمي خمرجات الدراسة إ اللجنة الوزارية الصالح وحكامة منظومة
احلماية االجتماعية؛
 تقدمي خمرجات الدراسة خالل اجمللس احلكومي املنعقد بتاريخ  05دجنرب
2019؛
 إعداد مسودة أولية ملشروع قانون إلرساء نظام الدعم االجتماعي والتشجيع
واملساندة.

 تنظيم لقاء وطين لعرض خمرجات الدراسة املتعلقة هبذا
النظام؛
 بلورة مشروع قانون على ضوء نتائج الدراسة؛
 تتبع مسطرة املصادقة على مشروع القانون.

من أهم نتائج الدراسة حتديد  13خدمة لفائدة االشخاص يف وضعية
إعاقة والتقديرات املالية إ غاية 2030
تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021
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 .3مشروع إرساء نظام لتقييم اإلعاقة
استنادا إىل املادة  23من القانون اإلطار رقم  97.13املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا ،يتم الشروع يف إجناز دراسة إلرساء نظام جديد
لتقييم اإلعاقة سيمكن من منح بطاقة شخص يف وضعية إعاقة.

املنجزات برسم سنة 2020








إعداد دراسة واثئقية ومقارنة ألنظمة تقييم اإلعاقة على الصعيد الدويل وكذا
حتليل للوضعية الراهنة لنظام التقييم املعتمد حاليا؛
تنظيم مؤمتر دويل حول «آليات تقييم اإلعاقة» مبشاركة خرباء وطنيني ودوليني
يومي  20و 21يناير 2020؛
تنظيم اجتماع للجنة قيادة املشروع يوم  17يونيو  2020حيث مت تقدمي
السينايوهني املمكنني لتنفيذ مشروع نظام تقييم اإلعاقة؛
إحداث جموعة اخلرباء ملواكبة الوزارة طيلة مسار تنفيذ مكوانت هذا املشروع
وتنظيم جمموعة من االجتماعات هلذت اجملموعة؛
إعداد وثيقة تتضمن احملددات األساسية إلطار وهياكل وأدوات التقييم (شبكة
التقييم ،سلم القياس ،منوذج الشهادة و/أو السجل الطيب ،منوذج البحث
االجتماعي ،...إعداد تقرير عن عملية اختبار معايري وأدوات)؛
تنظيم استشارة مع خرباء و فاعليني يف اجملال  28-26أكتوبر .2020

التدابري املربجمة 2021
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مواصلة العمل على املكوانت التقنية للنظام اجلديد لتقييم اإلعاقة
(شبكة التقييم ،سلم القياس ،منوذج الشهادة و/أو السجل الطيب،
منوذج البحث االجتماعي ،...إعداد تقرير عن عملية اختبار معايري
وأدوات)؛
اقرتاح اهلياكل املؤسساتية للنظام اجلديد ودفاتر التحمالت اهلياكل
املؤسساتية املسؤولة عن تقييم اإلعاقة؛
تكوين اللجان املتعدة التخصصات املكلفة بتقييم اإلعاقة؛
إعداد مشروع النص التنظيمي اخلاص بشروط وكيفية منح بطاقة
اإلعاقة؛
عقد اللقاءات التشاورية مع الفاعلني املعنيني طيلة مراحل تنفيذ
مكوانت هذا املشروع.
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 .4تفعيل نظام احلصيص لولوج األشخاص يف وضعية إعاقة للوظيفة العمومية
املنجزات 2020






مت يف  15دجنرب  2019تنظيم مباراة تبارى فيها  1277شخصا يف وضعية
إعاقة على  200منصب مربجمة يف قانون املالية لسنة 2019؛
مت ارساء  10شبابيك جهوية الستقبال طلبات املرتشحات واملرتشحني يف
وضعية إعاقة هلذت املباراة؛
مت توفري الرتتيبات التيسريية واملرافقني للمرتشحني؛
مت توزيع  200منصب على القطاعات احلكومية وفق معايري حمددة.
يتم حاليا التحضري لتنظيم املباراة املوحدة يف املناصب املدرجة يف قانون املالية سنة
 2020واليت ستربمج يف شهر دجنرب من خالل توصيات اللجنة الوطنية :
 oاعتماد مقاربة القرب من خالل تنظيم املباراة على املستوى اجلهوي؛
 oاعتماد الرتشيح اإللكرتوين.
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التدابري املربجمة 2021
 املشاركة يف أشغال اللجنة الوطنية الدائمة لدى رائسة احلكومة؛
 تتبع عمليات إدماج األشخاص يف وضعية إعاقة يف القطاعات
املشغلة.
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 .5املركز الوطين للرصد والدراسات والتوثيق يف جمال اإلعاقة
املنجزات 2020

التدابري املربجمة 2021

 مواكبة ودعم املركز يف تنفيذ خمطط عمله؛
 إطالق دراسة إلعداد بيبليوغرافيا يف جمال اإلعاقة ابملغرب؛
 عقد املركز لالجتماع الثالث جمللسه.

 مواصلة مواكبة ودعم املركز لتنفيذ برانمج عمله وخاصة إطالق
دراسات إضافية.
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.IIاخلدمات و التكفل و دعم القدرات
 .1الربانمج الوطين للتأهيل يف جمال إعاقة التوحد «رفيق»
املنجزات 2020







انتقاء  59مكوان ( فوج )2020؛
استكمال التكوين النظري للفوج الثاين من برانمج «رفيق» مع اختاذ مجيع
التدابري الوقائية واالحرتازية على إثر االنتشار الوابئي لفريوس كوروان املستجد
ابلبالد؛
حتديد خريطة التداريب امليدانية؛
انطالق التداريب امليدانية للمستفيدين واملستفيدات من الربانمج ابتداء من 28
شتنرب  ،2020ملدة  8أسابيع؛
تصريف التكوين على املستوى احمللي لفائدة  1200مهين ممارس وأسر األطفال
ذوي التوحد ( .نونرب -دجنرب .)2020
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التدابري املربجمة 2021





انطالق الفوج الثالث من التكوين ابتداء من يناير 2021؛
تصريف التكوين لفائدة  1200مستفيد؛
تتبع وتدبري الربانمج.
رمسلة النتائج وتقييم الربانمج .2021-2019
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 .2الربانمج الوطين لتأهيل وتطوير املؤسسات املستقبلة لألشخاص يف وضعية إعاقة
منجزات 2020

التدابري املربجمة 2021

احملور األول  :تقنني وجتويد اخلدما

احملور األول  :تقنني وجتويد اخلدمات



إعداد دفرت التحمالت اخلاص لكل نوع من املؤسسات حسب نوعية اإلعاقة
( قانون . )65.15

احملور الثاين  :التأهيل املادي للمؤسسات املستقبلة لألشخاص يف وضعية إعاقة
 إعداد شبكة تشخيصية حلاجيات املؤسسات من التأهيل والتجهيز؛

 حصر حاجيات املراكز من حيت التجهيز و التأهيل والتكلفة املالية.

احملور الثالث  :توسيع وتطوير العرض اخلدمايت للمؤسسات عرب املسامهة يف إحداث
مراكز مرجعية

 حتديد خريطة اخلصاص اجملايل ملؤسسات الرعاية االجتماعية؛

 جتميع وتصنيف الطلبات الواردة على الوزارة ( اجلماعات الرتابية ،اجلمعيات).

 مواكبة املراكز حول دفرت التحمالت اخلاص لكل نوع من املؤسسات
حسب نوعية اإلعاقة ( قانون )65.15؛
 وضع مسودة مرجعية معيارية للجودة.

احملور الثاين  :التأهيل املادي للمؤسسات املستقبلة لألشخاص يف وضعية
إعاقة

 اإلجناز امليداين من إرساء الولوجيات والتجهيزات كأولوية للمراكز.

احملور الثالث  :توسيع وتطوير العرض املتعلق خبدمات املؤسسات

 املسامهة يف إحداث مؤسسات متخصصة مرجعية
االحتياجات احمللية.

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

وفق خريطة
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 .3االستقبال والتوجيه ومنح شواهد اإلعاقة
املنجزات 2020







إحداث املنصة الرقمية ”خدمايت“
 khadamaty.social.gov.maللحصول على شهادة اإلعاقة
يف 6يوليوز 2020؛
تعبئة  26مركزا لتوجيه واستقبال األشخاص يف وضعية إعاقة كدفعة أو من
املراكز من أجل تدبري طلبات احلصول على شهادة اإلعاقة؛
إعطاء انطالقة للدفعة الثانية ( 20مركزا)؛
منح ما يزيد على  9000شهادة لإلعاقة منذ انطالق العمل هبذت املنصة
الرقمية (خالل  4أشهر)؛
منح أزيد من  30أتشرية على طلب االستفادة من رسم االسترياد األدىن على
السيارات املعدة خصيصا لألشخاص يف وضعية إعاقة.

التدابري املربجمة 2021


إجناز زايرات ميدانية لتتبع ومواكبة العاملني مبراكز توجيه
ومساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة املكلفني ابملنصة الرقمية
للحصول على شهادة اإلعاقة؛



أتهيل  78مركزا لتوجيه ومساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة
 COAPHمن حيث التكوين وأدوات العمل للقيام بدور
الشباك يف االستقبال والتوجيه ومنح اخلدمات؛



تطوير اخلدمات املقدمة لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة
لتقريبها أكثر إ األشخاص يف وضعية إعاقة وأسرهم.

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021
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 .IIIالولوجيات و إذكاء الوعي والتعبئة للنهوض ابلتنمية الداجمة عرب تعزيز الشراكات مع اجلماعات الرتابية واجلمعيات العاملة يف جمال االعاقة

 .1برانمج إرساء وتطوير الولوجيات:

تنفيذ الربانمج الوطين "مدن ولوجة "

املنجزات 2020
 عقد اتفاقيات شراكة مع  3مجاعات ترابية جديدة يف جمال الولوجيات ،وهي الداخلة ،ورزازات
وتطوان؛
 تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع خمتلف اجلماعات وذلك على الشكل التايل :
 الصنف  :1الدار البيضاء ،الرابط ،وجدة وطنجة :
 الدار البيضاء :نسبة إجناز أشغال الولوجيات بلغت 40%؛ وجدة وطنجة :الدراسات التقنية وإعداد التصاميم املرتبطة بتنفيذ أشغال الولوجيات يف طوراإلجناز؛
 الرابط :إعداد دفاتر التحمالت إلطالق صفقة الدراسة التقنية وإعداد التصاميم. الصنف  : 2اتزة ،فاس ،مكناس ،القنيطرة ،سال ،اجلديدة ،بين مالل ،أكادير وإنزكان :
 حتديد احملاور النموذجية املعنية أبشغال الولوجيات ،وإعداد الواثئق الالزمة إلطالق صفقاتالدراسات التقنية وإعداد التصاميم.
 رصد املسامهات املالية للوزارة من أجل تنفيذ أشغال الولوجيات الصنف  : 3الداخلة ،آسفي ،ورزازات ،سوق أربعاء الغرب ،وزان ،تطوان ،بركان :
 دعم الدراسات التشخيصية لواقع الولوجياتتقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

التدابري املربجمة 2021
 استكمال توقيع اتفاقيات الشراكة مع مجاعة كلميم؛
 مواصلة التنسيق مع اجلماعت املعنية من أجل:




-

الصنف  :1الدار البيضاء ،الرابط ،وجدة وطنجة :
إجناز أشغال الولوجيات ابملدن األربعة.
الصنف  : 2اتزة ،فاس ،مكناس ،القنيطرة ،سال،
اجلديدة ،بين مالل ،أكادير وإنزكان :
إطالق صفقات أشغال الولوجيات ومباشرة عملية اإلرساء.
الصنف  : 3الداخلة ،آسفي ،ورزازات ،سوق أربعاء
الغرب ،وزان ،تطوان ،بركان :
إجناز الدراسات التشخيصية لواقع الولوجيات ابملدن
التسعة.
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.2الشراكة مع اجلمعيات الكربى
املنجزات 2020

 توقيع اتفاقيات شراكة مع مجعيات وطنية كربى يف جماالت موضوعاتية ذات األولوية:





حتسني التكفل ابألطفال دوي إعاقة الديسليكسيا؛
االندماج املهين لألشخاص يف وضعية إعاقة وتوفري املواكبة حلاملي املشاريع املدرة للدخل.
التخييم الدامج لألشخاص يف وضعية إعاقة؛
السياحة الداجمة لألشخاص يف وضعية إعاقة.

التدابري املربجمة 2021
 تتبع تنزيل اتفاقيات الشراكة املوقعة؛
 تنظيم لقاء وطين حول تقييم الشراكة مع اجملتمع
املدين .

 بغالف مايل إمجايل بلغ  7.7مليون درهم.

 .3تدابري استثنائية ملواجهة جائحة كوروان
املنجزات 2020

 إطالق املوقع اإللكرتوين اخلاص بكوفيد  19املوجه لألشخاص يف وضعية إعاقة  https://covid19.social.gov.ma؛
 بث جمموعة من الوصالت التحسيسية حول فريوس كوروان املستجد بلغة اإلشارة عرب مواقع التواصل االجتماعي للوزارة؛

 إجناز  22كبسولة تربوية داجمة  ،مؤطرة من طرف مهنيني تتوزع ا  5أصناف هتم إرشادات للرتويض الطب واإلرشاد النفسي وحصص الكتساب املهارات والقدرات
األساسية للتعلموحصص تعلمية للقراءة والكتابة واحلساب لألطفال يف وضعية إعاقة ذهنية وإرشادات حول اجلوانب النفسية احلركية؛


إرساء "مداومة تربوية" تنخرط فيها مجيع اجلمعيات املنخرطة يف برانمج دعم متدرس الطفال يف وضعية؛

 وضعت الوزارة رهن إشارة أسر األشخاص ذوي التوحد خالاي للتواصل واإلرشاد والتوجيه تسهر عليها كفاءات وطنية مكونة يف إطار برانمج «رفيق».
تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021
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األشخاص املسنون :حصيلة عمل  2020وبرانمج عمل 2021
 .1مشروع السياسة العمومية املندجمة للنهوض أبوضاع األشخاص املسنني؛
 .2الربانمج الوطين لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني للفرتة 2021-2017؛

 .3احلملة الوطنية التحسيسية السادسة لألشخاص املسنني؛
 .4املرصد الوطين لألشخاص املسنني؛
 .5مبادرات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد  19لفائدة األشخاص املسنني.

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021
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 .1مشروع السياسة العمومية املندمجة للنهوض بأوضاع األشخاص املسنين
املنجزات 2020

التدابري املربجمة 2021

مواصلة إعداد مشروع السياسة العمومية املندجمة للنهوض أبوضاع االشخاص املسنني من
خالل متابعة مسلسل التشاورات مع خمتلف الفاعلني واملتدخلني يف اجملال من خالل:

 مصادقة اجمللس احلكومي على مشروع السياسة العمومية املندجمة
للنهوض أبوضاع االشخاص املسنني.

 تنظيم لقاء تشاوري مع اجلمعيات العاملة واملسرية ملؤسسات الرعاية االجتماعية اخلاصة
ابألشخاص املسنني بتاريخ  5فرباير  2020؛

 إحداث اللجنة الوزارية ،واللجنة بني قطاعية ،واللجان اجلهوية من أجل
اإلشراف وتتبع التنفيذ والتقييم للمخطط التنفيذي للسياسة العمومية
املندجمة للنهوض أبوضاع األشخاص املسنني؛

 إرسال النسخة ما قبل النهائية للقطاعات احلكومية من أجل إبداء املالحظات حوهلا
وإغناءها مبقرتحات جديدة ؛

 إعداد التقرير السنوي األول املتعلق بتنزيل السياسة العمومية.

 إدراج مجيع املالحظات املتوصل هبا من خمتلف الشركاء؛
 إحالة النسخة النهائية من مشروع السياسة العمومية على اجمللس احلكومي من أجل
املصادقة؛
 إعداد املخطط التنفيذي هلذت السياسة العمومية.

 ترمجة وطبع التقرير الرتكييب " حنو صياغة إطار اسرتاتيجي حلماية األشخاص املسنني:
اجملاالت وأولوايت التدخل» بشراكة مع اإلسكوا.
تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021
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 .2البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنين
املنجزات

التأهيل املادي للمراكز :توفري احلاجيات املعرب عنها من طرف مراكز الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني
واملتعلقة ابإلصالح والرتميم والتجهيز ،ويف هذا اإلطار ،مت توقيع اتفاقيات شراكة مع  9مجعيات مسرية
ملؤسسات الرعاية االجتماعية اخلاصة ابألشخاص املسنني ،بغالف مايل يقدر ب 4 224 000,00درمها،
وقد مت توقيع ثالثة اتفاقيات شراكة حضوراي خالل اللقاء الوطين إلطالق احلملة التحسيسية السادسة ،الذي
ترأس اشغاله السيد رئيس احلكومة يوم فاتح أكتوبر . 2020

مواكبة املراكز غري املرخصة :يتم حاليا مواكبة املراكز األربعة الغري مرخصة املتبقية بتنسيق مع مؤسسة التعاون
الوطين هبدف حتقيق صفر مؤسسة غري مرخصة.
مواكبة املراكز احملدثة ويف طور البناء  :مت إبرام اتفاقية شراكة بني الوزارة ومؤسسة التعاون الوطين هبدف توفري
التجهيزات الضرورية ل 10مراكز حمدثة بتعبئة  6مليون درهم من ميزانية الوزارة.

تنويع خدمات التكفل عن بعد :مت عقد اتفاقية شراكة برسم سنة  2019مع مؤسسة البصر اخلريية والعاملية
وذلك من أجل إجناز محالت طبية جمانية يف طب العيون لفائدة األشخاص املسنني يف وضعية هشاشة،
واألشخاص املسنني املستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية ،وقدمت رصد ميزانية تقدم
ب 3.000.000,00درهم لدعم هذا املشروع .بلغ عدد املستفيدين من العمليات اجلراحية 2424
مستفيد ومستفيدة  ،وعدد الفحوصات الطبية  ،12575وعدد النظارات املوزعة  4049نظارة ،وعدد
املستفيدين من األدوية  9050بكل من األقاليم التالية  :احلوز ،م اترودانت ،أزيالل ،إ شيشاوة ،وميدلت.
كما مت يف هذا اإلطار برجمة  450عملية جراحية لفائدة املسنني يف وضعية هشاشة إبقليم سطات.

التدابري املربجمة

يف إطار تفعيل برانمج أمان لتأهيل مراكز الرعاية االجتماعية سيتم:
• احملور األول :التأهيل املادي ملراكز الرعاية االجتماعية للمسنني ،مواصلة عمليات
اإلصالح والتجديد والتوسعة وتوفري التجهيزات الالزمة من مراقد وجتهيزات مطبخية
ومعدات طبية وترويضية لفائدة مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني؛
• احملور الثاين :أتهيل املوارد البشرية  :تقوية قدرات املوارد البشرية العاملة مبراكز رعاية
األشخاص املسنني.
• احملور الثالث :معايرة خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنني من خالل
مواكبة  5مراكز إلعداد مشروع املؤسسة اخلاص هبا،
• احملور الرابع :مواكبة املراكز احملدثة وغري املرخصة ،من خالل أتهيلها وجتهيزها
حسب الشروط املنصوص عليها يف القانون  65.15ونصوصه التطبيقية؛
• احملور اخلامس :تنويع اخلدمات لفائدة املسنني :تتبع اتفاقيات الشراكة املتعلقة
بتقدمي خدمات عن بعد لفائدة األشخاص املسنني
• احملور السادس :إعداد برانمج للتنشيط والرتفيه لفائدة األشخاص املسنني وتثمني
خرباهتم من خالل دعم تنظيم أنشطة متنوعة للرتويح والرتفيه داخل وخارج مؤسسات
الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني.

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021
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 .3الحملة التحسيسية لألشخاص املسنين
املنجزات 2020

التدابري املربجمة 2021

مواصلة جهود الوزارة لرتسيخ قيم التكافل وتعزيز قيم التضامن بني األجيال ،بتنظيم احلملة الوطنية التحسيسية
السادسة لفائدة األشخاص املسنني ،خالل اللقاء الوطين الذي ترأس أشغاله السيد رئيس احلكومة يوم فاتح أكتوبر
 ،2020حتت شعار " الناس لكبار كنز يف كل دار" ،وموضوع «:بيئة آمنة لألشخاص املسنني :مسؤوليتنا
مجيعا» ،وابملناسبة مت إجناز ما يلي :
 إعداد ونشر وصلة حتسيسية تلفزية ،وتوزيع امللصقات اخلاصة ابحلملة؛








عرض امللصق اخلاص ابحلملة مبقر اتصاالت املغرب حبي الرايض وذلك يوم اخلميس فاتح أكتوبر2020؛



برجمة ما يناهز أربعني نشاطا جهواي وحمليا بتعاون مع مؤسسة التعاون الوطين مع احرتام التدابري الوقائية يف ظل
جائحة كوفيد؛



املشاركة يف عدة برامج إذاعية حول قضااي املسنني ابملغرب،



إطالق محلة طبية ( طب العيون) إبقليم سطات لفائدة  450مستفيد ومستفيدة؛

-

تنظيم ندوة علمية بشراكة مع املرصد الوطين للمسنني حول موضوع" :رهاانت الرعاية االجتماعية للمسنني يف
زمن اجلائحة"

-

تنظيم يوم دراسي بشراكة مع املعهد الوطين للعمل االجتماعي حول موضوع« :التدخل االجتماعي لفائدة
األشخاص املسنني :آلياته وجماالته».

