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الرحيــم الرحمـان اللــھ   باسـم
 

م املح س الرئ   السيد

والسالس نيدات م املح الوزراء   ادة

والساالس نيدات م املح ن شار املس   دة

  

أن أماشرف املوقرمأتقدم ر البنصمجلسنا أعدتھتقر الذي

جتماعية، و الثقافية والشؤون التعليم عبمناسبةنة ملشار ا دراس

ا املاليةامل السنة برسم ا اختصاصا ضمن تدخل ال الفرعية نيات

ب2021 مر تعلق   :و

 الفرعية انية امل املمشروع ن و والت الوطنية بية ال لوزارة

، العل والبحث العا  والتعليم

 لوزارة الفرعية انية امل اضةمشروع والر والشباب   ،الثقافة

 ل الفرعية انية امل ةوزارةمشروع  ،ال

 لوزارة الفرعية انية امل جتماعيةمشروع والتنمية التضامن

سرة و  ،واملساواة

 لوزارة الفرعية انية امل ،مشروع امل دماج و  الشغل
 

السيدات جميع عن ونيابة اص ا باس أتقدم البداية،

للسي والتقدير الشكر بخالص نة ال أعضاء ن شار املس رةوالسادة وز دة

سرة و واملساواة جتماعية والتنمية و التضامن افة، الوزراءل السادة

وإيضاحات شروحات من قدموه ما وع والشاملة، القيمة م عروض ع

املرتبطة القضايا مختلف إ فيھ التطرق تم الذي النقاش أغنت يانات و

الذكر السالفة القطاعات   .ذه
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والسادة، السيدات ا   أ

الفرعية انيات امل ذه ع مشار فيھ تندرج ال العام السياق إن

املالية السنة السامية2021برسم امللكية ات التوج تفعيل و وتفعيل،

دستور  عليممقتضيات بتوف الصلة ذات وخاصة ية املغر جيد اململكة

ات التوج وتنفيذ ميع، ل سبة بال املساواة قدم وع الولوج سر وم

إصالح وتضع للقطاع، املتواصلة ة املولو للعناية زة امل السامية امللكية

تنفيذ وكذا شود، امل التنموي النموذج قلب ن و والت بية ال منظومة

ومي ا نامج لل التنفيذية طط بية2017-2021ا بال املتعلق شقھ

ورونا جائحة ة ملواج الص العرض ز عز و ن، و وكذا"19-وفيد"والت ،

رقم التنظي القانون مقتضيات يل وخاصة130-13ت املالية، لقانون

ان امل مجة بال يتعلق السيديفيما شور م وتطبيق السنوات، متعددة اتية

عدد ومة ا س خ12/2020رئ إعداد2020غشت12بتار شأن

لسنةمشر  املالية قانون ا2021وع أح يل ت إ باإلضافة طار، القانون م

وتنفيذ51-17رقم ، العل والبحث ن و والت بية ال بمنظومة املتعلق

أمام بھ م املل العمل هللابرنامج نصره السادس محمد اللة ا صاحب

  .وأيده

ة ولو إعطاء امللكية ات والتوج طب ا أكدت فقد كذا، و

وخاصة جتماعية التعليللقطاعات و القطاع العمل، برنامج تنفيذ

وأيده هللا نصره السادس محمد امللك اللة ا صاحب أمام بھ م   .املل

إعطاء ع امللكية ات والتوج طب ا أكدت فقد كذا، و

الص والقطاع التعلي القطاع وخاصة جتماعية للقطاعات ة ولو

جتماعية التغطية عميم و ن املواطن ش ع ظروف ن تحس ميعغية

و الدورة افتتاح بمناسبة السامي خطابھ جاللتھ أكد حيث ة، املغار

عية شر ال السنة معةمن ا يوم العاشرة الوالية من امسة ر9ا أكتو

اية2020 أقصاه أجل ة جبار ية ال التغطية عميم ع ،2022
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ع22لصا سا ن التأم من إضا مستفيد سواءمليون املرض،

والعالج شفاء س أو والدواء، ب التطب ف بمصار يتعلق   .ما

ن ب متقاسمة مسؤولية شود، امل بوي ال صالح نجاح عت و

تم فقد ذا ول واملستفيدة، املعنية طراف و ن الفاعل ل و والدولة املجتمع

رقم طار القانون مقتضيات يل لت التداب ل ذلكو 51.17اتخاذ

الوزارة ن ب عاقدي إطار وإرساء بالنتائج التدب ية من بتفعيل

القانون ام أح تنفيذ املسؤوليات وترسيخ امعات، وا اديميات و

  .طار

من ع التفر مبدأ وإعمال التنفيذ، ة و ا س تكر ع العمل

لألدوار أمثل ع توز   .أجل

امعية وا التعليمية املؤسسة نقطةاعتبار امل ن و الت د ومعا

يل الت عملية از   .رت

قتصادية، و جتماعية و املجالية التفاوتات مراعاة ع العمل

ي يجا التمي مبدأ   .وإعمال

أساسية كشروط شامل عبوي ومناخ جماعية، دينامية خلق

  .للنجاح

الفر  افؤ وت نصاف عملية إقرار قصد ع مشار سبع صتحديد

التا   :و

عميمھ  - ة وث ع سر و و بالتعليم  .رتقاء

إلزامية - وتحقيق ، ام وا وامل املدر العرض توسيع

 .الولوج

جتما - للدعم وناجعة منصفة منظومة ر  .تطو
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ضيعات - أو إعاقة وضعية والطلبة ن واملتدر طفال ن تمك

التمدرس من  .خاصة

التمدرس  - ن غتأم بية ال نجاعة من والرفع ي ستدرا

 .النظامية

العل - والبحث ن و والت بية ال ملؤسسات املندمج يل  .التأ

اص - ا التعليم ع وتنو ر   .تطو

الدرا املوسم حصيلة خصوص تم2019/2020و فقد ،

الوسائط2.227إنجاز متعددة فرعية   ).VMM) (18%(مدرسة

ط - شب5386ر عليمية تمؤسسة ن ن   ).%77(كة

ل - معلوميات معدات وإصالح  .مؤسسة188صيانة

جي1040استفادة - ات تج تحديث برنامج من 1مؤسسة

 .2وجي

و6339إصدار - علي و931فيديو ن ع587تمر امتحان

الرقمية  ).telmidtice.ma(املنصة

ن - و ة78.414ت ستمرار إطار عد عن وي تر إطار

 .داغوجيةالبي

عليمية58 - وحزم ة و تر تطبيقات ل ش ع رق مورد

تفاعلية  .علمية

اد - و2.624إش ة بو ال طر ة136من بو ال طر من

تصاالت و املعلومات تكنولوجيا  .مجال

بية1500توظيف - لل ة و ا اديميات أطر من مدرس

ن و  .والت
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من - أك التج %40تجديد بإداراتمن املعلوماتية ات

التعليمية  .املؤسسات

حوا - باملصا%30تجديد املعلوماتية ات التج من

ة   .دار

بجودة وض صرحولل القروي، بالعالم وخاصة ، امل ن و الت

إحداث أجل من التقنية الدراسة إنجاز الشروع تم أنھ ر الوز السيد

القر  بالعالم واملواكبة الدعم ستحدد) VAR(ويقرى   :ال

الكفاءات - من ة حضر وشبھ ة قرو منطقة ل حاجيات

ة الضرور نات و الفرصوالت من الشباب استفادة أجل من

املناطقو  ذه ا يح ت ال انات  .م

القرى - ذه ل واملالية والتنظيمية املؤسساتية لة ي ال

والتقنية ة شر ال واملوارد املعدات من ا  .واحتياجا

معخط - ات الشرا مختلف مع القرى ذه شاء إل عمل ة

ذا ك شر ل امات ال وكذا التعاون، مجاالت تحديد

 .املوضوع

و - منصفة منظومة ر حيث" ناجعة"تطو ، جتما للدعم

السنة ذه الدراسية،44.160استفاد املنح من متدرب

حوا قدره ما وإحداث156.51غالف م، در 8مليون

اداخل عدد ليبلغ جديدة يعابية136يات اس بطاقة داخلية

ب ر19437تقدر  .سر

خالل الوزارة عمل برنامج أن يمكن2023-2021وأفاد يوف

ا70.000حوا سنو الدراسية املنحة من ستفادة من   .متدرب

ر وتطو اص، ا التعليم ع وتنو ر تطو ع أكد الصدد، ذا و

، البيداغو يلالنموذج بتأ املتعلقة العمليات عة متا يتم سوف بحيث
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يل تأ مجال نموذجية ة تجر وإنجاز ا، سنو املؤسسات واعتماد الشعب

ن القطاع ن ب الشراكة إطار اص ا امل ن و الت مؤسسات وتنمية

القطاع د شوا من املعتمدة غ املؤسسات ي متدر ن لتمك اص وا العام

ا ن و للت   .ملالعمومي

بع وت باق واس رصد آليات وضع يتم سوف أنھ أيضا وصرح

التالية للقطاعات ن و الت من اجيات واملالية: ا سي وال دارة

السياحة ، الط والشبھ الص يك البالس س، واملال سيج ال ن، والتأم

  .والفندقة

ناجع نظام إقرار يتم سوف أنھ أفاد التوجيھ، عملية خصوص و

شي خاللو من للمتعلم ال املشروع مواكبة ع للتوجيھ   :ط

التعليمية - باملؤسسات ن امل استكشاف مسار  .إرساء

ات - مستو جميع مع يتما امل ن و الت عرض تقديم

التخصص مستوى خاصة دف س و املتمدرسة الفئات

يل  . والتأ

املسارات - ن تثم دف ن امل الستكشاف إعالمية دعائم إعداد

التالميذ لدى نية امل نات و  .والت

ن - ب من امل ن و الت عل امل التوجيھ نظام إرساء

ولية  .ختيارات

صرح ، العل والبحث العا بالتعليم املتعلق املحور خصوص و

سبة ب تطور الطلبة عدد أن ر الوز سن) %120(+السيد ن ب 2012ما

ب2021و ساتذة وتطور القطاع)30%(+، ذا ل املخصصة انية امل وتطور

  ).%40(+ب
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جور كتلة أن أو كذا، تمثل+ و للطلبة جتما الدعم

و78% القطاع انية م القطاعم%96,3من انية م أ(ن ساب اح جوردون

جتماعيةتحول دمات وا امعات   ).ل

أفاد الولوج، عملية يل س و ام ا العرض توسيع خصوص و

إحداث ع صادقت ، العا التعليم سيق لت الوطنية نة ال 21أن

صعيد ع ومتوازنة افية مجالية غطية لضمان جديدة جامعية مؤسسة

اململكة ات ج   :جميع

مفتوح12 - استقطاب ذات جامعية  .مؤسسة

محدود09 - استقطاب ذات جامعية   .مؤسسة

أن ر الوز السيد صرح ، العل البحث مجال العملو برنامج

ع2021لسنة   :ينصب

العل - البحث نتائج ن تثم آليات ز  .عز

ع - والعمل امعات با ار بت مجموعات إحداث مواصلة

ا لتدب ناجعة آليات  .وضع

ر - وتطو ية املغر امعة با اع خ براءات يل و دعم

ا واستغالل ا تدب شطة  .أ

املقبول - ع املشار ل تمو الدومواصلة التعاون برنامج إطار  .ة

اضة، - والر والشباب الثقافة قطاع اتيجية باس يتعلق وفيما

وخاصة والطفولة، الشباب مجال أنھ ر الوز السيد أو

الشباب ومؤسسات التخييم   .مراكز

ع اضية الر امعات ا دعم يتم سوف ، ا الر املجال و

اضية الر للتنمية الوط إصالحالصندوق ع الوزارة ستعمل كما ،

تمت أنھ ع مؤكدا اضة، والر الشباب لقطاع التحتية يات الب وترميم
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يقارب ملا شغال و226برمجة إ23مؤسسة باإلضافة التخييم، مركز

هللا عبد موالي م ا الر واملركب بفاس ا الر املركب يئة

اط  .بالر

والسادة، السيدات ا   أ

سان،إن لإل ساسية قوق ا من حقا عت ة ال قطاع

من للدستور أسا كمبدأ عليھ والتنصيص ق ا ذا ز عز عد خاصة

ومة، ا طرف من ا تنفيذ يتم ال ة لل العاملية املنظمة طرف

مداخل من سا رئ ومدخال جتماعية للتنمية أساسية رافدة باعتباره

كرام وصون سان صاحبحقوق عليھ أكد ما و ي، املغر املواطن ة

جتماعية بالقطاعات تمامھ وا خطبھ، من عدد هللا نصره اللة ا

ة ال قطاع ا ضم   .ومن

من مجموعة إ ر الوز السيد تطرق عرضھ، تناول وخالل

ي ما ا م نذكر ساسية   :املحاور

كأو  - ساسية ية ال التغطية توسيع ع ةالتأكيد لو

السنة ذه ل ة ال وزارة انية م  .مشروع

جائح - ة ملواج املتخذة وفيدجراءات ع19ة مؤكدا ،

وذلكضرورة ائحة، ا ذه ة ملواج الص العرض ز عز

املؤسسات عبئة خالل من اء الو مع التعامل قدرة يرفع

الكشوفات، وتوف البيولوجية ات املخت وتج شفائية س

واملعداتوإح ات التج ل ب ا ومد ميدانية شفيات مس داث

والتكفل والعزل لالستقبال ية ال يات الب يل وتأ الالزمة

مجال ة الضرور ة شر ال املوارد ن و وت ن وتحس ، الط

الطبية طر ودعم مراض ة ومحار ائية الو املراقبة

بأطقم وءة املو املناطق املشتغلة ضية إضافية،والتمر
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ا ف بما و الف يص لل ات املخت عدد وتوسيع

العام ن بالقطاع امعية ا شفيات للمس عة التا ات املخت

حمالت وتنظيم العسكري، الطب ات ومخت اص وا

املبكر للكشف الصناعية الوحدات لفائدة املكثف الفحص

و الوحدات، اتھ داخل اء للو شار ان أي اعن محيط

 .املباشر

ذا ة ال ز عز ضرورة ع أكد القروي، العالم خصوص و

بھ جتما و املجالية الفوارق تقليص برنامج تفعيل ع والعمل  .الوسط،

واملستلزمات ة دو إ الولوج ن تحس ضرورة ع أ كما

ا ال اس ك ة دو أثمنة تخفيض سياسة ن ع وذلك منالطبية،

ة املغار ن املواطن   .طرف

تخصيص تم أنھ صرح فقد ة، شر ال باملوارد يتعلق 8000وفيما

سن برسم واستفادة2019/2020منصب من7985، وموظف موظفة

و الدرجة قية ز9137ال ينا ما استعمال وتم الرتبة، قية ال من

واملم90% طباء ن لتعي املخصصة املالية املناصب طرمن و ن رض

والتقنية ة   .دار

برسم الوزارة عمل نامج ب يتعلق سوف2021وفيما أنھ أعلن

من نية امل الفئات مختلف مع املشاورات ومواصلة ع سر ع العمل يتم

ن امل اب وأ ن للمستقل ية ال التغطية تفعيل الشروع أجل

تأم نظام إ الطبية املساعدة نظام ل وتحو رة، انيةا م وتحديد ي

أنظمة توحيد ع والعمل لذلك، ات و نار الس وضع مع لھ التغطيةتمو

ساسية ية   .ال

خالل مجة امل شفائية س ع املشار إ أيضا عرضھ وتطرق

  :و2021سنة
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اط - بالر نا س بن ي شفا س املركز بناء إعادة الشروع

ر1006(  ).سر

اس8بناء - إمراكز تصل ة ر سر بطاقة إقليمية شفائية

ر1185  .سر

بوجدة - وي ا ي شفا س املركز ر250(بناء                                                                                                                              ).سر

إ11بناء - تصل ة ر سر بطاقة القرب شفى ر540مس   .سر

املوار  صاص ا ة معا إ أيضا وذلكوتطرق ة، شر ال د

الشراكةمن 5500بتوظيف يع و ة، دار و ضية والتمر الطبية طر

ضية والتمر الطبية طر توف مة للمسا ابية ال ماعات ا مع

القروي، العالم خاصة املجالية، التفاوتات من للتقليص ة الضرور

املوارد اصل ا التعاقد يع ومواصلةو ة، شر قدراتال ز عز

ن و الت مجال ة شر ال ية ال   .املنظومة

ع ر الوز السيد أكد ، امل دماج و الشغل قطاع خصوص و

ا ل اءمتنفيذ والشر ومة ا ن ب جتما تفاق الواردة ات

خ بتار ن ل25جتماعي عقد2019أبر تم أنھ الصدد ذا صرح حيث ،

ل ن ةاجتماعي بمواج الكفيلة التداب لتدارس شاور لل العليا نة

وفيد جائحة تف خ19-تداعيات بتار خ30ول بتار ي والثا 30مارس

ى2020ماي د د ا ادة الز من ي الثا الشطر تنفيذ ع ر والس

رة ا ن وامل والفالحة والتجارة الصناعة قطاعات لألجور ي القانو

ع املرسوماملنصوص ا   .2.19.424ل

مشروع حول ن جتماعي اء الشر مع مشاورات بإجراء ذكر كما

رقم التنظي حق97.15القانون ممارسة وكيفيات شروط بتحديد

ملان ال قبل من دراستھ الشروع قبل وذلك   .ضراب
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مجال املخططو يل ت عة متا ع ر الوز السيد أكد شغيل، ال

قتصاديالوط لإلدماج ة و ج برامج إعداد وإطالق شغيل، بال وض لل

ماسة سوس ات بج القنيطرة–للشباب سال اط تطوان-الر طنجة

ال شغيل ال وفرص مناصب من املتوقعة انات م وتفعيل سيمة، ا

بحوا القطاعية1.200.000تقدر واملخططات اتيجيات س   .مختلف

سوق بخصوص املأما طار وضع تم أنھ صرح فقد الشغل،

دينامية لدراسة املقاوالت لدى الدائم منظومةللبحث ووضع شغيل، ال

والكفاءات ن امل حول املستقب   .التفك

أ وروناكما جائحة تأث حول تحليلية مذكرات إعداد تم أنھ فاد

اس" 19وفيد" خالل من املنظم اص ا بالقطاع شغيل ال تغاللع

أثر حول دراسة إنجاز وكذا ، جتما للضمان الوط الصندوق معطيات

شراكة"19وفيد"جائحة والصغرى املتوسطة واملقاوالت شغيل ال ع

الدو العمل مكتب   .مع

الوزارة، لدى املسطرة ع املشار من مجموعة إ تطرق كما

با وض وال العمل ظروف ن تحس باألساس جتماوتتمثل وار

ع متعارفو و كما العمل مجال جتماعية والعدالة الالئق العمل ز ز

ة لل الوط نامج ال وإطالق الدولية، العمل منظمة طرف من عليھ

والتوعية الوقاية ثقافة شر ب املتعلقة وانب ا السيما العمل، والسالمة

ت واستكمال املعنية، طراف مختلف ن و املتقدمةوت ة و ا ورش يل

الوزارة شطة أ مختلف رقمنة ورش أيضا واستكمال   .والالتمركز،

ت أو سرة، و واملساواة جتماعية التنمية قطاع خصوص و

املالية السنة برسم القطاع ذا ل املرصود املا الغالف أن رة الوز السيدة

مجموعھ2021 ما ما747517000بلغ   .در
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فا انيةولإلشارة مل و املالية2020ملبلغ قانون اعتماد قبل

إ وصل بفارق824792000التعدي أي ما، انية%10,33در م عن

2021.  