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

اطالق امحلةل الوطنية التحسيس ية السابعة للشخاص املس نني؛
تنظمي لقاء وطين؛
تنظمي لقاءات وأنشطة هجوية؛
اعداد ونرش وسائط تواصلية.
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 .4املرصد الوطين لألشخاص املسنني
املنجزات








إعداد مشروع التقرير السنوي الثاين حول موضوع :التكفل ابألشخاص املسنني:
الواقع واآلفاق»
العمل على توسيع العضوية ابملرصد الوطين لألشخاص املسنني (مراسلة بعض
القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية ذات الصلة بعمل املرصد)؛
توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان  UNFPAهبدف "دعم
التطور املؤسسايت من خالل إنتاج املعرفة ،وتطوير جودة التكفل ابألشخاص
املسنني»
تنظيم ندوة علمية على هامش الدورة السادسة والعشرون للمعرض الدويل
للكتاب والنشر فرباير  2020حول موضوع" :مشاركة األشخاص املسنون يف
احلياة العامة« :السياسية ،الثقافية والفنية – واالجتماعية» وتكرمي بعض
الشخصيات الفنية املسنة وكذا بعض الشخصيات العاملة يف جمال املسنني ؛
تنظيم ندوة علمية حول موضوع « :رهاانت الرعاية االجتماعية لفائدة
األشخاص املسنني يف زمن جائحة كوفيد »19يف  27أكتوبر .2020

التدابري املربجمة







تقدمي نتائج التقرير السنوي الثاين للمرصد؛
املشاركة يف فعاليات الدورة السابعة والعشرون للمعرض الدويل للكتاب والنشر
فرباير 2021
تنظيم لقاءات وندوات علمية يف جمال النهوض أبوضاع املسنني وقضااي
الشيخوخة؛
إعداد مشروع التقرير السنوي الثالث للمرصد؛
تنظيم زايرة دراسية لفائدة أعضاء املرصد هبدف تبادل التجارب واخلربات يف
جمال علوم الشيخوخة.
إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مراكز الدراسات والبحث لتطوير املعرفة يف
جمال الشيخوحة.
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 .5مبادرات الوزارة ملواهجة تداعيات جاحئة كوفيد  19لفائدة الشخاص املس نني
توزيع عدة السالمة على مراكز الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني:
بشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان ،مت إطالق املرحلة الثانية "لعملية سالمة" ،لفائدة األشخاص املسنني ابعتبارهم الفئة
العمرية األكثر عرضة للخطر بسبب جائحة فريوس "كوروان" املستجد (كوفيد.)19-
وهتدف هذت املبادرة إ :
 توفري معدات السالمة للنظافة والوقاية من فريوس كوروان للمستفيدين واملستفيدات من خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية تقدمي الرعاية والدعم األساسيني بشكل يالئم احتياجاهتا اجلديدة ملواجهة هذا الوابء.بلغ عدد املستفيدين من هذت املبادرة حوايل  1537مستفيد ومستفيدة موزعني على اجلهات التالية  :الرابط سال القنيطرة ،الدار
البيضاء سطات ،فاس مكناس  ،وطنجة تطوان احلسيمة.
التكفل ابألشخاص املسنني بدون مأوى
ابدرت الوزارة إ إطالق عملية إيواء املشردين املعوزين ،ومنها فئة األشخاص املسنني وتوفري فضاءات ومراكز مناسبة إليوائهم ،كتدبري
احرتازي واستثنائي ملواجهة تبعات تفشي فريوس كوروان املستجد ،وذلك بتنسيق مع املصاحل اخلارجية ملؤسسة التعاون الوطين،
والسلطات احمللية ،واجلماعات الرتابية ،ومجعيات اجملتمع املدين ،حيث مت إيواء ما يزيد عن  6600شخص من بينهم األشخاص
املسنني يف وضعية الشارع كما كانت هذت العملية مناسبة إلدماج جمموعة من األشخاص املسنني بوسطهم األسري
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 .5مبادرات الوزارة ملواهجة تداعيات جاحئة كوفيد  19لفائدة الشخاص املس نني
إطالق موقع إلكرتوين خاص بكوفيد  ،19موجهة لألشخاص املسنني تتضمن عدة وصالت حتسيسية توعوية وتوجيهية عن بعد:
 خدمة اإلرشاد والتوجيه واملواكبة عن بعد :
 مت وضع رهن إشارة املواطنني واملواطنات على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة ابألشخاص املسنني ابملوقع الرمسي للوزارة الئحة تضم
معطيات وأمساء مسؤوالت وأطر قسم األسرة واألشخاص املسنني ابلوزارة ،وكذا الئحة منسقيات مؤسسة التعاون الوطين ،من أجل
اإلرشاد والتوجيه واملواكبة عن بعد؛
 إعداد دليل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني ونشرت على البوابة اإللكرتونية للوزارة؛
 إعداد دليل عملي ملواكبة مراكز الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني للتخفيف من حاالت الطوارئ الصحية.
 إعداد وصالت حتسيسية وتوعوية:
 إعداد دعامات تواصلية توعوية وحتسيسية موجهة لألشخاص املسنني الذين يعيشون يف وسطهم األسري ،وكذا املسنني املستفيدين من
خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية حول أهم التدابري االحرتازية و الوقاية من العدوى ،وكذا توجيهات للعاملني داخل هذت
املؤسسات الختاذ قواعد السالمة الصحية وإجراءات الوقاية؛
• إعداد كبسولة حتسيسية وتوعوية لتعزيز وتكثيف النشاط البدين املكيف لفائدة األشخاص املسنني ،وذوي احلركة احملدودة )املقعدين
( يف سياق احلجر الصحي بشراكة مع فريق البحث »فسيولوجيا التمرين واجلهاز العصيب املستقل بكلية الطب والصيدلة جبامعة حممد
اخلامس ابلرابط .
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األسرة :منجزات  2020و برانمج عمل 2021
 .1اإلطار االسرتاتيجي حلماية األسرة
________________________

األسرة ..حصيلة عمل 2018

 .2برانمج النهوض خبدمات الوساطة األسرية واإلرشاد األسري
________________________

 .3برانمج الرتبية الوالدية
______________________

تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 2021

51

 .1اإلطار االسرتاتيجي حلماية األسرة
املنجزات

التدابري املربجمة

 إطالق طلب العروض وانتقاء خربة ملواكبة الوزارة يف إعداد اإلطار االسرتاتيجي حلماية
األسرة و خمططه التنفيذي؛

 املصادقة على مشروع اإلطار االسرتاتيجي حلماية األسرة وخمططه
التنفيذي يف اجمللس احلكومي.
 إحداث اللجنة الوزارية ،واللجنة بني قطاعية ،من أجل اإلشراف وتتبع
التنفيذ والتقييم لإلطار االسرتاتيجي حلماية االسرة ؛
 إعداد التقرير السنوي األول املتعلق بتنزيل اإلطار االسرتاتيجي حلماية
األسرة.

 تنظيم لقاءات تشاورية مع كل من القطاعات احلكومية ،واملؤسسات الوطنية ،ومجعيات
اجملتمع املدين  ،ومراكز الدراسات والبحث العلمي وخرباء يف اجملال أايم 22-21-20
شتنرب 2020؛
 إطالق منصة تفاعلية واالستبيان املتعلق هبا على املوقع اإللكرتوين للوزارة هبدف توسيع
املشاورات مع خمتلف الفاعلني واملتدخلني وكذا املهتمني مبجال االسرة حول مشروع
اإلطار املرجعي حلماية األسرة.

 اإلعداد لتنظيم مناظرة وطنية حول اإلطار االسرتاتيجي حلماية األسرة خالل األسبوع
الثالث من شهر يناير .2021
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برانمج النهوض خبدمات الوساطة األسرية واإلرشاد األسري
املنجزات

 إعداد تقرير حول املعطيات والبياانت اخلاصة ابحلاالت اليت مت استقباهلا من طرف

مراكز الوساطة األسرية برسم سنة 2019؛
 تتبع ومواكبة عمل مراكز الوساطة األسرية املدعمة؛
 إعداد دليل خاص ابجلمعيات العاملة يف جمال الوساطة األسرية؛
تتبع عمل اجلمعيات العاملة يف جمال اإلرشاد األسري (املدعمة برسم سنيت 2016
)2019؛
إعداد دفرت حتمالت خاص ابإلرشاد األسري؛
إعداد اإلطارات املرجعية املتعلقة إبعداد دليل مرجعي خاص ابإلرشاد األسري؛
إعداد دليل ( ) répertoireاجلمعيات العاملة يف اجملال.

التدابري املربجمة
 تتبع ومواكبة عمل مراكز الوساطة األسرية املدعمة؛

 مواصلة دعم مراكز الوساطة األسرية؛






جتميع املعطيات والبياانت اخلاصة ابحلاالت اليت مت استقباهلا من
طرف مراكز الوساطة األسرية برسم سنة  2020وحتليلها؛
مواصلة دعم وتتبع عمل اجلمعيات العاملة يف جمال اإلرشاد
األسري؛
إعداد وتوزيع استمارة خاصة مبجال اإلرشاد األسري هبدف
توحيد آليات العمل يف هذا اجملال؛
إطالق طلب العروض النتقاء خربة تتعلق إبجناز دليل مرجعي
يف جمال اإلرشاد األسري؛
تنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات العاملني يف هذا اجملال.
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برانمج الرتبية الوالدية
املنجزات






التدابري املربجمة

تتبع ومواكبة عمل اجلمعيات العاملة يف جمال الرتبية الوالدية (املدعمة
برسم سنيت  2016و)2019؛
إعداد وترمجة الدليل العملي إلدماج بعد الرتبية الوالدية يف االسرتاتيجيات
القطاعية الوطنية وبرامج التنمية اجملالية إ اللغة لعربية؛
إعداد وترمجة اإلطار املرجعي يف جمال الوالدية اإلجيابية إ اللغة العربية؛
إعداد دليل اجلمعيات العاملة يف جمال الرتبية الوالدية.

دليل الجمعيات
العاملة في مجال
التربية الوالدية
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مواصلة دعم اجلمعيات العاملة يف جمال الرتبية الوالدية؛
ترمجة وطبع دليل املنشط يف جمال الرتبية الوالدية؛
تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلني واجلمعيات العاملة يف
جمال الرتبية الوالدية ؛
تنظيم لقاءات تواصلية لتنزيل وتفعيل الدليل العملي إلدماج
بعد الرتبية الوالدية يف االسرتاتيجيات القطاعية الوطنية،
وبرامج التنمية اجملالية مع القطاعات احلكومية ،واملؤسسات
الوطنية  ،ومعاهد التكوين ،واجلماعات الرتابية.
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التشريع والتعاون الدويل والتواصل
 .1اإلنتاج التشريعي والتنظيمي
_________________
 .2التعاون الدويل
_________________
 .3التواصل
_________________
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 .1اإلنتاج التشريعي والتنظيمي
املنجزات

 إعداد و تتبع مسطرة املصادقة على مشروع قانون رقم  45.18املتعلق بتنظيم مهنة العامالت و العاملني االجتماعني ( املصادقة عليه ابجمللس احلكومي بتاريخ  25يونيو
)2020؛
 إعداد و تتبع مسطرة املصادقة على مشاريع النصوص التطبيقية الالزمة لتنزيل القانون رقم  65.15املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية و يتعلق األمر ب:
 مشروع مرسوم بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم  65.15املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية؛
 مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات قيام مؤسسات الرعاية االجتماعية ابلتكفل ابلغري خارج فضاءاهتا؛
 مشروع مرسوم بتطبيق أحكام املادة  6من القانون رقم ( 65.15يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقدمي مؤسسات الرعاية االجتماعية خلدماهتا بعوض)؛
 مشروع قرار لوزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة يتعلق بتحديد دفرت التحمالت احملدد للشروط العامة (تطبيقا للمادة  12من القانون )65.15؛
 مثانية مشاريع قرارات لوزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واالسرة ( )08تتعلق بدفاتر التحمالت احملددة للشروط اخلاصة ( يتعلق األمر أبصناف مؤسسات الرعاية
االجتماعية حسب ماهو حمدد مبقتضيات املادة  3من القانون رقم  65.15وهي املؤسسات اليت تتو كفالة األطفال املهملني؛ املؤسسات اليت تتو كفالة االطفال
املتمدرسني؛ املؤسسات اليت تتكفل ابألشخاص يف وضعية إعاقة؛ املؤسسات اليت تتكفل ابألشخاص يف وضعية تشرد أو تسول؛ املؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛
املؤسسات اليت تتكفل ابألشخاص املسنني؛ مؤسسات اإلسعاف االجتماعي املتنقل)؛
 مشروع قرار مشرتك لوزير العدل ووزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واالسرة بتحديد شكل ومضمون السجل اخلاص ابملستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية
االجتماعية؛
 مشروع قرار لوزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واالسرة يتعلق بسن نظام للمحاسبة خاص مبؤسسات الرعاية االجتماعية؛
 مثانية مشاريع قرارات لوزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ( )08تتعلق ابألنظمة الداخلية النموذجية ملؤسسات الرعاية االجتماعية حسب أصناف
مؤسسات الرعاية االجتماعية كما هي حمددة قبله .
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 .1اإلنتاج التشريعي والتنظيمي
التدابري املربجمة
 تتبع مسطرة املصادقة على مشروع القانون رقم  45.18يتعلق بتنظيم مهنة العاملني و العامالت االجتماعني ابلربملان؛

 إعداد مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة مبشروع القانون رقم  45.18املتعلق بتنظيم مهنة العاملني و العامالت االجتماعني عقب املصادقة عليه؛
 تتبع مسطرة املصادقة على مجيع النصوص التطبيقية للقانون رقم  65.15املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية؛
 املسامهة يف تنفيذ برانمج مواكبة مؤسسات الرعاية االجتماعية قصد مالءمته مع القانون رقم  65.15املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية؛



مواصلة اإلعداد التدرجيي ملشاريع النصوص التطبيقية ذات الصلة بتنزيل مقتضيات القانون اإلطار رقم  97.13املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية
إعاقة والنهوض هبا؛

 إعداد مشاريع القرارات لوزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة املتعلقة بتعني جلنة التنظيم و جلنة التحكيم اخلاصة جبائزة التميز ,2021-2020
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 .2تعزيز التعاون الدويل
املنجزات

 إجناز برامج التعاون والشراكة مع هيئات دولية وأممية ودول صديقة:
 االحتاد األورويب :دعم اخلطة احلكومية للمساواة احلماية االجتماعية؛
 بلجيكا :النهوض حبقوق املرأة والطفل؛
 هيئة األمم املتحدة للمرأة  :ONU FEMMESدعم مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف واملساواة بني






اجلنسني يف السياسات العمومية؛

صندوق األمم املتحدة للسكان  :UNFPAدعم السياسات العمومية يف جمايل األسرة و املسنني و دعم
تعزيز مكافحة العنف ضد النساء يف املغرب وتوافر وجودة اخلدمات؛
اليونسيف  : :UNICEFدعم السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة؛
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي :PNUDاملسامهة يف إعداد نظام تقييم وطين لإلعاقة؛
االحتاد اإلفريقي  :UAاملشاركة يف اجتماعات اللجان التابعة لالحتاد و إعداد تقارير وطنية؛
جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  :ESCWAاملشاركة يف دورات تكوينية
خمتصة؛

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
 منظمة املرأة العربية :املشاركة يف اللقاءات املنظمة من طرف املنظمة واليت هتم النهوض حبقوق املرأة؛
 البنك اإلفريقي للتنمية :دعم احلماية االجتماعية؛

 :OCDEإعداد املشروع املتعلق ابلتمكني االقتصادي للنساء؛

التدابري املربجمة

 مواصلة تفعيل برامج الشراكة والتعاون الدويل مع:
 االحتاد األورويب؛
 هيئة األمم املتحدة للمرأة؛
 صندوق األمم املتحدة للسكان؛
 اليونسيف؛
 االحتاد اإلفريقي؛
 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي؛
 جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا –اإلسكوا؛
 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية؛
 منظمة املرأة العربية؛
 البنك اإلفريقي للتنمية؛
 البدئ يف مفاوضات مع منظمات و هيئات أخرى.
 توقيع اتفاقيات شراكة جديدة.

 دخول االتفاقيات املوقعة مع بعض الدول الصديقة حيز التنفيذ.
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 .3التواصل
 يف ظل تداعيات جائحة كوفيد  19عملت الوزارة على:

* إعداد مواقع إلكرتونية خاصة بكوفيد  https://covid19.social.gov.ma 19تضمنت إنتاجات موجهة لألشخاص يف
وضعية إعاقة ،وللمرأة يف وضعية صعبة وللطفولة ولألشخاص املسنني ،حيث مت :
 -بث جمموعة من الوصالت التحسيسية حول فريوس كوروان املستجد بلغة اإلشارة؛

 بث  22كبسولة تربوية داجمة لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة؛ أربعة أفالم حتسيسية موجهة ألطفال مؤسسات الرعاية االجتماعية؛ أفالم حتسيسية خاصة ابألشخاص املسنني.* إنتاج  3دالئل خاصة ابلوقاية من اجلائحة.
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 .3التواصل
 إطالق البوابة اإللكرتونية اجلديدة للوزارة بعد إعادة تبويب حمتوايهتا وذلك ل :

جلعلها أكثر قراب من جماالت اهتمام املواطن ومن حاجياته وإضفاء الطابع اخلدمايت عليها
https://www.social.gov.ma
جعل املوقع ولوجا لألشخاص يف وضعية إعاقة ابعتماد املعايري الدولية وآخر التقنيات املستعملة يف اجملال
اعتماد تقنية املباشر  live streamingعلى صفحة الوزارة وعلى صفحة الفايسبوك يف اللقاءات الكربى
والندوات.
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 .3التواصل
الرتويج الواسع لفعاليات احلملة التوعوية الرقمية لوقف العنف ضد النساء يف ظل احلجر الصحي:
• وصلة حتسيسية (ابلعربية واألمازيغية والفرنسية)
• كبسولة حتسيسية تضم رسائل توعوية ل  24من املؤثرين والفنانني واإلعالميني ولشخصيات عامة و مجعويني (ابلعربية واألمازيغية
والفرنسية ولغة اإلشارة)
بلغ اجملموع العام لعدد مرات بث
كل الوصالت التلفزية واإلذاعية  806مرة

 318مرة على شاشات التلفزة:
 488مرة للوصلة اإلذاعية
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 .3التواصل
التدابري املربجمة
 تنزيل اسرتاتيجية للتواصل حول «برامج املساعدة االجتماعية للقطب االجتماعي»؛
 دعم التموقع املؤسسايت للقطاع وللقطب االجتماعي عموما بتعزيز وجودت هويته املؤسساتية يف خمتلف املواقع؛
 مواصلة اإلنتاج الواثئقي من إصدارات ونشرات؛

 إطالق تطبيق إليكرتوين مرتكز على خدمات املساعدة االجتماعية (معلومات ذات طابع خدمايت وسهلة الولوج)؛
 إنتاج برامج حتسيسية وبثها؛
 مواصلة ورش الولوجيات التواصلية وترمجة إنتاجات الوزارة الورقية إ «لغة برايل» والسمعية البصرية إ لغة اإلشارة.
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امليزانية و األنظمة املعلوماتية

 .1تدبري األنظمة املعلوماتية
_____________________
 .2امليزانية والتجهيز
_____________________
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 .2تدبري األنظمة املعلوماتية
املنجزات
 اخنراط الوزارة يف استغالل املنصة الرقمية الوطنية (مكتب الضبط الرقمي) املنجزة من طرف وكالة التنمية الرقمية اليت متكن املتعاملني مع اإلدارات من
إيداع مراسالهتم بطريقة إلكرتونية؛
 تفعيل استغالل منصة الشباك االلكرتوين للمراسالت واليت متكن من تلقي الربيد الوارد على الوزارة عرب مكتب الضبط الرقمي وتوسيع جمال استعماله
على مستوى مجيع املديرايت؛
 توفري و تفعيل استغالل برانمج معلومايت لعقد االجتماعات عن بعد و تعميم استعمال الربيد اإللكرتوين الوظيفي للوزارة؛
 إجناز املنصة الرقمية لتدبري طلبات احلصول على شهادة اإلعاقة؛
 إعداد املواصفات التقنية لتصميم بوابة الكرتونية مؤسساتية ،سهلة الولوج لألشخاص يف وضعية إعاقة(اطالق النسخة العربية)؛
 اخنراط الوزارة يف برانمج  e-Tamkeenلتعزيز كفاءات املوظفات واملوظفني على املستوى املركزي واحمللي يف جمال التحول الرقمي ،الذي مت إطالقه من
طرف وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة/قطاع إصالح اإلدارة.
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 .2تدبري األنظمة املعلوماتية
التدابري املربجمة

 إجناز املخطط املديري الرقمي لألنظمة املعلوماتية للوزارة حلصر اإلجراءات و اخلدمات اليت ستتم رقمنتها؛
 تتبع إجناز النظام املعلومايت لرقمنة تدبري امللفات واملساطر الوظيفية التالية :دعم اجلمعيات ،برانمج ارتقاء ،صندوق التماسك االجتماعي (متدرس األطفال
يف وضعية إعاقة ،املعدات التقنية ،خلق مشاريع مدرة للدخل) ،تدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية ،الدعم املباشر لألرامل ،الشراكة املؤسساتية
واجلمعيات الكربى و كذا تطوير قاعد
 ة معطيات ذات بعد جغرايف؛
 مالئمة فضاء الرتشيح االلكرتوين على بوابة التشغيل العمومي و املنصة الرقمية لتدبري طلبات احلصول على شهادة اإلعاقة لتلقي طلبات املباراة املوحدة
لألشخاص يف وضعية إعاقة بتنسيق مع وزارة االقتصاد و املالية و اصالح اإلدارة /قطاع اصالح اإلدارة؛
 تتبع إجناز برانمج  e-Tamkeenلبلورة و تفعيل املخطط التكويين و املخطط االستعجايل لتعزيز كفاءات املوظفات واملوظفني يف جمال التحول الرقمي
ابلنسبة لإلدارات العمومية؛
 تتبع إجناز املنظومة املعلوماتية املندجمة لتتبع الطفل يف جمال احلماية؛

 أتهيل البنية التحتية لألنظمة املعلوماتية :أجهزة الشبكة املعلوماتية وأنظمة احلماية ،يف إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الوطنية ألمن النظم املعلوماتية.
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 .2امليزانية و التجهيز حصيلة 2020
املنجزات
الربجمة وتتبع تنفيذ امليزانية -القانون التنظيمي اجلديد للمالية
• إعداد مشروع جناعة األداء برسم سنة 2020
• إعداد الوثيقة اخلاصة ابلربجمة لثالث سنوات 2022-2020
 إعداد ميزانية النوع ،ميزانية املواطن ،املذكرة املتعلقة ابلتوزيع اجلهوي
للمشاريع االستثمارية.
• إعداد تقرير جناعة األداء برسم سنة 2019
• تتبع تنفيد االلتزامات املسطرة يف مشروع جناعة األداء لسنة 2020
وكذا توصيات املفتشية العامة للمالية

املشرتايت ،احملاسبة ،تدبري املمتلكات ،اللوجستيك و تنظيم
التظاهرات
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 .2تقوية التواصل املؤسسايت

التدابري املربجمة

الربجمة وتتبع تنفيذ امليزانية -القانون التنظيمي اجلديد
للمالية
 مواصلة تنزيل القانون التنظيمي للمالية
 وضع برجمة ميزانياتية لثالث سنوات 2023-2021
 إعداد مشروع جناعة األداء برسم سنة 2021
 إعداد التقرير حول جناعة األداء برسم سنة .2020
 إعداد ميزانية النوع ،ميزانية املواطن ،املذكرة املتعلقة ابلتوزيع
اجلهوي للمشاريع االستثمارية.
 تتبع تنفيذ االلتزامات املسطرة يف مشروع جناعة األداء لسنة
.2021
املشرتايت ،احملاسبة ،تدبري املمتلكات ،اللوجستيك و تنظيم
التظاهرات
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امليزانية العامة برسم سنة 2021
بلغت ميزانية وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة  ،برسم سنة ،2021
ما جمموعه  747 517 000درمها موزعة كالتايل:

املبالغ ابلدرهم

املالية السنة

2020

2021

نسبة التغيري

نفقات املوظفني

71 290 000

71 917 000

% 0,88

ميزانية التسيري

517 202 000

512 600 000

% -0,89

ميزانية االستثمار

163 500 000

163 000 000

% -0,31

اجملموع

)*( 751 992 000

747 517 000

% -0,60

(*) لإلشارة فالمبلغ األولي لميزانية  2020قبل اعتماد قنون المالية التعديلي وصل إلى  824.792.000أي بفارق  -10.33 %عن ميزانية 2021
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برسم سنة
 2021سنة 2019
العامة برسم
امليزانية العامةامليزانية
تتوزع امليزانية املرصودة حسب نوعية االعتمادات كما يلي:
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ميزانية التسيري برسم سنة 2021
املبالغ ابلدرهم

2020

2021

نسبة التغيري

السنة املالية
الوزارة

62 202 000

48 600 000

-%27,98

التعاون الوطين

357 000 000

364 000 000

%1,92

وكالة التنمية االجتماعية

98 000 000

100 000 000

% 2,04

اجملموع

517 202 000

512 600 000

-%0,90
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ميزانية االستثمار برسم سنة 2021

املبالغ ابلدرهم

2020

2021

نسبة التغيري

السنة املالية
الوزارة

119 100 000

142 600 000

%16,48

التعاون الوطين

19 400 000

20 400 000

%5,15

وكالة التنمية االجتماعية

25 000 000

-

-

اجملموع

163 500 000

163 000 000

-%0,30
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توزيع امليزانية حسب مكوانت القطب االجتماعي

ميزانية التسيير

ميزانية االستثمار
0%

9%

13%
20%

الوزارة

الوزارة

71%
التعاون الوطني

87%

التعاون الوطني

وكالة التنمية
االجتماعية
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شكرا عىل حسن انتباهمك

ﻣﻠﺧــــــص اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

ﻣ ﺺ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة و ﺳﺮة
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2021
ﺷ ﻠﺖ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺸﺮوع ﺬﻩ اﳌ اﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋ ﻣﻦ
ﻤﻴﺔ اﻟ ﻳﻜ ﺴ ﺎ ﺬا
ﺧﻼﻟ ﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋ
اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻈﺮا ﻟﺪورﻩ اﻟ ﺎم اﻟ ﻮض ﺑﺎﻷوﺿﺎع ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ ن،
وﻣﺠﺎﻻت ﺗﺪﺧﻠﮫ اﳌﺘﻌﺪدة ،وﻛﺬا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴ ﺪﻓﺔ.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ أن ﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺠ ﻮدات ﻣﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻮزارة ،ﻏ أ ﺎ ﺗﺒﻘﻰ وﺣﺪ ﺎ ﻏ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ،إذ أن
واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻔﺮض ﻣﻌﮫ ﺿﺮورة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺒﻌﺪ ﻗﺘﺼﺎدي،
ﺣﻴﺚ أن ﻣﺤﺎر ﺔ ﻣﻈﺎ ﺮ اﻟﻔﻘﺮ واﻟ ﺸﺎﺷﺔ واﻟ ﻤ ﺶ و ﻗﺼﺎء ﺟﺘﻤﺎ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ ﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻮ ﺔ ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ و ﻌﺰ ﺰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸ ﻞ ﻋﺎم ،إﺿﺎﻓﺔ إ أن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻌﺮف ﺗﺪاﺧﻞ
ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت وزار ﺔ ،ﻣﺮ اﻟﺬي ﺴﺘﺪ ﺿﺮورة ﺑﻠﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺴﻮد ﺎ ﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺬا ،وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻜﺒ  ،وﻏ اﳌﻔ ﻮم
ﻹﺧﺮاج ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ إ ﺣ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ا ﺎﺟﺔ اﳌ ﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟ ﻴﺄة
وﻛﺬا اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠ ﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 103.13
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎر ﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء ،ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟ ﺴﺎء
اﳌﻌﻨﻔﺎت ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ.
واﺳﺘﻐﺮ ﺖ ﻋﺪة ﻣﺴ ﺸﺎرات ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻧﺨﻔﺎض اﳌ اﻧﻴﺔ
اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻠﻮزارة ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  2021ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ  ،2020ﻋﻠﻤﺎ
أن ﻣﺨﻠﻔﺎت ا ﺎﺋﺤﺔ أﺛﺮت ﺸ ﻞ ﻛﺒ ﻋ اﻟﻔﺌﺎت اﻟ ﺸﺔ اﻟ ﺸﺮف ﻋﻠ ﺎ
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اﻟﻮزارة ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ أن اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﳌﻌﺎ ﺔ ﺬﻩ ﺛﺎر ﻋ اﻟ ﺴﺎء و ﻃﻔﺎل
واﳌﺴﻨ ن ﺳﺘ ﻮن أﻛ  ،ﻧ ﻴﺠﺔ ﺬﻩ ا ﺎﺋﺤﺔ ،ﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬﻩ ا ﻮﻣﺔ
ﻌ ن ﻋﺘﺒﺎرأﺛﻨﺎء إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺬﻩ اﳌ اﻧﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﺮاﻣﻲ إ إدﻣﺎج ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ
ﺬا
إﻃﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻈﻮا ﺮ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ ﻳﺪﺧﻞ
اﳌﺠﺎل ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت و ﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻣ ﺎﺗﺐ
اﻟﺪراﺳﺎت و ﺿﻄﻼع ﻋ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎر ﺮ ﻣﺎ ﺎن ﻟ ﺮ اﻟﺼ ﻣﻦ
ﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻃﻔﺎل واﳌﺴﻨ ن ،ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
ا ﻌ ﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋ
ﺗﺪ ﻮر أوﺿﺎع اﳌﺼﺎﺑ ن ﻣ ﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ أﻣﺎم ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮاض
ﺧﺮى ﻏ ﻓ وس ﻮﻓﻴﺪ 19-ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ أو ﻣﺮاض اﻟﻌﺼ ﻴﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﻮي ،ﻓﻘﺪ ﻌﺮﺿﻮا إ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﺎ ﻞ
اﻟ ﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻧ ﻴﺠﺔ ﺿﻄﺮاب اﳌﻔﺎ واﻟﺪاﺋﻢ إﻳﻘﺎع
ا ﻴﺎة واﻟﻌﺎدات واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ا ﺮ اﻟﺼ  ،ﻛﻤﺎ
ﺧﻠﺼﺖ إ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﺎ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع،
ﺣﻴﺚ إن ا ﺮ اﻟﺼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳ ﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﻠﻖ و ﻛﺘﺌﺎب وﺣ
اﺿﻄﺮاب ﻣﺎ ﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ،و ﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ اﻟﺘﻘﺮ ﺮ اﻟﺬي أﻧﺠـﺰﺗﮫ اﳌﻨﺪو ﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴـﻂ ،اﻟﻔ ة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  14إ  23أﺑﺮ ـﻞ ،2020ﻟـﺪى
ﺳﺮ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗ ﺒﻊ ﺗﻜﻴﻒ ﻧﻤﻂ ﻋ ﺶ ﺳﺮ ﺗﺤـﺖ وﻃـﺄة ا ﺮ اﻟﺼ ،
و ﺸـ ﻞ اﻟﻘﻠـﻖ أ ـﻢ أﺛـﺮﻧﻔـ ﻟ ـﺮ اﻟ ـﻲ ﻟـﺪى ﺳﺮ.
ﺬا ،وﺗﺒﻠﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺪاﺧﻼت واﳌﻮاﻗﻒ واﻟ ﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل
اﳌﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :


اﳌﺮأة وﻣﻨﺎ ﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ :

ﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﻒ وﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛ ات ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎر ﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء ،وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ اﻟﻌﻤﻞ
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ﻋ ﻐﻴ اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻌﻨﻒ ﻗﺪ ﻳﻄﺎل أﻳﻀﺎ
اﻟﺮﺟﺎل ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻳ ﻨﻮع ﻣﺎ ﺑ ن ﺟﺴﺪي وﻟﻔﻈﻲ وﻋﻨﻒ ﺣ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﺘﻤﺎ .
ﺎح ﻋ أ ﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻨﻒ وأن ﻳﺘﻀﻤﻦ
وﺗﻢ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  103.13ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت أﻛ ردﻋﺎ ﳌﺤﺎر ﺔ ﻇﺎ ﺮة اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء.
وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔ ﻳﺔ ﻟﻠ ﺴﺎء ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب
ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ اﻟ ﺴﺎء ﺣ داﺧﻞ ﺣﺰاب ،وأﻳﻀﺎ ﺿﻤﻦ اﻟ اﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰ ﺔ ،إذ ﻳﺘﻢ
ﻐﻴ ﺐ ﺣﻀﻮر اﻟ ﺴﺎء ،ﻣﺮاﻟﺬي ﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻟ ﺎ ﺎ ﺬا اﻟﺸﺄن.
وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺟﺮاءات اﻟ اﺗﺨﺬ ﺎ اﻟﻮزارة ﻗﺼﺪ ﻣﺘﺎ ﻌﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء أﺛﻨﺎء ﻓ ة ا ﺮ اﻟﺼ  ،وﻋﻦ رﻗﺎم اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﺪد
اﻟ ﺴﺎء اﳌﻌﻨﻔﺎت ﺧﻼل ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ،وإن ﺎﻧﺖ ﻨﺎك إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل
اﻟ ﺴﺎء اﻟﻠﻮا ﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ،ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم ﺻﻌﻮ ﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺧﻼل ﺬﻩ
اﻟﻔ ة.
وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل ﻣﺂل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  190واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 206
اﳌﺘﻌﻠﻘﺘ ن ﺑﻤﺤﺎر ﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﺮش ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮة وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻐ ﻣ ﻴ ﻞ واﻟ
ﺗ ﺘﺞ ﻓﻴﮫ اﻟ ﺴﺎء ﺸ ﻞ ﻛﺒ وﺧﻠﻖ ﺗﺤﻔ ات ﺿﺮ ﻴﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪاﻟﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت وﻣﻮاﻛﺒ ﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻏ اﳌ ﻴ ﻞ.
ﺎح ﻋ ﺗﺜﻤ ن اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺠﺎ ﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﻮت و ﺷﺎدة
وﺗﻢ
ﺑﺎﻟ ﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﻔﻮف ﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟ ﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ا ﺎﺋﺤﺔ وأر ﺎب
اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻼ ﻲ ﻗﻤﻦ ﺑﺪور ﻛﺒ ﺧﻼل ﻓ ة ا ﺮاﻟﺼ .
وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل ﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة ﻣﻦ
اﻟﻮاﺣﺎت
أﺟﻞ ﺗ ﺒﻊ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺮأة اﻟﻘﺮو ﺔ واﻟ ﺴﺎء اﻟﻼ ﻲ ﻌﺸﻦ
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واﻟﺮواﺣﻞ ،وﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﺪرس أﻃﻔﺎﻟ ﻦ وإن ﺎﻧﺖ ﻨﺎك ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﻳﻀﺎ
ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟ ﺴﺎء اﻟ ﻴﻨﺎت.
وﺗﻢ اﻗ اح ﺗﻮﻓ ﻋﻼج ﻧﻔ ﻟﻠ ﺴﺎء و ﺸ ﻞ ﻣﺠﺎ ﻲ ،وﺧﻠﻖ ﺧﻼﻳﺎ
ﻟﻠﻘﺮب وﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻮﺿﻌﻴ ﻢ وﻛﺬا اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﻟﻈﺎ ﺮة اﻟﻌﻨﻒ أﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﻤﻞ.
وأﻋﺮب أﺣﺪ اﻟﺴﺎدة اﳌﺘﺪﺧﻠ ن أﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﺗﺜﻤ ن اﻟ اﻣﺞ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟ ﺗﻢ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2012واﻟ ﺎدﻓﺔ إ دﻋﻢ اﻟ ﺴﺎء.
ﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ أن اﳌﻨﺪو ﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﻛﺸﻔﺖ ﺎﻳﺔ
ﺳﺒﻮع اﳌﺎ  ،إﻃﺎر ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ،ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺚ وﻃ ﺣﻮل اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ،اﻟﻔ ة اﳌﻤﺘﺪة ﺑ ن ﻓ اﻳﺮ و ﻮﻟﻴﻮز ،2019
ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻷول ﻣﺮة اﳌﻐﺮب ،اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء اﻟ ﻳﺘﺤﻤﻠ ﺎ
ﻓﺮاد وأﺳﺮ ﻢ ﺎﻓﺔ ﻓﻀﺎءات اﻟﻌ ﺶ ،ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺸﻜ اﻟﻌﻨﻒ ا ﺴﺪي
ﺧﻼل ال 12ﺷ ًﺮا اﻟ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺒﺤﺚ ،و ﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
وا
ﻴﻞ  2.85ﻣﻠﻴﺎردر ﻢ ،أو  957در ﻤﺎ ﻟ ﻞ ﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺪل
ﺑﺎﳌﻐﺮب
اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ.
و ﺸﻤﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء
اﳌﺼﺎر ﻒ اﳌﺆداة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﻟﻮج إ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا ﺪﻣﺎت )اﻟ ﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺸﺮﻃﺔ( ،و ﻳﻮاء و ﻌﻮ ﺾ أو إﺻﻼح اﳌﻤﺘﻠ ﺎت اﻟ ﺗﻢ إﺗﻼﻓ ﺎ .وﺗﺘﻌﻠﻖ
اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة "ﺑﺘ ﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ" اﻟ ﺸﻤﻞ
ﻓﻘﺪان اﻟﺪﺧﻞ ﺴ ﺐ اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆدى ﻋﻨﮫ واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ أداء
ﻋﻤﺎل اﳌ ﻟﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.
وأو ﺖ اﳌﻨﺪو ﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ أن  22.8ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺑ ن
اﻟﻼ ﻲ ﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟ ﺴﺎء ﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ا ﺴﺪي أو ا
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ﺧﻼل  12ﺷ ًﺮا اﻟ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺒﺤﺚ أو أﺳﺮ ﻦ ،أﻳﺎ ﺎن ﻣﺠﺎل اﻟﻌ ﺶ،
ﺗﺘﺤﻤﻠﻦ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻌﻨﻒ.
وأﺑﺮزت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺸ ﻞ ا ﺰء ﻛ ﻣﻦ
اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺼﺔ  2.33) ٪82ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ٪18
ﻓﻘﻂ ﻛﺤﺼﺔ ﻟﻠﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ) 517ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ( .و ﺤﺘﻜﺮ اﻟﻔﻀﺎء
اﻟﺰو ﻟﻮﺣﺪﻩ أﻛ ﻣﻦ ﺛﻠ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑﺤﺼﺔ
) %70ﺗ ﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 1.98ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ( ،ﻳﻠﻴﮫ ﻓﻀﺎء ﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﺼﺔ  448) %16ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ( ،ﺛﻢ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋ ﺑﺤﺼﺔ
 366) %13ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ(.
وﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر أ ن اﻓﺘﻘﺎر اﳌﺮأة إ اﻟﻔﺮص ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻮة
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﻘﺮ ﺑ ن ﺟﻴﺎل ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟ ﺴﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ
ﻳﻤﺘﻠﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎت وﻗﺪرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺎﻣﻨﺔ ،ﻓﺴﻮف ﺴﺘﻤﺮ ﺳﺮ و ﺴﺘﻤﺮ
اﳌﺠﺘﻤﻊ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺑﺎ ﻆ وﻓﺎدح ﻟ ﺬا اﻟﻘﺼﻮر .ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎر ﺮ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻟﺘﺬﻛ ﺑﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﮫ ﺗﻘﺮ ﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺘﻤﺎ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﺒﻴ ﻟﺴﻨﺔ  2016أن اﳌﻐﺮب ﻳﺤﺘﻞ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻨﻮات ﺧ ة ،ﺬا اﻟ اﺟﻊ ﺟﻌﻞ اﳌﻐﺮب ﻳﺤﺘﻞ
اﳌﺮﺗﺒﺔ  137ﻣﻦ  144ﺑﻠﺪا ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑ ن ا ﺴ ن .و ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﻔﺠﻮة ﺑ ن ا ﺴ ن ﻳﺤﺘﻞ اﳌﻐﺮب اﳌﺮﺗﺒﺔ  ،139ﺑ ﻨﻤﺎ اﺣﺘﻞ ﺳﻨﺔ 2014
اﳌﺮﺗﺒﺔ  135ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺴﻴﺎﺳﺎت وآﻟﻴﺎت دﻋﻢ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟ ﺴﺎﺋﻴﺔ
ذات ﻣ ﺎﻧﺎت اﻟﻘﻮ ﺔ ،و ﺨﺼﻮص وﺿﻌﻴﺔ اﻟ ﺴﺎء واﳌﺴﺎواة ﺑ ن ا ﺴ ن
ﻳﻮﺟﺪ اﳌﻐﺮب ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪان ر ﻌﺔ ﺧ ة ﻣﻦ  36ﺑﻠﺪ ذات اﻟﺪﺧﻞ
اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺬﻩ رﻗﺎم ﻟﺘﺼﻮر واﻗﻌﺎ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ إﺷﺮاك
اﳌﺮأة ا ﻴﺎة ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
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ﺎح ﻋ إﻧﺼﺎف اﳌﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام
وﺗﻢ
ﻣﻮال اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ أﻣﺜﻞ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﺳ ﺜﻤﺎر ﺬﻩ
ﻣﻮال واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ا ﺼﻮل ﻋ أﻛ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﻜﻦ.
ﻓﺘﻌﻄﻴﻞ اﳌﺮأة اﳌﺠﺎل ﻗﺘﺼﺎدي ﻌ ﻌﻄﻴﻞ ﻧﺼﻒ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻤﺎ ﻳ ﺘﺞ
ﻋﻨﮫ ﺧﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎ وﺳﻴﺎ وأﺧﻼ و ﺎﻟﺘﺎ إ ﺪار اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ .إن ﻋﻤﻞ
اﳌﺮأة ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إ ز ﺎدة دﺧﻞ ﺳﺮة و ﺎﻟﺘﺎ دﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺣﺴﺐ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻴﺪان ﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺎن ﻣ ﺎﻓﺤﺔ أﺷ ﺎل
اﻟﺘﻤﻴ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺸ ﻞ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟ ﺴﺎء ﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﺑﻞ ﺸ ﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.
واﺳ ﻨﻜﺮ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟ ﻻزاﻟﺖ ﻌ ﺸ ﺎ اﳌﺮأة
اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ اﻟ ﻤ ﺶ و ﻗﺼﺎء واﻟﺘﻤﻴ ﻋ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع
ﺟﺘﻤﺎ ﻋ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ دﻣﻘﺮﻃﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴﺘﮫ ،و ﺤﺮم اﳌﺮأة ﻣﻦ
اﳌﺴﺎ ﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻐﺮب اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
و ﻜﺮس اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻓﻌ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت وإﺟﺮاءات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ،ﻏ أن
رﻗﺎم ﺗﻈﻞ دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ،وﻟﻢ ﺗﺼﻞ إ ﻣﻌﺪل اﻟﺜﻠﺚ اﳌﺤﺪد ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻮﺳﻴﻮاﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻞ اﳌﻐﺮب ﻋ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﺗﺤﺎد اﻟ ﳌﺎن اﻟﺪو  ،اﳌﺮﺗﺒﺔ
 98ﻣﻦ أﺻﻞ193دوﻟﺔ )ﻓ اﻳﺮ  ،(2019ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﳌﺮأة ﺗﺒﻘﻰ ﺟﺪ
ﺿﻌﻴﻔﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ،وﻃﻨﻴﺎ وﺟ ﻮ ﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺸﻐﻞ
اﻟ ﺴﺎء  % 1.19ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ داﺧﻞ دارة ،وذﻟﻚ ﻋ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺄﻧ ﺚ داري ﻳﺼﻞ إ .35%
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اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ :

ﺗﻤ ــﺖ ﺷ ــﺎرة إ ـ أﻧ ــﮫ ﻋ ـ ـ اﻟ ــﺮﻏﻢ ﻣ ــﻦ أن اﳌﻐ ــﺮب ﻗ ــﺪ ﺻ ــﺎدق ﻋ ـ ـ
اﻟﻌﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺗﻔﺎﻗﻴ ــﺎت اﻟ ـ ــﻢ ﺣﻘ ــﻮق اﻟﻄﻔ ــﻞ وﻋ ـ اﻟ ــﺮﻏﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ﺳ ــﺎﻧﺔ
اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟ ﺗﺘﻤﺎ ﻣـﻊ اﻟ اﻣـﺎت اﳌﻐـﺮب اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ـ ـﺬا اﻟﺸـﺄن
واﻟ ـ ﺗﺒ ــﺪأ ﺑ ــﺎ ﻖ اﻟﺪﺳ ــﺘﻮري ﺑ ــﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘ ــﻮق اﻟﻄﻔ ــﻞ إﻻ ان ﻏﻴ ــﺎب ﺳﻴﺎﺳ ــﺔ
وﻃﻨﻴــﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠــﺔ ﻤﺎﻳــﺔ ﻃﻔــﺎل ﺗﺮﺗﻜــﺰﻋ ـ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﳌﺒــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ اﻟﻮا ـ ﻟﻠ ﻴﺌـﺔ اﻟ ـ ﻳﻨـﺎط ـﺎ ﺗ ﺴـﻴﻖ
إﻋﻤ ـ ــﺎل وﺗ ﺒ ـ ــﻊ ـ ــﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﺔ وﺗﻮﺿ ـ ــﻴﺢ أدواروﻣﺴ ـ ــﺆوﻟﻴﺎت أ ـ ــﻢ اﻟ ـ ــﻮزارات
واﻟﻘﻄﺎﻋ ــﺎت اﳌﻌﻨﻴ ــﺔ .ـ ـ ﻌﺰ ــﺰوإﻋﻤ ــﺎل ﺣﻘ ــﻮق اﻟﻄﻔـ ـﻞ ﻣﻤ ــﺎ ﻳﺠﻌ ــﻞ ﻣ ــﻦ ــﺬا
اﳌﻮﺿــﻮع إﺣــﺪى أ ــﻢ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺸــﺎﺋﻜﺔ ـ ﺑﻼدﻧــﺎ واﻟ ـ ﺗﺆﻛــﺪ ﻋ ـ ﻋــﺪم ﺗــﻮﻓﺮ
رادة اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻟــﺪى ا ﻮﻣــﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒــﺔ ـ اﳌﺮا ﻨــﺔ ﻋ ـ اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻟ ﺸــﺮي
اﻟ ـ ﺗﺒ ــﺪأ ﺑﺈﻧﻘ ــﺎذ ﻓﺌ ــﺔ ﻋﺮ ﻀ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺸ ــﻌﺐ اﳌﻐﺮ ــﻲ و ـ ﻓﺌ ــﺔ ﻃﻔ ــﺎل ﺣﻴ ــﺚ
اﺳﺘﻤﺮارﻋﻤﺎﻟﺔ ﻃﻔﺎل.
و ﺎﻟﺘ  ،ﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻈﺎ ﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﻔﺎل
ﻟﻠﺸﻌﻮذة واﻟﻮ ﺑﺨﻄﻮرة ﺬﻩ اﻟﻈﺎ ﺮة.
وﺗﻢ اﻗ اح ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻌﺎﻣﻞ ﻃﻔﺎل ﻣﻊ ﻧ ﻧ ﺖ وﻣﺤﺎر ﺔ ﻧﺤﺮاف ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ
ﺸ ﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﺗﻘﺮ ﺒﺎ إﻃﺎراﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻌﺪ.
وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ إذا ﺗﻢ إﺟﺮاء دراﺳﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة ﺪف
ﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﻟ ﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺧﻼل ﻓ ة ا ﺮ اﻟﺼ  ،وإن ﺎﻧﺖ
ﻨﺎك ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻮادي و ﺣﻴﺎء اﻟ ﺎﻣﺸﻴﺔ واﻟ ﻌﺎ ﻲ
ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴ ﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ
ﻌﺪ.
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وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ اﺣ ام ﺣﻖ ﻃﻔﺎل اﻟ ﻮء ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ
وﻣﻮاﻛﺒ ﻢ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻀﺎ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﺰاع ﺑ ن ﺑﻮ ﻦ
ﺬا ﻃﺎر.
وﺻﺮﺣﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺘﺪﺧﻼت أﻧﮫ إذا ﺎن ﻓ وس ﻮﻓﻴﺪ-
ﺔ ﻃﻔﺎل ﺸ ﻞ ﻛﺒ وﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﺈن
 19ﻻ ﺴ ﺪف ﺴﻦ ا ﻆ
ﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻇ ﻮر
ﺣ از ﺔ ﺎن ﻟ ﺎ ﺗﺄﺛ داﺋﻢ ﻋ
اﻟﺘﺪاﺑ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻨﻮ ﺎت ﻏﻀﺐ واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم .ﺧﺎﺻﺔ
وﻗﺪ اﻗ ن ﻓﺮض ا ﺮ اﻟﺼ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﻃﻔﺎل ﻋﻦ اﻟﺬ ﺎب إ
اﳌﺪرﺳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﮫ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻔﺎ ﳌﺠﻤﻮع اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
اﻟ ﺗﺮ ﻄ ﻢ ﺑﺎﳌﺤﻴﻂ ،و ﻮ اﻧﻘﻄﺎع واﻛﺒﮫ ﻌﺮض ﻣﻔﺮط ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع
ﻧ ﻧﺖ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ.
اﻟﺸﺎﺷﺎت وﳌﺤﺘﻮ ﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎ ﺪ ﻋﻨﻒ ﻋ
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻌ ﺸﻮن داﺧﻞ أﺳﺮ ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻚ ،ﻓﻘﺪ
ﺎﻧﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﺬا اﻟﻮﺿﻊ أﺷﺪ وﻃﺄة ﻋﻠ ﻢ ،إذ ﺎﻧﻮا أﻛ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ.
ﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒ
ﻴﻠﮫ ﺧﻼل ﻓ ة ا ﺮ اﻟﺼ ﻗﺪ ﻳﺆدي إ ﻋﻮدة أﻣﺮاض
اﻟﺬي ﺗﻢ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ا ﻄ ة.
و ﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺘﺪﺧﻼت أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أرﻗﺎم دﻗﻴﻘﺔ
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﳌﻐﺮب،
وﻣﻦ ﻣﺼﺎدر رﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد ﻃﻔﺎل
وﺗﻘﺪر ﻢ ﻌﺾ اﻟ ﻴﺌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺑ ن  30و 50أﻟﻒ ﻃﻔﻞ ،ﺣ ن ﺸ
ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻨﺪو ﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺳﻨﺔ  2017إ أن %30
ﻣﻦ ﻃﻔﺎل ﺑﺪون ﻣﺄوى ﻢ ﻣﻦ ﻧﺎث ،وﻣﻊ ﺎﻣﻞ ﺳﻒ ،ﻌﺮف ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺪن اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ،ﺑﺪون اﺳﺘ ﻨﺎء ،اﻧ ﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ﻷﻃﻔﺎل أﻋﻤﺎر ﺻﻐ ة
ﺗﺠﻮب اﻟﺸﻮارع ﻟﻴﻞ ﺎر ،ﻣﻌﺮﺿ ن ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎ ﺮ ﺳﺘﻐﻼل ﺑﻤﺎ ﻓ ﺎ
 ،ﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺆﻻء ﻃﻔﺎل ﻟﻠﺘﺤﻮل إ ﻣﺠﺮﻣ ن ،ﻓﺈن
ا
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻧ ﺸﺎﻟ ﻢ ﻣﻦ ﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻴﻢ اﻟﺬي ﻌ ﺸﻮﻧﮫ ،ﻓﺴ ﺘﻢ ﺗﺤﻮ ﻠ ﻢ إ
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ﻣﺸﺎر ﻊ ﻣﺠﺮﻣ ن ،و ﺎﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﺣﻤ ﻢ وﻟﻢ
ﺗ ك ﻟ ﻢ ﻓﺮﺻﺔ ا ﻴﺎر أﻣﺎم ﺻﻌﻮ ﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟ ﻌ ﺸﻮ ﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﻴﺼﺒﺤﻮن
ﺎﻳﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮ واﳌﺸﺎ ﻞ ﺳﺮ ﺔ وﻋﺪم ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ا ﻮﻣﻴﺔ.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟ ﺎرﺛﻴﺔ ﳌﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻓﻌﺪد
ﻛﺒ ﻣﻦ ﻃﻔﺎل اﳌﻮدﻋ ن ﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳ ﺌﺔ ﻧﻈﺮا ﻻﻓﺘﻘﺎر
ﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﺠﺎل ﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻟﺘﻜﻔﻞ ﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ
ﻴﻢ ﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ.
أﻏﻠ ﻢ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺸﺎرع ﻋ أن ﻌ ﺶ
و ﺬا راﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻮﺟ ﺔ ﻤﺎﻳﺔ
ﻃﻔﺎل ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﺷ ﺎل ﻤﺎل وﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻌﻨﻒ و ﺳﺘﻐﻼل،
وﻋﺪم وﺟﻮد إرادة ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻮ ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا ﻮﻣﺔ ﳌﺤﺎر ﺔ اﻟﻈﺎ ﺮة ،رﻏﻢ
ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻐﺮب ﻋ ﻗﻮاﻧ َن ﻣ ﻤﺔ ﻤﺎﻳﺔ ﻃﻔﺎلّ ،
ﻟﻜﻦ ﺗﻔﻌﻴﻠ ﺎ ﻋ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻄﻠﻮب ،و ﻮ ﻣﺎ ُ
ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺎ ،و ﺎﻟﺘﺎ  ،ﺗﻤﺖ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﻮ ﺮ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟ ﺸﺮ ﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻌﺎ ﺪات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
وذﻛﺮت إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺘﺪﺧﻼت أن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟ ﻌ ﺸ ﺎ
أﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع وﻛﺬا وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺴﻨ ن اﳌ ﺸﺮدﻳﻦ ،ﺗﺰداد ﻌﻘﻴﺪا ﻇﻞ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺸ ﻞ ﺆﻻء ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘ ﺎﺛﺮ اﻟﻔ وس
واﻧ ﺸﺎرﻩ ،ﺴ ﺐ ﺻﻌﻮ ﺔ ﺿﺒﻂ ﺗﺤﺮ ﺎ ﻢ ،وإﻟﺰاﻣ ﻢ ﺑﺎﺣ ام اﻟﺘﺪاﺑ
ﻴﺢ أن اﻟﻮزارة
ﺣ از ﺔ ،وﻛﺬا إﺟﺮاء ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔ وس،
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺠ ﻮدات ﺬا اﻟﺼﺪد ﻟﻜ ﺎ ﺗﻈﻞ ﻏ ﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ
ﺟﺪا أن ﻳ ﻮن اﻟﻔ وس ﻗﺪ اﻧ ﺸﺮﺑﻮﺛ ة ﻛﺒ ة ﺻﻔﻮف ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت.
و

ﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺘﺪﺧﻼت اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

 وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻳﺪاعﻃﻔﺎل ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻏ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق
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اﻟﻄﻔﻞ واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟ ﻴﺔ ﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺣﺪاث )اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﺷﺮاف،
اﻟﺘﺄﻃ  ،ﻇﺮوف اﻟﻌ ﺶ ،ﻣﻦ ،اﻟﺴﻼﻣﺔ ،إﺷﺮاك اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺴﺎر اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ،
ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻈﻠﻢ.(...
 ﻋﺪم ﺗﻮﻓ اﻟﺘﻜﻔﻞ اﳌﻼﺋﻢ ﻟ ﻞ ﻓﺌﺔ ﻳﻄﺮح ﻣﺸ ﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﻃﻔﺎلدون اﻟﺴﻦ 12ﺳﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ،
ﻋﺪم أﺧﺬ ﺿﺮورة ﻗﺮب اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻋﺘﺒﺎر؛ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت اﻟﻜﺒ ة ﺑ ن اﳌﺮاﻛﺰ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﺪد اﻟ ﻻء،

ﻃﻔﺎل ﻌ ن

ﻣﺠﺎل
 ﻋﺪم ﺧﻀﻮع اﳌﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪةﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل )اﳌﻌﺎﻳ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻳﺎت واﻟﺘﺠ ات وﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻃ وﺳﻼﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﻔﺎل(.
ﺬا ،وﻃﺎﻟﺒﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺴ ﺸﺎرات ﺑﻤﺎ ﻳ :
 إﺧﻀﺎع اﳌﺮاﻛﺰ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دارة اﻟﻮﺻﻴﺔ؛ ﺧﺎﺻﺔوأن ﻇﺮوف ﻋ ﺶ ) ﻗﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ( ،ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ا ﻘﻮق
ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛
 ﺿﻤﺎن ا ﻖ اﻟ ﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وا ﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺎﻓﺔأﺷ ﺎل اﻟﻌﻨﻒ و ﺳﺘﻐﻼل ،وﻛﺬا ا ﻖ إﻋﺎدة ﺗﺮ ﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﻧﺼﺎت إﻟ ﻢ وﺣﻤﺎﻳ ﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻃﻮال
وﺣﻖ ﻃﻔﺎل
اﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻀﺎ ﻲ.ﻛﻤﺎ ﻢ ﺗﻠﻚ ﺧﺘﻼﻻت ﻌﺮض ﻃﻔﺎل اﳌﻮدﻋ ن
ﻟﻠﻌﻘﻮ ﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺸﺘﻢ و ﺎﻧﺔ؛
 ﺿﻤﺎن اﺣ ام ﺣﻖ ﻃﻔﺎل اﻟ ﻮء إ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎﻟﻠﻤﻌﺎﻳ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ؛ ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗ ﺒﻊ ﻃﻔﺎل اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻄﺒﻴ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻌﺪ ﻣﻐﺎدر ﻢ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰو ﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ
إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮫ ﺟﺘﻤﺎ ؛
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 وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺳﺮ ﺔ )دﻋﻢ ﻧﻔ -اﺟﺘﻤﺎ  ،دﻋﻢ ﺳﻮﺳﻴﻮﺑﻮة( وﻏﻴﺎب ﺗﺪاﺑ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻹﻳﺪاع ﻃﻔﺎل
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋ
اﳌﺮاﻛﺰ )ﺻﻌﻮ ﺔ ا ﺼﻮل ﻋ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،وﻏﻴﺎب ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﻘﻨﻨﺔ ﻷﺳﺮ
ﺳﺘﻘﺒﺎل(.


اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :

ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﳌﺠ ﻮدات ا ﺒﺎرة اﻟ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﺎون
ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ ،إذ ﺗﻢ ﺷﺘﻐﺎل ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﺬا
اﻟﻮﻃ
اﳌﻴﺪان ،وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ اﳌﻘﺎﻳ ﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟ ﺴﻤﻴﺔ ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﻜ ى،
وإن ﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة اﺳﺘﻔﺎدة ﺎﻓﺔ
ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟ أﺑﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺎ وﻣﺠ ﻮدا ﺎ ﺑ ﻞ ﺟﺪارة واﺳﺘﺤﻘﺎق.
واﻋﺘ ت إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺴ ﺸﺎرات أﻧﮫ ﻳ ﺒ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
دﻟﻴﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺳﺮ ،ﻣﻌﺘ ة أﻧﮫ ﻏ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻸﺟﺮأة ،ﻣﺆﻛﺪة ﻋ ﺿﺮورة أﺧﺬ
اﻟﻨﻤﺎذج ا ﻴﺪة ﻟﻠﺪﻻﺋﻞ ،وﻣﻦ ﺑﻴ ﺎ ﻋ ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل دﻟﻴﻞ اﺗﺼﺎﻻت اﳌﻐﺮب.
وﺗﻢ اﻗ اح أن ﻳﺨﻀﻊ اﻟ ﻞ ﺟﺘﻤﺎ اﳌﻮﺣﺪ إ وﺻﺎﻳﺔ وزارة
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻟ ﺲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺣ ﻳ ﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺘ ﺎﻣﻼ ،إذ ﻳ ﺒ ﻋ ا ﺔ اﻟ ﺸﺮف ﻋﻠﻴﮫ أن ﺗ ﻮن
ا ﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ،ﻛﻤﺎ أن ﻃﺒﻴﻌﺘﮫ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧﻀﻮﻋﮫ ﻟ ﺬﻩ
اﻟﻮزارة وﻟ ﺲ ﻷي ﻗﻄﺎع آﺧﺮ.
وﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟ ﻞ ﺟﺘﻤﺎ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻦ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺸﺎ ﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺌﺔ اﳌﺴ ﺪﻓ ن ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ،إذ ﺗﻢ اﻗ اح اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ و ﺳ ﺪاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻧﺼﺎف ﻤﻴﻊ
ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟ ﺗﺆﺛﺮ ﻋ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 65.15اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻧ ﻴﺠﺔ ﻋﺪم إﺧﺮاج ﻧﺼﻮﺻﮫ
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اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﻣﺘﺎ ﻌﺔ ﻃﻔﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﻦ  18ﺳﻨﺔ
إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأن ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﻛﺒ ﻢ ﳌﺘﺎ ﻌﺔ دراﺳ ﻢ
ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮاﻏﺒ ن ﺗ ﺒﻊ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﺘ ﻮ ﻦ ﳌﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤ ﻨﺔ أو ﺣﺮﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻛﺰ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺳﻴﻄﺔ
ﺣ ﻻ ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﻧﺤﺮاف.
وﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻓﺘﺤﺎص ﻟ ﻤﻌﻴﺎت ﻣﺠﺎل إﻧﻔﺎق اﳌﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺠﺎوزات أو اﺧﺘﻼﻻت
و ﺟﺮاءات اﻟ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﺎ ﺸﺄ ﺎ.


ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺘﻤﺎ :

ذﻛﺮت إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺴ ﺸﺎرات أﻧﮫ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋ
ﻟ ﺴﺎﺑﺎت أن أﻓﺎد ﺑﺄن ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺘﻤﺎ  ،اﻟﺬي أﺣﺪث
ﺳﻨﺔ  ،2012ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻻﺳ اﺗﻴﺠﻴ ﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺟﺘﻤﺎ
ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺪاف اﳌﺘﻮﺧﺎة واﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴ ﺪﻓﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮ ﻞ
اﻟ ﻳﻤﻜﻦ ﻋ أﺳﺎﺳ ﺎ وﺿﻊ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺴﻨﻮات ،و ﺄن ﺗﺪﺑ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻳ ﺴﻢ ﺑﺘﻌﺪد اﳌﺘﺪﺧﻠ ن واﻟ اﻣﺞ اﻟ ﻳﻤﻮﻟ ﺎ واﻟ ﺴ ﺪف ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﻏﻴﺎب اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘ ﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
ﺟﺘﻤﺎ ﻣﻨﺬ إﺣﺪاث اﻟﺼﻨﺪوق وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ ﳌﻮارد
اﻟﺼﻨﺪوق وﻧﻔﻘﺎﺗﮫ ﻋ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴ ن أداء ﺻﻨﺪوق
اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺘﻤﺎ واﻟ اﻣﺞ اﻟ ﻳﻤﻮﻟ ﺎ ،أو اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻮﺿﻊ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻋﻢ ﺟﺘﻤﺎ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن ﺗﻮ
ﺪاف واﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴ ﺪﻓﺔ وﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻤﻮ ﻞ ،ووﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘ ﺴﻴﻖ
واﻟﺘ ﺒﻊ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ أو ﺑﺎﻹﺳﺮاع إﺑﺮام ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑ ن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ ﺟﺘﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟ ﻣﺠﺔ
اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات ،وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎر ﺮ دور ﺔ ﻢ ﺟﻤﻴﻊ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
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و ﺮاﻣﺠﮫ ،وﻛﺬا ا ﺮص ﻋ ﺗ ﻳﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ وﻣﺘ ﺎﻣﻞ ﻳﻮﻓﺮ
اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﺼﻔﺔ آﻟﻴﺔ.
ﺬا ،وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺼ
ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺪﻣﺠﺔ.


ﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻋﻦ ﻣﺂل ﺬﻩ

ﺎص اﳌﺴﻨﻮن :

ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﻋﺪم ﻛﺜﺎر ﻣﻦ إ ﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت دار اﳌﺴﻨ ن
ودار اﻟ ﺰة ،وﻃﺎﻟﺐ أﻏﻠﺐ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن ﺑﺈزاﻟ ﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﺸﺎزا داﺧﻞ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ،و ﻌﻴﺪة ﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎدات اﳌﻐﺮ ﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﺮ اﻟ ﻌﺎ ﻲ اﻟ ﺸﺎﺷﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺼﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻋ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺴﻨ ن واﺣﺘﻀﺎ ﻢ ﺟﻮ أﺳﺮي ﻌﻴﺪ ﻋﻦ دور رﻋﺎﻳﺔ
اﳌﺴﻨ ن ،ﻣ ﻤﺎ ﺎن اﳌﺴﺘﻮى ﺟﺘﻤﺎ ﻟﻸﺳﺮ وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻴﻢ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
وأﺑﺮزت إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺘﺪﺧﻼت أن اﻟ ﺮم اﻟﺴ ﺎ ﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮب،
ﺴﺒﺔ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ
ﻋﺮف ﺗﻘﻠﺼﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻤﺎ ﻌ ارﺗﻔﺎع
ﺑﺎﳌﻐﺮب ،واﻟ ﺗﺆﺛﺮ ﻓ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷ ﺎص اﳌﺴﻨ ن ﺿﺮورة ﻣ ﺔ ،رﻏﻢ ﻣﺎ أﻧﺠﺰﺗﮫ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﻘﺎر ﺮ ،واﻟ ﺗﻘﺮ ﺑﻀﺮورة دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ ﺳﺮي ﻛﻤﺒﺪأ أﺳﺎ
ﺎص.
ﺎص اﳌﺴﻨ ن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺳﺮة اﳌ ﺎن اﻟﻄﺒﻴ ﻟ ﺆﻻء
ﺣﻤﺎﻳﺔ
وﺗﻢ إﺑﺮاز ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﺗﻘﺮ ﺮ اﳌﻨﺪو ﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺬي
أﺷﺎر إ أن رﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺴﺒﺔ  %9.6ﻣﻦ ﺳ ﺎن اﳌﻐﺮب ﻢ أ ﺎص
ﻣﺴﻨ ن واﳌ اوﺣﺔ أﻋﻤﺎر ﻢ ﻣﺎ ﻓﻮق  % 31ﻣ ﻢ ﻻ ﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟ ﻴﺔ ،و % 66ﻣﺼﺎﺑ ن ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ .واﻟ ﺗﻮ ا ﺎﻟﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻸ ﺎص اﳌﺴﻨ ن ﺑﺎﳌﻐﺮب ،واﻟ ﺗﺮاﻓﻘ ﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﺼﻌﻮ ﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻸﺳﺮ اﳌﺤﺘﻀﻨﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ارﺗﻔﺎع ﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب واﻟﻌﺴﺮ
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ﻟﻸﺳﺮ ،وأﻳﻀﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ
اﳌﻌ
ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻌﺎ ﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺧﻄ ة وأﻛ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺮض.
ﺬا ،و

ﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺴ ﺸﺎرات اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﺗﺼ ﻴﻒ اﻟﺪول ﻗﻞ رﻋﺎﻳﺔ
 اﳌﻐﺮب ﻳﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ 84ﻟﻸ ﺎص اﳌﺴﻨ ن ،وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس رﻓﺎ ﻴﺔ ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﺧﻞ واﻟ ﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ ﻟﻸ ﺎص
ﻓﻮق  65ﺳﻨﺔ ﺣﻮا  40اﳌﺎﺋﺔ،
 أﻏﻠﺐ اﳌﺴﻨ ن ﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻮز وﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻋاﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ .ﻋﻠﻤﺎ أن اﳌﺮأة اﳌﺴﻨﺔ أﻛ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠ ﺸﺎﺷﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ا ﺪﻣﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وا ﻌﺪام اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
وﻟﺼﻌﻮ ﺎت
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟ ﻴﺔ.
أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷ ﺎص اﳌﺴﻨ نﻌﺮف اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺒ ة ﺳﻮاء ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﺑ ﻴﺎ ﺎ ﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺠ ات أو
اﻟﻈﺮوف اﳌﻌ ﺸﻴﺔ اﻟ ﻻ ﺗ ﻨﺎﺳﺐ وﻻ ﺗﺤ م ﺣﻘﻮق ﺴﺎن.
وﻧ ﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ :
إ ﺸﺎء ﻣﺼ ﺔ ﺣ ﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸ ﺎص اﳌﺴﻨ ن ﻣ ﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد دﻻﺋﻞﻣﻨ ﻴﺔ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻮﺟ ﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟ ﺴﻴ ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷ ﺎص اﳌﺴﻨ ن،
ﺎص اﳌﺴﻨ ن داﺧﻞ
 وﺿﻊ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪةاﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﺗﻘﻮ ﺔ ﻗﺪرات ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋ ﺗﻮﻓ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸ ﺎص
ﺎص ذوي ا ﺎﺟﻴﺎت ا ﺎﺻﺔ.
اﳌﺴﻨ ن ﺧﺎﺻﺔ
 وﺿﻊ أدوات ﳌﺪى ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ" ﺴﺒﺔ إرﺳﺎء ﻣﻨ ﻴﺔ ا ﻮدةﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮاﻛﺰ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸ ﺎص اﳌﺴﻨ ن " وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ
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ﻋﻦ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ اﻋﺘﻤﺪ ﺎ اﻟﻮزارة و
ﺬا اﳌﻮﺿﻮع.


ﺪاف اﻟ ﺳﻄﺮ ﺎ

ﻣﻌﺎ ﺔ

ﺎص ذوي ﻋﺎﻗﺔ :

ﺗﻤﺖ ﺷﺎدة ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﺮاﻣﻲ إ ﺸﻐﻴﻞ ﺴﺒﺔ  %7ﻣﻦ ﺣﺎﻣ
وﺟﮫ ﺆﻻء
اﻟﺸ ﺎدات وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ ﻓﺘﺢ ﻣﺒﺎر ﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺎص ﺳﻮاء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ا ﺎص ﺣ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺤﻘﻮﻗ ﻢ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﺪﻓ ﻢ ﺳ ﻮ "اﻟﻌ ﺶ ﺑﻜﺮاﻣﺔ".
واﺳﺘﻐﺮ ﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺘﺪﺧﻼت إ ﻋﺪم اﻟﻮ ﺑﺄ ﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺧﻠﻘ ﺎ ﺑ ﺎﻓﺔ اﻟﻔﻀﺎءات واﳌﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻃ اﻟﺜﺎ ﻲ ﺣﻮل ﻋﺎﻗﺔ ،اﻟ
أﻋﻠﻨ ﺎ ”وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة و ﺳﺮة" ،أﺑﺮ ﻞ
 ،2016ﺣﻴﺚ أﻓﺎد أن ﺴﺒﺔ اﻧ ﺸﺎر ﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﺳﻨﺔ  ،2014ﺗﺒﻠﻎ 6.8
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ؛ أي أز ﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧ ن وأﻟﻔﻲ ﺺ .ﺬﻩ رﻗﺎم ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺄن أﺳﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑ ن أر ﻌﺔ اﳌﻐﺮب أو  24.5ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺳﺮ
اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ،ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺬﻩ رﻗﺎم رﻏﻢ أ ﺎ ﻌﻮد إ ﺳﻨﺔ  2016أي ﻗﺒﻞ أﻛ ﻣﻦ أر ﻊ
ﺳﻨﻮات ،ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻮزارة ﻋ أرﻗﺎم ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﻟﻜ ﺎ ﺴﺎﻋﺪ ﻋ
ﺗ ﻮ ﻦ ﻓﻜﺮة ﻋ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﺎﻗﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ،و ﻢ اﳌﺠ ﻮدات اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺬﻟ ﺎ،
ﻓﺄﻏﻠ ﻢ ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎ ﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻌﻮ ﺔ اﻟﻮﻟﻮج ﻟ ﺪﻣﺎت
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻌﻠﻴﻢ و ﺔ ،وﺷﻐﻞ  ،...و ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ اﻟ ﻤ ﺶ و ﻗﺼﺎء.
وﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة ا ﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎراة ﻣﻮﺣﺪة
وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﻗﺼﺪ إدﻣﺎج ﺣﺎﻣ اﻟﺸ ﺎدات ﻣ ﻢ
ﻟﻸ ﺎص
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺎ أ ﺎ ﻟ ﺴﺖ ﺑﺎﻟ ﺎﻓﻴﺔ ،وﻻزاﻟﺖ
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اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺘﻔﺸﻴﺔ ﺻﻔﻮﻓ ﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إ ﺿﻌﻒ ا ﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟ ﻢ،
ﺬا
و ﻨﺎء ﻋ ذﻟﻚ ﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺟﺮاءات اﻟ اﺗﺨﺬ ﺎ اﻟﻮزارة
ﻴﻊ اﻧﺨﺮاط اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺸﺄن ،وﻋﻦ ﻟﻴﺎت اﻟ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺎص وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ.
ا ﺎص ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ
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أﺟوﺑﺔ اﻟﺳﯾدة وزﯾرة اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة واﻷﺳرة

ﺟﻮاب اﻟﺴﻴﺪة وز ﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة و ﺳﺮة
ﻣﻌﺮض ﺟﻮا ﺎ ﻋ ﻣﺪاﺧﻼت واﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎرون ،أو ﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة أن ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ إﻃﺎر
ﻗﺎﻧﻮ ﻲ ﻢ ﻣﺤﺎر ﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء ،و ﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺘﻤﻞ ﺣ ﻋ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮاﺳﻴﻤﮫ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺼ ﺐ اﻟ ﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﺎء
ﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ،وﺗﻢ إﺻﺪار أﺣ ﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ اﺳ ﻨﺎدا ﻋ ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎة أﺣ ﺎﻣ ﻢ ﺑﻨﺎء ﻋ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء اﻟﺬي رﻓﻊ
اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜ اﻟﻌﻨﻒ ،إﺿﺎﻓﺔ إ وﺟﻮد دور ﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
واﻟ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻀﺎﻣ ن ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﺿﺎﻓﺔ إ أن ﻨﺎك
ﺗ ﻮ ﻨﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺎ ﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء ﺣ
ﻳﺼﺒﺢ ﻨﺎك ﻗﻀﺎة ﻣﺘﺨﺼﺼ ن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء.
وأﺑﺮزت أن ﻨﺎك اﻟﻜﺜ ﻣﻦ ا ﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴ ﺴﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻮ ﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮ ﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء ،إﺿﺎﻓﺔ إ إﺣﺪاث اﻟﻮزارة
ﻠﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺔ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ا ﺎﻻت ،و ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻔﻌﻠﺔ ﺸﺘﻐﻞ ﺣ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى
ﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ اﻟ ﺎﻓﺔ ،إذ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻮزارة ﻋﺪة ﺣﺎﻻت أﺛﻨﺎء ﻓ ة
ا ﺮ اﻟﺼ  ،و ﺎن ﻨﺎك ﺗ ﺒﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ
ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺑ ﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻧﺠﺎﻋﺔ.
وﺻﺮﺣﺖ أن إﻋﻼن ﻣﺮاﻛﺶ  ،2020ﻮ إﻧﺠﺎز ﻣ ﻢ ﻳﻘﺪم إﻃﺎرا
ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﺎء
اﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻳﺘﻢ اﻟﻴﻮم ﺷﺘﻐﺎل ﺑ وﺗﻮ ﻮل وا
ﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﻴ ن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﺘﻤﺎ وﻟ ﻢ ﺧ ة
وﺗﺠﺮ ﺔ ﻛﺒ ة.
وأﻛﺪت أن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮزارة ﻌﺘﻤﺪ ﻋ اﳌﻘﺎر ﺔ اﻟ ﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻘﻀﺎ ﻳﺎ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑ ن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
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ا ﻮﻣﻴﺔ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻳﺘﻢ ا ﺮص ﻋ اﻟﺘ ﺎﻣﻞ وﻋ ﻣﻘﺎر ﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻴﻮم ﺛﻤﺮة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ.
وأﺑﺎﻧﺖ أن اﻟﺘﻄﻮر اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﺪاﻣﺠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳ ﻮن ﻗﻄﺎع
ﺣ ﻮﻣﻲ واﺣﺪ ،ﻏ أن ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺎر اﻟﻴﻮم ﻳﻘﺪم ﻃﺎر اﻟ ﺸﺮ ﳌﺰ ﺪ ﻣﻦ
ا ﻘﻮق ﻟﻸ ﺎص وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﺪرس ،ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺨﻄﻂ
اﻟﻮﻃ ﻟﺘ ﻳﻞ ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﻨﺔ اﻟﻮزار ﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟ ﺑﻴﺔ
اﻟﺪاﻣﺠﺔ ،ﺬﻩ ﻣﺠ ﻮدات ﺗﺄﺧﺬ ﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻔﻌﻴﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ وﺟﻮد
ﻋﺪة ﺗﺮاﻛﻤﺎت.
ﺎص ذوي ﻋﺎﻗﺔ ،ذﻛﺮت
و ﺨﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﺪرس و ﻌﻠﻴﻢ
ان ﺬا ﻣﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﺘﻤﺎم ﺑﮫ ﺟﺪﻳﺎ إﻃﺎر ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺘﻤﺎ ،
وﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2015ﺑﺪأ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟ ﻤﻌﻴﺎت ،واﻟﻴﻮم ﻳﺮﺻﺪ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻮﻃ ﻣﺒﻠﻎ ﻣ ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺪوق ،ﺗﻘﺮ ﺒﺎ  168ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﻮ ﺎ ،ﻌﻄﻰ
ﺎص وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ ،و ﺎﻟﺘﺎ
ﻟ ﻤﻌﻴﺎت اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋ ﻣﺮاﻛﺰﺗﻤﺪرس
ﺗﺤﻮﻟﺖ اﳌﺸﺎر ﻊ اﻟﺪاﻣﺠﺔ وﻣﺸﺎر ﻊ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺘﻤﺎ إ
ﻣﺸﺎر ﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ و ﺬﻩ آﺛﺎرإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﻮﺿﻮع رﻗﺎم واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،أﻓﺎدت ﺑﻮﺟﻮد ﺎ،
ﻣﺼﺮﺣﺔ ﺑﺄن اﳌﻨﺪو ﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ أﻋﻠﻨﺖ أن ﺗﺄﺛ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ
ﻋ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﺚ
وﻃ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  %72 :ﻛ ﺴﺒﺔ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﺳﺮ ﺧﻼل ﺬﻩ ا ﺎﺋﺤﺔ،
و %10ﺗﺤﺴ ﺖ ﻓ ﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳﺮ ﺔ و %82ﺗﺤﺴﻦ واﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﺬا ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ و ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻃ  ،أﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻃ  ،ﻓﻘﺪ أﺑﺎﻧﺖ أن ﺴﺒﺔ  %25‚4ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺪة
ﺻﺮاﻋﺎت ﺧﻼل ﻓ ة ا ﺮ اﻟﺼ  %34‚1 ،ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت ﻣﻊ
زواج ،و %6‚1ﻣﻊ زواج أو أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
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اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﻦ اﻟﻮﻃ واﻟﺪرك اﳌﻠ ﻲ أﻛﺪت اﻧﺨﻔﺎض
ﻋﻨﺪ ﺎ ﻟﻈﺎ ﺮة اﻟﻌﻨﻒ.