 ،والسادة السيدات ا   أ

ة قو إرادة تتطلب القطاعات ذه مردودية من الرفع إن

سياسية أحزاب للمجتمع، ونة امل طياف جميع لدن من وحقيقية

ومة املوح وجمعيات لونقابات ل حل وضع أجل من ي، املد جتمع

ببالدنا الديمقراطي التحديث ة مس ض ع ال واملعيقات ات   .كرا

عض لة امل ة شر وال املادية ات كرا عض وجود ورغم

عمل مجاالت ش ووازنة مة م حصيلة ناك انت فقد القطاعات،

سوف حيث القطاعات ذه تنفيذتدخل ملواصلة ما وم ا قو حافزا ل ش

العزم بنفس املفتوحة صالح وأوراش املسطرة، العمل برامج وتفعيل

ذه ل ل املتاحة انيات لإلم ي العقال والتدب املبادرة روح و رادة و

املتواصلة واملبادرات صالحات ذه تؤدي أن كب وأملنا القطاعات،

إ الطموحة الدولواملنجزات صدارة بالدنا بوأ ت ي ل نوعية، قفزة تحقيق

  .املتقدمة

أطوار  ل ضرورةوخالل ع التأكيد تم ع، املشار ذه دراسة

تقليص ع والعمل ، جتما انب ا تتصدر ال ات ولو تحديد

ضري، ا والوسط القروي بالعالم خاصة واملجالية، جتماعية الفوارق

الفئات داف وروناواس جائحة ظل خاصة شة، وال ة الفق

واملبادرات"19وفيد" ع املشار ل تنفيذ ضرورة ع التأكيد وتم ،

ل ل جتماعية ماية ا وتوف بالتنمية وض ال أجل من صالحات، و

شة ال الفئات عن التخفيف أجل من الالزمة التداب ل واتخاذ ن املواطن

جائحة تداعيات   ".19-يدوف"من
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تمام ا انصب القطاعات،فقد ذه ل العامة املناقشة وخالل

ستفسارات، و املالحظات من مجموعة ع ن شار املس والسادة السيدات

ي فيما ا إل شارة   :يمكن

ومصدر- لإلرتقاء أسا عنصر العمومية املدرسة اعتبار

قتصادية والتنمية ار بت و جتما   .للتماسك

أجل- من بوي ال املجال ثمار س ضرورة ع التأكيد

شاشة وال عاد املتعدد الفقر ة   .محار

ورونا- جائحة اسات ع ا إ ا" 19وفيد"التطرق وتداعيا

الق افة ع ة وال الكب جتماعية، واملجاالت بيةطاعات ال قطاع سيما

ن و   .والت

ھ- التنو تم طار، ذا تقييمو السنة ذه الصائب بالقرار

ن بو ال ن الفاعل إشراك ع والبحث والتالميذ، الطلبة امتحانات نتائج

ن والباحث ن اديمي و مور إصداروأولياء قبل ن جتماعي ن خصائي و

ضور ا التعليم واعتماد إنجاحھ، لضمان عد عن للتعليم املنظم املرسوم

و  أسا التالميذكمبدأ صية بناء عنھ غ ال ومن اجتما رابط

طفال فئة وخاصة   .والطلبة،

وخاصة- ائحة ا ظل املبذولة ودات املج ميع ا وثمن

حفاظا ائحة ا بداية التعليمية املؤسسات بإغالق اع ال القرار ا اتخاذ

ما و و ة بو وال ة دار طقم و ن املتعلم سالمة بدونع بالدنا جنب

محتملة ارثة   .شك

ا- رصد تم ال املالية عتمادات ضعف ع ميع ا وتأسف

ورغم ة، ال وقطاع ن و والت بية ال قطاع وخاصة القطاعات، ذه ل

املاضية، السنة مع باملقارنة السنة ذه املالية املناصب ا عرف ال ادة الز
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ة امل اجيات ا تل ال ا ذهفإ عرفھ الذي صاص ا ة معا

مجاالت عدة   .القطاعات

أرض- ع غية ماز يل بت سراع ضرورة إ الدعوة وتمت

غية ماز اللغة متخصصة س التدر أطر ن و وت   .الواقع

املناطق- ماعاتية ا املدارس من د مز إحداث ع اح

ا د وتزو جيدة، بمواصفات اضية،النائية والر ية ال املرافق افة ب

وكذا كة، املش قسام مستوى ع املطروحة اليات ش لتفادي وذلك

وخاصة ونائية، عيدة مناطق من ن املنحدر أمام ا وفتح الداخليات توف

ورونا جائحة   .ظل

ع- والعمل الالزمة بالعناية يحظ لم و التعليم أن ولوحظ

القصوى،مراعاتھ شاشة ال ي عا زال ال و ف ، ا ست نامج ال

خصوصية ترا لفضاءات ساسية املقومات غياب يتعلق فيما وخاصة

  .طفال

لم- القطاع ذا أن فلوحظ ، امل ن و الت قطاع خصوص و

ال استقطاب باألساسشستطع راجع وذلك جيد، ل ش والتالميذ باب

التوج نظام اململحدودية ن و الت ومؤسسات الوزارة ن ب   .يھ

سبة- بتخصيص ميع ا أو ، العل البحث مجال %3و

أفق العل البحث ع سنوي كإنفاق جما املح الناتج 5من

  .سنوات

والسادة- السيدات استغرب الثقافة، قطاع مجال و

ن شار العنايةاملس ومة ا إعطاء عدم أسباب ةحول ولو و الالزمة

ع كب ل ش ل مشا عدة تفاقم لوحظ حيث الثقافة، لقطاع ة الضرور

وضع ضرورة إ الدعوة تمت حيث ورونا، جائحة تداعيات إثر

والثقافية بداعية الصناعة ودعم حقيقية اتيجية   .اس
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ختام نوهاو الذكر، السالفة القطاعات ذه ل العامة ملناقشة

السادة عددجل لسان ع جاءت ال امة ال التدخالت بنوعية الوزراء

ساد الذي وار ا مية أ ع مؤكدين ن، شار املس والسادة السيدات من

ومة وا عية شر ال املؤسسة ن ب نة ال أشغال أطوار   .ل

ر التقر ذا ضمن مدقق ل ش التفاصيل ل تجدون   .وسوف

 ،والسادة السيدات ا   أ

او  ذلك، انياتعد امل ع مشار مجموع ع ت للتصو نة ال نتقلت

ا، اختصاصا ضمن تدخل ال عالفرعية املصادقة تمت مشروعحيث

الفرعية انية العاامل والتعليم امل ن و والت الوطنية بية ال لوزارة

و  ، العل لوزارةوالبحث الفرعية انية امل والشبابمشروع الثقافة

اضة لوزارةو،والر الفرعية انية امل التاليةمشروع يجة بالن ة  :ال

 3: املوافقـــون 

 1 :املعارضـون 

 2: املمتنعون 

والتنمية التضامن لوزارة الفرعية انية امل مشروع يخص فيما أما

و  سرة، و واملساواة لوزارةجتماعية الفرعية انية امل الشغلمشروع

، امل دماج التافقدو يجة الن انت ف ما، شأ صوات  :عادلت

 3: املوافقـــون 

 3 :املعارضـون 

 أحد: املمتنعون  ال
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)اعورشم21(2020 ةنس لالخ ةجم.-ملا ى*وألا ةعفدلا

ددعلا صنلا ةعیبط

05 نیناوق عیراشم

12 میسارم عیراشم

02 تارارق عیراشم

02 ةیعجرم قئاثو عیراشم

عومجملا ةیعجرملا قئاثولا تارارقلا عیراشم میسارملا عیراشم نیناوقلا عیراشم

81 24 12 37 08

صوصنلا ةعيبط بسح راطإلا نوناقلا تايضتقم ليGHتل يميظنتلاو ي@يرشتلا ططخ:ا



2020 ةنس لالخ ةجم45ملا عيراشملا نم ى*وألا ةعفدلا

صنلا عوضوم صنلا ةعیبط
.)06.00و05.00و04.00 نیناوقلا ریوطتو نییحتو عیمجت( يسردملا میلعتلاب قلعتی نوناق عورشم .1

نیناوقلا عیراشم
)5(

.)13.00و12.00و36.96 نیناوقلا ریوطتو نییحتو عیمجت( ينھملا نیوكتلاب قلعتی نوناق عورشم .2

.)01.00 مقر نوناقلا ریوطتو نییحت( يلاعلا میلعتلاب قلعتی نوناق عورشم .3
.نیوكتلاو ةیبرتلل ةیوھجلا تایمیداكألا ثادحإب يضاقلا07.00 مقر نوناقلا میمتتو رییغتب نوناق عورشم .4

.نیوكتلاو ةیبرتلل ةیعامتجالا لامعألاب ضوھنلل سداسلا دمحمةسسؤم میظنتو ثادحإب73.00 مقر نوناقلا میمتتو رییغتب79.19 مقر نوناق عورشم .5

07.00 مقر نوناقلا قیبطتب2001 وینوی29 يف رداصلا2.00.1016 مقر موسرملا میمتتو رییغتب موسرم عورشم .1

 میسارملا عیراشم
)12(

 رـسألا ءاـنبأل ناـجملاب اھتامدـخ میدـقت يـف صاـخلا عاـطقلل ةـعباتلا نیوـكتلاو میـلعتلاو ةـیبرتلا تاسسؤمةمھاسم ةبسنو طورش دیدحتب موسرم عورشم.2
.ةصاخ ةیعضو يف نیدوجوملا اذكو ةقاعإ ةیعضو يف صاخشأللو ةزوعملا

 ةـعباتلا نیوـكتلاو میـلعتلاو ةـیبرتلا تاـسسؤمب ةلـصلا تاذ تامدـخلاو نیمأـتلاو ةـساردلاو لیجـستلا موسر ةعجارمو دیدحت رییاعم نأشب موسرم عورشم .3
.صاخلا عاطقلل

.يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا ثادحإب موسرم عورشم .4

.اھریس تایفیكو اھیدل ةثدحملا لمعلا تاعومجمو ،جماربلاو جھانملا ةمئالمو دیدجتل ةمئادلا ةنجللا فیلأت دیدحتب موسرم عورشم  .5

.دعب نع نیوكتلاو میلعتلاب قلعتی موسرم عو رشم .6



صنلا عوضوم صنلا ةعیبط

.يوبرتلا معدلا سورد نأشب موسرم عورشم.7

 میسارملا عیراشم
)12(

.يعماجلا داشرإلاو ينھملاو يسردملاھیجوتلا نأشب موسرم عورشم.8

.ذیمالتلاو تاذیملتلا ءایلوأو ءابآو تاھمأ تایعمج ماھمو راودأو لاغتشا دعاوق دیدحتب موسرم عورشم.9

 صاخلا يساسألا ماظنلا نأش يف)1997 ریاربف19 (1417 لاوش نم11 يف رداصلا2.96.793 مقر موسرملا میمتتو رییغتب موسرم عورشم.10
.يلاعلا میلعتلاب نیثحابلا ةذتاسألا ةئیھب

 صاخلا يساسألا ماظنلا نأش يف )1997 ریاربف19 (1417 لاوش نم11 يف رداصلا2.96.804 مقر موسرملا میمتتو رییغتب موسرم عورشم.11
.ایلعلا رطألا نیوكت تاسسؤمب نیثحابلا ةذتاسألا ةئیھب

.ينھملا نیوكتلل ةزكرمماللا حلاصملاتاصاصتخادیدحتو میظنتو ثادحإب موسرم عورشم.12

 يجذومنلا يساسألا نوناقلا دیدحتب ةموكحلا مساب يمسرلا قطانلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلاو ينھملا نیوكتلاو ةینطولا ةیبرتلا ریزول رارق عورشم.1
.ذیمالتلاو تاذیملتلا ءایلوأو ءابآو تاھمأ تایعمجل

 تارارقلا عیراشم
ةیعجرملا قئاثولاو

)4(

 ةقالعلا قاثیمىلع ةقداصملا نأشب ةموكحلا مساب يمسرلا قطانلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلاو ينھملا نیوكتلاو ةینطولا ةیبرتلا ریزول رارق عورشم.2
.ةیمیلعتلا تاسسؤملاو ذیمالتلاو تاذیملتلا ءایلوأو ءابآو تاھمأ تایعمج نیب

.ذیملتلا قاثیمل نمضتملا ،يمومعلا میلعتلاو ةیبرتلا تاسسؤمليجذومن يلخاد ماظن عورشم.2

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا عاطقب ةلماعلا ةینقتلاو ةیرادإلاو ةیوبرتلا رطألاب ةصاخلا ،تاءافكلاو فئاظولل ةیعجرملا لئالدلا عیراشم.4

51.17راطإلا-نوناقلا تایضتقم لیزنت
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مازتلالاو ءادألا تادامتعا )*(

1.050.428 )2021-2020 مسرب ددج نیلجسم000.140(ھعاونأ لكب يلوألا میلعتلاب نیلجسملا لافطألا عومجم

52.223 ھعاونأ لكب يلوألا میلعتلا ماسقأ عومجم
79%  ھعاونأ لكب تاونس5-4 يلوألا میلعتلابسردمتلا ةبسن
33% يلوألا میلعتلاب نیلجسملا لافطألا عومجم نم يمومعلا يلوألا میلعتلاب نیلجسملا لافطألا ةبسن
38% يلوألا میلعتلاب نیلجسملا لافطألا عومجم نم يدیلقتلا يلوألا میلعتلا ةصح

26.277 نیوكتلا نم نیدیفتسملا نیبرملاو تایبرملا ددع
77 دراوملا زكارم ددع

1.547.900.000

رییستلا
647.900.000

(*)رامثتسالا

900.000.000

ھمیمعت ةریتو عیرستويلوألا میلعتلاب ءاقترالا1: عورشملا

ةرجح701 لیھأت ةرجح3.871 زیھجت ةرجح3.170 ءانب

يفاضإ لفط110.491 لیجست§
%72,5  يواست سردمت ةبسن  غولب§
47.682 يلامجإلا ددعلا لصیل امسق4.541 ثادحإ§
ایفاضإ ایبرمو ةیبرم6.583 ةئبعت§
 يجاھنملا راطإلا لوح ایبرمو ةیبرم17.013 ھعومجم ام نیوكت§
يلوألا میلعتلا تایبرمو يبرم تایافكو فئاظول يعجرملا راطإلا دادعإ§
ةیرشبلا ةیمنتلل ةینطولا ةردابملا عم قیسنتب ةدوجلا مییقتلتاكبش دادعإ§
 يلوألا میلعتلا ماسقأ رییستب ةفلكملا تایعمجلل يلاملا معدلاب صاخلا رطاسملا لیلد رادصإ§

ةیمومعلا ةیمیلعتلا تاسسؤملاب ةجمدملا
يمومعلا يلوألا میلعتلا ماسقأ ریبدتل تاكارش تایقافتا جذومن دادعإ§



122 )نیطسولا عومجم( اھثادحإ عمزملا ةیمیلعتلا تاسسؤملا ددع

26 اھثادحإ عمزملا تایلخادلا ددع

45 اھثادحإ عمزملا ةیتاعامجلا سرادملا ددع

ةیلیھأت ةیوناث36 ةیدادعإ ةیوناث43 ةیئادتبإ ةسردم43

ةیتاعامج ةسردم45 ةیلخاد26

 تاثادحإلل مھرد1.547.000.000
ةیسردملا

تاعیسوتلل مھرد000.619.407

مازتلالاو ءادألا تادامتعا )*(

3.525.642.000

رییستلا
1.468.666.000

(*)رامثتسالا
2.056.976.000

ا#"م

زیھجتلل مھرد000.357.102

جولولا ةیمازلإ قیقحتو يعماجلاو ينھملاو يسردملا ضرعلا عیسوت2: عورشملا

110اھنم2021-2020يسردملالوخدلامسربةدیدجةسسؤم179ھعومجمامثادحإ§
:يلاتلاككالسألابسحعزوتتويورقلاطسولابةسسؤم

ةدیدجةیتاعامجةسردم15اھنمةیئادتبإةسردم63•

ةیدادعإةیوناث56•

ةیلیھأتةیوناث60•
يورقلاملاعلاباھنم%62ةیلخاد985تایلخادلاعومجمكلذبلصیلةیلخاد11ھعومجمامثادحإ§



13.381 يئادتبا
 نیدیفتسملا ددع

82.364 تایلخادلا نم يدادعإ
87.363 يلیھأت

1.098.253 يئادتبا
نیدیفتسملا ددع

75.239ةیسردملا معاطملا نم يدادعإ
8.808 يلیھأت

2.593.413 ذیمالتلا
ریسیت جمانرب نم نیدیفتسملا ددع

1.711.855 رسألا

4.652.230  "ةظفحم نویلم" ةیكلملا ةردابملا نم نیدیفتسملا ددع
377.294  يسردملا لقنلا نم نیدیفتسملا ددع

 ةيريضحتلا ماسقألا ةبلطل ةلوخملا حنملا
يلاعلا ينقتلا ةداهشو

 مهرد40.000.000

معاطملاو  تايلخادلا

 مهرد000.000.470.1

 ةيكلملا ةردابملاب ةيفاضإلا ةمهاسملا
ةظفحم نويلم

مهرد60.000.000

رییستلا
1.570.000.000

يعامتجالا معدلل ةعجانو ةفصنم ةموظنم ریوطت 3:عورشملا

177.348                      تاــــیلخادلا نـــم نیدیفتسملا ددع§

   1.157.212        ةیــسردملا مــــعاطملا نـم نیدـــــــــیفتسملا ددع§

2.480.701 *»ریسیت« جمانرب نم نیدیفتسملا ددع§
ةرسأ1.644.794و يورقلا طسولاب%82 مھنم

 4.473.354 *"ةظفحم نویلم" ةیكلملا ةردابملا نم نیدیفتسملا ددع§

354.989يـــــسردملا لقنلا نم نیدیفتسملا ددع§

يعامتجإلا كسامتلا معد قودنص )*(

مھرد رایلم20202.377 ةنسلةیلاملا ةفلكلا



سردمتلا نم ةصاخ تایعضو وأ ةقاعإ ةیعضو يف ةبلطلاو نیبردتملاو لافطألا نیكمت 4:عورشملا

)ةیمیلعتلاتاسسؤملاعومجمنم%31(3.488:ةجمادةفنصملاةیمیلعتلاتاسسؤملاددع§

24.726:ةجمادلاتاسسؤملابمھتساردنیعباتملاةقاعإةیعضويفلافطألاددع§

92.000:ةیداعلاماسقألابمھتساردنیعباتملاةقاعإةیعضويفلافطألاددع§

473:ةثدحملامعدلاولیھأتللدراوملاتاعاقددع§

)ةیمیلعتلاتاسسؤملاعومجمنم20%(2.300:ةقاعإةیعضويفصاخشألاةدئافلتایجولولاىلعةرفوتملاةمیلعتلاتاسسؤملاددع§

3.834:ةجمادلاةیبرتلالاجميفتانیوكتلانمنیدیفتسملاةذتاسألاددع§

4.012 ةجماد ةفنصملا ةیمومعلا ةیمیلعتلا تاسسؤملا ددع

30.854 ةجمادلا تاسسؤملاب مھتسارد نیعباتملا ةقاعإ ةیعضو يف لافطألا ددع

4.553 ةثدحملامعدلاو لیھأتلل دراوملا تاعاق ددع

7.351 ةقاعإ ةیعضو يف صاخشألا ةدئافلتایجولولا ىلع ةرفوتملا ةمیلعتلا تاسسؤملا ددع

رییستلا

11.206.000



ازكرم142ىلإيلامجإلاددعلاكلذبلصیل،ازكرم39:"دیدجلالیجلا"ةیناثلاةصرفلازكارمددع§

)ة(ادیفتسم21.790:)2021-2020(ةیساسألاةیناثلاةصرفلازكارمنمنیدیفتسملاددع§

)ة(ادیفتسم9.230:دیدجلالیجلاةیناثلاةصرفلازكارمنمنیدیفتسملاددع§

)ة(ادیفتسم20.874:رشابملاجامدإلانمنیدیفتسملاددع§

)ة(ادیفتسم5.653:ةیوبرتلاةبكاوملانمنیدیفتسملاددع§

ةیماظنلا ریغ ةیبرتلا ةعاجن نم عفرلاو يكاردتسالا سردمتلا نیمأت 5:عورشملا

مھرد40.000.000
 ةیناثلا ةصرفلل ازكرم20 ثادحإل

  دیدجلا لیجلا

 اھنم

109.111.400

رییستلا
20.596.400

(*)رامثتسالا
88.515.000

مازتلالاو ءادألا تادامتعا )*(

مھرد48.515.000
 مھرد5000 ةفلكب تایعمجلل ةناعإ

ایونس ذیملت لكل

22.963  ةیساسألا ةیناثلا ةصرفلا زكارم نم نیدیفتسملا ددع

9.412  دیدجلا لیجلا ةیناثلا ةصرفلا زكارم نم نیدیفتسملا ددع

5.800  ةیوبرتلا ةبكاوملا جمانرب نم نیدیفتسملا ددع

46% ساسألا ةیناثلا ةصرفلا ةسردم كلس نم نیدیفتسملا جامدإ ةبسن

75% دیدجلا لیجلا ةیناثلا ةصرفلا ةسردم كلس نم نیدیفتسملا جامدإ ةبسن



تایعرفلا تاسسؤملا

54% 76% ءاملاب دیوزتلاو طبرلا نم ةدیفتسملا تاسسؤملا ةبسن
60% 77% ءابرھكلاب دیوزتلاو طبرلا نم ةدیفتسملا تاسسؤملا ةبسن
59% 77% يحصلا فرصلا نم ةدیفتسملا تاسسؤملا ةبسن
58% 76%  ةیحصلا قفارملا نم ةدیفتسملا تاسسؤملا ةبسن
54% 77%  تاجایسلا /راوسألا نم ةدیفتسملا تاسسؤملا ةبسن
390 1.397  ةیسردملا تازیھجتلا دیدجت نم ةدیفتسملا تاسسؤملا ددع
0 221  تازیھجتلا دیدجت نم ةدیفتسملا تایلخادلا ددع

1.768 7.542 ةیئاقولا ةنایصلا نم ةدیفتسملا تاسسؤملا ددع
1.856 4.486  ةئفدتلا نم ةدیفتسملا تارجحلا ددع

0 130  ةئفدتلا نم ةدیفتسملا تایلخادلا ددع
48% 73% ككفملا ءانبلا ضیوعت ةبسن

2.081.182.000

رییستلا
31.182.000

(*)رامثتسالا

2.050.000.000

مازتلالاو ءادألا تادامتعا )*(

يملعلا ثحبلاو نیوكتلاو ةیبرتلا تاسسؤمل جمدنملا لیھأتلا:6عورشملا

ةسسؤم1.198:ءاملابدیوزتلاوطبرلا§
ةسسؤم1.390:ءابرھكلابدیوزتلاوطبرلا§
ةسسؤم1.164:میمرتلاوةغابصلا§
ةسسؤم557:تایجولولا§
ةسسؤم1.723:ثاثألادیدجت§
ةسسؤم5.815:ةیئاقولاةنایصلا§
ةرجح4.441:ككفملاءانبلاضیوعتنمةدیفتسملاةیساردلاتارجحلا§
ةرجح6.298:)تایعرف+تاسسؤم(ةئفدتلانمةدیفتسملاتارجحلا§
ةیلخاد105:ةئفدتلانمةدیفتسملاتایلخادلا§



 ةسسؤم5.828 ىلع نوعزوتی1.042.620 يصوصخلا يسردملا میلعتلا ذیمالت ددع§

3.083 غلب ةبقارملاو شیتفتلا نجل فرط نم اھترایز تمت يتلا صاخلا میلعتلا تاسسؤم ددع§

10.340  غلبصاخلاعاطقلا تاسسؤمب لاغتشاللماعلا عاطقلاب ةلماعلاةیوبرتلا رطألل ةحونمملا صیخارتلاددع§

صاخلا میلعتلا عیونتو ریوطت:7عورشملا

140.250غلب2021-2020 يساردلا مسوملامسربيمومعلا میلعتلا ىلإ يصوصخلا میلعتلا نم نیلقتنملاذیمالتلا ددع§

 ةسسؤم68 غلب2021-2020 يساردلا مسوملامسرب  ةقلغملا يصوصخلا میلعتلا تاسسؤم ددع§

6.370  يصوصخلا يسردملا میلعتلا تاسسؤم ددع

1.025.080  يصوصخلا يسردملا میلعتلا تاسسؤمب ذیمالتلا ددع

11%  يصوصخلا يسردملا میلعتلا ةبسن

3.973 ةبقارملاو شیتفتلا نجل فرط نم اھترایز تمت يتلا صاخلا میلعتلا تاسسؤم ددع

رییستلا
750.000



رییستلا
130.600.000

يجوغادیبلا جذومنلا ریوطت 8:عورشملا

تاردقةیوقتجماربنمنیدیفتسملاددع§
ةیسنرفلاةغللةبسنلابةیوغللانیسردملا

ةغللةبسنلاب،)ة(ادیفتسم10.508
)ة(ادیفتسم1.991ةیزیلجنإلا

نیوكتجمانربنمنیدیفتسملاددع§
520)تاغللاسیردت(نینوكملا
)ة(ادیفتسم

ةقلعتملاتانیوكتلانمنیدیفتسملاددع§
)يئادتبالامیلعتلا(دیدجلاجاھنملاب

)ة(ادیفتسم56.008

نیینقتلاونییملعلاذیمالتلاةبسنوددع§
يلیھأتلايوناثلامیلعتلاكلسيف

)%52()ة(ادیفتسم655.835

؛يئادتبالامیلعتلاكلسبةسداسلاوةسماخلانیتنسلليساردلاجاھنملاةعجارم§
نییوتسملابتكضعبلةحقنمتاعبطوةسداسلاوةسماخلانیتنسلليسردمباتك20لةدیدجتاعبطرادصإ§

؛)2020ربنتش(عبارلاوثلاثلا
كلسو)ةیملعلاداوملا(يدادعإلايوناثلامیلعتلاكلسبنیملعتملاوتاملعتملاتارثعتةجلاعمتاساركرادصإ§

؛)تایضایرلاوةیسنرفلا،ةیبرعلا(يئادتبالامیلعتلا

ةینھملا تاراسملاب نیلجسملا ذیمالتلا ددعةیلودلاكلاسملابنیلجسملاذیمالتلاددع§

709.783 )35%(  يدادعإلا يوناثلا كلسلا

345.183(24%) - ةیسنرف رایخ-يلیھأتلا يوناثلا كلسلا

2.444(0,19%) - ةیزیلجنإ رایخ-يلیھأتلا يوناثلا كلسلا

101 -ةینابسإ رایخ-يلیھأتلا يوناثلا كلسلا ذیمالت

ةسسؤم220 (1%)  
16.628 

 يوناثلا كلسلا
 يدادعإلا

ةسسؤم287 21.404 (2%)  ایرولاكبلا
ةینھملا

14.633ةیسنرفلا ةغلل ةبسنلاب ةیوغللا نیسردملا تاردق ةیوقت جمارب نم نیدیفتسملا ددع

1.796ةیزیلجنإلا ةغلل ةبسنلاب ةیوغللا نیسردملا تاردق ةیوقت جمارب نم نیدیفتسملا ددع

30.041)نوسردم،ءاردم ،نوشتفم( يئادتبالا میلعتلا كلسل دیدجلا جاھنملاب ةقلعتملا تانیوكتلا نم نیدیفتسملا ددع

%12)يصوصخو يمومع(  ةینھملا تاراسملل ةنضتحملا يدادعإلا يوناثلا میلعتلا تاسسؤم ةبسن

%21)يصوصخو يمومع(  ةینھملا تاراسملل ةنضتحملا يلیھأتلا يوناثلا میلعتلا تاسسؤم ةبسن



ةیوبرتلا رطألاةیرادإلا رطألا

18.62373.929رمتسملا نیوكتلا تارود نم نیدیفتسملا ددع

19.39651.628دعب نع نیوكتلا نم نیدیفتسملا ددع

يلیھأتلايدادعإلايئادتبالا

594527585*نیبحاصملا ةذتاسألا ددع

10.4277.6147.614ةبحاصملا نم نیدیفتسملا ةذتاسألا ددع

رییستلا
216.054.300

ةینھملا تاراسملا ریبدتب ءاقترالاو نیوكتلاو ةیبرتلا نھم دیدجت 9:عورشملا

سیردتلل ينمزلا فالغلا يف ةمھملا باستحا *

عماھتمءالمدصقسیردتلاةئیھرطألیھأتكلسبنیوكتلاتاءوزجمنمةعومجمنییحت§
؛ةدیدجلاةسدنھلا

؛ھیجوتلالاجميفنیملعتمللةیصخشلاعیراشمللةیجوغادیبةبحاصمومعدةءوزجمدادعإ§
عیراشمللةیوبرتلاةبكاوملالاجميف"ءاسؤرلاةذتاسألا"نیوكتليجھنمراطإدادعإ§

نیملعتمللةیصخشلا
؛ةجمادلاةیبرتللةءوزجمدادعإ§
؛ةیوبرتلاةرادإلارطأنیوكتكلسمبنیوكتلاریبدتتاءارجإلوحلیلددادعإ§
؛)ةیوبرتلاةرادإلارطأوسیردتلارطأ(تایجاحلابسحMOOCSتاقاسمدادعإ§
ةیسنرفلاوةیبرعلانیتخسنلا:يوبرتلادیدجتلليعجرملاراطإلادادعإ§

رمتسملا نیوكتلا دعب نع نیوكتلا  ةدیفتسملا رطألا

11.453 10.399  ةیرادإلا رطألا

28.608 35.777 ةیوبرتلا رطألا

)موی( يونسلا ينمزلا فالغلا

20 -ددجلا-يلوألا میلعتلا

5 -نیلوازملا-يلوألا میلعتلا

5 يئادتبالا

5 ةجمادلا ةیبرتلا

15 DNL

5 )تایمیداكألا بسح(فلتخم



9.593)يلامجإلا ددعلا(ةسسؤم عورشم ىلع ةرفوتملا تاسسؤملا  ددع
43)يلامجإلا ددعلا( حتفتلا تاسسؤم ددع
30.152)يلامجإلا ددعلا( ).... ةیملعلاو ةیفاقثلاو ةینفلا تالاجملا يف(  ةیوبرتلا ةیدنألا  ددع
6.259)يلامجإلا ددعلا(ةطاسولاو تاصنإلا ایالخ ددع
4.064 ةیئاقولاو ةیبطلا تالمحلانم ةدیفتسملا ةیمیلعتلا تاسسؤملا ددع
3.610ةیقرطلا ةمالسلا ىلع ةیبرتلا يف ةیسیسحتلا تالمحلا نم ةدیفتسملا ةیمیلعتلا تاسسؤملا ددع
2.385  ةیعیبطلا ثراوكلاو رطاخملا نم ةیامحلا ططخم ىلع ةرفوتملا ةیمیلعتلا تاسسؤملا ددع

3.390ریظنلاب فیقثتلا ةبراقم لاجم يف تانیوكتلا نم نیدیفتسملا ددع
1.793ةبختنملا ةیذیمالتلا سلاجملا ددع

400)يفاضإلا ددعلا(رضخألا ءاوللا ىلع ةلصاحلا ةیمیلعتلا تاسسؤملا  ددع

رییستلا
55.368.000

ةیعماجلاوةیسردملا ةایحلاب ءاقترالا 10:عورشملا

مھرد000.50 ةمیقب ةیمیلعتلا تاسسؤملل ةناعإ لیوخت :ةیمیلعت ةسسؤم)%75( 8.587ب ةسسؤم عورشم ءاسرإ§
؛ةسسؤم45 ىلإ اھعومجم لصیل حتفتلا تاسسؤم ةكبشعیسوت§
؛ةیلخ5.580 :ةطاسولاو تاصنإلل ایالخ ددع§
؛دان30.715 :ةیملعلاو ةیفاقثلاو ةینفلا تالاجملا يف ةثدحملا ةیوبرتلا ةیدنألا ددع§
؛ةیئاقولاو ةیبطلا تالمحلا نم ةیمیلعت ةسسؤم7.222 ةدافتسا§
؛ةیقرطلا ةمالسلا ىلع ةیبرتلا يف ةیسیسحتلا تالمحلا نم ةیمیلعت ةسسؤم7.651 ةدافتسا§
 ) 2.476ةكراشم( ةسسؤم554 ةجوتملا تاسسؤملا عومجم لصیل )لوصحلا روطيف136ىلإ ةفاضإلاب( رضخألا ءاوللا ىلع ةیمیلعت ةسسؤم171 لوصح§
 ةنطاوملاو يندملا كولسلاو حماستلا زیزعت معد جمانرب لیعفت ةلصاوم راطإ يف كلذو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةكارشب ةیسردملا ةایحلل قسنم600 نیوكت§

.يسردملا طسولاب ةنیشملا تاكولسلا نم ةیاقولاو



40)يلامجإلا ددعلا( "ةساردو ةضایر"راسمل ةنضتحملا تاسسؤملا ددع

2.899 "ةسارد و ةضایر" راسم نم نیدیفتسملا نییضایرلا ذیمالتلا ددع

189)يلامجإلا ددعلا( ةثدحملا ةیضایرلا زكارملا ددع

41.958 ةیضایرلا زكارملا نم نیدیفتسملا ذیمالتلا ددع

229لیھأتلا نم ةدیفتسملا ةیضایرلا بعالملا ددع

6.295)يلامجإلا ددعلا( ASS ةثدحملا ةیضایرلا تایعمجلا ددع

رییستلا
1.000.000

ةیعماجلاو ةیسردملا ةضایرلاب ءاقترالا:11 عورشملا

 رادلا نم لكب قباسلا مسوملا امهحتف مت CDلا ن0تيضايرلا ن0تيوناثلا ى?إ ةفاضإلابةساردو ةضاير كلاسمب ةصاخ "ن0يضايرلا تايوناث"09 حتف•

:ةجنطو ءاضيبلا
üب ةهجWD ب :ةرفينخ- لالمWD 1( حلاص نب ھيقفلا ،)1( ةرفينخ ،)1( لالم(،
ü1( ناكرب:قرشلا ةهج(، 
ü2( ةريوصلا ،)2( يفسآ ،)1( شكارم:يفسآ- شكارمةهج(

؛ةساردو ةضاير كلاسم نم ذيملت384 ةدافتسا•

؛اvwطشنأ نم ذيملت25.511 ةدافتساو131  اهددع غلبيل ةيضايرلا زكارملاةكبش عيسوت•

؛ةيليهأتلاو ةيدادعإلا تايوناثلاب D|}اير بعلم140 ليهأت•

ASS : 4.778 ةثدحÄا ةيضايرلا تايعمجلا ي?امجإ•



يلیھأتلايدادعإلايئادتبالا

 میوقت جمانرب قبطت يتلا تاسسؤملا ةبسن
%88%91%92ةیساردلا تامزلتسملا

معدلا صصح نم نیدیفتسملا ذیمالتلا ةبسن
%59%59%62 يسردملا

*رییستلا
120.603.000

ةیفاضإلا تاعاسلا*
ةیساردلا تامزلتسملا قئاثو

تاناحتمالاو يسردملا معدلاو میوقتلا ماظن ریوطتو نیسحت:12عورشملا

ایرولاكبلاناحتما تارابتخا عیضاومل ةفیكملا ةیعجرملا رطألا رادصإ§

تاءارجإلا هذھ قفو ایرولاكبلا تاناحتما میظنتو ،19-دیفوك نم ةیئاقولا تاءارجإلاب ةقلعتملا رطاسملا جاردإ§

ةینورتكلإلا ةصنملا ربع ایرولاكبلا تاناحتمال ریضحتلل ةیوقتلاو معدلا صصح میدقت§

ةقاعإ ةیعضو يف ذیمالتلا ةدئافل ایرولاكبلا كلسب تارابتخالا عیضاوم فییكت§

ةیمیلعت ةسسؤم10.700 نم رثكأب ةیساردلا تامزلتسملا میوقت§

ذیملت3.693.300 ةدئافل يسردملا معدلا صصح میدقت§



35.191)يلیھأتو يدادعإ( ءاسؤرلا ةذتاسألا ددع

 عیراشملل ةیوبرتلا ةبكاوملل ءاسؤرلا ةذتاسألا تامدخب ةرطؤملا يوناثلا میلعتلا ماسقأ ددع
57.391نیملعتملل ةیصخشلا

 ينھملاو يسردملا ھیجوتلل زھجمو لھؤم / ثدحم ءاضف ىلع ةرفوتملا ةیوناثلا تاسسؤملا ددع
1.219يعماجلاو

 ينھملاو يسردملا ھیجوتلا لاجم يف تاردقلا معد نم نیدیفتسملا نییوبرتلا نیلعافلا ددع
47.765يعماجلاو

 قفوملعتملل يصخشلا عورشملل ةیوبرتلا ةبكاوملا ةمدخ تسرأ يتلا ةیوناثلا تاسسؤملا ددع
2.797يعجرملا يمیظنتلا راطإلا

 نمض يعماجلاو ينھملاو يسردملا ھیجوتلا نوكم تجمدأ يتلا ةیوناثلا تاسسؤملا ددع
2.651ةیوبرتلا اھعیراشم

7.915.000

رییستلا
6.885.000

(*)رامثتسالا
1.030.000

مازتلالاو ءادألا تادامتعا )*(

يعماجلاو ينھملاو يسردملا طیشنلاو ركبملا ھیجوتلل عجان ماظن ءاسرإ:13عورشملا

ةسسؤم1.198:ءاملابدیوزتلاوطبرلا§
ةسسؤم1.390:ءابرھكلابدیوزتلاوطبرلا§
ةسسؤم1.164:میمرتلاوةغابصلا§
ةسسؤم557:تایجولولا§
ةسسؤم1.723:ثاثألادیدجت§
ةسسؤم5.815:ةیئاقولاةنایصلا§
ةرجح4.441:ككفملاءانبلاضیوعتنمةدیفتسملاةیساردلاتارجحلا§
ةرجح6.298:)تایعرف+تاسسؤم(ةئفدتلانمةدیفتسملاتارجحلا§
ةیلخاد105:ةئفدتلانمةدیفتسملاتایلخادلا§



SMM(42%( طئاسولا ةددعتم ةعاقب ةزھجملا ةیمیلعتلا تاسسؤملا ةبسن

VMM(43%( طئاسولا ةددعتم ةبیقحب ةزھجملا ةیمیلعتلا تاسسؤملا ةبسن

VMM(26%( طئاسولا ةددعتم ةبیقحب ةزھجملا ةیعرفلا ةیمیلعتلا تاسسؤملا ةبسن

%29حالصإلاو ةیاقولا لجأ نم ةنایصلا جمانرب نم ةدیفتسملا تاسسؤملا ةبسن

%220 ينیج و1 ينیج تازیھجت ثیدحت جمانرب نم ةدیفتسملا تاسسؤملا ةبسن
 ایجولونكت لامعتسا لوح دعب نعو ةیروضحلا تانیوكتلا نم ةدیفتسملا ةیوبرتلا رطألا ددع

11.375 تالاصتالاو تامولعملا

111.050.000

رییستلا
1.050.000

(*)رامثتسالا
110.000.000

مازتلالاو ءادألا تادامتعا )*(

میلعتلا يف تالاصتالاو تامولعملا ایجولونكت تالامعتسا ریوطت:14عورشملا

)VMM()18%(طئاسولاةددعتمةبيقحبةيعرفةسردم2.227%$هجت§
؛)%77(تينGHنألاةكبشبةيميلعتلاةسسؤم5.386طبر§
؛ةسسؤم188لتايمولعمتادعمحالصإوةنايص§

؛YZ2يجوYZ1يجتا%$هجتثيدحتجمانربنمةسسؤم1.040ةدافتسا§

؛telmidtice.maةيمقرلاةصنملاH_عناحتما587ونيرمت931ويميلعتويديف6.339رادصإ§

؛يjوغاديبلاةيرارمتسالاراطإيfدعبنعيوبرتراطإ78.414نيوكت§

؛ةيلعافتةيملعتةيميلعتمزحوةيوبرتتاقيبطتلكشىkعيمقردروم58§

تالاصتالاوتامولعملاايجولونكتلاجميfةيوبGHلارطألانم136وةيوبGHلارطألانم2.624داهشإ§

ةیمیلعتلا تاسسؤملا زیھجت

)VMM( طئاسولا ةددعتمةعاقب



 ةيب?<لل ةيوهجلا تايميداكألا رطأ نم سردم15000 فيظوت

نيوكتلاو

ةیرشبلا دراوملا ریبدتب ءاقترالا:15عورشملا

27.209 ةیمیلعتلا كالسالاعیمجبسیردتلا رطأ نم تایجاحلا

6.629 ةیمیلعتلا كالسالاعیمجبةیرادإلا رطألا نم تایجاحلا

رییستلا
700.000.000



82.490 عفرلل ةینیوكتلا تارودلا  نم ةدیفتسملا رطألا ددع
ایمیلقإو ایوھج ةیریبدتلا تاردقلا نم

2.340 صاحتفالاومییقتلاتایلمع

196.516.300

رییستلا
165.321.300

(*)رامثتسالا
31.195.000

مازتلالاو ءادألا تادامتعا )*(

يدقاعتلا راطإلا ةسسأمو ةماكحلا ریوطت:16عورشملا

؛)ةیلاملانوناقل130.13يمیظنتلانوناقلاعمةمءالملا(تاونسثالثلةیتاینازیملاةجمربلادامتعا§

؛تایمیداكألاىوتسمىلعاھیلمعتسمتاردقةیوقتلالخE-budget2ةیتاینازیملاةجمربلاةموظنمدامتعا§

ةلحرمك2020ةنسمسربنیوكتلاوةیبرتللةیوھجلاتایمیداكألاعیمجىوتسمىلعGID-AREFتاقفنللجمدنملاریبدتلاةموظنمءاسرإ§
2021ةنسلالخيلعفلاقیبطتلالبقةیبیرجت

يملعلاثحبلاونیوكتلاوةیبرتلاةموظنمبضوھنلابصاخلاقودنصلاىمسملاةیصوصخرومألدصرملاباسحلالیعفتوةأرجأ§

؛صاحتفإومییقتةیلمع470زاجنا§

؛2019ربنتش16يفةیرازولاةنجللافرطنمعاطقلليرادإلازكرمتالليریدملامیمصتلاىلعةقداصملا§

؛ةیرادإلارطألانم39.369لةیریبدتلاتاردقلانمعفرلا§



مازتلالاو ءادألا تادامتعا )*(

 ةیبرغملا ةسردملا لوح ءاكرشلاو نیلعافلا ةئبعت زیزعت:17عورشملا

924
لیزنتةبكاومراطإيفاھزاجنإعمزملاةیلصاوتلاتایلمعلاددع

راطإلانوناقلاعیراشم

61
لصاوتلابةفلكملارطألاةدئافلاھمیظنتعمزملاةینیوكتلاتارودلاددع

ایلحموایمیلقإوایوھجةكارشلاو

رییستلا
4.329.000

ةیمیلعتلا تاسسؤملاب ءایلوألاو ءابآلاو تاھمألا تایعمجل بتكم2.900 نم رثكأ دیدجت§

ةصاخ تاسسؤمو يندملا عمتجملا تایعمجو نییلودو نیینطو نییتاسسؤم ءاكرش عم ةكارش ةیقافتا5.590 يلاوح ماربإ§

ةیرصبو ةیعمس ةیلصاوت تالمح ، ةیفحص تاراوحو تالاقم ،ةیفحص تاغالب( ةیلصاوت ةیلمع5.900 نم رثكأ زاجنإ§