ا ﺎﻻت اﳌ

ﻠﺔ

وأﻛﺪت ﻋ أن اﻟﻮزارة ﻌﺘﻤﺪ ﻋ رﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻌﻨﻒ ﻟﮫ ﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺎس ،و ﻠﻔﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ و ﻠﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣ زة أن
ﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﺗﻘﺮ ﺮ اﳌﻨﺪو ﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮار ﺦ  25ﻧﻮﻧ ﻳﻮم ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟ ﳌﻨﺎ ﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
ﻴﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟ ﺴﺎء ﺑﻠﻐﺖ  2‚85ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻟﻒ در ﻢ ﻟ ﻞ
ﺬﻩ رﻗﺎم.
وأﻓﺎدت أن ﺴﺒﺔ  %70ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰو  ،و%43
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ ﺔ وأﻛ ﻣﻦ  %44ﻣﻦ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻌﻮد
إ ﺧﺴﺎرة ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆدى ﻋ ﺎ ،و ﺬﻩ ﻠ ﺎ أرﻗﺎم ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﻨﻒ ﻣ ﻠﻒ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﳌﺮأة اﳌﻌﻨﻔﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺳﻮاء اﻟﻌﻤﻞ أو
ﺳﺮة أو ﻋﻼﻗ ﺎ ﻣﻊ أﺑﻨﺎ ﺎ.
وأﻛﺪت أن ﻣﺎ ﺗﻢ ﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﮫ ﻮ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻐﺮب اﻟﺘﻤﻜ ن ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎر ﺔ ﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﺬي ﺗﻢ إﻃﻼﻗﮫ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم
اﻟﻮﻃ ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ،و ﻠﻔﺘﮫ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺘﻐﻠﺔ  141ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ،
اﻟﻮزارة  51ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ،اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟ اﺑﻴﺔ  90ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈن
ﺬا اﻟ ﻧﺎﻣﺞ  15ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ،ﻏ أﻧﮫ ﻻ
اﳌ اﻧﻴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪرة
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﻈﺎر إ ﺣ ن اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺎﻓﺔ ﺷﺮوﻃﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺗﻢ اﻟﺒﺪء
ﺑﺎﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ ،و ﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣ ﻢ
ﺳ ﺴﺎ ﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻘﺮ وا ﺎﺟﺔ ،و ﻨﺎك ﻨﺔ ﺣ ﺎﻣﺔ ﻟﺘ ﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺬا
اﻟ ﻧﺎﻣﺞ ﺗﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات اﻟ ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺬا اﻟ ﻧﺎﻣﺞ.
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ اﻣﺞ و ﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﳌﺮأة ،أﻓﺎدت أن
اﻟ ﺴﺎء ﺸ ﻠﻦ ﻣﺎ ﺑ ن ﺴﺒﺔ  %60و %100ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻨﺎك ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"ﻣﺒﺎدرة" و ﻮ ﻣﻦ أ ﻢ اﻟ اﻣﺞ و ﻘﻮم ﻋ "ﻗﺮض اﻟﺸﺮف" ﺎﻣ ﻣﺸﺎر ﻊ
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اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐ ة واﻟﺼﻐ ة ﺟﺪا ،ﻛ ﻧﺎﻣﺞ ﺗﺜﻤ ن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ %100
ﺴﺎء ،و ﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺎدرة  %60ﺴﺎء ﻣﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻘﻮم ﺎ و ﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
و ﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  190ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،أﻛﺪت أن اﳌﻐﺮب ﻟﻢ
ﻳﺼﺎدق ﻋﻠ ﺎ ﻌﺪ ،وأﺷﺎرت إ وﺟﻮد ﺗﺼﺮ ﺢ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻮز ﺮ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ
أن اﳌﻐﺮب ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻺﻧﻀﻤﺎم إ ﺬﻩ ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ أن اﳌﻐﺮب
ﻣﻨﺨﺮط اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺻﺮﺣﺖ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘ ﻨﺎء اﳌﺮأة اﻟﻘﺮو ﺔ ﻣﻦ اﻟ اﻣﺞ ،واﳌﺮأة
اﻟﻘﺮو ﺔ ﻟﺪ ﺎ رﻏﺒﺔ ﺗﺤﺴ ن أوﺿﺎﻋ ﺎ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺳﺮ ﺔ،
ﻌﻮن ﺑﻨﺎ ﻦ
وﻟ ﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗ ﺴ ﺪف ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻣ ﺎت ،اﳌﺮأة اﻟﻘﺮو ﺔ،
ﻟﻺﻟﺘﺤﺎق ﺑﺪور اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ،واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ﺴﺘﻔﺪن ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ أﻃﺮأ ﺎ
ﻢ  50ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ
ا ﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ،و ﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
وأ ﻢ ء ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﮫ ﻮ ﺗﻮﻓ  :اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻓﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ ،ﺗﻮﻓ ا ﺪﻣﺔ
اﻟ ﻴﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ...إ .
و ﺨﺼﻮص ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟﻜ ى ،ﺑﻴ ﺖ أن ﺬا اﳌﺼﻄ اﳌﺘﺪاول
اﻟﻮزارة ،واﳌﻘﺼﻮد ﺑﮫ ا ﻤﻌﻴﺎت اﻟ ﻟﺪ ﺎ ﺷﺒ ﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت ﻟ ﺎ ﺗﺨﺼﺺ
وراﻛﻤﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ا ﺮص
ﻋ أن ﺗ ﻮن ﻟ ﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ  :ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮﺣﺪ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻤﻌﻴﺎت ﺧﺮى ،ﻓﺬﻛﺮت أﻧﮫ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض،
و ﺘﻢ اﻟ ﺸﺪد ﺑﺨﺼﻮص دﻓ اﻟﺘﺤﻤﻼت ﺣ ﺴﺘﻔﻴﺪ ا ﻤﻌﻴﺎت ﻓﻘﻂ اﻟ
ﺳﺘﻘﺪم ا ﺪﻣﺎت و ﺴ ﺮﻋ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺸﺎر ﻊ.
وﺧﻼل ا ﺎﺋﺤﺔ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈﺮوﻓ ﺎ ،أﻛﺪت أن ﻣﺤﺎور اﻟﺪﻋﻢ
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺎرع ،ﺟﻤﻌﻴﺎت
ﺳﺘﺬ ﺐ ﻟ ﻤﻌﻴﺎت اﳌ ﺘﻤﺔ ﺑﺎﻷ ﺎص
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،وﺗﻤﺖ إزاﻟﺔ ﺷﺮط إزاﻟﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ا ﻤﻌﻴﺎت
اﻟ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﻃ ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﺣ
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ﺴﺘﻔﻴﺪ ا ﻤﻌﻴﺎت اﳌﺴ ة ﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺴﻨ ن وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،و ﻨﺎك ﺎن
ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤ وأي ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟ ﺎ ﻣﻠﻒ ﻏ ﻣﺘ ﺎﻣﻞ أو ﻻ ﺗﺤ م اﻟﺸﺮوط
ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋ اﻟﺪﻋﻢ.
وأﺷﺎرت إ أﻧﮫ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ا ﻤﻌﻴﺎت ،و ﺘﻢ
ا ﺮص ﻋ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻓﺘﺤﺎص ﺣ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎر ﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﻜ
إﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘ ﻮ ﻦ ﺬﻩ ا ﻤﻌﻴﺎت ) 150ﺟﻤﻌﻴﺔ( ،ﺳ ﺘﻢ ﺗ ﻮ ﻢ ﻣﻦ
ﻃﺮف و ﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟ ﻢ ﻋ اﻟﺪﻋﻢ ﺣ ﺗﺤﻘﻖ
ﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈن ا ﻤﻌﻴﺎت اﳌ ﻨﻴﺔ و ﺣ اﻓﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ و إﻃﺎراﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟ ﺸﺎرﻛﻴﺔ.
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أﺑﺎﻧﺖ ﺑﻮﺟﻮد  100أﻟﻒ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ  30 :أﻟﻒ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ و 70أﻟﻒ ﻣﺘﻤﺪرس إﻃﺎر دور
اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ،ﻣﺸ ة إ وﺟﻮد ﻧﻘﺎش ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻊ وزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻤﺪرس وﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟ
و ﺎدﻳﻤﻴﺎت ،ﻷن ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻘﺪﻣ ﺎ ﺎدﻳﻤﻴﺎت ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﳌﻨﺢ.
و ﺸﺄن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ذﻛﺮت أﻧﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻧ ﻧ ﺖ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ ﻣﻊ ﺧ اء وﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻟﻜ و ﻲ و ﻮ ﻣﻮﺟﮫ
ﻟﻠﻔﺎﻋﻠ ن ،و ﺬل ﻓﻴﮫ ﻋﺪة ﻣﺠ ﻮدات و ﻮ ﻋﻤﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺜﻤﻴﻨﮫ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳌﺴﻨ ن ،أﻛﺪت أن ﻣ ﺎ ﻢ اﻟﻄﺒﻴ ﻮ ﺳﺮة ،ﻏ
أن ﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ رواﺑﻂ أﺳﺮ ﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺠﺐ
أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﻓﺎﻋﻠ ن وﻣﺮاﻛﺰ ،وﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺟ ﺎ ا ﺎﻻت ﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺔ،
و ﻮﺟﺪ ن  63ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺗﻀﻢ  5آﻻف ﻣﺴﻦ وﻣﺴﻨﺔ ،ﻣ زة
اﳌﺠ ﻮد اﻟﻜﺒ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺳﺮ ﺔ ﻻﺣﺘﻀﺎن اﳌﺴﻨ ن ﻣﻦ ﻃﺮف
أﺳﺮ ﻢ ﺧﻼل ﻓ ة ا ﺮاﻟﺼ .
واﻗ ﺣﺖ أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴ ﺪف ﻓﺌﺔ اﳌﺴﻨ ن ﻟ ﺬﻩ
اﳌﺮاﻛﺰ ،وأﻋﺮ ﺖ أن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
5

و ﻟﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،و ﺸ ﻞ ﺟﻤﺎ
ﺣ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم.
وﺻﺮﺣﺖ أن ا ﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻓ ة ا ﺮ اﻟﺼ
أو ﺖ اﻟﻌﺪد ا ﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺎرع ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺪد
أﻟﻒ ﻃﻔﻞ ،وﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﻃ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠ ﻮدات ﻛﺒ ة ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﻮاء ﺆﻻء ﻃﻔﺎل وﺗﻘﺪﻳﻢ ا ﺪﻣﺔ
ﻟ ﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة أﻛ ﻣﻦ  200ﻃﻔﻞ إ أﺳﺮ ﻢ ﺧﻼل ﻓ ة ا ﺮ
اﻟﺼ .
وأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷ ﺎص وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ ،أﺷﺎرت إ وﺟﻮد
ﺑﺮاﻣﺞ ﻣ ﻤﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﺪرس أو ﻣﺠﺎل اﳌﻌﻴﻨﺎت
ﺎص ﻣﻦ ﺳﺘﻔﺎدة إﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺮا ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺣ ﻳﻤﻜﻦ ﻟ ﺆﻻء
ﻋ ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،وﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳ ﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺎﳌﺮﻛﺰ ﺳ ﺸﻔﺎ ﻲ اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮ ﺎط ،وا ﺴﻦ اﻟﺜﺎ ﻲ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺣ
ﺴﺘﻔﻴﺪ  40ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜ وﻧﻴﺔ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﻃ ،
و ﺬا ﻋﻤﻞ ﻣ ﻢ ﻳﺪﺧﻞ إﻃﺎر اﳌﻘﺎر ﺔ ﺳ ﺒﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘ ﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪ ﻣ ﻢ
ﺗﻘﺮ ﺒﺎ  190أﻟﻒ در ﻢ ﻟ ﻞ ﻗﻮﻗﻌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﺘﺄ ﻴﻞ واﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟ ﻳﺠﺐ
أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﳌﺘﺨﺼﺼ ن اﳌﺠﺎل.
و ﺨﺼﻮص ﺴﺒﺔ  %7اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎر ﺎت ،أﺑﺎﻧﺖ أن ﻨﺎك ﻨﺔ
ﻣﺼﺎ رﺋﺎﺳﺔ ا ﻮﻣﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﻀﻮ ﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ووزارة إﺻﻼح دارة
واﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘ ﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺬﻩ اﻟ ﺴﺒﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺒﺎراة
ﺎص
اﳌﻮﺣﺪة ،و ﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣ ﻤﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ.
وأﻛﺪت ﻋ أﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﺑﺪل ﻣﺠ ﻮد ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص ،و ﺘﻢ ﺷﺘﻐﺎل ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﻐﻞ ،وﺳ ﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 3دﺟﻨ ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ.
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وأو ﺖ أﻧﮫ ﻳﺘﻢ ﺷﺘﻐﺎل ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹ ﻌﺎش
اﻟ ﺸﻐﻴﻞ ﺣ ﺗ ﻮن ﻨﺎك ﻣﺒﺎدرات ،وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون
ﺣ ﺗ ﻮن ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻸ ﺎص وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ ،وأﺑﺎﻧﺖ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻹﺟﺮاء
ﺺ و1000
اﳌﺒﺎراة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ  ،1270ﻧ ﻣ ﻢ 200
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم ﻟ ﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳ ﺲ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو
اﻟ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﺬا ﻲ.
ﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﮫ ﺑ ن
وأﻛﺪت ﻋ أن ﻣﻨ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن و ﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻴﺪ رﺋ ﺲ ا ﻮﻣﺔ ،و ﺸﺄن
ﺎص وﺿﻌﻴﺔ ﺸﺎﺷﺔ ،ﻓﺈن اﻟ ﻞ ﺟﺘﻤﺎ ﺳﻴﺤﻞ ﻋﺪة
ﻣﻮﺿﻮع
إﺷ ﺎﻻت ﻣﻦ ﺿﻤ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳ ﺪاف ،وﻧﺤﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺒﻨﺎء و
ﻣﺠﺘﻤ و ﻮ ﻣﺠ ﻮد ﻛﺒ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺨﺮط ﻓﻴﮫ ا ﻤﻴﻊ ﻤﺎﻳﺔ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺪد اﻟﺴﻠﻢ ﺟﺘﻤﺎ ا ﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺳﺮ.
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النهوض بالتشغيل املنتج
للجميع ،بمن فيهم النساء
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تحسين ظروف العمل والنهوض بالحوار
االجتماعي وتعزيز العمل الالئق والعدالة
االجتماعية في مجال العمل كما هو متعارف
عليه من طرف منظمة العمل الدولية

تطوير أنظمة الحماية االجتماعية
وتوسيع التغطية االجتماعية وتطوير
العمل االجتماعي لفائدة العمال

النهوض باملفاوضات الجماعية
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إرساء قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في
التدبيروتعزيز تحديث االدارة والرقمنة
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مجال الشغل
مواكبة املقاوالت من أجل مواجهة جائحة كوفيد في أماكن العمل
تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاق االجتماعي بين الحكومة والشركاء االجتماعيين

اعتماد السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسالمة املهنية
دراسة امكانية التصديق على عشر اتفاقيات عمل دولية وعربية وتتبع تطبيق معايير
العمل الدولية

رقمنة أنشطة مفتشية الشغل
تعزيز الشراكة والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة
حماية الفئات الخاصة
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 مواكبة املقاوالت من أجل مواجهة جائحة كوفيد في أماكن العمل
إعداد دالئل و دعامات توجيهية و تواصلية







إعداد بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى بفيروس كورونا املستجد في أماكن
العمل بتعاون مع وزارة الصناعة و التجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
إعداد بطائق حول االحتياطات الخاصة التي يجب مراعاتها من أجل حماية
أفضل خاصة ببعض املهن و بعض القطاعات املهنية
إعداد ملصق متعلق بنصائح و معلومات حول الوقاية من العدوى
إعداد دليل يتضمن إجابات عن األسئلة املحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل
الوضع االستثنائي املتعلق بخطر تفش ي فيروس كورونا املستجد تم وضعه على
املوقع االلكتروني للوزارة؛ ملساعدة األجراء واملشغلين على اإلحاطة بحقوقهم
والتزاماتهم خالل هذه املرحلة
إعداد فيديوهات توجيهية موجهة أساسا لألجراء واملقاوالت

تنظيم ندوات و دورات تكوينية
 تنظيم ندوات علمية حول الوقاية من مخاطر العدوى
 تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان تفتيش الشغل حول البروتوكول الخاص
بالتدابير االحترازية
 تنظيم دورات تكوينية لفائدة األشخاص املرجعيين التابعين لبعض املقاوالت
حول البروتوكول الخاص بالتدابير االحترازية

القيام بحمالت تحسيسية
 وضع منصة هاتفية ألو  2233لتحسيس األجراء و املشغلين حول التدابير
االحترازية الواجب التقيد بها
 تنظيم حملة تواصلية بتعاون مع املعهد الوطني لظروف الحياة املهنية حول
الوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا املستجد في أماكن العمل
 املشاركة في برامج إذاعية وطنية و جهوية

تعزيزاملر اقبة في أماكن العمل
 إحداث لجنة مركزية لليقظة على مستوى مديرية الشغل وكذا لجان جهوية
وإقليمية تقوم بتتبع يومي للوضعية االقتصادية واالجتماعية للمقاوالت
املتضررة من األزمة مع إعداد تقارير بشأنها ملتابعة الوضعية االقتصادية
واالجتماعية
 إعداد مسطرة مشتركة بين وزارة الشغل واالدماج املنهي ووزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد الرقمي واألخضر حول مراقبة احترام التدابير االحترازية الواجب
مراعاتها ملواجهة كوفيد
 إحداث لجان إقليمية للمراقبة (وزارة الداخلية ،وزارة الصحة ،وزارة الصناعة
والتجارة و االقتصاد الرقمي واألخضر  ،وزارة الشغل و االدماج املنهي)
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 تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاق االجتماعي بين الحكومة والشركاء االجتماعيين

بتاريخ  25أبريل 2019

مأسسة الحواراالجتماعي وتعزيزآليات تسوية النزاعات






عقد اجتماعين للجنة العليا للتشاور لتدارس التدابير الكفيلة بمواجهة تداعيات تفش ي
جائحة كوفيد 19-االول بتاريخ  30مارس والثاني بتاريخ  30ماي 2020
عقد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار االجتماعي ملناقشة القانون املالي التعديلي
إحداث وتفعيل اللجان الجهوية واالقليمية للحوار االجتماعي طبقا للدورية املشتركة رقم
 66بتاريخ  06دجنبر  2019بين السيدين وزير الداخلية ووزير الشغل واإلدماج املنهي
عقد جولة للحوار االجتماعي الثالثي خاصة بالتدابير املتخذه الستئناف النشاط
االقتصادي ومواجهة التداعيات االجتماعية
السهر على تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد األدنى القانوني لألجر في قطاعات
الصناعة والتجارة والفالحة واملهن الحرة املنصوص عليها في املرسوم 2.19.424
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 تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاق االجتماعي بين الحكومة والشركاء االجتماعيين
بتاريخ  25أبريل 2019

مأسسة الحواراالجتماعي وتعزيزآليات تسوية النزاعات







إجراء مشاورات مع الشركاء االجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق االضراب وذلك قبل الشروع في دراسته من قبل
البرملان
نشر املرسوم رقم  2.20.793بتحديد الحاالت االستثنائية والقطاعات التي يمكن فيها ابرام
عقد الشغل محدد املدة بعد التوافق حوله مع الشركاء االجتماعيين
تنظيم لقاء دراس ي علمي ثالثي التركيب يومي  2و 3أكتوبر  2020بهدف استقراء واستجالء
الصعوبات والنواقص التي تحول دون التطبيق السليم ملدونة الشغل اسفر عن جملة من
الخالصات سيتم تنزيلها مستقبال بطريقة تشاركية مع الشركاء االجتماعيين
اعداد صيغة محينة ملشروع القانون املتعلق باملنظمات النقابية وتوجيهها الى القطاعات
الوزارية والشركاء االجتماعيين قصد ابداء الرأي بشأنها قبل وضعها في قنوات املصادقة
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 السياسة والبرنامج الوطنيان للصحة والسالمة املهنية

 تقديم السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسالمة املهنية واملوافقة عليهما خالل
اجتماع املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ  4يونيو 2020
 إعداد برنامج للتكوين في مجال الصحة والسالمة املهنية و الشروع في تنظيم بعض الدورات
التكوينية خاصة تلك املتعلقة بأعوان تفتيش الشغل
 إعداد برنامج تواصلي للتعريف بالسياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسالمة املهنية

 إعداد الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة و السالمة املهنية برسم
الفترة  2024-2020و عقد اجتماعات تشاورية بهذا الخصوص مع األطراف املعنية بمجال
الصحة والسالمة في العمل
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دراسة امكانية التصديق على عشر اتفاقيات عمل دولية وعربية وتتبع تطبيق
 معاييرالعمل الدولية






وضع ثالث اتفاقيات عمل دولية في مسطرة املصادقة ويتعلق األمر باالتفاقيات رقم 173
ورقم  118ورقم 148
استكمال دراسة اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم  156ورقم  189والتي أسفرت على
مالحظات تقرر معها إرجاء البث في املصادقة
توجيه أربع اتفاقيات عمل دولية ( 149و 184و 170و )121واتفاقية العمل العربية رقم 4
الى القطاعات الوزارية والشركاء االجتماعيين ،وذلك في إطار توسيع االستشارة بشأنها
موافاة مكتب العمل الدولي ب:
 تقرير حول اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم  149و 189غير املصادق عليهما طبقا
للمادة  19من دستور منظمة العمل الدولي
 الجواب عن االستبيان املتعلق باإلطار الخاص بالتلمذة الجيدة

11

 رقمنة أنشطة مفتشية الشغل

 الشروع في العمل بالنظام املعلوماتي املندمج ابتداء من فاتح يوليوز 2020
 تنظيم العديد من التكوينات حضوريا و عن بعد لفائدة املديرين الجهويين واملديرين
اإلقليميين حول الوحدات الوظيفية املكونة لهذا النظام و املفتشين وتعيين نقط ارتكاز
خاصة بالنظام املعلوماتي ليكونوا همزة الوصل على مستوى املديريات التي يشتغلون بها
بين مستعملي ومتصرفي هذا النظام
 اقتناء لوحات إلكترونية لتسهيل عمل أعوان تفتيش الشغل (في طور اإلنجاز)
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 تعزيزاملوارد البشرية لجهازتفتيش الشغل
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 تعزيزالشراكة والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة







إعداد دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون  19.12موجه إلى مفتش ي الشغل وقضاة
النيابة العامة من أجل توحيد منهجية التدخل وتعزيز آليات التنسيق ،وذلك بعد عدة
لقاءات عمل مشتركة
تنظيم يوم دراس ي لتقديم الدليل بدعم من منظمة العمل الدولية
التحسيس بأهمية االلتزام بتطبيق مقتضيات القانون رقم  19.12من خالل إعداد
دعامات تواصلية عبارة عن وصالت تحسيسية بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ،موجهة
إلى عموم املواطنين من اجل تبسيط مقتضيات القانون رقم 19.12
توسيع مجال التنسيق من خالل توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تضمنت مختلف مجاالت
تدخل جهاز تفتيش الشغل خاصة ما يتعلق بالحقوق األساسية لألجراء واملسؤولية
االجتماعية للمقاوالت والصحة والسالمة املهنية في اماكن العمل والحماية االجتماعية،
من خالل إحداث لجنة مركزية للقيادة وجهوية واقليمية لتتبع تنفيذ االلتزامات الواردة في
املذكرة
13

 حماية الفئات الخاصة

 تقديم الدعم املالي ملشاريع 19جمعية عاملة في مجالي محاربة تشغيل األطفال
وحماية حقوق املرأة في العمل بعد التوقيع على اتفاقيات شراكة معها برسم سنة
2019

 الشروع في دراسة 173ملف ترشيح تقدمت به الجمعيات العاملة في املجالين
السالفي الذكر ،وذلك من أجل انتقاء تلك التي ستحظى بالدعم املالي
ملشاريعها
 تنظيم النسخة الرابعة لجائزة املساواة املهنية (تتويج عدة مقاوالت)
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مجال التشغيل
 متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل

 مواصلة دعم البعد الجهوي للتشغيل

 متابعة تنزيل أول برنامج جهوي لإلدماج االقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي
إطالق إعداد برامج جهوية لإلدماج االقتصادي للشباب بجهات سوس ماسة –
 الرباط سال القنيطرة – طنجة تطوان الحسيمة

15

 متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
تفعيل اإلمكانات املتوقعة من مناصب وفرص التشغيل التي تقدربحوالي  1.200.000في مختلف
االستراتيجيات واملخططات القطاعية
52%

 629.007منصب شغل

486.435

القطاع الخاص 2019-2018-2017
عدد املصرحين الجدد في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي دون احتساب التسويات

161.349

167.832

157.254

2017

2018

2019

القطاع العام  2017و  2018و2019

2020

2021

142.572
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 متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل

تحسين قابلية التشغيل لحوالي  1.000.000باحث عن شغل
75%

757.379
2020-2019 2019-2018 2018-2017 2017-2016
التكوين
التأهيلي

التكوين
بالتدرج

الوكالة الوطنية إلنعاش
التشغيل والكفاءات

27 125 18.612

36.806

15.620

قطاع التكوين املنهي 140.881 128.375 144 944 100 928
قطاع التكوين املنهي

* حتى متم شتنبر2020

30 457

36 878

39.447

37.279

193.780 204.628 208. 974 149.997
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 متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
دعم التشغيل املأجورلفائدة اكثرمن  500.000باحث عن شغل
74%

372.025

108.953

* حتى متم شتنبر2020

92.288

2017

52.476

118.308

2018

2019

……

2020

2021
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 متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
مواكبة إحداث أزيد من  20.000وحدة اقتصادية صغيرة

61%

12.337

* حتى متم شتنبر2020

6.079

5.068

1.190

2017

1.296

2017

300

2017

359

2018

1.351

2018

350

2018

880

2019

2.066

2019

390

2019

1652

2020

1.366

2020

150

2020

2.177
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 مواصلة دعم البعد الجهوي للتشغيل

إنجازتشخيصات ترابية حول التشغيل

إعداد مشاريع برامج جهوية للتشغيل
وتعزيزقدرات الفاعلين الترابيين ب  9جهات
.