)ةیفحص تاودنو تاءاقل ،ةیمالعإ تایطغت ،يعامتجإلا لصاوتلا عقاوم لالخ نمومالعإلالئاسو ربع



ةيميلعتلا تاسسؤملا تارادإب ةيتامولعملا تا01هجتلا نم%40 نم ()كأ ديدجت§

ةيرادإلا حلاصملاب ةيتامولعملا تا01هجتلا نم%30 يCاوح ديدجت§

يملعلا ثحبلاو نیوكتلاو ةیبرتلل تامولعملا ماظن ةیوقت8:1عورشملا

75%  )تاونس5 نم لقأ(ةیتامولعملا تازیھجتلا دیدجت ةبسن
ةیمیلعتلا تاسسؤملاب

77%  )تاونس5 نم لقأ(ةیتامولعملا تازیھجتلا دیدجت ةبسن
ةیرادإلا حلاصملاب

30  ةفلكملا رطألا ةدئافل اھمیظنت عمزملا ةینیوكتلا تارودلا ددع
ایمیلقإو ایوھج مالعإلا ةموظنمب

15.205.000

رییستلا
7.605.000

(*)رامثتسالا
7.600.000

مازتلالاو ءادألا تادامتعا )*(





2021

445 404 000,00
478 432 000,00373 975 000,00

1 126 684 000,00
533 760 000,00 403 463 000,00

622 725 000,00
404 222 000,00 303 694 000,00

704 344 000,00
347 404 000,00 277 449 000,00

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

603 457 000,00
385 601 000,00 321 853 000,00

846 909 000,00

433 503 000,00

316 821 000,00

327 949 000,00

359 970 000,00

553 619 000,00
440 151 000,00 373 739 000,00533 940 000,00

390 821 000,00311 135 000,00

358 344 000,00
375 324 000,00297 890 000,00

21 275 000,00
32 644 000,0020 545 000,00

54 236 000,00
52 559 000,0048 610 000,00

596 387 000,00

756 353 000,00

1 401 808 000,00

51 952 000,00

97 646 000,00

1 345 259 000,00
491 731 000,00393 223 000,00







690 032 000,00


1 680 189 000 ,00


1 423 700 000,00

2 433 377 000,00


204 441 000,00


105 871 000,00


2 326 569 000,00


387 343 000,00

1 349 028 000,00


1 379 697 000,00

1 343 768 000,00

1 840 679 000,00


2 093 947 000,00










 
2021






83,241122,661205,902193,542
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:تاءافكلاونھملاندمثادحإ

:بءانبلاروطيفندم-

،ةمیسحلاناوطتةجنطةھج،ةسامسوسةھج،قرشلاةھج

ءارمحلاةیقاسلانویعلاةھجوةرفینخلالمينبةھج

هذھليمیظنتلاوينوناقلاراطإلاةسارديفعورشلا-

ندملا

تاھجتسبتاءافكلاونھملاندمءانبلامكتسا-
ةیقبتملاندملاءانبيفعورشلاو
هذیفنتوندملاهذھليمیظنتلاوينوناقلاراطإلاعضو-

تاینبلاهذھليجیردتلاحاتتفالا-
:)2022-2021(ىلوألاةعفدلا•

ةیقاسلانویعلاةھج،ةسامسوسةھج،قرشلاةھج
ءارمحلا
:)2023-2022(ةیناثلاةعفدلا•

ةھج،ةرطینقلاالسطابرلاةھج،ةرفینخلالمينبةھج
میملكةھجوتلالیفاتةعردةھج،ةمیسحلاناوطتةجنط
نونداو
:)2024-2023(ةثلاثلاةعفدلا•
تاھجلايقاب

تاءافكلاو نھملا ندم§

جولولا ةیمازلإ قیقحتو يعماجلاو ينھملاو يسردملا ضرعلا عیسوت 2:عورشملا

يورقلا ملاعلاب نیوكتلاو معدلا ىرق§

معدلاىرقثادحإلجأنمةینقتلاةساردلازاجنإيفعورشلا
»يورقلاملاعلابةبكاوملاو VAR :ددحتسيتلا،«

تاءافكلانمةیرضحھبشوةیورقةقطنملكتایجاح§
نمبابشلاةدافتسالجأنمةیرورضلاتانیوكتلاو
؛قطانملاهذھاھحیتتيتلاتاناكمإلاوصرفلا

ىرقلاهذھلةیلاملاوةیمیظنتلاوةیتاسسؤملاةلكیھلا§
.ةینقتلاوةیرشبلادراوملاوتادعملانماھتاجایتحاو

عمتاكارشلافلتخمعمىرقلاهذھءاشنإللمعلاةطخ§
اذھيفكیرشلكتامازتلااذكونواعتلاتالاجمدیدحت
.عورشملا

معدلاىرقثادحإبةقلعتملاةینقتلاةساردلاءاھنإ•

»يرضحلاھبشلاويورقلاملاعلابةبكاوملاو VAR »

ملاعلابةبكاوملاومعدللةیرق20ثادحإيفعورشلا•

»يرضحھبشلاويورقلا VAR »

ةصصخممھردنیالم3-

ىرقثادحإلةینقتلاةدعاسملل

يورقلاملاعلابنیوكتلاومعدلا

»يرضحھبشلاو VAR »

ةیرق20ثادحإلمھردنویلم20-

يورقلاملاعلابةبكاوملاومعدلل

»يرضحھبشلاو VAR »

)ةدحوللمھردنویلمب(

:عورشمللةیلامجإلاةفلكلا

ىلإ200نم:مھردرایلم3,6
ةنیدملكءاشنإلمھردنویلم500
نسحلاقودنص:مھردرایلم2•

يناثلا
ةنیدملكل:مھردنویلم70•

ةھجلكفرطنم
ةینازیملا:ةیلیمكتلاةمھاسملا•

نیوكتلامسر(ةلودللةماعلا
)ينھملا



70يلاوحنیكمت نمبردتم000

ةیساردلاةحنملانمةدافتسالا

180:حنمللایونسمزاللايلاملافالغلا(

.)نویلم

حنملانمبردتم44.160ةدافتسا§
يلاوحهردقيلامفالغب،ةیساردلا

.مھردنویلم156,51

136اھددعغلبیلةدیدجتایلخاد8ثادحإ§

ردقتةیباعیتساةقاطبةیلخاد

ریرس19437ب

 ةحنملا نم ةدافتسالا

يبردتملةیساردلاةحنمللتادامتعاةیأدصرمتیمل

2021ةنسلةیلاملانوناقلاعورشمبينھملانیوكتلا

يعامتجالا معدلل ةعجانو ةفصنم ةموظنم ریوطت 3:عورشملا



بعشلالیھأتبةقلعتملاتایلمعلاةعباتم§
تاسسؤملادامتعاو

لیھأتلاجميفةیجذومنةبرجتزاجنإ§
صاخلاينھملانیوكتلاتاسسؤمةیمنتو
ماعلانیعاطقلانیبةكارشلاراطإيف
ریغتاسسؤملايبردتمنیكمتلصاخلاو
يمومعلاعاطقلادھاوشنمةدمتعملا
ينھملانیوكتلل

ةمھاسمنمبردتم5.000نیكمت§
تاسسؤمبنیوكتلافیراصميفةلودلا
صاخلاينھملانیوكتلا

دامتعاوبعشلالیھأتتایلمعذیفنت§

صاخلاينھملانیوكتلاتاسسؤم

ةمھاسمنمبردتم4.625ةدافتسا§

تاسسؤمبنیوكتلافیراصميفةلودلا

هردقيلامفالغب،صاخلاينھملانیوكتلا

.مھردنویلم17,7يلاوح

دامتعاوبعشلالیھأتلةبسنلاب

تاسسؤملا

ایونس مھرد نویلم3

ةلودلاةمھاسمنمةدافتسالا

نیوكتلافیراصميف

ينھملانیوكتلاتاسسؤمب

ةدمتعملاصاخلا

ایونس مھرد نویلم20

صاخلا میلعتلا عیونتو ریوطت 7:عورشملا



ةیعاطقلاتاساردلا

نمتایجاحلاعبتتوقابتساودصرلتایلآلاعضو§
ةعانصلاوةیدیلقتلاةعانصلايعاطقلنیوكتلا

ةیكینورتكلإلاوةینیدعتلاوةیكیناكیملا

تایجاحلاعبتتوقابتساودصرتایلآعضويفعورشلا§

،نیمأتلاوةیلاملاورییستلاوةرادإلاتاعاطقلنیوكتلانم
.كیتسالبلا،سبالملاوجیسنلا

مھرد نویلم3 نیوكتلانمتایجاحلاعبتتوقابتساودصرتایلآعضو

،نیمأتلاوةیلاملاورییستلاوةرادإلا:ةیلاتلاتاعاطقلل

،يبطلاھبشلاوةحصلا،كیتسالبلا،سبالملاوجیسنلا

ةقدنفلاوةحایسلا

 نمتایجاحلا عبتتو قابتساو دصرل تایلآلا عضو§

نیوكتلا

يجوغادیبلا جذومنلا ریوطت 8:عورشملا

يجیردتلا میمعتلاو نیوكتلا ضرع لیھأت ةداعإ§

تاءافكلا ىلع ةدمتعملا ةبراقملل

ةیدیلقتلاةعانصلاعاطقيفنیوكتجمارب3دادعإ§

يعاطقيفيناملألايلودلانواعتلاراطإيفجمارب4دادعإ§
لصاوتلاومالعإلاتاینقتوكیتسیجوللا

نیتیساسألانیتءافكلاجامدإلةیعاطقلالمعلاجماربدادعإ§

ةردابملاحوراذكو“ةیسنرفلا”ةغللابنیتقلعتملا

عمنواعتلاراطإيفنیوكتلازاھجنمضةیتالواقملاو
نیوكتلاةموظنمحالصإليبوروألاداحتالامعدجمانرب

ينھملا

ةیدیلقتلاةعانصلاعاطقيفنیوكتجمارب8دادعإ§

تاءافكلارابتعابةبراقملابسح

نیتءافكلابةصاخلاةیعاطقلالمعلاجماربذیفنت§

حوربو“ةیسنرفلا”ةغللابنیتقلعتملانیتیساسألا

ةیتالواقملاوةردابملا

مھرد نویلم2,5



لكیھملا ریغ عاطقلا ةننھم
مھرد نییالم4

ينھملا جردتلا ةفلك دیدحت
مھرد نویلم2

ينھملا جردتلا جمارب لیومت
مھرد نویلم65

شاعنإ قودنص يف عفد ةباثمب
 بابشلا لیغشت

نیوكتلانمةدافتسالالجأنمةینقتةساردزاجنإ§
ریغعاطقلايفلماعلابابشللينھملاجردتلاب

؛لكیھملا

جردتلابنیوكتلاةفلكدیدحتلةینقتةساردزاجنإ§
ينھملا

نأشب60.17نوناقلاتایضتقملیزنتةلصاوم§
.رمتسملانیوكتلامیظنت

:ينھملاطسولابنیبردتملاددع§

ينھملاجردتلاب37.000•

ينھملاسرمتلاب81.801•

ةلاكولاعمةكارشبنیھمتجمانربذیفنتةلصاوم§

نیوكتلاضرعةیمنتلجأنمنواعتللةیناملألا

فالغبلغشلاقوستایجاحومئالتیينھملاطسولاب

تاونس5ىدمىلعوروأنویلم5,5بردقیيلام

يتالواقملا ءاضفلاب نیوكتلا ةیمنت§

يجوغادیبلا جذومنلا ریوطت 8:عورشملا



دھعمثادحإبةقلعتملاةیسایقملاةساردلازاجنإ•
ریبدتوةیتالواقملاتاءافكلايفنیوكتلليدنكلا
رطألانیوكتوةطسوتملاوىرغصلاتالواقملا
تاطسءاضیبلارادلاةھجبةطسوتملا

يفعورشلاوةیسدنھلاتاساردلادادعإيفعورشلا•
)يدنكلا(ةئیھتلالاغشأ

مھردنویلم65:عورشملاةفلك•

يفعورشلاوةیسدنھلاتاساردلالامكتسا

يدنكلادھعمزیھجتوءانبلاغشأ

مھرد نویلم31

:صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب ةكارشلا زیزعت§

يجوغادیبلا جذومنلا ریوطت 8:عورشملا

ةیتالواقملاتاءافكلايفنیوكتللدھاعمریبدتوثادحإ§
ةطسوتملارطألانیوكتوةطسوتملاوىرغصلاتالواقملاریبدتو
“MiddleManagement“

امھرد نویلم10
ةعاجنلاوةددجتملاتاقاطلانھميفنیوكتلادھعمحتف§

دعقم400بردقتةیباعیتساةقاطبتازازروبةیقاطلا

يجوغادیب

عیراشملاراطإيفعورشم15زاجنإيفعورشلا§

زكارم9ثادحإلةیفلألايدحتجمانربفرطنمةموعدملا

100بردقتةیلامجإةفلكبةمئاقزكارم6لیھأتوةدیدج

رالودنویلم

ءاملانھميفنیوكتللدھعمثادحإيفعورشلا

ةیلامجإةفلكبسانكمسافةھجبةئیبلاوریھطتلاو

امھردنویلم61بردقت



نیوكتلينطولادھعملاءانبيفعورشلا§

ةیلامجإةفلكبانسماتبءایصوألاونینوكملا
امھردنویلم134بردقت

ةدعاسمةئبعتدصقتالمحتلارتفددادعإ§
داحتالامعدجمانربعمنواعتلاراطإيفةینقت
ينھملانیوكتلاةموظنمحالصإليبوروألا

نیوكتلينطولادھعملاقالطناةبكاومل
ءایصوألاونینوكملا

:نیوكتلانھمبةصاخةیعجرم12ةرولب§
يصولاويجوغادیبلاریدملاوریدملاونوكملا

يفریبخلاويجوغادیبلاراشتسملاوةلواقملاب
.جماربلادادعإةیجھنم

نیوكتلينطولادھعملاءانبلاغشأءاھنإ§

هزیھجتوءایصوألاونینوكملا

ةكارشبيروحمزكرمثادحإيفعورشلا§

ينطولادھعمللعباتصاخلاعاطقلاعم

ةباثمبكلذو،ءایصوألاونینوكملانیوكتل

ردقتةفلكبتارایسلاعاطقيفةینقتةصنم

نویلم60ىلإةفاضإمھردنویلم17ب

نواعتللةیروكلاةلاكولانممعدكمھرد

 نیوكتل ينطولادھعملا
:ءایصوألاو نینوكملا

مھرد نویلم46

  نھم يف يروحملا زكرملا
 :تارایسلا عاطق

 مھرد نویلم17

 ةیروحملا هزكارموءایصوألاو نینوكملا نیوكتل ينطولا دھعملا ثادحإ§

ةینھملا تاراسملا ریبدتب ءاقترالاو نیوكتلاو ةیبرتلا نھم دیدجت 9:عورشملا



ةمئادلاةنجللاعامتجادقع§

ةیمیظنتلارطاسملالوحلمعشرومیظنت§

ةمئادلاةنجلل

داھشإلليقیرفإلاراطإلادادعإيفةمھاسملا§

دیدحتبةقلعتملاةینقتلاتاودألادادعإ§
؛تاداھشلافینصتو

تاھجلاوةمئادلاةنجللاتاردقةیمنت§

داھشإللينطولاراطإلابةینعملا

تاصنملاوتاكبشلايفةكراشملا§
لیھأتلارطألةصصخملاةیلودلا

مھرد نویلم5

داھشإلل ينطولا راطإلا لیعفت§

تاناحتمالاو يسردملا معدلاو میوقتلا ماظن ریوطتو نیسحت 12:عورشملا



ةبكاومربعھیجوتللطیشنوعجانماظنرارقإ

:لالخنمملعتملليصخشلاعورشملا

تاسسؤملابنھملافاشكتساراسمءاسرإ§

ةیمیلعتلا

عمىشامتیينھملانیوكتلاضرعمیدقت§

فدھتسیوةسردمتملاتائفلاتایوتسمعیمج

لیھأتلاوصصختلايیوتسمةصاخ

نھملافاشكتسالةیمالعإمئاعددادعإ§

ةینھملاتانیوكتلاوتاراسملانیمثتفدھب

ذیمالتلاىدل

نیوكتلالعجلينھملاھیجوتلاماظنءاسرإ§

ةیلوالاتارایتخالانیبنمينھملا

نویلم4
مھرد

يعماجلاو ينھملاو يسردملا طیشنلاو ركبملا ھیجوتلل عجان ماظن ءاسرإ 13:عورشملا



امھرد نویلم4,6

ينھملانیوكتلايجیرخجامدإعبتتلينادیملاثحبلازاجنإ§
نیوكتلاطامنأعیمجمھ،جرختلادعبرھشأ2016،9جوف

:ةیلاتلاجئاتنلاىلعرفسأوينھملا

ينطولادیعصلاىلعجامدإلاةبسن:67,1%§

ينھملاجردتلابنیوكتلايجیرخلةبسنلاب:68,6%§

ينھملاسرمتلايجیرخلةبسنلاب:70,4%§

دیعصلاىلعثانإلافوفصيفجامدإلاةبسن:65,7%§

ينطولا

جوفينھملاراسملالوحينادیملاثحبلاجئاتنرادصإ§
.جرختلادعبارھش2016،36

جامدإلاعبتتلوحينادیملاثحبلازاجنإيفعورشلا§
جرختلادعبرھشأ9ينھملانیوكتلايجیرخلينھملا

.2019جوفلةبسنلاب

ىضرىدملوحينادیملاثحبلاقالطإ§

ةلغشملاتالواقملا

عبتتلوحينادیملاثحبلاجئاتنرادصإومامتإ§

رھشأ9ينھملانیوكتلايجیرخلينھملاجامدإلا

2019جوفلةبسنلابجرختلادعب

ينھملا نیوكتلل ةیجراخلا ةیدودرملا§

يدقاعتلا راطإلا ةسسأمو ةماكحلا ریوطت 16:عورشملا



يتاذلا مییقتلل ةبسنلاب

ایونس مھرد نویلم2,5

 يجراخلا مییقتلل ةبسنلاب

 عورشملا ةدوجلا ةیعجرمو

 يدحت باسح فرط نم لومم

)MCC(  ةیفلألا

تاسسؤمليتاذلامییقتللدحوملاماظنلالیزنت§

فلتخملةعباتةسسؤم250بنیوكتلا

صاخلاوماعلانیعاطقلابنیلعافلا

2023-2021 تاونس

بيتاذلامییقتللدحوملاينطولاماظنلالیزنت§

ماعلانیعاطقللةعباتةدیدجةسسؤم250

ةینعملاتاسسؤملاددعلصیل،ایونسصاخلاو

؛ةسسؤم2.000ىلإ

نیوكتلاتاسسؤمليجراخلامییقتللماظنةرولب§

هذھبةصاخةدوجللةیعجرمثادحإوينھملا

تاسسؤملا

 ةدوجللةینطو ةیعجرم دادعإو ينھملا نیوكتلا مییقت§

يدقاعتلا راطإلا ةسسأمو ةماكحلا ریوطت 16:عورشملا



ةلكیھةداعإبموسرمعورشمدادعإ§

ينھملانیوكتلاعاطقلةیزكرملاحلاصملا

میظنتوثادحإبموسرمعورشمدادعإ§

ةزكرمماللاحلاصملاتاصاصتخادیدحتو

ةیریدم12ثادحإ:ينھملانیوكتلل

نیوكتللةیمیلقإةیریدم45وةیوھج

ينھملا

زكرملانمتاصاصتخالالقنةلصاوم

زكرمتالليریدملامیمصتلاعمایشامتةھجلاىلإ

يرادإلا

 يرادإلا زكرمتالل يریدملا میمصتلا لیزنت§

يدقاعتلا راطإلا ةسسأمو ةماكحلا ریوطت 16:عورشملا



نیوكتللجمدنميتامولعمماظنعضويفعورشلا§

:لالخنمينھملا

عاطقليتامولعملاماظنلليریدملاططخملادامتعا§

ينھملانیوكتلا

نیوكتلاةموظنمليتامولعملاماظنلاةینبدیدحت§

ينھملا

جمانربعمنواعتبيلاحلايتامولعملاماظنلاثیدحت§

نیوكتلاةموظنمحالصإليبوروألاداحتالامعد

ينھملا

ةفشرأللةیتامولعمةموظنمدادعإيفعورشلا§

ةینورتكلإلا

مھرد نویلم15

ينھملانیوكتلاعاطقليتامولعملاماظنلاةمءالم§

مظننمألةماعلاةیریدملاتاھجوتعم

داحتالامعدجمانربعمنواعتبتامولعملا

ينھملانیوكتلاةموظنمحالصإليبوروألا

ينھملانیوكتلاعاطقلةیتامولعملاةكبشلاثیدحت§

ينھملانیوكتلاعاطقبصاختانایبزكرمثادحإ§

ةینورتكلإلاةفشرأللةیتامولعمةموظنمعضو§

يملعلا ثحبلاو نیوكتلاو ةیبرتلل تامولعملا ماظن ةیوقت 18:عورشملا
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ص انية ملشروع العامة املناقشة م بية لوزارة الفرعية امل  الوطنية ال

ن  العلمي والبحث العا والتعليم امل والتكو

 2021 املالية السنة برسم

 

جتماعية الثقافية والشؤون التعليم نة عقدت ا اجتماعا و  يوم ل

عاء انية لدراسة خصص صباحا، العاشرة الساعة ع 2020 نون 25 ر  امل

بية لوزارة الفرعية ن الوطنية ال و ، والبحث العا التعليم امل والت  وذلك العل

س الدين حامي العا عبد السيد برئاسة نة، رئ حضور  ال  أمزازي  سعيد السيد و

ر بية وز ن الوطنية ال و ، والبحث العا والتعليم امل والت س والسيد العل  ادر

شةأو  ر عو ر لدى املنتدب الوز بية وز ن الوطنية ال و  العا والتعليم امل والت

لف العل والبحث ، والبحث العا بالتعليم امل  وثلة الوزارة، أطر من وعدد العل

ن والسادة السيدات من شار ل سواء املس ق عن أو مباشر ش  التواصل تقنية طر

 .عد عن

لمة أعطيت البداية،  ن للسيدين ال ر  تفصيليا عرضا قدما اللذين الوز

 السنة برسم الوزارة عمل حصيلة حول  الرقمية املؤشرات من بمجموعة معززا

طوط تقديم وكذا ،2020 املالية ضة ا انية العر  السنة برسم للوزارة الفرعية للم

س فتح ذلك عد ،2021 املالية نة رئ  والسادة السيدات أمام املناقشة باب ال

ن، شار ا من سطوا عديدة، بمعطيات غنية قيمة مداخالت قدموا حيث املس  خالل

ا ال ختالالت مجمل ش م مع القطاع ع ساؤالت ملالحظات إبدا  تنصب و

ا حات من مجموعة وإبداء النقاش إثراء  جميع ا من ال املق  تنفيذ دعم شأ

يل لفائدة الوزارة برنامج بية منظومة تأ ن ال و  .ببالدنا والت

كذا، ت فقد و مية ع املداخالت إحدى ع بية قطاع أ ن ال و  والت

ة ن مجتم مشروع ألي أساسية كرك ثمار ع يرا شري  العنصر  س  ال

يلھ، مة، مرتكزات ثالث ع باالعتماد وذلك وتأ ة العدالة و م  والعدالة اللغو
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نة بالوضعية املرتبطة الرقمية والعدالة والثقافية املعرفية  العدالة تلك ببالدنا، الرا

ط ال ن الفصل ش  ع املب للمتعلم الدرا والرأسمال جتما صل ب

ض ال العمومية املدرسة وظيفة و املنصف، جتما والر ستحقاق  يف

ا ون  أن ف ا ت ار جتما للتماسك ومصدر لإلرتقاء محر بت  والتنمية و

ثمار بأن املؤشرات عض تفيد بحيث قتصادية، بوي  املجال  س م ال  م

ة سبة عاد املتعدد الفقر ملحار شاشة وكذا %44,8 ب  .ال

ت السياق، نفس و يوي  القطاع ذا بأن املداخالت إحدى اعت  ا

ن قتصادية جتماعية للتنمية كقاطرة بالدنا عليھ ترا ي والذي و  مناقشة تأ

تھ ان نائية ظرفية  م ا تمر است  ورونا جائحة بفعل أجمع والعالم بالدنا م

ا ة وتداعيا بية قطاع سيما وال واملجاالت، القطاعات افة ع الكب ن ال و  والت

 وخاصة 19وفيد تبعات لتجاوز  جديدة وأنماطا حلوال الوزارة ابتكرت حيث

مت حديثة رقمية وسيلة "عد عن التعليم"اعتماد  التخفيف  كب حد إ سا

نامج ان وال زمة اتھ من شاؤه تم الذي "جي" ل  سنوات10 من أك منذ إ

ضري  الوسط  وخاصة إنجاحھ  البارز  ثر  .ا

ة ومن   التعليم تقنية  اعتماد أن إ املداخالت إحدى أشارت أخرى، ج

ائحة ظل  عد عن ات نظرا يكفي بما ناجعة تكن لم ا عدام املرتبطة لإلكرا  أو با

يب ضعف ت ص ن بال  السيما اململكة مناطق من عدد  ن  النائية، والقرى  ا

زة وغياب ونية ج ب، لوحات،) لك ة طر لدى سواء (... تلفاز، حواس بو  ال

ء التالميذ، أو م الذي ال س  سا وة تكر عدم ال افؤ وا ن الفرص ت  للمتمدرس

ب شاشة، والفقر جتماعية الفوارق  س ھ تم طار، ذا و وال  بالقرار التنو

 امتحانات نتائج تقييم  عد عن التعليم اعتماد عدم الوزارة اتخذتھ الذي الصائب

ن إشراك ضرورة ع وحثت والتالميذ، الطلبة ن الفاعل بو  مور  وأولياء ال

ن اديمي ن و ن والباحث خصائي ن و  املنظم املرسوم إصدار قبل جتماعي

ضوري التعليم اعتماد ضرورة مع إنجاحھ، لضمان عد عن للتعليم  كمبدأ ا
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 وخاصة والطلبة التالميذ صية بناء  عنھ غ ال ومن اجتما ورابط أسا

 .طفال فئة لدى

ودات مثمنة مداخالت عدة وجاءت ة للمج  ظل  املبذولة الوزار

ائحة ا وخاصة ا اع القرار اتخاذ  بداية عند التعليمية املؤسسات بإغالق ال

ائحة ن سالمة ع حفاظا ا طقم املتعلم ة و ة دار بو و وال  بالدنا جنب ما و

ناف القا بالقرار شادة تمت كما محتملة، ارثة شك بدون    الدراسة باست

ر ن ش رص 2020 ش ل ومروره املدر الدخول  إنجاح ع وا  رغم سلس ش

ائحة ظروف ي التعليم نمط واعتماد ا ارات إ إضافة مرة، ألول  التناو  الز

ر للسيد امليدانية  وال العميق املغرب من النائية والقرى  قاليم من لعدد الوز

وم تجسد ومة مف  .القرب ح

سبات رغم أنھ ع املداخالت إحدى وأكدت  ذا  تحققت ال  املك

ات عراقيل عدة وجود ينفي ال ذلك فإن القطاع،  تكييف تتطلب  ومعيقات وإكرا

امج ائية، الوضعية مع الدراسية واملقررات ال ن الفوارق  وتقليص الو ات ب  ا

قاليم ة باألوساط خصوصا و س يئة وإحداث القرو ا للتدر و  مجال  وت

تصال عالم تكنولوجيات استعمال م و د ديثة شتغال بآليات وتزو  من ا

ب توف خالل واس زة ا ج ونية، و  البيداغو النموذج  النظر وإعادة لك

بوي  عميق وال سيق القروي للعالم الدعم وتكثيف و اء افة مع بت ن الشر  واملتدخل

ن  .جتماعي

ية الفلسفة لنفس الوزارة اعتماد حول  املتدخالت إحدى وتأسفت  واملن

انية مشروع إعداد  ذا امل يوي، القطاع ل  املرصودة املالية املوارد تظل بحيث ا

ذا الرغم منھ، املرجوة الطموحات م مع باملقارنة قليلة القطاع ل ادة من و  الز

ا ال ا املاضية، السنة مع باملقارنة (منصب 2000 حوا) املالية املناصب عرف  فإ

اجيات تل ال ة ا ة  امل صاص معا اد ا  طر  القطاع عرفھ الذي ا

ة، بو ره تم الذي بالعقدة التوظيف إ شارة تمت الصدد، ذا و ال  إ تطو



4 
 

اديميات خاص نظام االت من يطرحھ وما باأل ات التقاعد مستوى  ع إش ر  وا

ة مستوى  ع نتقالية  .ا

ج مسألة اعتماد املداخالت إحدى وثمنت  كتظاظ من للتخفيف التفو

ة خالل قسام  ائحة ف  بروز من يطرحھ ما رغم التعلم جودة وضمان ا

م أخرى  عوارض س يضطر الذي لألستاذ املدر الزمن كت  أو أفواج عدة لتدر

س ياء( بھ لھ عالقة ال تخصص تدر ية لغة + ف  ).كمثال عر

ة، باألطر املرتبط السياق ذات و بو  ضرورة ع التأكيد تم فقد ال

ة  املالية الناحية من (2017/2018/2019) لسنوات سا النظام ايا سو

ة رغم م سو ة، وضعي تبة قتطاعات ومراجعة دار  مما ضراب، عن امل

وار باب فتح ستد لول  افة إليجاد تمثيلية ك وخاصة النقابات أمام ا  ا

ن وخاصة ادات وحام للمتصرف لفو الش  .والتخطيط التوجيھ وم

سيم وعالقة غية، ب يل سراع ضرورة إ الدعوة تمت ماز  بت

غية ن الواقع أرض ع ماز و س أطر وت غية اللغة  املتخصصة التدر  ماز

وي  املركز مستوى  ع وخاصة بية ا ن لل و  خصاصا، عرف ال بالرشيدية والت

ماعاتية املدارس إحداث ضرورة إ إضافة  جيدة بمواصفات النائية املناطق  ا

ا د افة وتزو ية املرافق ب اء، ماء،( ال ر يج، ك  لتفادي وذلك ،)مراحيض س

اليات كة، قسام مستوى  ع املطروحة ش ا الداخليات توف وكذا املش  وفتح

ن أمام اء ظل  وخاصة ونائية عيدة مناطق من املنحدر  .الو

لت ما اعتباره تم الذي و التعليم إ للتطرق  فرصة املداخالت وش  م

ة املنظومة  بو نامج  مراعاتھ يتم لم ولكن ال ، ال ا  الحقا تداركھ ورغم ست

ي الزال فإنھ شاشة من عا  كفضاءات ساسية املقومات غياب يتعلق فيما ال

ي أنھ إ إضافة الطفل، خصوصية ترا ن ما الرقمية املؤشرات  تذبذب من عا  ب

اوح بحيث 2017 سنة ن التعليم من النوع ذا ولوج سبة ت   658.789 حوا ماب
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، أو سنوات 4 سن سبة أك يات املالية الوضعية إ إضافة ،%8,43 و  ال للمر

ي يجة عا ا عدم ن ا توصل ا  املالية بمستحقا اء، ذا ظل  وخاصة حي  مما الو

ي إطار وضع يتطلب ا قانو ا يرا ل ة املالية حقوق ا واملعنو ل وتأط  يالئم ش

ساير نة، التطورات و ت كما الرا الية أث در إش  رقام تزال ال ال املدر ال

ا ا بحيث مقلقة، شأ اديمية تتصدر سبة آسفي مراكش أ لغ ،%7,86  ب  ما و

اب مستوى  ع 2015 سنة مجموعھ  أي (تلميذ  508و 300) يقارب ما الوط ال

سبة سبة وتراجعت ،%8,8  ب  2018و 2017 عامي بحلول  أنھ غ ،%7,1 إ ال

در حدة ارتفعت م (تلميذ ألف 431,87) حوا إ ليصل املدر ال  يفوق  ما م

ي بالتعليم تلميذ ألف 126 و بتدا ن من %7,4 عادل ما و ن املتمدرس ل  امل

بية بقطاع مسار بمنظومة ن، ال و  تلميذ ألف 431.876 يقارب ما مغادرة وكذا والت

ي  ي سل عدادي والثانوي  بتدا م قبل و ادة ع حصول م تخول  ش  ولوج ل

ن وذلك الشغل سوق  ا رسمية معطيات   2014،2018  سن ماب  املجلس أصدر

بية ع ن لل و  .العل والبحث والت

ة ومن صو التعليم قضية طرحت أخرى، ج  من عنھ أبانت وما ا

عة املؤسسات لبعض مخيف جشع ا التا ائحة، ظل  وخاصة ل  ما بحسب ا

ا أكدت حيث املداخالت، حدىإ ا صرحت س عن البعد ل عيدة انت أ  ا

ة، ا يتم ال التضامنية والروح الوط  من التخفيض رفضت بحيث املغار

د سليم ورفض الرسوم  مؤسسات عض خالف ع املؤسسة غي أراد ملن الشوا

صو التعليم  بمبادرات وقامت الوطنية من عال حس عن أبانت ال ا

ا عفاء أو الرسوم لتخفيض ل م ت متصل، سياق و امل، ش  عض أ

 يقارب ما مغادرة عد خصوصا العمومية باملدرسة تمام ضرورة ع املداخالت

صوصية املدرسة تلميذ ألف 140 من اليات جراء ا تبة ش ا عن امل  تدب

ا ظل  للتعليم ه وعدم ئحةا قيقية للضمانات توف ا ال ا  التعليم يوفر

 .العمومي
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ة ومن  ن أحد دعا ثانية، ج ن ضرورة إ املتدخل ن توط  القانون  مضام

ا طار ا وطنيا وإرسا و ع وج سر ا املرافقة التطبيقية املراسيم بإنزال وال   ل

صوصية املدرسة دور  لضمان وذلك جال، أقرب ك ا بية  فاعل كشر  ال

ن و قتصادية جتماعية التنمية وتحقيق والت  .و

 ن قطاع  :  امل التكو

ام النقاش من بدوره كذلك القطاع ذا حظي  باملالحظات والغ ال

حات، سيا فاعال اعتباره وتم واملق  أجل من املداخالت أغلب  جاء ما حسب رئ

جتماعية قتصادية التنمية مواكبة ن حاجيات تلبية خالل من ببالدنا و  الفاعل

ن ن املؤسساتي قتصادي ة املوارد توف حيث من و شر لة ال يع املؤ  ع وال

ط الشباب إدماج ن ور و  ستحقھ ما ينل لم القطاع ذا أن غ الشغل، سوق  الت

تمام العناية من ن أحد لسان ع جاء كما و تظر ما رغم املتدخل  من منھ ي

 أمس   ال الصناعية وراش جل  الفع نخراط ستوجب تطلعات

اجة  املنظومة وإخراج الوط قتصاد لة الدفع ع قادرة طاقات إ ا

ر، التجديد إ الرتابة من قتصادية  مراكز إحداث إ الدعوة تمت لذا والتطو

ن و  عن املؤسسات ذه ملثل تفتقر ال واملناطق والقرى  الصاعدة باملدن امل للت

ق ات عقد طر ماعات مع واتفاقيات شرا ابية ا ن ال  القروي العالم تالميذ لتمك

ا، من ل وكذا ولوج انية تحو طعام السكن م  برسم للطلبة مخصصا ان الذي و

ا يتم لم وال 2020 سنة ائحة لتداعيات نظرا صرف ا ا انية  ووضع ن م و  الت

لة امل ز  مساره تقييم القطاع ذا يتطلب كما التطلعات، ملستوى  تر ال ال ال

شراف ى، آفاقھ واس ة عناصر من عنصرا أصبح أنھ والسيما الك اتيجية الرؤ  س

ا ال لإلصالح بية ع املجلس بلور ن لل و س غية العل والبحث والت  تكر

ودة مبدأ ميع، ا  القيام ضرورة ع املداخالت إحدى حثت طار ذا و ل

شرافية بدراسات ن حول  اس  إ ش دراسات ناك وأن خصوصا املستقبلية، امل

ن من العديد اندثار الية امل  مر يتطلب مما مستقبال، التكنولو التطور  بفعل ا
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نات إرساء إ و امة وفق القطاع تدب وكذا العصر، تواكب حديثة ت ل  ا  تمو

ن مكتب و ن تخصيصھ يجب بحيث ،)امل الرسم( امل الت و  فقط املستمر للت

ن دون  و ، الت ن تجميع ضرورة إ إضافة سا ن املؤطرة القوان و  امل للت

 .17.60  رقم القانون   املوجودة النقائص وتدارك

 الشباب استقطاب ع القطاع قدرة بأن املداخالت إحدى  وجاءت

ن التوجيھ نظام ملحدودية باألساس راجع وذلك متواضعة، تبقى والتالميذ  الوزارة ب

ن ومؤسسات و ، الت كة جدولة غياب وكذا امل ن مش  تتعلق املعنية القطاعات ب

نظيم ات ب يل املبار ن مؤسسات  وال و ، الت ن قطاع فإن وعليھ امل و  الت

م قطاع امل ره يجب م ع تطو  إليھ للولوج والتالميذ الطلبة وتحف مسالكھ وتنو

سيط ع د وإحداث املساطر ت ا املز ا م  .الوط قتصاد لتطور  داعما باعتبار

 العلمي والبحث العا التعليم قطاع:  

 من املداخالت إحدى  جاء ما حسب العا التعليم قطاع عت

تمام تحظى ال القطاعات ملان من كب با تج ال تھ خالل من ذلك و  ع تصو

بية بمنظومة املتعلق 51.17 رقم طار القانون  ن ال و م الذي والت سا  من س

ة دفعة إعطاء  مقتضياتھ خالل ذا قو يلھ  سراع ستوجب مما القطاع، ل  ت

ح الواقع أرض ع ان لر بية منظومة  التنمية ر ن، ال و ت أنھ غ والت  اعت

انية ذا املرصودة امل  مع باملقارنة افية غ 2021 املالية السنة برسم القطاع ل

ادة رغم والتطلعات، نتظارات م ا ال الطفيفة الز انية عرف  وال القطاع م

م مليون  94 عادل ما أي ،2020 سنة مع مقارنة %0,75 تتجاوز  ال ساب دون  در  اح

ام، اعتمادات انية فإن ل  لتلبية الطلبة عدد تصاعد ظل  متواضعة تبقى امل

م ة حاجيا امعية املنح وكذا والسكن، طعام  الضرور  توازي  ال حيث ا

ا، املنتظرة التطلعات ود تكثيف يتطلب مما م  التمدرس دعم ع والعمل ا

ام ن ا دمات وتحس  خالل من جتما الدعم ومواصلة للطلبة، املقدمة ا

ا ضمان ع عمل باملنح خاص نظام وضع ا أو الطلبة من عدد ألك توسيع  عميم
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ا  وأنھ خصوصا لعائلتھ، الفردي الدخل عن النظر غض للطالب حقا باعتبار

ساب يصعب ل خ ذا اح ن فيما التفاوتات من نوع يخلق مما دقيق، ش  ب

ات الطلبة  الطاقة من الرفع ضرورة إ إضافة سواء، حد ع املمنوحة وا

يعابية حياء للمطاعم س امعية، و د بذل ستوجب كما ا ود من املز  ا

ن امعة إ الولوج لتحس  بتقليص وذلك املحدود، ستقطاب ذات وخاصة ا

ا شروط صول  املرتبطة ولوج ن  مرتفعة، معدالت ع با  الطلبة إقصاء يتم ح

ن اصل  من الطلبة ؤالء ع الفرصة يفوت مما ،17و 16 معقولة معدالت ع ا

 .املحدود الولوج ذات املؤسسات  الشاغرة املقاعد م

ت  التعليمية املؤسسات عض إحداث ضرورة ع املداخالت عض وأ

امعية ات  ا ة خصاصا عرف ال ا  إحداث أو نموذجا، تافياللت درعة كج

عة باألقاليم التخصصات متعددة لية أو جامعية نواة ا التا ورة، ورزازات، ل  زا

يلولة،إ...تنغ رة تفاقم دون  ل در ظا ام ال ون  ال ا  وقلة البعد نتاج ت

انيات ت ال للطلبة املادية م  .املناطق تلك  إ ت

طر ناقوس املداخالت إحدى دقت متصل، سياق و لفة حول  ا  الت

ظة املالية در عن الناتجة البا ام ال  700و مالي 3 بحوا تقدر وال ببالدنا ا

م مليون  حات إحدى  ورد ما حسب در ر السيد تصر   املوضوع حول  نفسھ الوز

اير 4 ن التالميذ من %60 أن بحيث ،2020 ف اصل ادة ع ا ا ش الور  شعبة ب

م يواصلون  ال والتقنيات العلوم امعية دراسا  يتم ال كما الشعبة، نفس  ا

صول  ادة أي ع ا ن الطلبة مجموع من %13,3 يقارب ملا ش ل  بمؤسسات امل

الية إ أيضا شارة وتمت .املفتوح الولوج ن بالطلبة قدما الدفع عدم إش ل  امل

امس محمد بجامعة %80 حوا الدكتوراه سلك  اط ا  مناقشة من نموذجا بالر

م  .املناسب الوقت  أطروحا

يل رسوم ارتفاع مسألة املداخالت إحدى وأثارت امعات ال  با

اصة امعة ا اص، والسكن الشركة وا  لية طلبة استغالل حاالت تنامي وكذا ا
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ون  العمومي الطب شفائية املراكز  املتدر امعية س م %90 حوا ا  طلبة م