جهة طنجة تطوان الحسيمة
جهة الرباط سال القنيطرة
جهة سوس ماسة
جهة الدارالبيضاء سطات
جهة فاس مكناس

برنامج تنمية الجهات الجنوبية
عقد برنامج مع الدولة
)اتفاقية التشغيل ودعم املقاولة(
التوقيع على اتفاقيات الشراكة اإلطار

جهة مراكش آسفي
جهة بني مالل خنيفرة
جهة الشرق
جهة درعة تافياللت

إعداد والتوقيع على دالئل املساطر
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مجال رصد سوق الشغل
 تطويرالنظام االحصائي لسوق الشغل

 إغناء اإلطار التحليلي لسوق الشغل

 تقييم وتتبع برامج إنعاش التشغيل

21

 تطويرالنظام االحصائي لسوق الشغل
متابعة الدراسات املتعلقة بوضع نظام مندمج لرصد سوق الشغل
في إطارالشراكة مع برنامج تحدي األلفية

 وضع االطار املنهجي للبحث الدائم لدى املقاوالت لدراسة دينامية التشغيل
 و ضع منظومة التفكير املستقبلي حول املهن والكفاءات
تفعيل ومواكبة أشغال لجنة اليقظة حول سوق الشغل

 عقد عدة اجتماعات ملجموعات العمل املوضوعاتية
 دراسة بعض املقاربات لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل اعتمادا على معطيات
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
22

 إغناء اإلطار التحليلي لسوق الشغل

إنجازدراسة حول االشكال غيرالنمطية للشغل في املغرب

(التقريرالنهائي في طورالنشر)

إعداد مذكرات تحليلية حول سوق الشغل :

 مذكرات تحليلية حول تأثير جائحة كورونا على التشغيل بالقطاع الخاص املنظم من خالل
استغالل معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 انجاز دراسة حول اثر جائحة كوفيد 19-على التشغيل واملقاوالت املتوسطة والصغرى
بشراكة مع مكتب العمل الدولي

إعداد ونشرالتقريرالسنوي "سوق الشغل في "2019
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 تقييم وتتبع برامج إنعاش التشغيل

تعزيز منظومة التتبع والتقييم للبرامج النشطة للتشغيل
 االشراف التقني على إنجاز الدراسة التقييمية لبرنامج «تأهيل»
 انجاز مذكرة تحليلية حول اإلدماج املنهي للمستفيدين من عقد التكوين من أجل اإلدماج
في سوق الشغل
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مجال الحماية االجتماعية
 مواصلة تنزيل مشروع توسيع التغطية االجتماعية لغيراألجراء

 توسيع الحماية االجتماعية لفائدة ملغاربة املقيمين بالخارج
 تحسين مستوى الخدمات املقدمة للمؤمنين
 مواكبة ودعم املقاوالت املتضررة من الجائحة
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 مواصلة تنزيل مشروع توسيع التغطية االجتماعية لغيراألجراء

مواصلة التنسيق واملشاورات مع القطاعات الحكومية والفئات املعنية بالتغطية
 60 اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي القطاعات الحكومية وممثلي الفئات املعنية بهدف التعرف على
خصائص الفئات املهنية والتعريف بالنظام وكذا التحضير للمشاورات مع الفئات املهنية
 17 اجتماعا تشاوريا وأكثر من  20اجتماعا تحسيسيا وتواصليا مع املهنيين من أجل التنسيق
ووضع خارطة طريق للمراحل املقبلة لتفعيل هذه التغطية لفائدة مختلف الفئات املعنية بهذا النظام

إصدارالنصوص التطبيقية للقانونين  98.15و99.15
 إصدار املراسيم التطبيقية الخاصة لفئتي :املفوضين القضائيين واملرشدين السياحين بالجريدة
الرسمية بتاريخ  21شتنبر ( 2020لإلشارة سبق صدور املراسيم الخاصة بثالثة فئات العدول
واملروضيين والقوابل سنة )2019
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 مواصلة تنزيل مشروع توسيع التغطية االجتماعية لغيراألجراء
إحداث نظام التغطية االجتماعية لفائدة العمال املغاربة املقيمين بالخارج
خاصة الذين ال يتوفرون على تغطية في بلد االستقبال






املشاركة في أشغال االجتماعات التحضيرية القتراح السيناريوهات املتعلقة بإحداث هذا النظام
االتفاق خالل اجتماع بتاريخ  29يونيو  2020على العمل على توفير التغطية االجتماعية لهذه الفئة في مرحلتين:
املرحلة االولى يتم فيها احداث نظام خاص بالتقاعد بشكل اختياري وفق مقتضيات القانون  99.15املتعلق
بإحداث نظام املعاشات لفائدة املهنيين و العمال املستقلين واالشخاص غير االجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا .وفي املرحلة الثانية ،يتم فيها توسيع الحماية االجتماعية إلى التغطية الصحية بعد التوفر على جميع
املعطيات املتعلقة بهذه الفئة
املشاركة في أشغال اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوزارية لشؤون املغاربة بالخارج وشؤون الهجرة بتاريخ  10يوليوز
 ،2020خصصت أشغاله لتقديم حصيلة تفعيل وتنزيل توصيات اللجنة الوزارية
عقد اجتماع بتاريخ  28يوليوز  ،2020خصص إلعداد مشروع قانون املتعلق بإحداث نظام معاشات لفائدة
العمال املغاربة املقيمين بالخارج

التغطية االجتماعية ملغاربة العالم
 دعوة كل من تركيا وكوريا الجنوبية لعقد اجتماع اللجنة املشتركة للضمان االجتماعي من أجل مواصلة املفاوضات
وإعداد الصيغة النهائية ملشروع اتفاقيتين مع هذين البلدين
 عقد االجتماع األول للجنة املشتركة املغربية املوريتانية للضمان االجتماعي خالل الفترة املمتدة من  10الى 12
فبراير  2020بالدار البيضاء بهدف دراسة مشروع االتفاقية الثنائية
27

 تحسين مستوى الخدمات املقدمة للمؤمنين

إعداد مشروع القانون بتغييرالقانون رقم  03.14يتضمن
 تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل:
تفعيل السيناريو الذي أسفرت عليه الدراسة املنجزة من طرف الصندوق ،املعتمد من طرف رئاسة الحكومة،
والذي يهدف إلى رفع من عدد املستفيدين من التعويض لينتقل من  22.107مستفيد سنة  2020إلى 59.943
مستفيد سنة  . 2029والذي ينص على وجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان االجتماعي ال تقل عن
 780يوما من االشتراك خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل

الزيادة في مبالغ اإليرادات املمنوحة لفائدة ضحايا حوادث الشغل ألعوان الدولة
تفعيل مرسوم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل واألمراض املهنية الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ  09صفر
 08( 1441أكتوبر  )2019القاض ي برفع مبالغ اإليرادات املمنوحة للمصابين بحوادث الشغل و األمراض املهنية
أو لذوي حقوقهم ،ابتداء من فاتح يوليوز  2013من مبالغ اإليرادات للحوادث الطارئة قبل فاتح يناير 2013

 33.622 مستفيد إلى غاية  16يوليو  ،2020بمبلغ مالي يقدر ب 373مليون درهم بخصوص متأخرات الزيادة في اإليراد
 1.253 مستفيد من تصفية مستحقات الطلبات الجديدة للزيادة في اإليراد بمبلغ مالي يقدر ب 8مليون درهم لفائدة
 صرف مبلغ مالي يقدر ب  3,56مليون درهم إلى غاية أكتوبر  2020بخصوص الزيادات في اإليراد ألعوان الدولة غير
املرسمين
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 تحسين مستوى الخدمات املقدمة للمؤمنين
إحداث الصندوق املغربي للتأمين الصحي
جرد مؤقت إلى حدود سنة  2019ملمتلكات الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط اإلجتماعي التي ستحول إلى
الصندوق الوطني للتأمين الصحي
تعزيزحكامة وتتبع أنشطة التعاضديات
مواكبة تنظيم انتخاب مناديب التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية وتعاضدية األمن الوطني

تطويرالحماية االجتماعية للمغاربة املقيمين بالخارج
 اإلعداد للتوقيع على التنسيقين االداريين املتعلقين بتطبيق االتفاقيتين الجديدتين املبرمتين مع بلجيكا
وتونس
 التنسيق مع املصالح املختصة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي من أجل إعداد الصيغة النهائية لنماذج
االتصال املتعلقة بتطبيق االتفاقية املغرية التونسية الجديدة للضمان االجتماعي
29

 مواكبة ودعم املقاوالت املتضررة من الجائحة
 تأجيل أداء االشتراكات االجتماعية املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 تخصيص تعويض جزافي بقيمة  2000درهم لفائدة األجراء والعاملين باملقاوالت في وضعية صعبة ،وكذا االستفادة
من استرجاع مصاريف التأمين اإلجباري عن املرض ومن التعويضات العائلية
 إعفاء تعويض اإلعانة الذي يصرف لفائدة العاملين لدى املشغلين في وضعية صعبة بسبب الجائحة في حدود %50
من الراتب الشهري الصافي املتوسط من وعاء االشتراك خالل أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020
 إعفاء املشغلين في وضعية صعبة من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات االشتراك والغرامات وصوائر
املتابعات املتعلقة بالديون الخاصة قبل فترة يونيو  2020وما قبلها شريطة أدائهم ألصل الدين بشكل كلي أو
بواسطة أقساط يمكن أن تمتد آجالها إلى ستين ( )60شهرا
 توقيع اتفاقيات بين الحكومة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي والكونفدراليات القطاعية (السياحة –
متعهدي املناسبات وامللتقيات ومموني الحفالت – الترفيه واأللعاب) من أجل مواجهة االنعكاسات السلبية
لجائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-من خالل املحافظة على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية لألجراء
التابعين لهذه القطاعات خالل الفترة املمتدة من فاتح يوليوز إلى غاية  31دجنبر 2020
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مجال الدعم والقيادة
 تعزيزالعالقات الدولية وتطويرالتعاون جنوب-جنوب

 تعزيزموقع الوزارة كفاعل إقليمي على املستوى الدولي واإلفريقي

 عصرنة عمل املصالح املركزية والالممركزة
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 تعزيزالعالقات الدولية وتطويرالتعاون جنوب-جنوب

تطوير وتنويع برامج التعاون الدولي







إطالق البرنامج الدولي» »THAMMملقاربة شاملة لتدبير هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في
شمال افريقيا " والذي يهدف أساسا الى تقوية آليات حماية العمال املهاجرين على طول مسار
الهجرة سواء بالنسبة للعمال الذين يهاجرون املنطقة املغاربية أو القادمين اليها ،وكذا دعم
قدرات الفاعلين املؤسساتيين االجتماعيين بدول املغرب وتونس وليبيا ومصر
قيادة وتتبع برنامج تحسين قابلية ولوج الشباب للشغل بشراكة مع البنك اإلفريقي للتنمية
قيادة وتتبع برنامج شراكة في إطار التعاون املغربي البلجيكي لدعم إنشاء املقاوالت من طرف
الشباب باملغرب
تتبع مشروع "مبادرة التشغيل األخالقي باملغرب” بشراكة مع املنظمة الدولية للهجرة
تتبع تنفيذ برنامج "دعم االدماج االقتصادي للشباب" الذي يدعمه البنك الدولي والهادف
إلى تشجيع خلق فرص لتشغيل الشباب وتنمية القطاع الخاص
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 تعزيزالعالقات الدولية وتطويرالتعاون جنوب-جنوب



تعزيز وتفعيل آليات التعاون
الثنائي مع بعض الدول
الصديقة






املشاركة في االجتماعات
التنسيقية للتحضيرللجان
العليا املشتركة

تم إعداد مشروع بديل التفاق للتعاون مع دولة بوركينافاسو في مجاالت الشغل
والتشغيل والحماية االجتماعية تم اقتراحه على الجانب البوركينابي
تم تدارس مشروع مذكرة تفاهم في مجاالت الشغل والحماية االجتماعية مع دولة
النيجر
تم تحيين البرنامج التنفيذي الفني بين املغرب ومصر  2020 -2019التفاقية التعاون
في مجال اليد العاملة بين البلدين ليشمل مجال الحماية االجتماعية وهو جاهز
للتوقيع
تم تدارس مشروع اتفاقية إطارية جديدة للتعاون بين الوكالة الوطنية إلنعاش
التشغيل والكفاءات ونظيرتها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل التونسية
وهي جاهزة للتوقيع
تم إعداد مشروع اتفاق إطار بشأن اإلدارة الثنائية للهجرة العاملة واملهنية تم
اقتراحه على الجانب البرتغالي عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج من أجل التباحث حوله الحقا

 بوركينا فاسو ،الكاميرون ،الرأس األخضر ،إفريقيا الوسطى ،جزر القمر،
الدجيبوتي ،غامبيا ،غينيا االستوائية ،ماالوي ،املوزنبيق ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،السيشيل وسراليون
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 تعزيزالعالقات الدولية وتطويرالتعاون جنوب-جنوب

تعزيز قدرات املوارد البشرية
مشاركة األطر التابعة للوزارة في دورات تكوينية عن بعد بشراكة مع بعض الهيئات الدولية
حول:
 تعزيز تشغيل الشباب في وضعيات الهشاشة (جائحة كوفيد  )19والتي نظمها مركز التكوين
الدولي التابع ملنظمة العمل الدولية (املكتب الجهوي ملنظمة العمل الدولية بإفريقيا) خالل
شهر يونيو 2020
 تقوية قدرات اكتشاف الكفاءات التي امتدت من  13إلى  28يوليو 2020
 مجموعة من التكوينات املبرمجة من طرف معاهد وجامعات بدولة الهند وخاصة منها برنامج
التكوين  ITECللتعاون التقني واالقتصادي
 ومن جهة أخرى تمت برمجة مشاركة بعض األطر في دورات تدريبية منظمة من طرف وكالة
التعاون الدولي التايالندية حول املمارسات الجيدة في تحسين إدارة هجرة اليد العاملة لتعزيز
العمل الالئق إال أنه تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد  19إلى وقت الحق
34

 تعزيزموقع الوزارة كفاعل إقليمي على املستوى الدولي واإلفريقي
التفاعل اإليجابي مع آليات املنظومة األممية لحقوق اإلنسان
والبرامج الوطنية ذات الصلة







الرد على املذكرة الخاصة بالتدابير واإلجراءات املتخذة ملواجهة وباء فيروس كورونا
املستجد ببالدنا ،والتي تم توجيهها إلى املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق االنسان،
للتعريف بما تم اتخاذه من قرارات لتدبير هذه الظرفية االستثنائية
املشاركة في إعداد لوحة القيادة املتعلقة بمؤشرات حقوق االنسان في إطار إعمال الخطة
الوطنية للديموقراطية وحقوق االنسان
تحيين املعطيات املتعلقة بتنفيذ مختلف التوصيات املنبثقة عن مناقشة التقرير الوطني
حول االتفاقية الدولية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 2013
موافاة وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان بالتدقيقات والتصحيحات الضرورية بشأن
حصيلة إعمال الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق االنسان
الرد على االستبيان الخاص باإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية
35

 تعزيزموقع الوزارة كفاعل إقليمي على املستوى الدولي واإلفريقي
كبديل عن املشاركة الحضورية في بعض التظاهرات الدولية ،عمد شركاء الوزارة إلى اعتماد تقنية
تنظيم العديد من األنشطة عن بعد ،وبالتالي قامت الوزارة ب:

املشاركة في املشاورات االقليمية اإلفريقية عن بعد ،بشأن املنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنة  ،2020وذلك في الفترة
من  12ماي إلى  25يونيو  2020املنظمة من طرف مفوضية االتحاد االفريقي
املشاركة في الندوة عن بعد بتقنية الفيديو بشأن اآلثار السوسيو -اقتصادية لجائحة كورونا ومقاربة تدبيرها ،واملنظمة
من طرف االتحاد االفريقي في  29أبريل 2020

التنسيق واملشاركة في الندوات االفتراضية ملنظمة العمل العربية ،ويتعلق األمرب:

الويبينار األول حول "أساسيات وتقنيات العمل عن بعد" (11يونيو )2020
ندوة حول "تأثيرات تداعيات جائحة كورونا على قضايا التشغيل وأسواق العمل العربية "( 08يوليوز )2020
الويبينار الثاني حول مراجعة استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في ظل تغير بيئة األعمال بعد جائحة كوفيد22( 19
يوليوز )2020
ندوة حول آثار جائحة كوفيد 19-على املرأة العربية العاملة ( 15يوليوز )2020
ندوة حول "التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا على املشاريع الصغيرة واملتوسطة والقطاع الخاص العربي" (01
يوليوز )2020
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 تعزيزموقع الوزارة كفاعل إقليمي على املستوى الدولي واإلفريقي

التنسيق واملشاركة في املقابالت مع مكونات عالم العمل بشأن استجابات بلدانهم لتداعيات
جائحة كوفيد  19على الشغل والتشغيل ،واملنظمة من طرف منظمة العمل الدولية:
التنسيق واملشاركة في فعاليات القمة العاملية كوفيد  19وعالم العمل " بناء مستقبل أفضل للعمل "
التنسيق واملشاركة في اللقاءات اإلقليمية (املجموعة اإلفريقية) بتاريخ  02يوليوز 2020
تنسيق مشاركة السيد رئيس الحكومة في لقاء القادة العالمي ( 08يوليوز )2020
تنسيق مشاركة السيد الوزير في يوم أعضاء املنظمة ( 09يوليوز )2020
التنسيق واملشاركة في أشغال الدورة  83ملجلس إدارة املركز الدولي للتدريب( 27-26أكتوبر ) 2020
 التنسيق واملشاركة في أشغال الدورة  340ملجلس إدارة مكتب العمل الدولي  14-2نونبر )2020
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 عصرنة عمل املصالح املركزية و الالممركزة
استكمال عملية رقمنة أنشطة الوزارة و إرساء أنظمة جديدة للمعلوميات







تعزيز البنيات واألجهزة املعلوماتية
استكمال مراحل تنزيل عناصر حكامة وقيادة حماية نظم املعلومات وإجراءات مواكبة املالءمة
إطالق البوابة اإللكترونية الجديدة للوزارة
استكمال عملية إرساء شبكة داخلية  INTRANETوتنظيم تكوينات لتفعيلها
إرساء نظام للتناظر الرقمي )(Visio-conférenceوالتواصل عن بعد
رقمنة املساطر اإلدارية (تدبير املوارد البشرية ،تدبير أنشطة التعاون وإحداث لوحات القيادة ،تدبير حوادث
الشغل بالقطاع الخاص ،التجهيز والصيانة ،تدبير املراسالت الصادرة والواردة والداخلية ،أنشطة مفتشية
الشغل…(

تجويد الخدمات التواصلية للوزارة وتطويرها
 حملة تواصل ية للتصدي النتشار وباء كوفيد 19-داخل أماكن العمل :إنجاز  09كبسوالت تحسيسية وبثها في
القنوات الوطنية وعبر املوقع الرسمي للوزارة ومواقع التواصل االجتماعي
 إصدار العدد األول من املجلة الفصلية الخاصة بقضايا الشغل والتشغيل والحماية االجتماعية
 إنتاج كبسوالت تكوينية حول منصة (شغل.كوم)
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 عصرنة عمل املصالح املركزية والالممركزة

تثمين الرأسمال البشري
 تعزيز املصالح املركزية بموارد بشرية لدعم املهام واملشاريع الحالية للوزارة ( 54إطارا) لسد
الخصاص خاصة في هيئة تفتيش الشغل
 تنظيم دورات تكوينية عن بعد في مجال الصحة والسالمة بأماكن العمل وتدابير مكافحة
انتشار وباء "كوفيد  "19لفائدة ثالثمائة (حوالي  )300مفتش شغل على صعيد املصالح
الخارجية
 إنجاز دراسة املخطط املديري للموارد البشرية للوزارة والهادف إلى وضع خارطة طريق من
أجل بناء منظومة للموارد البشرية قوامها املهارات والكفاءات املهنية
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 عصرنة عمل املصالح املركزية والالممركزة
التفاعل اإليجابي مع شكاية املرتفقين
كلميم واد نون
%1

 تزامنا مع فرض إجراءات
الحجر الصحي ،عرفت
منصات الشكايات توافد
أعداد مهمة من الشكايات
واملالحظات واملقترحات التي
تخص مجاالت تدخل الوزارة
والتي بلغ عددها 1605
(إحصائيات 27
أكتوبر ،2020بوابة
)Chikaya.ma
 تمت معالجة ما يناهز 1465
طلب( )%91و توجيه 200
طلب وال زال حوالي  105طلب
قيد املتابعة)(6%

توزيع الطلبات حسب الجهات

بني مالل خنيفرة
%4

الرباط سال القنيطرة
%11

العيون الساقية
الداخلة وادي الذهب
الحمراء
%0
غير الشرق
%2
سوس ماسة
محدد %4
%6

طنجة تطوان
الحسيمة
%8

درعة
تافياللت
%4
فاس
مكناس
%9

الدار البيضاء سطات
%42
مراكش آسفي
%8
الصندوق الوطني
لمنظمات االحتياط
االجتماعي
االجتماعي
االجتماعي
االجتماعي
%1

الوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل
والكفاءات
%5

الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي
(كوفيد) 19
%41

مصالح الوزارة
%53

التوزيع حسب املؤسسات التابعة
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 عصرنة عمل املصالح املركزية والالممركزة

تتبع مستويات تفاعلية املصالح اإلدارية
 التحقق من التعبئة القصوى للموارد الكفيلة باإلجابة على الرهانات والتحديات التي تجابهها
الوزارة في تدبيرها لتدعيات الجائحة على سوق الشغل
 الوقوف على التنزيل األمثل للمخططات واإلجراءات املعتمدة في مجال التدبير االستثنائي
للظرفية
 دعم مفتشية الشغل وتأطير تدخالتها في اتجاه مضاعفة الجهود امليدانية وتعزيز يقظة القرب
والعمل على مالئمة الخدمات التي تضمنها في ظل االزمة االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن
الجائحة
في هذا االطارقامت املفتشية العامة للوزارة بزيارات
ألزيد من  37مديرية جهوية منها و إقليمية للشغل
واالدماج املنهي عبرربوع اململكة
41

الجانب التشريعي

مشاريع القوانين املحالة على
البرملان

مشاريع القوانين املحالة على
األمانة العامة للحكومة

مشاريع القوانين في طور
الدراسة مع القطاعات
الوزارية والشركاء االجتماعيين

 مدونة التعاضد
 القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة حق
اإلضراب

 القانون املتعلق بالخدمة املواطنة
 قانون إطاريتعلق بالصحة والسالمة في العمل

 مشروع قانون حول املنظمات النقابية
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وضعية سوق الشغل في ظل تداعيات فيروس كوفيد19-
التوقف املؤقت عن العمل
املقاوالت املنخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
املقاوالت في
وضعية صعبة

عدد األجراء املصرح
بهم في حالة التوقف
عن العمل

131.955

134.180

133.703

مارس

أبريل

ماي

808.000

950.000

957.943

95.093
يونيو

593.391
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وضعية سوق الشغل في ظل تداعيات فيروس كوفيد19-
تطورعدد األجراء املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ما بين فبراير وشتنبر 2020
املقاوالت املنخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
فبراير
2020

عدد األجراء
املصرح بهم
(باملليون)

مارس
2020

2,68 2,62

أبريل
2020

1,61

ماي
2020

1,65

يونيو
2020

2,09

يوليوز
2020

2,34

غشت
2020

شتنبر
2020

2,47 2,36
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مجال الشغل
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 زيارات املقاوالت في إطارالتحسيس بالتدابيراالحترازية
بلغ عدد املؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح واإلرشاد والتحسيس من طرف مفتش ي الشغل حول التدابير
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،خالل الفترة املمتدة من  13مارس إلى  14أبريل  6.761 ،2020مؤسسة
توزيع املؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح و اإلرشاد والتحسيس حسب
املديريات الجهوية خالل الفترة املمتدة من  13مارس إلى  14أبريل 2020

توزيع املؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح و اإلرشاد والتحسيس حسب
األنشطة االقتصادية خالل الفترة املمتدة من  13مارس إلى  14أبريل2020
توزيع املؤسسات التي تمت مواكبتها حسب األنشطة االقتصادية

توزيع عدد املؤسسات التي تمت مواكبتها حسب املديريات الجهوية خالل
الفترة املمتدة من  13مارس إلى  14أبريل 2020
10000
1000
100

1471 1873 1563
123 192

52

1931
554
134

1281

2023
415

416 288

527

402
182

75
20

10
1

الصناعة

التجارة

الخدمات

الفالحة

النسيج
واأللبسة

مراكز
النداء

أخرى

47

 زيارات املقاوالت من أجل مر اقبة التدابيراالحترازية
بلغ عدد املؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان املشتركة بين مصالح هذه الوزارة و وزارة الصناعة
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي واألخضر ،واللجان االقليمية املحدثة بموجب برقية السيد وزير الداخلية و كذا
من طرف أعوان تفتيش الشغل ،برسم الفترة املمتدة من  15أبريل إلى 22أكتوبر  ،2020ما مجموعه  46.747مؤسسة
توزيع املؤسسات التي شملتها املر اقبة في اطاراللجان املشتركة
و كذا من طرف أعوان التفتيش حسب املديريات الجهوية
برسم الفترة املمتدة من  14أبريل الى  22أكتوبر2020

توزيع عدد املؤسسات التي تمت مر اقبتها من طرف اللجان املشتركة
وكذا من طرف أعوان التفتيش حسب األنشطة االقتصادية

100000
10000
1000

23724
8172
3608
260723862975
1002
967
273 330
329 374

100000
10000

100

1000

10

100

1

1514616790 9584
1689 1083 1286 1169

10
1
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 زيارات املقاوالت من أجل مر اقبة التدابيراالحترازية
أسفرت الزيارات امليدانية املنجزة من طرف كل من اللجان املشتركة واللجان اإلقليمية املختلطة ،وكذا أعوان
تفتيش الشغل ،عن التحقق مما مجموعه  526.114تدبيرا 452.029 ،منها تم احترامها من قبل املقاوالت التي
تمت مر اقبتها و  74.085تدبيرا لم يتم احترامها .وقد شملت تلك التدابير االحترازية على الخصوص البيانات املبينة
أدناه
البيانات المطلوب التأكد منها
1000000
241232

100000
46747
10000

240370

217914
23318

44512

197284
43086

36831
7681

1000
100
10
1
عدد التدابير
عدد التدابير
التي تم التأكد التي تم احترامها
منها
عدد المؤسسات

نظافة أماكن العمل

عدد التدابير
التي لم يتم
احترامها

عدد التدابير
عدد التدابير
التي تم التأكد التي تم احترامها
منها

عدد التدابير
التي لم يتم
احترامها

التحسيس بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا
المستجد

عدد التدابير
عدد التدابير
التي تم التأكد التي تم احترامها
منها

عدد التدابير
التي لم يتم
احترامها

ظروف العمل
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 زيارات مر اقبة عامة حول تشريع الشغل
إنجاز 16.362زيارة تفتيش مع تسجيل  284.631مالحظة وتوجيه  1996تنبيها وتحرير 89محضرا باملخالفات
توزيع عدد الزيارات حسب القطاعات االنتاجية برسم التسعة
أشهرمن سنة 2020

املالحظات املوجهة من طرف أعوان تفتيش الشغل برسم التسعة
أشهر من سنة 2020

الفالحة
%4,11
البناء
واألشغال
العمومية
%4,46
الصناعة
التقليدية
%0,16

مسك السجالت
%2,79

الخدمات
%39,68
الصناعة
%30,90

التصريح بفتح مقاولة
%0,36

بطاقة الشغل
%32,18

طب الشغل
%0,42

ورقة األداء
%13,70

التجارة
%20,70

دفتراألداء
%1,30

الصحة
%10,55

منحة
األقدمية
%0,58
العطلة السنوية
%1,96
امللصقات
%2,40

السالمة
%11,76

الضمان
مالحظات ذات طابع عام
االجتماعي لجنة حفظ
 %5,14الصحة و لجنة املقاولة %5,82
حوادث الشغل السالمة
%0,24
%0,48
%5,05

الحد األدنى القانوني
لألجر
%5,28
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 التدابيراملتعلقة بالنصح واالرشاد
 يقوم األعوان املكلفون بتفتيش الشغل بالرد على تساؤالت واستشارات املشغلين واألجراء في
مختلف املواضيع املتعلقة بالشغل
 لهذه الغاية تم خلق منصة رقمية ألو  2233من طرف وزارة الشغل واإلدماج املنهي بتاريخ 08
ماي 2020
 قبل خلق املنصة الرقمية ألو ( 2233خالل الفترة املمتدة من  15أبريل إلى  07ماي  : )2020بلغ
عدد املكاملات التي تلقاها األعوان املكلفون بتفتيش الشغل ما مجموعه  14.809مكاملة
 بعد خلق املنصة الرقمية ألو ( 2233خالل الفترة املمتدة من  08ماي إلى  08أكتوبر: )2020
بلغ عدد املكاملات التي تلقاها األعوان املكلفين بتفتيش الشغل ما مجموعه 76.528مكاملة
موزعة كما يلي:
 64.809 مكاملة وردت مباشرة على األعوان املكلفين بتفتيش الشغل
11.719 مكاملة وردت عبر املنصة الرقمية آلو2233
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 مؤشرات متعلقة بحماية الفئات الخاصة
بالنسبة ملحاربة تشغيل األطفال
استطاعت الجمعيات املتعاقدة مع الوزارة في إطار دعم املشاريع في هذا املجال برسم تنفيذ الشطر األول
من اتفاقيات الشراكة خالل سنة  2019من :
 انتشال  159طفال أقل من  15سنة من العمل ( 83ذكور  76اناث)
 سحب  464طفل متراوحة أعمارهم ما بين  15و 18سنة من األعمال الخطرة ( 278ذكور و 186إناث) من
بينهم  134طفل وطفلة من العمل املنزلي ( 72منهم سنهم أقل من  16سنة و 57أعمارهم بين  16و 18سنة)

بالنسبة لحماية حقوق املرأة في العمل
استطاعت الجمعيات املتعاقدة مع الوزارة في إطاردعم املشاريع في هذا املجال برسم تنفيذ الشطراألول
من اتفاقيات الشراكة خالل سنة  2019من :
انجاز عمليات التحسيس بالحقوق لفائدة  1601من النساء العامالت
تقوية قدرات  411إمرأة عاملة
تحسين ظروف عمل  283إمراة عاملة
القيام بعملية تحسيس لفائدة  134مقاولة ،حيث شملت  1656امرأة عاملة
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 تعزيزالسلم االجتماعي ( 9أشهراألولى )2020
تدبيرنزاعات الشغل الفردية





معالجة  47916نزاعا فرديا
إيجاد تسوية ل  53356شكاية من أصل  109415أي
بنسبة %48,76
إعادة إدماج  3610أجيرا
املبالغ املسترجعة لفائدة األجراء املشتكين:
 1 432 855 477,92درهم

تدبيرنزاعات الشغل الجماعية
 تفادي  1525إضرابا في  1300مؤسسة التي يشتغل بها ما
مجموعه  160122أجيرا
 تسجيل  53إضرابا ب  44مؤسسة ،شارك في هذه اإلضرابات
 4114أجيرا من أصل  6542أجيرا مما أدى إلى ضياع  67984يوم
عمل

 دراسة 132شكاية على املستوى الوطني ،منها  27شكاية فردية و 105شكاية جماعية
 إحالة  90نزاعا على اللجان اإلقليمية للبحث واملصالحة ،وإحالة  13منها على اللجنة الوطنية للبحث واملصالحة

النهوض باملفاوضة الجماعية وتشجيع القانون التعاقدي
 خالل الثالثة أشهر االولى من سنة  2020تم إبرام 06
اتفاقيات جماعية للشغل
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مجال التشغيل
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تطورالخدمات املوجهة للباحثين عن شغل واملشغلين

املصدر :الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
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اإلدماج املنهي والتحفيز على التشغيل
دعم العمل املأجور ()2/1
عدد املستفيدين من برامج دعم التشغيل املأجور

86167
58825

تسعة األشهر األولى 2020

تسعة األشهر األولى 2019

املصدر :الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
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اإلدماج املنهي والتحفيز على التشغيل



تحسين قابلية التشغيل عبرالتكوينات التأهيلية
عدد املستفيدين من برنامج "تأهيل" حسب التكوينات
15620

مجموع التكوينات

25628
6583

التكوين في القطاعات الواعدة

9865
2377

التكوين التعاقدي

1634
2472

التكوين التاهيلي

5326

0
3317
326
1501
4700

التكوين في إطار الشراكات الوطنية
التكوين في إطار الشراكات الجهوية
التكوين عن بعد

3147
تسعة األشهر األولى 2019

تسعة األشهر األولى 2020

املصدر :الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
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اإلدماج املنهي والتحفيز على التشغيل



دعم ومواكبة حاملي املشاريع املقاوالتية
عدد املستفيدين من برنامج

"التشغيل الذاتي"

5344
3521
2922
1668

1366

منصب شغل

1363

مقاولة محدثة
تسعة األشهر األولى 2020

مواكبة
تسعة األشهر األولى 2019

املصدر :الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
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مجال الحماية االجتماعية
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 مؤشرات التغطية االجتماعية للعمال
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )2019( CNSS


عدد األجراء املصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 3,54مليون ()+2,1%



عدد املقاوالت املنخرطة



الكتلة األجرية

)+6%( 252.000
 159ملياردرهم ()+7,4%






التعويضات املمنوحة (النظام العام)
عدد املستفيدين
 1,4مليون ()+4,5%
التعويضات العائلية
 175ألف ()+%5,7
التعويضات القصيرة األمد
 600ألف ()+%5,5
التعويضات الطويلة األمد
 11ألف ()+ %18,8
استرجاع االشتراكات األجرية

نظام التأمين اإلجباري عن املرض بالقطاع الخاص
عدد املؤمنين املفتوح لهم الحق

النشيطون

املتقاعدون

ذوو الحقوق

2.443.074

539.552

3.837.709

 1,6مليون ()+10%
 4,3ملياردهم ()+6%

عدد املستفدين
التعويضات املمنوحة
التعويض عن فقدان الشغل
عدد املستفيدين
املبلغ اإلجمالي املمنوح (مليون درهم)

املبالغ املمنوحة (م د )
 7,3مليار ()+32,7%
 1,05مليار ()+%6,8
 11,7مليار ()+%6,5
 59مليون ()+ 12 %

2019
15.036
209,716

2019 - 2014
63.985
878,05

( 2020شتنبر)
13.841
84,497
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 مؤشرات التغطية االجتماعية للعمال

الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي ( CNOPSغشت )2020
نظام التأمين اإلجباري عن
املرض بالقطاع العام
التعويضات املمنوحة

عدد املستفيدين
3.159.664

املتقاعدون
النشيطون
497.820
834.047
 3.94ملياردرهم

ذوو الحقوق
1.827.797

12%

النشيطون

توزيع عدد املستفيدين بالقطاع العام

13%

املتقاعدون
ذوو الحقوق

75%

نظام التأمين اإلجباري عن
املرض للطلبة

عدد املستفيدين
(حسب السنة الدراسية)

التعويضات
(حسب السنة املالية)

نظام التأمين اإلجباري عن
املرض لفائدة ضحايا انتهاكات عدد املستفيدين
حقوق االنسان
التعويضات

2019-2018
116.351
2018
 4.039مليون درهم

2020-2019
223.957
2019
 3.333مليون درهم

2018
19.208
19,759مليون درهم

2019
19.446
 19.963مليون درهم
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 مؤشرات التغطية االجتماعية للعمال

تدبيرنظام التعويض عن حوادث الشغل الخاص بأعوان الدولة غيراملرسمين
2018

2019

توقعات 2020

امليزانية املرصودة سنويا بالدرهم

18.140.000,00

16.140.000,00

16.280.000,00

التعويضات املمنوحة بالدرهم

11.309.999,99

10.307.747,55

13.500.000

3.124

3.150

2.153

62, 34%

63,86%

82,92%

عدد املستفيدين
نسبة تنفيذ امليزانية
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مجال التعاون الدولي والشراكة
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 مؤشرات حول برامج التعاون الدولي التي تنخرط فيها الوزارة
 22برنامجا للتعاون ()2020-2019

مساهمة الشركاء
في دعم مشاريع التعاون

مجاالت التعاون
3%

تحاد وروبي
USDOL
مكتب العمل الدولي

5%

6%

5%

5%

5%

الوكالة سبانية للتعاون
الوكالة ملانية للتعاون

املنظمة الدولية لل جرة

5%

32%
11%

UNDAF
البنك فريقي للتنمية
EF
البنك الدولي

الوكالة الفرنسية للتنمية

5%

5%

16%

5%

5%

الشغل

التشغيل

40%

الحماية جتماعية
الهجرة

47%

حقوق نسان

64

مجال القيادة والدعم
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 وضعية تنفيذ ميزانية السنة املالية 2020

امليزانية العامة
املبلغ املبرمج بالدرهم املبلغ امللتزم به بالدرهم نسبة االلتزام نسبة األداء

امليزانية
التسيير (فصل املوظفون)

219 040 000,00

218 559 079,58

99%

_

التسيير (فصل املعدات و النفقات املختلفة)

297 375 000,00

217 694 950,07

73%

87%

االستثمار

52 725 000,00

40 350 852, 98

76%

30%

املجموع

569 140 000,00

476 604 882,63

83%

-

صندوق النهوض بتشغيل الشباب
املبلغ املبرمج بالدرهم

املبلغ امللتزم به بالدرهم

نسبة االلتزام

نسبة األداء

430 000 000,00

178 578 991,59

41%

100%
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 وضعية تنفيذ ميزانية السنة املالية 2020

نسبة االلتزام العامة حسب البرامج إلى غاية  15أكتوبر ( 2020خارج ميزانية املوظفين)
البرنامج

نسبة االلتزام مليزانية التسيير

نسبة االلتزام مليزانية االستثمار

الدعم والقيادة

77%

76%

التشغيل ورصد سوق الشغل

74%
43%

66%
69%

الحماية االجتماعية للعمال

25%

_

71%

56%

الشغل

املجموع
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 وضعية تنفيذ ميزانية السنة املالية 2020
نسبة االلتزام املتوقعة إلى غاية 15دجنبر 2020خارج نفقات املوظفين
(تاريخ انتهاء االلتزام بالنفقات)
امليزانية

املبلغ املبرمج بالدرهم

املبلغ امللتزم به بالدرهم

النسبة االلتزام املتوقعة
خارج إعانة الوكالة
نسبة االلتزام
املتوقعة الوطنية إلنعاش التشغيل
والكفاءات

التسييرفصل املعدات
والنفقات املختلفة

297 375 000,00

223 031 250,00

75%

99%

االستثمار

52 725 000,00

41 652 750,00

79%

98%

املجموع

350 100 000,00

264 684 000,00

77%

98%
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مجال الشغل
 املشاريع املسطرة ( برنامج ) 433

تحديث اإلدارة

تحسين ظروف العمل والنهوض بالحوار االجتماعي وتعزيز العمل الالئق والعدالة
االجتماعية في مجال العمل كما هو متعارف عليه من طرف منظمة العمل الدولية






مالءمة الترسانة القانونية الوطنية مع معايير العمل الدولية
إشراك املجتمع املدني للمساهمة في النهوض باملساواة في العمل وحماية الفئات الخاصة
مأسسة الحوار االجتماعي والنهوض باملفاوضة الجماعية قصد تحسين املناخ االجتماعي
النهوض بالصحة والسالمة في العمل
تطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال املراقبة من أجل ضمان تطبيق سليم
لتشريع الشغل
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 العمليات املبرمجة سنة 2021

















الشغل

إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل  2021مع تحيين األولويات
تنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باملفاوضة الجماعية مع تحيين املؤسسات املستهدفة
مواصلة تطوير عمل مفتشية الشغل
إطالق البرنامج الوطني للصحة والسالمة في العمل ،ال سيما الجوانب املتعلقة بنشر ثقافة الوقاية والتوعية وتكوين مختلف األطراف
املعنية
تنظيم يوم وطني حول السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسالمة املهنية
مواكبة تفعيل هيئات الحوار االجتماعي على املستوى الجهوي و اإلقليمي
دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة تشغيل األطفال وحماية حقوق املرأة في العمل
تنظيم النسخة الخامسة لجائزة املساواة املهنية
مواصلة مالءمة الترسانة القانونية الوطنية وتحيين النصوص القانونية وتتبع مسطرة املصادقة عليها
استكمال دراسة أربع اتفاقيات عمل دولية و برمجة دراسة إمكانية التصديق على أربع اتفاقيات عمل دولية أخرى جديدة ( رقم 128
– و  – 155و  161و )190
تنظيم ندوة وطنية لوضع خطة عمل وطنية للقضاء على عمل األطفال في أفق  ،2025وذلك في إطار التحالف الدولي للمقصد  8.7من
أهداف التنمية املستدامة بتعاون مع مكتب العمل الدولي
تتبع جوالت الحوار االجتماعي الوطني في القطاع الخاص
السهر على احترام انتظامية عقد اجتماعات الهيئات االستشارية الثالثية التركيب
النهوض باملفاوضة الجماعية وتشجيع القانون التعاقدي للشغل
تطوير مستويات تتبع وتقييم املناخ االجتماعي
السهر على تتبع تنظيم انتخابات مندوبي االجراء في القطاع الخاص
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مجال التشغيل ورصد سوق الشغل
 املشاريع املسطرة ( برنامج )432






تحديث اإلدارة

إعداد ورقة طريق متعددة السنوات تغطي مختلف رافعات النهوض بالتشغيل
(االستراتيجية الوطنية للتشغيل واملخطط الخماس ي للنهوض بالتشغيل)
تطوير البعد الجهوي للتشغيل لكون الجهة تعتبر الفضاء األنسب لبلورة وتفعيل كل
املبادرات الهادفة إلنعاش التشغيل
دعم الوساطة في سوق الشغل وتطوير البرامج النشطة للتشغيل بهدف تغطية مختلف
فئات الباحثين عن شغل وإشراك مختلف الفاعلين في النهوض بالتشغيل عموميين
وخواص وجمعويين
تطوير التشغيل بالخارج ودعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين على اعتبار الحركية من
أجل العمل على الصعيد الدولي تعتبر اختيارا استراتيجيا لتعزيز قدرات الرأسمال
البشري واالنفتاح على منافذ إضافية لإلدماج املنهي
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 املشاريع املسطرة ( برنامج )432







تحديث اإلدارة

تطوير النظام اإلحصائي لسوق الشغل بهدف إنتاج معلومات دقيقة حول تطور عرض
وطلب الشغل وظروف العمل والعالقات املهنية والحماية االجتماعية وتأثير السياسات
املاكر واقتصادية والبرامج القطاعية على إحداث مناصب الشغل
إغناء اإلطار التحليلي لسوق الشغل بالعمل على تحليل محددات تطور عرض وطلب
الشغل ومقاربة حاجيات القطاعات من الكفاءات ،وكذا تحليل أبعاد ومحددات
اشتغال سوق الشغل
تقييم البرامج النشطة للتشغيل بهدف تجويدها بصفة دورية وتقييم أثرها على
املستفيدين
تعزيز القدرات املؤسساتية والتقنية للمرصد الوطني لسوق الشغل وتعزيز إطار
الشراكة والتشبيك
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 العمليات املبرمجة سنة 2021
متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
.