 .ليال يداومون  %99 وحوا

 سبة ال   :العلمي للبحث و

جتما قتصادي املجلس أن ع املداخالت إحدى  ورد فقد  و

 ع سنوي  كإنفاق جما املح الناتج من %3 سبة بتخصيص أو والبي

 العمل ستوجب مما سنوات، 5 أفق  %1,5و سنوات 10 أفق  العل البحث

انية رفع ع ة العمومية امل ل خالل من العل للبحث املخصصة السنو  من التمو

االت طرف ، العل للبحث الوط املركز الوسائل عبئة و د والتق   البحث مع

ر لتحف وذلك ، ...املتجددة والطاقات الشمسية الطاقة ع تطو  مجاالت  املشار

م برامج عقود إطار  أو معينة، تكنولوجية  .الصناعية القطاعات مع ت

صت بوي  صالح نجاح املداخالت إحدى و شود ال طھ  امل  أساسا ر

ة بإعطاء لول  ولو ة ل بو ة والبيداغوجية ال  التعليمية املنظومة اختالالت ملعا

بعاد ع ة منطق اس اليات الصرفة التقنية املعا ة لإلش بو ة وتجاوز  ال  املقار

ك خالل من نو و ما إ الكمية دف ع ال  صالح من سا املس

ات تجديد وكذا التلميذ،ة، ن، املحتو امج وتحديث واملضام  الدراسية واملنا ال

ات ومراجعة ية املقار بوي، الشأن سي  حاليا املعتمدة التدب ذا ال  ال مر و

ى امة بممارسة إال يتأ يدة ا ط ا رص باملحاسبة املسؤولية ور ودة ع وا  ا

، داري  التدب  والشفافية ا وضمان واملا بوي، للولوج الفرص ت  إضافة ال

ن إ شري  العنصر تثم ة املادية حقوقھ ضمان خالل من ال  واستقراره واملعنو

ة تفعيل وكذا الوظيفي، ن جميع مع شاركية مقار ن الفاعل بو ن ال جتماعي  و

ة، إدارة أساتذة، تالميذ، و ون، تر شون، مسؤولون، مس  جمعيات نقابات، مف

ي املجتمع ح العمومية املدرسة  الثقة وإعادة ،...املد ان لر  .ببالدنا التنموي  الر
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  امل ن والتكو الوطنية بية ال ر وز لدى املنتدب ر الوز السيد املجواب ن والتكو الوطنية بية ال ر وز لدى املنتدب ر الوز السيد جواب

العلمي والبحث العا بالتعليم لف امل العلمي والبحث العا العلميوالتعليم والبحث العا بالتعليم لف امل العلمي والبحث العا   والتعليم
    

والتقدير الشكر بخالص املنتدب ر الوز السيد تقدم بداية،

وال القيمة م مداخال جاء ما ع ن شار املس والسادة للسيدات

منع قدموه ما مختلف مثمنا القطاع، جوانب بمختلف م إملام كس

بتقديم مركزا املطروحة، م ساؤال و م ملالحظا مرافقة حات مق

فيما ا نورد م طرف من ت أث ال القضايا عض حول موجزة توضيحات

  :ي

امعية ا املنح ل الوزارة:تخو اجس و املطلب ذا بأن أو

أن غ اأيضا، مش حاليا، متوفر و مما بكث أك انيات إم يتطلب مر

تحت قليمية ن ال تقوم بحيث وي، ج قرار ع بناء تخول املنح بأن

املنح ملفات ا توفر يجب ال الشروط بدراسة ة ج ل عامل رئاسة

املداخالت، ا ع املع والتفاوتات السلبيات عض بروز لتفادي وذلك

ابحي ل املخصص العام املعدل مراعاة يجب ضرورة) %75(ث مع موازاة

و ثالثتوف  سية رئ امشروط ا واملطعم وال امعية ا النواة

سبة ا ل فتخصص الشروط ذه غياب حالة و ،%100بالعمالة،

سبة بلوغ يرتقب بأنھ بأن152مضيفا علما السنة، ذه خالل منحة ألف

امل حواامللفات ا نألف200.3538   توصل اصل ا سبة مع املقارنة و ،

ا الور الب ادة ش أن) ألف70و200(ع كما ا، كب رقما 152سبةيظل

العمل تم س بحيث الية، ا انية امل إطار عد ا غطي يتم لم منحة ألف

محددوفق املغلقنظام املطاعم ض عو تم س كما ا، غطي أجل ةمن

سبة ب الطلبة لفائدة منح إطار ائحة ا ورغم0,9ظل م، در مليون

ود ج بتظافر إال ممكنة غ ستظل ا إل الوصول املزمع سبة ال فإن ذلك

توسيع غية حلول إلبداع شاركية ات مقار وفق والعمل اء، الشر جميع

ال ات ا لبعض سبة بال الشأن و كما املنح، من تخصصستفادة
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مة للمسا املنتخبة يآت ال دور إ إضافة ن، املمتاز الطلبة لدعم ا م

املنح ةك(اتھ نموذجا -فاسج   ).مكناس

و  ذاتاولوجستحقاقالعدالة امعية ا ملؤسسات

املحدود وطنية:ستقطاب ا روافد املؤسسات ذه بأن ليةأكد ال

و  الطب لية ن، ندس للم التطبيقيةاملحمدية للعلوم الوطنية املدرسة كذا

شيد، ا بحيثب قليلةأ أعداد ستقطب جامعية نمؤسسات ماب اوح ت

جودة35 ع فاظ ل وذلك املغرب، مناطق مختلف من طالب ألف

أن بحيث الوقت، نفس والبطالة ام ا در ال ة محار وكذا ا، التعليم

الشغل سوق نخراط ماسبة اوح ت املؤسسات ذه من التخرج عد

ن وذلك%95و%90ب بھ، ماصرحت عحسب املجلس من دراسة

املفتوح ستقطاب ذات امعية ا املؤسسات مع باملقارنة ن، و والت بية لل

قتصادية،(ليات4موال،%47حوا و القانونية العلوم لية

سا والعلوم داب ليات التخصصاتو املتعددة ليات وال ال)نية و ،

فإن التا و الطلبة، من ة كب أعدادا ستقطب و ا كب جامعيا درا عرف

شرط بمراعاة يتم املحدود ستقطاب ذات املؤسسات إ الولوج

ا لولوج محددة معدالت ع صول وا خالستحقاق أنھ السنة،غ ذه

تم بحيث خاصة، سنة ي،انت الكتا متحان املجا إلغاء للبعد نظرا

عليھ املحصل املعدل اعتماد ذا،وتم ايات الش ببعض التوصل عد و

ونتائج وي ا متحان عليھ املحصل املعدل اعتماد تم الصدد

م التقو اعتماد يتم لم بحيث الفرص، افؤ ت ملبدأ مراعاة وذلك ا، الور الب

ناك ألن صوصيةاملستمر، ا املدارس ا عل املحصل النقط تباين

سبة أن إ ا مش ا35والعمومية، دراس ع تتا ال طالب ألف

املعدل ع ا حصول ع بناءا تم املحدود ستقطاب ذات املؤسسات

ت19و18 تر الطب ليات ا نظم ال املباراة أن كما ألف56حواا،
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مقابل مرتفعة2990م انت ا عل املحصل واملعدالت ، درا مقعد

سبات املك لتغي فلسفي بمنظور ية  .و

الرقمنة اء:دعم الشر جميع لدعم يحتاج مر ذا بأن أعلن

عض ا ش ع ال ات باإلكرا مقرا مستقبال، اعتماده تم س والذي كذلك،

وص الرقمية زة ج صاص ا مستوى ع ذاتالطلبة ت ن ن يب

عدة أن إ ا مش يد، ا العل التحصيل م ل تخول ال العا املستوى

الرقمنة اعتماد من س فوات(قطاعات أداء بناك، الضرائب، أداء

ة العقار املحافظة اء، ر والك ذا...)املاء مواكبة ع العمل تم س لذا ،

نظام نات و ت بإحداث جتماعيةمر التحوالت ملواكبة الرقمنة

ببالدنا قتصادية  .و

قاليم لبعض املجالية نموذجا( :العدالة الزمامرة س فقد،)خم

ة، وج إقليم ل ب جامعية نواة إحداث رغبتھ عن ذاع تحقيق أن غ

دف افيةال ال املالية املوارد إ  .يحتاج

اص ا العا بأ:التعليم اصةأو ا امعات ا إ بالنظر نھ

ا ف امعةبما االشركةا حوافإ سبة57ستقطب ب وذلك طالب ألف

من ثمار%6أقل س تحاول أنھ غ حية، ر غ خاصة مؤسسات و ،

حوا الطلبة ن و ارج70ت ا طالب دراستھ41(ألف ع يتا طالب ألف

فقط سا فإن )فر ثم ومن عود، ن و الت ذا من عستفادة

تم فقد اصة، ا امعات با املتعلقة املراسيم بخصوص أما ميع، ا

ر الش ذا آخر مرسوم عدة)2020نون(إصدار وضعية ة سو وتمت ،

ع الوزارة ستعمل وال بفاس اصة ا امعة ا ناء باست خاصة جامعات

ال بأن مضيفا با، قر ا وضعي ة لذاسو آخر، خيار لھ س ل عد عن تعليم

بأنمھيدعتيجب مضيفا ن، الفاعل جميع طرف ععملالوزارةمن

ضور  ا للتعليم ض عو س ول تكمي كإجراء ھ ،اأساسيعدالذيين

الصدد ذا الرق التكنولو التطور من ستفادة يجب أنھ غ
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ن ب التناوب و عد عن العل عنللتحصيل والتعليم ضوري ا التعليم

الرقمية،عد زة باألج واملتعلقة ة خ ذه املرتبطة ات كرا تفادي مع

ت ن ن يب  .وص

شغيل وال ن التكو ن ب كذلك،:املالئمة الوزارة اجس بأنھ أو

إيجاد تم س ال املستقبلية ن امل حول عد ة الرؤ تت لم أنھ إال

شأ نات و بأسره،ت العالم تما ال الدراسات عض ا أشار أن غ

ا بأنإنجاز ا م تج است وال وسط والشرق قيا إفر شمال حول

ع صول ا غاية إ الشغل سوق سيدخل والذي واملنتج ون امل الطالب

نتھ م سيغ كمعدل14التقاعد ن،مرة ب ن%60و%50وما امل من

حاليا كيفاملوجودة املطروح فالسؤال لذا جديدة، ن م ر وستظ تال س

سوق ا د ش س ال املستمرة ات التغي ملسايرة الطالب تحض تم س

ن و وت البيداغو صالح بمسايرة مرتبط ذا و بأسره، العالم الشغل

أفقية ارات م وفق واجتماعيةالطالب مثلذاتية ستغالل ا الستغالل

العملهر مسا النفس، الثقة التواصل، ع القدرة وخاصة ، امل

ما املا ل باقية اس نظرة املبادرة، أخذ ل،  .شا

م دراس عون يتا الذين الطلبة ومنح ات والتأش التبادل

ارج صية :ا ال لنمو مر ذا مية بأ عميق إيمان لديھ بأن أعلن

ار ا العالم ع نفتاح أنو غ جديدة، أخرى ثقافات ع طالع و

تم بحيث ائحة، ا ذه باألساس مرتبطة مؤخرا ا ع أبانت ال ات كرا

السنة ذه خالل س وتو املغرب ن ب ما والعل الثقا التبادل توقيف

تم وس كمعيار، ا اعتماد يجب ال لذلك الذكر، السالفة ات للصعو فقط

اف إزالة ع االعمل املرتبطة الصعاب وتذليل العقبات  .ة

الواقع أرض ع يلھ وت طار بالقانون املتعلق فقد:القانون

غية ي شار ل ش تطبيقھ دعم غية ن ملاني ال والسادة السيدات ناشد

و  ا مضامي يل املنظومةت ر ة،تطو بو غيةال مكثف ل ش عمل والوزارة
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التطبي املراسيم قطاعإصدار ملواكبة يناير، من ابتداء لھ املرافقة قية

لسوق ن ج ر ا ن و ت ومالئمة املعرفة مجتمع ز عز و العا التعليم

النموذج الفعالة مة واملسا املجتمع م اندماج يل س ل الشغل

ببالدنا  .التنموي

ن الباحث لألساتذة سا بصدد:النظام الوزارة بأن أكد

ناءليھعشتغال و مستمر حوار اصةتمثيليةالمعومكثفوفق ا

الصيغةب إ شأنھ التوصل يتم لم أنھ إال ائيةاألساتذة، يمكنال ال

علنا ا ح  .التصر
  

  العا والتعليم امل ن والتكو الوطنية بية ال ر وز السيد ة العاأجو والتعليم امل ن والتكو الوطنية بية ال ر وز السيد ة أجو

العلمي العلميوالبحث   ::والبحث
  

القضاي عض ع سيجيب بأنھ بداية بإيجازصرح املطروحة ا

خرى  املثارة النقط حول الكتابية ة باألجو التوصل   .انتظار

ال السياحة لقطاع عة التا نية امل التعليمية للمؤسسات سبة بال

ف الوطنية، بية ال لوزارة ا نقل مرتم ذلك بأن أفاد بقد 9 يتعلق

عليمية أر (مؤسسات سال، سليمان، بن البيضاء، طلس،دو فالدار فاس ،

أصيلة ديدة، ا السعيدية، وظلت)املحمدية، لقطاع3، عة تا مؤسسات

بالسياحة ادير(واملتواجدة أ فاس، ت)مراكش، التفو ذا أن إ ا مش ،

الوزارة تب إ قطاعملسألةراجع متخصصة نية م مؤسسات إحداث

السيا لقطاع ن ع التا ن املوظف أن بحيث بجميعالسياحة، سيحتفظون حة

غي أي م عل يقع لن بحيث م،   .امتيازا

نية امل املؤسسة خصوص بمراكشو عاملتواجدة شيدت 37ال

ع وتوفر ا تقييم ع باإلشراف صيا قام بأنھ أو فقد كتار،

إلحداث4فندق خيص ال وتم سياحية، بمواصفات يتمتع ومطعم نجوم
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عد ا الطب علية يتوفر الذي بمراكش شفى مس أحسن ا اقتنا

املقاعد منح تم و ا، مع متعاقدين ن باحث وأساتذة دولية مواصفات

سرة، عدد حسب طرحتبذلك مفنداالبيداغوجية ال املسألة

اص ا للقطاع نية امل املؤسسات ت تفو   .بخصوص

اص ا لسنة:القطاع امليثاق دف بأن بلو 1999أو غو

إ20% الوصول تم و%14بحيث املدر التعليم %5التعليم

، بأنالعا تراجعمضيفا عرف الوطنية بية ال نما اقطاع إ%14ب

ل11% ة خ ة العشر ذه وخالل عمومية،م، مؤسسة أي بيع بتاتا يتم

ا استغالل يتم بحيث والفارغة، املغلقة التعليمية للمؤسسات ا منمش

ا عليميةأجل و ة و تر شطة بأ الثانية،(لقيام الفرصة بوي، ال الدعم

فقط امل ناس أومجانا،) ست معماري ملشروع ا ل تحو يمكن ال بحيث

بتاتا خاصة   .مدرسة

و إطالق:التعليم سنةذاقبل الوط عد2018املشروع و

امللكية تالرسالة وج ق2018يوليوزال طر خارطة حددت ال

و عللتعليم صول ا أجل جودةمن ذي أو أنبحيث ،عليم يجب

معاي فيھ وطمحددةتتوفر مرج إطار وسن يات املر ن و ت ا، م أ

التالميذ، ميع ي شار مضمون املشروعيتضمن ذا إطالق تم  فقد

راتب و أقسام بھإحداث املوكذا خاصة ن و واملت يات نر طارر

من أقل توف تم بحيث ، م700امل وغالبي و التعليم تلميذ ألف

ن ماب اوح غ%70 ت و غاملالتعليم م م العديد ألن ل ي

ذالھمرخص العمومي، التعليم إ ل ي امل غ ن و الت من وح ال وتم ،

تھ جاذب لھ الذي خاللخ ممتازة،من فضاءات السنةإذتوف

تحديد تم حددت7و الثانية السنة و رة، بحيث5آالف آالف،

توف التعليمتم من النوع سنة200وا ذا ن ب ما 2019و2018ألف

عام،ألف140بلوغأفق 2020و اليةكمعدل ا السنة بلغت بحيث
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بلوغ72% أمل يات2021سنة  %75ع للمر سبة ال و نفقد ،، و ت تم

مختلفة ات مستو و ة كب ادةأعداد ش ع اصلة ا الفئة سواء

أوال أقل أو ا الور أيضا با امل التمدرس وع عميم،جازة وألجل

توف يجب و عادلالتعليم ية650ما ومر ي مر بأنألف ا مش ،

بخصوص التعليمالوسيط ع شرف ال معيات ا و التعليم

نموذجية(و و و بالتعليم وض لل ية املغر ورة،) املؤسسة زا و

إ محددة،إضافة معاي حسب اديميات أ مع عاقدت أخرى جمعيات

تأخ وخاصة و التعليم االت إش عدة بوجود ت بي ائحة ا ذه و

املس نأداء ل تخول ال ة بو ال املنظومة بأن معلنا يات، للمر املالية تحقات

انية نإم عملإدماج و مباشر، ل يةالوزارةش و ت دورات توف ع

ن اراتل م عدة ساب   .الك

ل سبة ال امو وا املدر الص ول وتو تطبيقھ،ل تم فقد

ات املستو جميع و التعليمية املؤسسات خاللھ،جميع من نظام وضع وتم

املؤسستم عادلالتعليميةاتغلق ،2500ما الص ول وتو ال م تح لم ،

االت ا عن يومية ر تقار مناملصابةوإعمال ترسل اء الو ذا جراء

ت البداية بحيث الوزارة، إ خارجاديميات تلميذ مليون رصد م

إ املغلقة املؤسسات عدد وصلت واليوم ، ن ش ر ش املدرسية املؤسسات

داخل200 ائية الو الة با صابات وعدد نوعية، قفزة و فقط،

وإ البؤر، ق طر عن س ل التعليمية ق عنانماملؤسسات خارجطر ن املخالط

سبوع أنھ غ التعليمية، التحرياملؤسسات عملية القيام تم املنصرم

مراكش ا وستل البيضاء، عمليةبالدار نما ب يص، وجودتال حالة تم

العمومية أو اصة ا املؤسسات سواء وذلك إجراءصابات، عادل بما

بال7حوا تحليل الآالف شدار للتفت ميدانية ان ع ا ومواكب بيضاء،

ام ال مدى بحيثوملراقبة ، الص ول وتو لل التعليمية أناملؤسسات

رصدتثمانية عملية إما80آالف اختالل حالة يجةآلف اممعدن ل
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املؤسسات جميع واليوم ج، التفو مراعاة عدم أو الص ول وتو بال

م فقدا تم الذين ساتذة لبعض ا مش املراقبة، عملية معنية ون ست

بالو  م إصاب سواءجراء ةإطرأاء، ن وأدار جامعي ن طنجة،(مسؤول

ن)تطوان ، منتم العا التعليم لقطاع أو الوطنية بية ال أنھلقطاع غ

تلميذ أي فقدان يتم لم بأنھ ميع ا   .طمأن

أنھ ر، الوز السيد أضاف املدركما الدخول عملتإلنجاح فقد

ع ثالثةالوزارة ع ج التفو عملية اتاتباع و نار   .س

ائية - 1 الو الوضعية وجود عدم حالة حضوري   .عليم

ستاذ - 2 طرف من مؤطر ي وذا بالتناوب  .عليم

عد - 3 عن   .عليم

ضوري ا التعليم اعتماد عن سر أغلب ت ع نبحيث ماب اوح ت

من املؤسسات%100أو%80أك تطبيقيا اعتماده ع ال ذلك لكن ،

والنصفالتعلي ا حضور املدر الزمن من النصف تأط تم وإنما مية،

لثالث ا قام ال ارة الز إ ا مش ي، الذا التعليم ق طر عن خر

ماتمؤسسا و و النمط، ذا اعتماد عن م رضا عن وا ع نطمحعليمية

لنموذج مأسسة من مختلھ أقسام اعتمادالقسم20(فةفضم 15و

مع أكساعة ن)استفادة تمر بمثابة و الذي ي الذا التعليم إ إضافة ،

بوي، ال املؤطر جانب إ بديلة ملعرفة مصادر عن البحث إدماجوكذاع

و  التعلمات نظام عليمأيضالتكنولوجيات مواكبة سر دور ز عز ا

م مستقبالكمأبنا شود امل دف ال و ذا و ن، وموج ن بحيؤطر يروم، ث

مخففة مدرسة أنتوف إ ا مش ائحة  ، ا فرضتھ عد عن التعليم

املطروح ال ش أن إال ، و عدمشأنھبالدرجة ذاإيكمن ام ح

ملبد الوزارةأالنموذج س ول جتماعية ئة الب فرضتھ الذي الفرص ا ،ت

أن ا % 50 بحيث فام لذا الرقمية، التغطية وفقخارج عمل ومة

لآليات القرويمبتكرة بالعالم التالميذ ع كراسات ع مليونتوز عادل ما
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أن مجانا، التلفازكما زة أج بناءستطرحتوف عدد الية كماإش قامت ،

شراكةالوزارة الرق العالم لولوج ونية إلك لوحات لتوف حلول بإيجاد

خارجي ن ومتدخل جمعيات ومع حميدةن، إ ،مبادرة الوزارة دف كما

ن املواطن ميع امعية ا دمات ا ب مع،تقر شراكة اتفاقية وتوقيع

مكناس فاس ة ل)مناصفة(ج ل جامعية نواة توف ع العمل تم وس ،

أو عميمؤسسةإقليم و ة ج ل ل ات،مجامعية ا بمختلف ا إحدا

إحداث قبل بأنھ ا شفركز املمو يس تافياللت،اا درعة ة بج ام

توف ع العمل تم أنس إ ا مش ا، بأقاليم جامعية سنواة خم

ن جامعيت ن نوات ع تتوفر بنور، لسيدي عة التا   .الزمامرة

امل ن بالتكو املتعلق املستمر ن مجلس:التكو بأن أكد

ب بھ، املرتبط القانون ع باملصادقة م سا ن شار اماملس بإس قام حيث

إضافة ن، واملأجور جراء شمل ل املستفيدين قاعدة توسيع إكب

ةتمتيع الصغ ستفادةاملقاوالت وتمبتلك ة، الكب املقاوالت جانب إ

تمثيلية ام اح مع ه س إداري ومجلس امل ن و الت تدبر ة إدار ية ب خلق

الو  والوزارة ن واملشغل إصدارالنقابات تم أنھ إ مضيفا داخلھ، صية

معسمراخمسة شراكة شتغال وتم القانون ذا ل مرافقة تطبيقية يم

و املغربالنقابات ملقاوالت العام ع،تحاد املشار ذه بأنلصياغة مؤكدا

املستمر، ن و الت رسوم اعتماد خالل من سا ن و الت ل تمو الية إش

ل خاص ب تبو يوجد الرسوم،بحيث املستمرظيححيثتلك ن و الت ى

و %30حدود ا، حل تم عدبتقديم س نمضمانة و للت ا استغالل

  .سا

التكمي سبة:التقاعد وتتضمن م، م اتشامشروع خاصةا

مبامل ي، قانو سند ع تتوفر ال أنھ غ ن، املاليةشوظف وزارة أن إ ا

ال لصرف حال ا إيجاد التكميبصدد   .تقاعد
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املدر در ولوج:ال أثناء املدر در لل ب س م أ بأن أشار

بدون غالبا يتم والذي املفتوح ستقطاب ذات امعية ا املؤسسات

ا التوجيھ نظام خلق يجب لذا وناجع، قب و ماتوجيھ ء، ال  نفس

سبة منلل بال والرفع نية امل ا الور الب عد ما امل ن و اعداملقت

ا معادل يتم ال د والشوا امل ن و للت %75حالياالبيداغوجية

و ، ام وا املدر وفق%25التعليم العمل تم وس ، امل ن و الت

لديھ الذي املسلك وولوج ا عل املحصل النقط ع بناء توجي نظام

فيھ   .حظوظ

نية امل امل:جازة لإلجازات عدد املاسأك يوجد نية

بدون يتم الذي سا التعليم يتواجدون الطلبة وأعداد املتخصص

انتقائية عملية نية امل جازة نما ب   .انتقاء،

ماعاتية ا الفرعيات:املدارس تقليص من سيمكننا م م نموذج

ع تتوفر املدارس لتلك نماذج خلق ع الوزارة عملت بحيث البوادي،

لفائدةإمطاعم، داخليات إحداث إ نضافة السنواتاملتمدرس

والسادة السيدات حث الصدد ذا و ي، ابتدا والسادسة امسة ا

ماعاتية، ا للمدارس ميدانية ارة بز ن شار عاملس كثب عن للوقوف

ايدةاواصفاتامل تتمتع نموذجا(ال أجدير شاوة، جودة)ش وذات ،

ماعالية غرار ضري ع ا بالوسط متواجد بأنو مضيفا املدارس،

والقيادات املراكز ا إحدا يتم ماعاتية نموذجا(ا جرسيف الل، مع) أز

من ذلك املدرمايتطلب النقل توف املجالسضرورة مع بالتعاون

و  ماعية النماذجا ببعض مشيدا ة، شر ال للتنمية الوطنية املبادرة

عرفاملشيدة ال السراغنة قلعة وز، ا مراكش إقليم مستوى ع

نم إرساء تم وقد ا، كب والسادةاتفاوتا السيدات سيطلع بناءة ذج

الحقا ا عل ن شار   .املس
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لألساتذة املطلبية يمكن:امللفات ال بحيث الوزارة، ات أولو من

يتعلق فيما ودات املج ذه ل ب ابالقيام املؤسسات لتعليميةإحداث

بحيث ة، بو ال باألطر تمام دون يل والتأ ميم ال عمليةأنوإعادة

ا سنو ا ل ترخص يل التأ م2إعادة در اء،(مليار ر والك باملاء ط الر

املفكك ض التعو يج، س ال ، ا ،...)التج الحداثإضافة تجو

عادل ة 5 ما فالرك التا و م، در بالعنصرسمالي تمام اسية

للوزارة ة كأولو شري ال ،ال يفوت أن رالسيدفرصةدون ذاالوز

إنجاحالصدد الفعالة م م مسا ع ة بو ال لألطر الشكر بتجديد

متحانات استحقاق إنجاح وكذا املنصرمة، السنة خالل ة بو ال العملية

ام وا املدر مطلبية،2020،2021والدخول ملفات عدة إ ا مش

الوزارة ولكنععملت عالقة، ملفات عدة الزالت ن ح ا، سو

ن م م ن مرسوم بإخراج ة بو ال اإلدارة ا ل حلول إيجاد ع عمل الوزارة

ن النظام ايا وكذا ن، واملتصرف ن املزاول ت8و7لفائدة بحيث مت،

ة نما2016،2017 لسنةاملاليةالوضعيةسو ب لسنة، املالية الوضعية

تم2019-ـ2018 مس ملفا ة سنةسو ال2021خالل ال ش أن غ ،

بخصوص مطروحا لزال ة دار قبلالوضعيات ال2012 سنةسنوات ،

ةمنستفدلم ناملعا ع أخذه ع الوزارة ستعمل بحيث املالية،

لدراس ناجعةاعتبار حلول عالقة،الوإيجاد أخرى مللفات ا مش ،

أساتذةب تتعلق لفائدة السلم خارج مر  السلكالوضعية ولكن ي، بتدا

مع ولكن طار غي مع الوزارة بأن مضيفا ظة، با مالية لفة ت يتطلب

ستختار الغالبية ألن عشوائيا تركھ يمكن ال ألنھ نھ، نتقن السلك دراسة

العدادي منوالثانوي باإلستفادة مرتبط ألنھ ي خارجتأ وضعية

منظومة خلق يجب لذا لالستفادةيعيةالسلم، ي بتدا املستوى ع

السلك ذا متيازات   .من
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س س تدر مسلكھتمسألة لغ ؤوالء أوف : اذ مجازونبأن

متخصصون  كأساتذة م و ت ياءمعينةمادةيتم إما  مثالالف

أوالسلك ي تمبتدا و الثانوي، سمستعانةالسلك تخصصاتلتدر

يةأخرى العر إوذلكاللغة باألساس مسألةراجع تلكاختيارأن

معامل باملقارنة قليلة عرفسالك ال خرى ،احاداخصاصالتخصصات

أن إ ا امش م أك للثانوي املخصصة املالية املناصب يعدد بتدا

اديميات( إجراء) أطر تم الكتابيةبحيث نون25يومخاللختبارات

يوم ،2020 ن و الت مراكز م م ن النا ن و ت تم ،2020دجن8وس

بخصوص وطةأما ال تمنح والوزارة مرسوم ا فيؤطر امعية ا املنح

معاي حسب بمالألقاليم ا عل تتوفر أن امليجب امعيةاؤسسةذلك

سبةاماالو  ا ل تمنح توفر ،%65أو%60حيث عتوإذا

فقطاؤسسةامل سبةامعية ا ل او فاملائة،70فيمنح عدام ا حالة

اليا ل بأن%80فتمنح مضيفا العامل، الذيالسيد نةو ال أس ي

بحيتمثيليةوكذاقليمية، ومية، ا دراسةالقطاعات يتم تلكث

أن بحيث الفردي، الدخل وخاصة م، لد املتوفرة املنح عدد حسب املعاي

املعتمدة، املعاي تلك تتدخل ال االوزارة لد ن تب الوزارة أن عدغ

شاشة عرف مناطق ناك بأن النائيةوخاصةذلك مؤكدا ،املناطق

خقامتالوزارةبأن الست سبةالسنوات ب املنح ا ل تخو ع ة

املتواجدة 100% إب وخاصة ا توسيع تم ذلك عد ثم ية، نو ا األقاليم

أخرى ميدلتكمناطق ، تنغ ع،طاطا، ا عميم ع16أفق إقليم

سبة إ الوصول دف زال وال لة، الشا املنال،%75نفس لكنو عيد

الب املالية عتمادات عض افضل استغالل يتم وال تصرف ال ال ة سنو

منبحيث،الثانيةالدفعةجيدا ستفادة توسيع ع الوزارة عملت

يقارب ملا سبة35املنح ب املاضية %95إقليم   . السنة
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بأن ر، الوز السيد انيةوأضاف وظاعرفتامل م بحيثارتفاعا

إ ووصلت حاليا،800مليار م در نمليون الواليت خالل انتقلت بحيث

ن اليت إ700 إا اليوم اجة ا أمس ونحن ، م در 250مليون

م در إمليون الوطللوصول مضيفا%75املعدل انب، ا بأن

د، تجو يجب لإليواء،جتما سبة بال ء ال إبحيثونفس وصلت

قاطن80سبة الألف60(ألف القطاعألف20عمومي،القطاع

و )صوا من الرفع وتم أخرىت، جامعية أحياء شاء بإ نجاز ة

ن اثن ا بإضافة ام مالية،سنو لفة بت باملطاعم زة 80جام(مج

م در يقارب)مليون ما رصد تم بأنھ مضيفا ذه160، م در مليون

يوا سبة من للرفع انية الطلبامل زال ال الذي بحيثء مرتفعا، عليھ

حوا إضافيةطلبألف350يبلغ ات تحف منح ع العمل تم س كما من،

توف أجلخالل من اص ا للقطاع أرضية تخفيضيعھبقع ع

تقارب طعام لفة ت بأن ا مش طعام، و لإليواء سبة بال 340ثمنة

الطلب لفائدة اجتما ود مج و و ا، سنو م در للوزارةمليون يمكن ال ة

ات كرا رغم ره وتطو دعمھ يجب بل عليھ، اجع   .ال
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املرجعيات

؛ السامية خطبھ الواردة امللك جاللة ات توج

دستور ؛2011مقتضيات

ا برنامج الواردة كومية ا امات ا  2021- 2016ل برنامج الواردة كومية ا امات   2021- 2016ل
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اضةقطاعمنجزات والر الشباب اضةقطاعمنجزات والر الشباب
سنة   2020برسم
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الشباب مجال
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جائحة سياق شيطي الت ود 19 كوفيداملج

سنة عد عن قليمية و ة و ا ات املدير طرف من املنظمة ية والتكو ة بو ال 2020شطة

شطة :محاور
oمسابقات

املستفيدين عدد املنظمة شطة عدد

439 495 1 892

oمسابقات
oتكونية دورات
oتفاعلية شطة أ
oة توعو سية تحس شطة أ
oة فكر منتديات oة فكر منتديات
oة و تر ندوات
oتفاعلية اضية ر شطة أ
oية تكو دروس

جميعنتحداو مسابقة كورونا

o789مشاركة:
إنات394•

جميعنتحداو مسابقة كورونا

إنات394•
ذكور 315•
معيات80• ل مشاركة

7

7



والشباب ار لإلبت اضية ف امللتقيات

اضيةملتقياتعقد• ار اف والشبابلالبت

نائيةعملخطة• ةأثناءوالشبابالطفولةلفائدةاست ر ف الصا
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ة معو ا شطة الص: حصيلة ر ا ة ف خالل عد عن

مالحظاتالعددشطة

317الندوات

ب 107التدار

امعات 569ا

وارات 240ا

أصل   الفروع119من ومتعددة وطنية جمعية

امعة ل وفروا ات ا اتب وم ومحلية ة و وج

م شاطا حصيلة

712املسابقات

144صدارات

521مسيات
م شاطا حصيلة

رات 981الس

س والتحس 1896التوعية

9125عانات

بالدم ع 2063الت بالدم ع 2063الت

شطة لأل الك 16675العدد

9



كوفيد ة ملحار الوط نامج 2020/  19-ال
الوزارة من دعم و للتخييم الوطنية امعة ا تنظيم من

املستفيدة يئات ال

الوطنية معيات ات09( ا فوق 25من   /ج فما وي تر 40عدد: )فرع

املتعددة معيات ات05( ا وي 24ا10/ ج تر 35عدد: )فرع املتعددة معيات ات05( ا وي 24ا10/ ج تر 35عدد: )فرع

ة و ا معيات وي 09ا02: (ا تر 40عدد: )فرع

للتخييم الوطنية امعة ل عة التا ة و ا اتب امل تدخالت حصيلة

والتوعو سية التحس مالت ا ةإطار والتوعو سية التحس مالت ا ةإطار

ة والتوعو سية التحس مالت ا املستفيدينعدد من املتوقع العدد

14273 530
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الطفولة حماية مراكز

عامة خالصات

الطفولة حماية مراكز ونزالء يالت ل جما 673العدد الطفولة حماية مراكز ونزالء يالت ل جما 673العدد
نائية ست الرخص أو التدب غي قرارات من املستفيدين الء وال يالت ال 325عدد

جمالية ة املئو سبة •52ال

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

130

سيقا• القراراتتداب لتغي  العامةالنيابةورئاسةالقضائيةللسلطةعاملجلسمعلت

الءاملتعلقةالقضائية مسواءالطفولةحمايةمراكز ب سليم مب مأو ألسر   رخصبمنح

نائية صيلةغتبلحيث ،أست ائيةا ومستفيدةمستفيد325 التدابغي إلجراءاتال

11



الطفولة حماية مراكز

سالمة ةعملية سو ال ندية ورائدات الطفولة حماية مراكز ونزالء الت نز لفائدة

نشراكة• اضةالشبابقطاع ب اناملتحدةممصندوق و والر للس نشراكة• اضةالشبابقطاع ب اناملتحدةممصندوق و والر للس

ع• ةنديةرائداتعيةحقائبتوز سو ةباملناطقال ةوشبھالقرو ضر ا

اتلتج طبيةحقيبة• املراكزتلكم اتلتج طبيةحقيبة• املراكزتلكم

التعالوقائيةاللوازممنعدة1365 عتوز • الطفولةحمايةمراكز ونزالءنز

حماية مراكز أطفال حماية آليات ر لتطو سيف اليو منظمة مع التعاون برنامج

الطفولة ةضمانأجلمنالطفولةحمايةمراكز أطفالدعمبرنامج بيةبرامجاستمرار نال يلوإعادةوالتكو التأ

دفھالطفولةحمايةمراكز وأطفالألطر جتما– النفالدعمبرنامج: دفھالطفولةحمايةمراكز وأطفالألطر جتما– النفالدعمبرنامج:

12



اضة الر مجال
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اضية الر معيات ا اعتماد

 اصالورشذاعت معياتباعتمادا اضيةا يورشالر ل مؤسسا ي اصالورشذاعت  م معياتباعتمادا اضيةا يورشالر ل مؤسسا ي  م

معياتطلباتددع اساسيةنظمةعاملصادقةأجلمنا ر01 حدودإبلغعتمادومنح  أكتو

: التاةوزعم ،1503 مجموعھما2020 : التاةوزعم ،1503 مجموعھما2020

معياتعدد اعاملصادقةتمتالا اساسيةأنظم 783 :  عتمادومنح

معياتعدد اضيةا ا وضعتالالر معياتعدد      720 :    إضافيةوثائقإوتحتاجملفا اضيةا ا وضعتالالر       720 :    إضافيةوثائقإوتحتاجملفا

يالورشذااملتعلقةحصائياتتحليلخاللومن ل املؤسسا ي ر امل ةتفاوتاتناكأنجليايظ وا

ن معياتب اضية،ا لة جمعيات( الر ي اللقانون،طبقامحدثةجمعيات،م اتعرفولك اصعو موارد

ة،املالية شر ليةاختالالتعرفجمعياتوال اي .).إدار
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العا املستوى ذات اضة الر

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

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

اضية الر امعات ا دعم

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

الوط الصندوق من اضية الر امعات ا ل تمو أساسا اضةلتنميةيتم   .للر

2020توقعات 2019 2018 2017 2016 2015 2020توقعاتالسنوات 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

450 000 000 473 703 044 497 045 808 381 507 619 417 195 739 290 717 846 املنحة قيمة

ر*  أكتو ر ش حدود م000 000 315–2020إ در

الوطنية نة ال مع الشراكة يةةيوملب اتفاقية   املغر
امجتفعيل مة الشراكةتفاقية املضمنةال نامل نةو  لوزارةا ب ية وملبية  الوطنيةال   : املغر

شافإ ساساأ دفالذي»2028-2024 جيل« برنامج- باك اضيةاملوا ا الر اوتأط و وتوج معبتعاون يتمبرنامجو

الوطنية نة ال مع الشراكة يةةيوملب اتفاقية   املغر

شافإ ساساأ دفالذي»2028-2024 جيل« برنامج- باك اضيةاملوا ا الر اوتأط و وتوج معبتعاون يتمبرنامجو
امعات اضيةا الر

االوطنيةاملنتخباتدعم- راتاستعدادا ةالدوليةللتظا والقار

امعاتمواكبة- اضيةا ر ترغبالالر اتطو يةكت حصصخاللمنالتقالتدب مجالقدرا اشرفو اعل ءخ

15

امعاتمواكبة- اضيةا ر ترغبالالر اتطو يةكت حصصخاللمنالتقالتدب مجالقدرا اشرفو اعل ءخ
ن مختص



القاعدية اضة   الر

ور إطار - باقيةنإالراميةا ةس اءمواج وسو والتداعياتكوروناف ور إطار - باقيةنإالراميةا ةس اءمواج وسو والتداعياتكوروناف
راتمنالعديدتأجيلتمالسلبية اضيةواللقاءاتالتظا قتصار الر عنشطةعنو

اضيةاملؤسساتإغالقإإضافةعد، )إاملسابح،املغطاة،القاعات( الر

اتطرفمناملنظمةشطةعدد- ةاملدير و اضةمجالا ر قبلالقاعديةالر ا
دإوصلالص اشاط590 منأز ر

اتطرفمنعدعناملنظمةشطةعدد- ةاملدير و اضةمجالا القاعديةالر
عدخالل ر و دإوصلالصا اشاط570 منأز ر عدخالل ر و دإوصلالصا اشاط570 منأز ر
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شطات امل افحة م مجال

الةمواكبة يةالو افحةاملغر شطاتمل اعقدأجلمنامل البدأول داري مجلس ،2021 ينايرفاتحمعالسنوي برنامج

ذلك افحةمطابقة وضعيةبالدناتكون و شطاتمل اما والوفاءامل يئاتأمامابإل ذلك  .الدوليةال افحةمطابقة وضعيةبالدناتكون و شطاتمل اما والوفاءامل يئاتأمامابإل   .الدوليةال

سكو طرفمناملنظمةعدعناجتماعاتاملشاركة بعاليو افحةالدوليةلالتفاقيةمتثالومراقبةلت شطاتمل امل

اضةمجال .الر

نفيذاملتعلقاملرسوموتتميمغي دراسة افحةقانون ب شطات،م افحةالعامليةاملدونةمعيتوافقحامل شطاتمل امل نفيذاملتعلقاملرسوموتتميمغي دراسة افحةقانون ب شطات،م افحةالعامليةاملدونةمعيتوافقحامل شطاتمل امل

؛2021 ينايرفاتحمنابتداءالتنفيذح ستدخلوال

سيق نةمعالت يةوملبيةالوطنيةال افحةقواعدعديلبخصوصاملغر شطاتم العامليةاملدونةمعتتوافقحامل سيق نةمعالت يةوملبيةالوطنيةال افحةقواعدعديلبخصوصاملغر شطاتم العامليةاملدونةمعتتوافقحامل

افحة شطاتمل ؛2021 ينايرفاتحمنابتداءالتنفيذح ستدخلوالامل

يةجتماعات عدعناملشاركة ياملجلسلوزراء16 للمؤتمرالتحض اضة،ور عناملغربإليھينضوي والذيللر يةجتماعات عدعناملشاركة ياملجلسلوزراء16 للمؤتمرالتحض اضة،ور عناملغربإليھينضوي والذيللر

ق يتفاق طر ز املوسعا

امعاتمرافقة اضالوطنيةا نافقبيلثمعد،عنالنخبةور اضية،شطةعضاست معالر ب بخصوصت

خاللأو الفجائيةالكشوفاتخاللمفاجئةأليتفادياالدوليةللمعاي تخضعال الالغذائيةاملكمالتعضاستعمال

17

خاللأو الفجائيةالكشوفاتخاللمفاجئةأليتفادياالدوليةللمعاي تخضعال الالغذائيةاملكمالتعضاستعمال

.املنافسات



انية امل مجال
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ب اصة ا انية ةامل شر ال اضةاملوارد والر الشباب لقطاع

املخصصة انية نامل املوظف ف م (ملصار در )باملليون

2020 2019 20182020 2019 2018

565,86 462,236 464,237

 وظالتطور يفسر انيةامل ناملخصصةامل نللموظف نالجتماعيةالرسومإضافةخاللمن2020 و2019 عاميب القطاععيتع
ا دفع