تنزيل البرامج الجهوية لدعم اإلدماج االقتصادي للشباب ب  4جهات :مراكش
آسفي  -سوس ماسة – الرباط سال القنيطرة – طنجة تطوان الحسيمة

توسيع مقاربة النهوض بتشغيل الشباب بالعالم القروي





تجويد أدوات وآليات االشتغال التي تم تطويرها للنهوض بتشغيل الشباب بالعالم القروي
وضع نظام لتطوير املهارات ونقل الخبرات
تحديد شروط توسيع املنظومة للجهات واألقاليم األخرى
إدراج الرقمنة والتنزيل الترابي والنوع كمحاور عرضانية في مرحلة التوسيع

الرفع من وثيرة إنجازالبرامج النشيطة للتشغيل
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 متابعة الدراسات املتعلقة بوضع نظام مندمج لرصد سوق الشغل في إطار الشراكة مع برنامج
تحدي األلفية




إنجاز البحث امليداني الدائم لدى املقاوالت
تنظيم ورشات التفكير املستقبلي حول املهن والكفاءات واالحتياجات الى املهارات
وضع وتفعيل املنصة الرقمية لجمع ونشر املعلومات حول سوق الشغل

 مواكبة أشغال لجنة اليقظة حول سوق الشغل وإعداد التقريرالسنوي للجنة
 مواكبة ودعم املنظومة الجهوية لرصد سوق الشغل
 إعداد مذكرات تحليلية حول سوق الشغل
 إعداد ونشرالتقريرالسنوي "سوق الشغل في " 2020
 تعزيزمنظومة التتبع والتقييم للبرامج النشطة للتشغيل





إنجاز الدراسة التقييمية لبرنامج "إدماج"
إنجاز الدراسة التقييمية لبرنامج "تحفيز"
إنجاز املذكرة التحليلية السنوية حول تقييم اإلدماج املنهي للمستفيدين من عقود "التكوين من أجل اإلدماج"

 مواصلة تتبع األنشطة املبرمجة في إطار مشروع "دعم تقييم األثر لسياسات التشغيل وسوق الشغل"
بشراكة مع هيئة تحدي األلفية
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مجال الحماية االجتماعية
 املشاريع املسطرة ( برنامج ) 434

تطويرأنظمة الحماية االجتماعية

توسيع التغطية االجتماعية
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 العمليات املبرمجة سنة  ( 2021برنامج ) 434
أهم العمليات املبرمجة








مواصلة املشاورات مع مختلف فئات العمال غير األجراء من أجل االستفادة من التأمين الصحي
والتقاعد
أجرأة تفويض تدبير نظام التعويض عن حوادث الشغل الخاص بأعوان الدولة غير املرسمين إلى
الصندوق الوطني للتقاعد والتامين
تفعيل اإلصالحات التي سيتم إقرارها بخصوص نظام التعويض عن فقدان الشغل
استكمال النصوص التنظيمية املتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل
فتح مفاوضات مع دول أجنبية إلبرام اتفاقيات ثنائية معها للضمان االجتماعي (تركيا ،كوريا
الجنوبية ،موريتانيا ،السينغال ،الغابون)......،
إطالق نظام معلوماتي حول مؤشرات الحماية االجتماعية
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مجال القيادة والدعم
 املشاريع املسطرة (برنامج )480
دعم املصالح املركزية والالممركزة و السهر على مواكبة مختلف برامج قطاعات الشغل
والتشغيل والحماية االجتماعية تحقيقا لألهداف املسطرة في األوراش االستراتيجية من خالل
إرساء قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير







استكمال تنزيل ورش الجهوية املتقدمة والالتمركز
تثمين الرأسمال البشري وتعزيزانخراطه املتواصل والفعال ضمن برامج الوزارة
توفيرفضاءات عمل واستقبال مالئمة
استكمال ورش رقمنة مختلف أنشطة الوزارة
تطويرالتعاون الدولي والشراكة
تطويرآليات التعاقد ومر اقبة التدبير
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استكمال عملية رقمنة أنشطة الوزارة
 إنجاز وتطوير تطبيق معلوماتي للهاتف املحمول موجه للمرتفقين بغية تحسيسهم
بمختلف اآلليات العملية والقانونية الخاصة بمجاالت الشغل والتشغيل والحماية
االجتماعية وتقريب اإلدارة من املواطنين عن طريق التواصل واإلخبار

 استكمال عملية رقمنة املساطر اإلدارية من قبيل (تدبير وتتبع الشؤون القانونية للوزارة؛
تدبير وتتبع املتدربات واملتدربين؛ تدبير طلبات االستمرار في العمل بعد سن التقاعد؛ تدبير
وتتبع الهجرة من أجل العمل بالخارج؛ تدبير وتتبع أنشطة التعاضديات والصندوق الوطني
ملنظمات االحتياط االجتماعي؛ تدبير وتتبع أنشطة املفتشية العامة وعالقتها بمختلف
هيئات ومؤسسات الرقابة (مؤسسة الوسيط ،املجلس األعلى للحسابات))...
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 العمليات املبرمجة سنة 2021
تحديث وعقلنة التدبير







تتبع تنزيل وتفعيل امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري
استكمال وتتبع تنفيذ مشروع املخطط املديري للموارد البشرية للوزارة
إعداد وتتبع مشروع إعادة هيكلة املصالح املركزية وتتبعه
الحرص على االنخراط الدائم للوزارة في األوراش الوطنية املتعلقة بمجاالت تحسين املرفق
العمومي والحكامة الجيدة والحق في املعلومة وانضمام املغرب إلى الحكومة املنفتحة
رقمنة تدبير ملفات التقاعد عبر االعتماد على التبادل الرقمي للملفات مع الصندوق
املغربي للتقاعد
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تثمين املوارد البشرية









مواصلة تتبع مراحل إنجاز مشروع املخطط املديري للموارد البشرية للوزارة وتنزيله عبر مراجعة وتحيين الدليل
املرجعي للوظائف والكفاءات واعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير املوارد البشرية () )SII-GRHالرامي إلى :
تحديث اإلطار املرجعي لوظائف ومهارات الوزارة ()REC
إنشاء حصيلة تقييم مهارات املوظفين وتعزيز قدرات املوارد البشرية من خالل وضع برنامج للتكوين يمتد على 3
سنوات
التدبير التوقعي للوظائف واملهارات ( ،(GPECوخطة التوظيف ،وخطة تحويل
إعداد املخطط الثالثي للتكوين ( ) 2023- 2021الذي يرمي إلى تأهيل املوارد البشرية
مواصلة تدبير ملفات املسار اإلداري للموظفين ( توظيفات  ،ترقيات ،تقاعد ،)...وتدبير النزاعات اإلدارية؛
تحسين وتطوير الخدمات االجتماعية لفائدة املوظفين

تأهيل املر افق اإلدارية واالرتقاء بخدماتها
 تنزيل شروع النجاعة الطاقية بالوزارة
 استكمال عملية تحديث املرافق اإلدارية لخلق ظروف عمل واستقبال مالئمة
 استكمال وتتبع مشروع تعزيز نظام املراقبة الداخلية الرامي إلى تقوية قدرات املصالح اآلمرة بالصرف وتحسين
البرمجة امليزانياتية للوزارة وتوحيد املساطر
81

التعاون الدولي والشراكة
 تطويربرامج التعاون الدولي وتعزيزالتعاون جنوب جنوب
 استكشاف فرص دعم وتمويل مشاريع تعاون جديدة وتعزيز اإلطار القانوني للتعاون
الثنائي في مجاالت الشغل والتشغيل والحماية االجتماعية
 مواكبة تنفيذ برامج ومشاريع التعاون الدولي قيد اإلنجاز
 تطويرقدرات مختلف املتدخلين واالرتقاء بمهاراتهم
 تعزيزتموقع وإشعاع القطاع على املستوى اإلقليمي والدولي
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مشروع قانون املالية 2021


املناصب املالية

50

نفقات املوظفين واألعوان

نفقات املعدات والنفقات املختلفة







 240 040 000درهما

 322 232 000درهما

مستحقات املاء  1 000 000درهما
مستحقات الكهرباء  1 800 000درهما
رسوم ومستحقات املواصالت الالسلكية  2 200 000درهما
إمدادات التسيير (الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات– األعمال االجتماعية – املعهد
الوطني لظروف الحياة املهنية )  232 700 000 :درهما
نفقات أخرى  70 532 000درهما
دعم اإلدماج االقتصادي للشباب في إطارالتعاون مع البنك الدولي 14 000 000

نفقات االستثمار

 مجموع اعتمادات األداء 69 525 000
 مجموع اعتمادات االلتزام 20 000 000
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مشروع قانون املالية 2021



توزيع امليزانية حسب البرامج
البرنامج

املوظفون

الدعم و القيادة
التشغيل و رصد سوق
الشغل

243 200 000,00

الشغل

6 000 000,00

الحماية االجتماعية للعمال

املجموع

36 925 000,00

90 537 000,00

79 660 000,00

+14%

مشروع ميزانية 2021
م.ن.م
53 612 000,00

240 024 000,00

االستثمار

مشروع ميزانية
2021

قانون املالية
2020

نسبة
التغيير

20 800 000,00
11 800 000,00

19 420 000,00

_

322 232 000,00

69 525 000,00

264 000 000,00

239 640 000,00

+10%

17 800 000,00

15 800 000,00

+13%

19 420 000,00

15 000 000,00

+29%

391 757 000,00

350 100 000,00

+12%
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شكرا على انتباهكم

ﻣﻠﺧــــــص اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

ﻣ ﺺ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﻐﻞ
و دﻣﺎج اﳌ
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2021
ﻣﺴ ﻞ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم ،ﻻﺣﻆ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ أن اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺸﻐﻴﻞ ﻻ ﺗﺮ إ اﳌﺴﺘﻮى
اﳌﻄﻠﻮب ،ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮا ﻨﺔ وﻟﺘﺠﺎوز اﳌﺸﺎ ﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪة
اﻟ ﻌ ﺸ ﺎ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻟ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺸ ﻞ ﻛﺒ إﺛﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ ،اﻟ
أر ﻜﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا ﺴﺎﺑﺎت واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وأﺛﺮت ﺸ ﻞ ﻛﺒ ﻋ اﻟ ﺴﻴﺞ
ﻗﺘﺼﺎدي.
واﺳﺘﻐﺮ ﺖ اﻟﺴﻴﺪات اﳌﺴ ﺸﺎرات ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴ ﻟﻺﺿﺮاب ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﻓ ة ا ﺎﺋﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺗﻢ إﻏﻔﺎل
ا ﺮ ﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﮫ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻼل
ﺬﻩ اﻟﻔ ة اﻟ ﻌﺮف ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﻟ ﺮ ﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وا ﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻋﺪم إﻣ ﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺮاﺑﺎت وارﺗﻔﺎع اﻟﺒﺆر اﳌ ﻨﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ ﻓﻘﺪان اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺟﺮاء ﻟﻌﻤﻠ ﻢ.
وﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر أن إﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ وﻗﺮب
اﻟﺮا ﻨﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ا ﺎﺋﺤﺔ ﻋ
ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮة إ أ ﻤﻴﺔ ﺗﻔﺎق ﻋ اﳌﺒﺎدئ وإﺟﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت
وﻓﺘﺢ ﺣﻮارﺛﻼ ﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟ ﺸﺎور واﻟﺘﻮاﻓﻖ.
وﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺣﺎﺳﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺨﺼﻮص
ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ وﻣﻼﺋﻤﺔ واﻗﻊ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻧ ن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ.
ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻗﻢ
وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﺪ ن ﻋ
 190اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺎ ﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺴﺎء أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ
1

ﻣﺘﺎ ﻌﺔ ﺗ ﻳﻞ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ ،وﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗ ﺴﻴﻖ
واﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﺑ ن ﻣﺼﺎ اﻟﻮزارة و .L’ANAPEC
وﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ا ﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ) L’ANAPECاﻟﻮ ﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹ ﻌﺎش اﻟ ﺸﻐﻴﻞ واﻟﻜﻔﺎءات(.
اﻟﺸﻐﻞ وﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺎح ﻋ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻔ
وﺗﻢ
ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟ اع ،وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟ ﺎن ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة اﺳﺘﻔﺎدة ﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ن ﺑﻤ ﺎت
اﻟﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ »  « POLYCLINIQUEﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
وأ ﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ  ،وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ ﻗﺘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
اﻟﺬي ﻃﺎل أﺟﻮر اﳌﻮﻇﻔ ن ،و ﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﺮاء ،وﺗﻢ اﻗ اح إ ﺸﺎء ﺻﻨﺪوق
ﻟﻠ ﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ﻋﺪم إﺷﺮاك ا ﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻨﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﺮ ﻋ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺟﺮاءات ﺣ از ﺔ واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺟﺘﻤﺎ  ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺴﺒﺔ ﺻﺎﺑﺔ
ﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺎرب  ،%50ﻛﻤﺎ أن ﻇﺮوف اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺳﺎ ﻤﺖ
ﺗﻔ اﻟﻮ ﺎء ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﻴﻌﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌ ﻨﻴﺔ وﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺎح ﻋ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺪاﻟﺔ
وﺗﻢ
ﺬا اﻟﺸﺄن ،وﻛﺬا
ﺟﺮاء ،وأن ﺗ ﺴﻢ ﺗﻘﺎر ﺮ اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺴ ﺮﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﳌﻔﺎوﺿﺔ ا ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑ ﻞ ﻧﺰا ﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
وﺗﻢ ﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻟﻮج ﺳﺎﻛﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ﻟﻠﺮﻗﻤﻨﺔ
ﻣﺠﺎل اﻟ ﺸﻐﻴﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ ا ﻌﺪام ﺷﺒ ﺎت ﻧ ﻧ ﺖ ﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻘﺮو ﺔ.
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وﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم إﺷﺮاك ﻣﻤﺜ ﺟﺮاء ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹ ﻌﺎش اﻟ ﺸﻐﻴﻞ واﻟﻜﻔﺎءات .L’ANAPEC
وأﺷﺎر أﺣﺪ اﻟﺴﺎدة اﳌﺘﺪﺧﻠ ن إ ﺟﺮاءات اﻟ ﺎﻣﺔ اﻟ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ
ا ﻮﻣﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،إذ ﻗﺎﻣﺖ ﻌﺪة ﻣﺠ ﻮدات
أﻣﺎم ﻢ ﺬﻩ زﻣﺔ ،وﻻ زال ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺑﺪل ﻣﺠ ﻮدات أﺧﺮى ،واﻗ ح
اﺑﺘ ﺎر ﺣﻠﻮل ﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺎ وا ﻔﺎظ
ﻋﻠ ﺎ.
ﻧﻔﺘﺎح ﻋ اﻟﺒﻌﺪ ا ﻮي ،ﺣﻴﺚ ﻌﺘ
ﺎح ﻋ
وﺗﻢ
اﻓﺘﺤﺎص ذا ﻲ ﻟ ﺎت ،ﻣﻊ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ إذا ﻗﺎﻣﺖ ا ﺎت
ﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬا ﻲ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ ،وﻛﺬا ﻧﻔﺘﺎح ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﻋ
ﻓﺮ ﻘﻲ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺸﻐﻴﻞ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ا ﺎرج ﻋ
وﺷﺮا ﺎت.

اﻟﺸﻐﻞ
ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺒﻌﺪ
ﻣﻮاﺛﻴﻖ

وﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮورة ﻌﺪﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
ﺬﻩ ا ﺎﺋﺤﺔ أﺑﺎﻧﺖ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﺪة اﺧﺘﻼﻻت وﻧﻮاﻗﺺ.
وأﻣﺎم ﻗﻠﺔ ﻋﺪد ﻣﻔ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ا ﻨﻮب اﻟﺸﺮ  ،اﻗ ح أﺣﺪ
اﻟﺴﺎدة اﳌﺘﺪﺧﻠ ن ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ ا ﺎﺻﻞ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ
اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﻐﻞ ﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،واﻗ ح ﺗﺤﻮ ﻞ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ
اﻟﺸﻐﻞ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮز ﻊ
ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻔ
اﳌﻨﺎﺻﺐ.
وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﺗﺪارك اﻟﺘﺄﺧ ا ﺎﺻﻞ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى إﺻﺪار
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴ ﻟﻺﺿﺮاب ﻣﻊ إﺷﺮاك اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﺴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﮫ
واﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﺪم ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮاب ﺪ ن ﻳﺆﺛﺮ ﻋ وﻟﻮج اﳌﺴ ﺜﻤﺮ ﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﺒﻼد.
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وﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﻗﻄﺎع
اﻟ ﺸﻐﻴﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ وأ ﺎ ﺗ ﻠﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎ ﻈﺔ وﻛﺬا ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺎص اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﺸﻐﻞ وإﻗﺮار ﺗﺤﻔ ات ﻣ ﻤﺔ ﻟ ﺆﻻء
ﺳﺎ ﳌﻔ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ.
و إﻃﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ  ،أﺛ ت إﺷ ﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮ ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إ وزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮا ﺪ اﻟﺒﺎ ﺎﻟﻮر ﺎ
اﳌ ﻨﻴﺔ ،و ﺬا اﻟﺘﻐﻴ ﺳﻴﻄﺮح ﻣﺸﺎ ﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
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أﺟوﺑﺔ اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﺷﻐل واﻹدﻣﺎج اﻟﻣﮭﻧﻲ

أﺟﻮ ﺔ اﻟﺴﻴﺪ وز ﺮاﻟﺸﻐﻞ و دﻣﺎج اﳌ
ﻣﻌﺮض ﺟﻮاﺑﮫ ﻋ ﻣﺪاﺧﻼت واﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ،ذﻛﺮ أن ﺳﺎس ﻟ ﺲ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺮوﻧﺔ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ،وﻟﻜﻦ
ﺟﺮاء،
ﻨﺎك ﻋﺪة ﻧﻘﺎط إﻃﺎر ﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﻌﺪﻳﻼت ﻟﺼﺎ
اﻟﺸﻐﻞ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺮاﻗﺒﺔ،
وﻣﻦ ﺑﻴ ﺎ ﺗﻘﻮ ﺔ و ﻌﺰ ﺰ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.
وأﺷﺎر إ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮم درا ﺣﻮل ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ
إﻃﺎرﻩ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺒﺎﻃﺮوﻧﺎ واﻟﻘﻀﺎء ،ﺣ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﺣﻮل ﻣ ﺎﻣﻦ
ا ﻠﻞ واﻗ اح آراء واﺟ ﺎدات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻮ ﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ ،وﺗﻢ
اﻗ اح ﻋﺪة ﺧﻼﺻﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﺪرا  ،ﻟﻴﺘﻢ اﻟ ﺸﺎور ﺸﺄ ﺎ
ﺑ ن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻨﻴ ن ﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،اﻗ ح ﺸﻜﻴﻞ ﺎن ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ )أﻃﺮ
اﻟﻮزارة ،اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،ﺧ اء ،اﻟﺒﺎﻃﺮوﻧﺎ( ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻌﺪﻳﻠﮫ،
و ﺠﺐ اﻟﺒﺪء ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ ن ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺗ ﺸ ﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ
ﻳﺼﻌﺐ ﻓ ﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ ن ﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ.
وأﺑﺮز وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻨﻮي ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ا ﺎت ﺴ ﺪف ﺗﻔﺘ ﺶ
اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )اﻟ ﺸﻐﻴﻞ اﳌﺆﻗﺖ ،ا ﺮاﺳﺔ ،(...ﻛﻤﺎ أن اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﺧﻼل ﻓ ة ﻮﻓﻴﺪ 19ﺗﺮﻛﺰت ﻋ أﺳﺎس ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى اﺣ ام ﺟﺮاءات
ﺣ از ﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺮاﻓﻖ.
وأﻓﺎد أﻧﮫ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ  255أﻟﻒ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﺘ ﺶ اﻟﺸﻐﻞ،
وﺻﺮح ﺑﻮﺟﻮد ﺻﻌﻮ ﺎت ﻛﺒ ة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻐ ﻣ ﻴ ﻞ.
و ﺨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮاب ،ﺻﺮح أن ﻨﺎك
ﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا ﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﺎﻃﺮوﻧﺎ واﳌﻌﻨﻴ ن ﺬا
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اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إ ﻋﺪة ﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺸﺄ ﺎ ،وﺳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋ ﺑﻠﻮر ﺎ ﻛﻤﺸﺎر ﻊ ﻌﺪﻳﻼت ﻋ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﮫ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻮار ﺟﺘﻤﺎ  ،أﺑﺎن أن أدﺑﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻌﺘ أن اﻟ ﺸﺎور ،وﻃﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻌﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ
أﻧﻮاع ا ﻮار ﺟﺘﻤﺎ .
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،ﺻﺮح ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻣﺴﻮدة ﺸﺄﻧﮫ ،وﺗﻢ
إرﺳﺎﻟ ﺎ إ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﳌﺎ ﻳﻨﺎ ﺰ  3أﺷ ﺮ ﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎ ﻢ وآرا ﻢ
ﺸﺄﻧﮫ ،إﻻ أن اﻟﻮزارة ﺪ ن ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﺄﻳﺔ اﻗ اﺣﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ
اﳌﻮﺿﻮع.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺷﺎر إ وﺟﻮد ﻋﺪة
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺟﺎ ﺰة وﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻃﻮر ﻧﺠﺎز و ﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟ
ﻳ اوح ﻋﺪد ﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
 -اﻟﻌﺪول 3000 :

 -اﳌﻘﺎوﻟﻮن اﻟﺬاﺗﻴﻮن  200 :أﻟﻒ

 -اﻟﻘﺎﺑﻼت 100 :

 -اﻟ اﺟﻤﺔ  310 :أﻟﻒ

 -اﳌﺮوﺿﻮن اﻟﻄﺒﻴﻮن 3000 :

-

ﻃﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﻮن  5 :آﻻف

 -اﳌﻔﻮﺿﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮن 1600 :

-

ﻃﺒﺎء ﺧﺼﺎﺋﻴﻮن  8 :آﻻف

 -اﳌﺮﺷﺪون اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻮن 3500 :

 -ا ﺮاﺣﻮن 100 :

 -اﻟﺘﺠﺎراﳌﺎﺳ ﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  57 :أﻟﻒ

 -اﻟ

 -اﻟﺘﺠﺎرا ﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻨﻈﺎم ا ﺰا  235 :أﻟﻒ

 -اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن 7000 :

 -اﻟﺘﺠﺎراﳌﺘﻨﻘﻠﻮن اﳌﻨﻈﻤﻮن  60 :أﻟﻒ

 -اﳌ ﻨﺪﺳﻮن اﳌﻌﻤﺎر ﻮن 3000 :

600 :

 -اﻟﺘﺠﺎراﳌﺘﻨﻘﻠﻮن ﻏ اﳌﻨﻈﻤﻮن  370 :أﻟﻒ

ﺷﺘﻐﺎل ﻋ أوﺿﺎﻋ ﺎ
ﺬا ،وﺻﺮح ﺑﺄن ﻨﺎك ﻓﺌﺎت ﻣﻘﺒﻠ ن ﻋ
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻛﻔﺌﺔ اﻟﻔﻼﺣ ن اﻟ ﻳﻨﺎ ﺰ ﻋﺪد ﻢ ﻣﻠﻴﻮﻧ ن ﺗﻘﺮ ﺒﺎ ،و ﺬا ﻳﺘﻢ ﺑ ﺸﺎور
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ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ﻴﺂت اﳌﻮﺟﻮدة
اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت.

اﻟﻘﻄﺎع واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وا ﻤﻌﻴﺎت

أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻸ ﺎص ا ﺎﻣ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻣﻴﺪ ،أﻋﺮب أن ﻨﺎك
ﺗ ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﻃﺎر ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ،
إذ أن اﳌﺒﻠﻎ ﺟﻤﺎ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻗﺪ وﺻﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ إ  14ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ،واﻟﺪوﻟﺔ ﺴﺎ ﻢ ﺸ ﻞ ﻣ ﻢ ﺗﻮﻓ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺎص.
اﻟ ﻴﺔ ﻟ ﺆﻻء
وارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻋﺘ أن اﻟﺘﻌﻮ ﻀﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻌﺪ أﻳﻀﺎ أﻛ أ ﻤﻴﺔ ،ﻣﺸ ا إ وﺟﻮد  4ﻣﻼﻳ ن ﻃﻔﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮ ﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺪوﻟﺔ ﺸﺘﻐﻞ ﻋ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻤﻮ ﻞ ،وﺣ ﻳﺘﻢ إﻧﺰال اﻟ اﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎ ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد.
وأو أﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺒﺎر ﺔ اﻟﺘﺄﻣ ن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺸﺄن ﻣﺮاض
اﳌ ﻨﻴﺔ ،ﻣﺸ ا إ وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ و ﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃ  ،و ﻨﺎك دراﺳﺎت
ﺟﺮاء
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺛﺎر وﺳ ﺘﻢ ﺗ ﻳﻞ ﺬﻩ ﺟﺮاءات واﻟ ﺳﺘ ﻮن ﺻﺎ
ﻌﺪ ا ﺎﺋﺤﺔ.
وأﺷﺎر إ أﻧﮫ ﻳﺘﻢ ﺷﺘﻐﺎل ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻃﺎر ﻟﻠ ﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻢ أﺟﺮاء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،و ﻨﺎك ﻧﻘﺎش ﻣﻔﺘﻮح ﺸﺄن أﺟﺮاء
اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص وﺳ ﺸ ﻞ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻣ ﻤﺎ ﻟﻸﺟﺮاء ﺣﺎﻟﺔ إﺧﺮاﺟﮫ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
و ﺸﺄن ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ا ﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ،أﻓﺎد أﻧﮫ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋ ﺎ
وزارة اﻟ ﺸﻐﻴﻞ وﺗﺼﺒﺢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻊ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ ﺴﺮي ﻋ ﻋﺪم
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮ ﻣﺎ ﺴﺮي ﻋﻠﻴﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ.
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وذﻛﺮ أن ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋ إﻣ ﺎﻧﻴﺎت ﻹﻧﺘﺎج أرﻗﺎم ﺧﺎﺻﺔ
ﺴﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﻘﺎوﻻت ﺴﻮق اﻟﺸﻐﻞ
ﺳﻨﻮ ﺎ ،و ﺬا ﻣﺮ ﺟﺪ ﻣ ﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ إن ﺎﻧﺖ ﻨﺎك ﺗﻮازﻧﺎت إﻃﺎر ﺳﻮق
اﻟﺸﻐﻞ ،وﻟﻠﻮﻗﻮف ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺘ ﻮ ﻨﺎت ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌ ن.
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،190أﻓﺎد أﻧﮫ ﺗﻢ إﺑﺮاﻣ ﺎ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠ ﺎ دوﻟﺘ ن ،و ﻨﺎك ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﺎ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2021و ﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا ﻮﻣﻴﺔ واﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،و ﺘﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺸﺄ ﺎ ﻟﺘﺠﺎوز أي ﺗﺤﻔﻈﺎت
ﺸﺄ ﺎ.
وﺧﺘﺎﻣﺎ ،دﻋﺎ إ ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎش واﺳﻊ ووﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﺣﻮل ﻣﻌ ﺪ اﻟ ﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ،وﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﻔ ة اﻟ ﺳﺘﻌﺮف اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠ ﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ.
وﺻﺮح ﺑﺄﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ أﺟﻮ ﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ إ اﻟ ﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
إﺟﺎﺑﺔ ﻋ ﻣﺠﻤﻞ اﻟ ﺴﺎؤﻻت اﻟ ﻃﺮﺣ ﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ
أﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻮزارة.
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ﻟواﺋﺢ إﺛﺑﺎت ﺣﺿور اﻟﺳﯾدات واﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
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