الفارق  التقاعد ع ن املحال ن للموظف جما العدد
ن  2020 و 2016ماب

املحدثة املالية للمناصب جما العدد
ن 2020 و 2016ماب

-245 681 436
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انية اضةم والر الشباب لقطاع سي ال

2020
2019 2018

2020
26/11/2020

2019 2018

345,00 345,00 330,00
 املاليةالسنةبرسماملفتوحةعتمادات

ممليون ( )در

82% 86% 86% معتماداتمعدل (%) ااملل

58% 53% 67% (%) املصروفةالعتماداتمعدل

لسنة• الصيفي التخييم برنامج إلغاء سي 2020تم ال انية م من م م قسط نامج ال ذا يمثل حيث
؛• الندوات و املؤتمرات و فالت ا وتنظيم والفندقة ستقبال ونفقات اململكة، وخارج داخل والتنقل النقل نفقات تقليص
ا• ط ور النفقات اتھ تقليص و ا، وتأثي ة دار املقرات ي و وكراء السيارات، وكراء باقتناء اصة ا النفقات برمجة عدم ا• ط ور النفقات اتھ تقليص و ا، وتأثي ة دار املقرات ي و وكراء السيارات، وكراء باقتناء اصة ا النفقات برمجة عدم

ة؛ املص بضرورة
دارة• ا عل تتوفر ال طر و ات ا استغالل إ وء ال مع الدراسات، نفقات .تقليص
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انية  اضةم والر الشباب لقطاع ثمار س

2020
2019 2018

2020
26-11-2020

2019 2018

2 506 2 306 2 325 ممليون ( املاليةالسنةبرسماملفتوحةعتمادات )در

88% 99% 99% معتماداتمعدل (%) ااملل

69% 79% 80% (%) املصروفةالعتماداتمعدل

موقعة• ودولية وطنية اتفاقيات موضوع ع املشار وخاصة نجاز، طور ع باملشار اصة ا امات ل لتوطيد ة ولو إعطاء موقعة• ودولية وطنية اتفاقيات موضوع ع املشار وخاصة نجاز، طور ع باملشار اصة ا امات ل لتوطيد ة ولو إعطاء
املانحة؛ الدول أو الدولية املؤسسات مع مة امل أو هللا، حفظھ امللك جاللة أنظار أمام

ام• اح إطار وذلك املخصص، للعقار القانونية للوضعية املسبقة ة سو ال تتم لم ما جديد مشروع أي برمجة عن متناع
العامة املنفعة ألجل امللكية ع ب املتعلقة التنظيمية و عية شر ال .املقتضيات
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التحتية يات الب مجال

22



ديثة ا التحتية يات الب عض
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إنجاز  إطارمواصلة مجة امل ع تفاقياتااملشار

اللةصاحبأنظار أماماملوقعةتفاقيات : ا

نامج–  يلاملندمجال ة2020– 2015جتماللتأ ى يضاءبالدارال بج الدار شركةطرفمنواملدبرة الك نامج–  يلاملندمجال ة2020– 2015جتماللتأ ى يضاءبالدارال بج الدار شركةطرفمنواملدبرة الك

شيطالبيضاء راتللت ؛سكنإدماجشركةو  العمرانشركة ،للتجالبيضاءالدار شركة ،والتظا

سيمة–  ؛ املتوسطمنارةا سيمة–  ؛ املتوسطمنارةا

اضرةمراكش–  ؛ املتجددةا

اط–  .نوارمدينةالر اط–  .نوارمدينةالر

عإنجاز مواصلة مةاملشار اءمختلفمعتفاقياتإطار امل عإنجاز مواصلة الوطالصعيدعالشر مةاملشار اءمختلفمعتفاقياتإطار امل  الوطالصعيدعالشر

عإنجاز مواصلة القطاعطرفمنمباشرةاملدبرةاملشار

24



للقرب800برنامج ملعب

نامجإنجاز إطار  :ال

بناء الشبھ800برنامج و القروي الوسط اضات الر متعدد للقرب ملعب
حضري  نامجإنجاز إطار  :ال

لإطار اتفاقية- نللقربملعب800 إنجازبرنامجلتمو وزارةطرفمناملوقعةحضري،والشبھالقرويباملجال

اضةالشبابووزارةواملاليةقتصادووزارةالداخلية ،التج وصندوق والر ما انيةوذلكا 600 تبلغإجماليةبم

حضري 

اضةالشبابووزارةواملاليةقتصادووزارةالداخلية ،التج وصندوق والر ما انيةوذلكا 600 تبلغإجماليةبم

ممليون   .در

نامجإنجاز تقدممستوى  نامجإنجاز تقدممستوى   :ال   :ال
إعداد طور

300تفاقيات
ملعب

ملفات إعداد
العروض طلبات

ملعب192ل

طلبات إجراء
ل 30العروض
ملعب

شغال إطالق
سبة بال

ملعب99ل

صفقات إبرام
بخصوص شغال

ملعبملعب179 ملعب192ل ملعب ملعب179ملعب99ل

للقرب800املجموع ملعب
ر أكتو ر ش اية غاية 2020إ
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الصيفيةبناءبرنامج جديد- املخيمات   -جيل

الصيفية• املخيمات إنجاز ع مشار ع توز

)قليم(املوقع املشروع/املخيم )قليم(املوقعرقم املشروع/املخيم رقم

شفشاون  مخيم السطيحاتبناء 01

ورزازات مخيم لموسبناء أ 02

رة الصو سيدي مخيم يبناء او 03

تاونات وليد ب مخيم بناء 04

مخيمات09
البناء طور

تاونات وليد ب مخيم بناء 04

سليمان ب بوزنيقة مخيم بناء 05

سال مخيم لعيايدةبناء 06

ديدة ا الوليدية مخيم بناء 07

ادير أ الشمال تاغزوت مخيم بناء 08

مخيمات06
العروض طلبات طور

ادير أ الشمال تاغزوت مخيم بناء 08

ادير أ نوب ا تاغزوت مخيم بناء 09

ادير أ أنزا مخيم بناء 10

شفشاون  ة با ي طا ا م عبدالكر مخيم بناء 11

ش العرا الساحل س خم 12

واحد01 مخيم واحد01 مخيم
البناء رخصة انتظار

ش العرا الساحل س خم 12

طنجة ش ي ال 13

ت تزن لو أ 14

القنيطرة الطي سيدي 15

القنيطرة ام بوسل موالي 16

واحد01 مخيم
التقنية الدراسات طور
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التحتية يات الب وترميم إصالح

يقاربإ• ملا شغال برمجة تمت فقد ، اضة والر الشباب لقطاع التحتية ية الب وترميم للتخييم23: مؤسسة226صالح ،مركزا

الشباب75         استقبال14،دار ا01،مراكز ر للقربسوسيو مركز56،مركب ا مغطاة28،مسبح01،ر للقرب28،قاعة .ملعب

ء• لطنجةإل الت الكب امللعب توسيع أشغال .طالق

ا• الر املركب يل تأ أشغال ازابالنك إنجاز زال تنا تقدم سبة ب البيضاء .%80بالدار

طر؛• ن و لت ي املل د للمع ع التا املنصور بيعقوب الشباب مركز ناء و يل تأ بإعادة اصة ا والتقنية ندسية ال الدراسات إنجاز طر؛• ن و لت ي املل د للمع ع التا املنصور بيعقوب الشباب مركز ناء و يل تأ بإعادة اصة ا والتقنية ندسية ال الدراسات إنجاز

امل• ع وذلك هللا، عبد موالي م ا الر للمركب ع التا القدم كرة ملعب يل تأ بإعادة اصة ا والتقنية ندسية ال الدراسات ىستو إطالق

. م

هللا• عبد موالي م ا الر للمركب ع التا اضات الر قصر يل تأ بإعادة اصة ا شغال .  إنجاز

ل• ات ام بال املراقبة نظام بوضع املتعلقة الدراسات ن84إنجاز مغلق سوي ونادي شباب .دار

عملية• يلإطالق و60تأ شباب طنجة17دار ات ج مستوى ع سوي وفاس  –تطوان - نادي والشرق سيمة سوس–ا و –مكناس عملية• يلإطالق و60تأ شباب طنجة17دار ات ج مستوى ع سوي وفاس  –تطوان - نادي والشرق سيمة سوس–ا و –مكناس

ي  ورو تحاد ل تمو دعم إطار و جديد تصور وفق ذلك و .ماسة،

املدني• املسؤولية ن تأم و اضة الر و الشباب لقطاع عة التا املؤسسات مختلف ا ل تتعرض قد ال ضرار ن بتأم يتعلق عروض طلب ةإطالق

27

املدني املسؤولية ن تأم و اضة الر و الشباب لقطاع عة التا املؤسسات مختلف ا ل تتعرض قد ال ضرار ن بتأم يتعلق عروض طلب ةإطالق

املخيمات نظيم ب اصة ا املدنية املسؤولية ن تأم كذا و املؤسسات ذه استغالل عن .الناتجة



ة شر ال املوارد مجال

28



املستمربرامج ن التكو

نندسةلقاءات• وي البعدإلدماجعدعن التكو نمنظومةا املستمر؛التكو نندسةلقاءات• وي البعدإلدماجعدعن التكو نمنظومةا املستمر؛التكو

يةدورات• ياتمجالتكو ة؛باإلدارةطر منمجموعةلفائدةاملكت   املركز

اضيةندواتو لقاءات• او كورونابجائحةمتعلقةمواضيعحول اف نمطحول كذاو املوظفعالصو النفبأثر

عد؛عنالعمل

يةدورات• نلفائدةعدعنتكو دداملوظف س 2020 و2019 فوا معمليةلت مو بالقطاعإدماج املعارفمنتمكي

لةاملرتبطةساسية اضة؛و الشباببرامجعالتعرفكذاو القطاعتنظيمو ي الر لةاملرتبطةساسية اضة؛و الشباببرامجعالتعرفكذاو القطاعتنظيمو ي الر

ةباإلدارةمسؤوال 20  ملرافقةبرنامجوضع• ارجيةو املركز Coaching)ا individuel)ر قصد متطو ية؛كفاءا التدب

نإعداد• نو طر من100 لفائدةرقميتكو ياتمجالاملسؤول املعلوماتيةالتطبيقاتاستعمالضبطقصداملكت نإعداد• نو طر من100 لفائدةرقميتكو ياتمجالاملسؤول املعلوماتيةالتطبيقاتاستعمالضبطقصداملكت

يلو عدادإ• دمعشراكةت ياملع ناملل بةأطر لتكو اضةو الشب يةدوراتلتنظيمالر و الشبابمجاالتتطبيقيةتكو

ةالشؤونو الطفولةحمايةو الطفولة سو اضةو ال ؛الر
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النوع ة مقار إدماج

ةإدماجإطار  يل تم القطاع،داخلالنوعمقار : جراءاتمنمجموعةت

بعقيادةنةإحداث• ر و الورشذالت يلمواكبةعالس املؤشراتوكذاو املتخذةالتداب و جراءاتجميعت

القطاع؛داخلالنوعبإدماجاملرتبطة القطاع؛داخلالنوعبإدماجاملرتبطة

انيةاعتماد• او للنوعاملستجيبةامل امجإدماج بع داءنجاعةمؤشراتوضعمعالقطاعب امج؛جميعلت ال

دالقطاعداخلللنوعخليةإحداث• اع بعإل امجو النوعمؤشراتتحقيقو تقدممدىت ؛ااملرتبطةال دالقطاعداخلللنوعخليةإحداث• اع بعإل امجو النوعمؤشراتتحقيقو تقدممدىت ؛ااملرتبطةال

ةإدماجحول رقميةندوةتنظيم• اتيجياتالنوعمقار اضةو الشبابقطاعباس الوطاليومتخليدبمناسبةالر

للمرأة؛

يةدوراتإعداد• انيةإلدماجالتم مركز معشراكةتكو دارةإصالحو املاليةو قتصادبوزارةللنوعاملستجيبةامل

الصلةذاتمواضيعحول النوعخليةأعضاءلفائدة
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ع شر ال مجال
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اضة والر الشباب لقطاع شر ال املخطط

السامية؛ امللكية ات التوج

بالتنظيمالنصوصعدد املعنية املجالت

نالعالقةتنظيم ااالوكيلب ا لر طار بالر او الر

عم• كومةشار ل العامة مانة ع املحالة التنظيمية النصوص

السامية؛ امللكية ات التوج

قرارات04

نالعالقةتنظيم ااالوكيلب ا لر طار بالر او الر

اضةمجالاملحضورةوالوسائلالعقاق الئحةتحديد الر

معياتتنظيم اضيةا بيةبمؤسساتاملحدثةالر صواملدروالتعليمالعمومياملدروالتعليمال نا و العمومياملوالت

صو وا

نةتنظيم لفةاملختلطةال سيقالتعاون مجاالتبتحديدامل نوالت وميةالسلطاتب لفةا بيةامل التعليمالوطنيةبال العاو نةتنظيم لفةاملختلطةال سيقالتعاون مجاالتبتحديدامل نوالت وميةالسلطاتب لفةا بيةامل التعليمالوطنيةبال العاو

اضة الر و

بالتنظيمالنصوصعدد املعنية املجالت

اء• الشر با ع ا احال تمت ال كة املش التنظيمية النصوص ع الرأيمشار إلبداء

بالتنظيمالنصوصعدد املعنية املجالت

  

ة06 وزار قرارات

اصةالقواعدتحديد راتاملنافساتسالمةا اضيةوالتظا جراءاتالر االواجبو اأجلمناتخاذ تنظيم

بمنحشروطتحديد اتإنجاز تصاميمعاملصادقةو اضيةالتج االر اوتوسيع وإصالح

امعاتقبلمنمباشرةجازاتسليمومواصفاتشروطتحديد اضيةا ناصإالر نةرأياستطالععدالذاتي ال
ة06 وزار قرارات

رأيجازات

يةوملبيةالوطنية املغر

جور كتلةمعدلومبلغاملداخيلمعدلمبلغتحديد

معياتالنموذجيةساسيةنظمةسن اضيةل امعاتالر صوالعموميالعاالتعليمومؤسساتبا وا

خيصشروطتحديد نال طر للمدرس نو ماعاتوأعوانواملوظف امإحدىملمارسةاملحليةا ااملنصوصامل من63 املادةعل
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بيةاملتعلق30.09 القانون  اضةالبدنيةبال والر



اضة والر الشباب لقطاع شر ال املخطط

ات• والشر اضية الر معيات ا ن ب مة امل تفاقيات وع اضية الر ات للشر ساسية نظمة ع املصادقة
اضية اضيةالر الر

املتلقاة الطلبات اعدد عل املصادق تفاقيات و نظمة عدد

1613

اضة• الر لنصوص عية شر ال صيلة ا

1613

اضة• الر لنصوص عية شر ال صيلة ا

شورة امل النصوص عدد

الرسمية دة ر با

ع املحالة النصوص عدد

كومة ل العامة مانة

ع املحالة النصوص عدد

الرأي إلبداء اء الشر

طور ال النصوص عدد

عداد الرسمية دة ر كومةبا ل العامة الرأيمانة إلبداء اء عدادالشر

12030702
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البصري  السم والتوثيق التواصل

الرقمي التواصل
صفحة ب ومت بعات مت سبوكعدد القطاعفا

84893حوا

مبادرة ع" ذاكرتنا#"إطالق للقطاع الرسمية الصفحة ع
سبوك محطاتالفا م ا ع الوط العام الرأي ف عر ا والرامية ،

اضة والر الشباب قطاع اضةذاكرة والر الشباب قطاع ذاكرة

ع محكمة علمية مجلة من ول العدد إعداد ة و ا ات للمدير الرسمية الصفحات بإدارة خاص تق دليل اعداد
ع قليمية سبوكو املذكورةالفا الصفحات ع املشرفة لألطر موجھ

ع محكمة علمية مجلة من ول العدد إعداد
اضة والر البدنية بية ال بقضايا
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اضة والر الشباب قطاع عمل اضةمخطط والر الشباب قطاع عمل مخطط

2021لسنة
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الشباب مجال
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الشبابية يات الب ر وتطو يل تأ

ية• الب توسيع املتواجدة،التخيميةمواصلة املخيمات شبكة يل تأ مواصلة مع ودة ا عالية بمواصفات ية• الب توسيع املتواجدة،التخيميةمواصلة املخيمات شبكة يل تأ مواصلة مع ودة ا عالية بمواصفات

يل• الشبابلشبابارو دتأ ملتطلبات اململكة؛لالستجابة تراب ع

يل• ة؛ال اتؤسساملتأ سو يل• ة؛ال اتؤسساملتأ سو

ا• خدما ر وتطو ستقبال مراكز شبكة ؛توسيع

مر • الطفولةكز ايئة بيةحماية ال الطفولةإلعادة ماية وي ج مركب من ة ج ل ن تمك ؛ع مر • الطفولةكز ايئة بيةحماية ال الطفولةإلعادة ماية وي ج مركب من ة ج ل ن تمك ؛ع

السوسيو• املؤسسات ة-تج و الشباب(تر ستقبال–دور ة–مراكز سو ال اض–ندية طفال ر

الطفولة -املخيمات– حماية ؛)مراكز الطفولة -املخيمات– حماية ؛)مراكز
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الشباب دور مستوى ع املقدم العرض ر تطو

عرض ذو جودة عرض سھل الولوجعرض مرن عرض دامج

جودةمعاي تحديد•
دمات بمااملقدمةا

متطور• عرض إعداد
الشبابالنتظاراتومواكب

مجانيا• الولوج ن تمك

املؤسسات• خارطة ز عز

القرار• اتخاذ الشباب إدماج

تحديد• الشباب مة دماتمسا بمااملقدمةا
افؤ يحقق الفرصت

املجاليةوالعدالة

الشبابالنتظاراتومواكب

املقدم• العرض مالئمة
املجالية صوصيات ل

والديموغرافية

ز• دماترقمنةعز ا

املؤسسات• خارطة ز عز
الوط الصعيد ع

تحديد• الشباب مة مسا
دمات ا عرض وتصور

تدب• الشباب إدماج
املؤسسات

ز• دماترقمنةعز ا
ا إل والولوج
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سيج ال لة ي معوي إعادة عزز  ا تھ بما ن ومسؤولياتھم
وأدواره

التعداد االعتماد
طلب 

عروض  القوانینالتعاقد

، وا تنظي إطار تحديد
امينص وأح شروط ع

معيات ا اعتماد

شاء إل الالزمة املعلومات جمع
معيات ا حول عتماد نظام

الوطنية

التعداد االعتماد عروض 
المشاریع

التعاقد

ع املشار عروض طلبات إطالق
تو س ال معيات ا الختيار

املؤسسة . تدب

من املختارة معية ا مع التعاقد
داف اتفاقيات خالل

. والوسائل
داف ام ا العقد يضمن

القوانین

معيات ا العتماد نظام شاء إ
دقيقة معاي أساس ع

وتقييم مراقبة ، بع ت

النتائج المنتظرة

داف ام ا العقد يضمن
طراف أدوار حدد و والوسائل

املتعاقدة

وفق محددة ا ة : أدوار قو جمعيات
م م سفيدعقد مو مح دعم من

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

ومتطورة مؤثرة : مسؤولة جمعيات
النتائج ة مقار وفق
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اضة العاذاتر املستوى

يل مواصلة• اضةشراكة ت نة معالعااملستوى ر يةوملبية الوطنيةال يل مواصلة•  ؛املغر اضةشراكة ت نة معالعااملستوى ر يةوملبية الوطنيةال   ؛املغر

امواصلة• اضمواكبة الر املاومنحيةامعات دافالدعم أ اتفاقيات .إطار

و • العا املستوى اضة بر اصة ا اضية الر التحتية يات الب شبكة ة معتقو ا اموافق تفرض ال التقنية املعاي و • العا املستوى اضة بر اصة ا اضية الر التحتية يات الب شبكة ة معتقو ا اموافق تفرض ال التقنية املعاي

الدولية؛ اضية الر رات التظا تنظيم الدولية امعات ا

معياتحث• اضيةا ةالر امعاتلواءتحتاملنضو اضيةا امالئمةعالر ساالنظاممعساسيةأنظم

معياتالنموذ اضيةل عتماد؛منستفادةأفقالر

وداتمواصلة• ةبدلتالاملج االطبحضور لتقو اضية؛املمارسةالر الر
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العموم اضة ر ومواكبة تأط

اضيةمعياتاودعم عتمادمنحورشتأط مواصلة• سحوذلكالر ةي اضةتأط تقو ذلك معياتا طرفمنالقاعديةالر و
اضيةاملمارسةعوالناشئةالعموميع الر

نعددازديادمنسيمكنالذيالقربمالعبورشانجاز مواصلة• وامشالقروياملجالوخاصةاملمارس املدنو نعددازديادمنسيمكنالذيالقربمالعبورشانجاز مواصلة• وامشالقروياملجالوخاصةاملمارس املدنو

كتمامذاتالقطاعاتمعالشراكةاتفاقياتتفعيل• صوصوجھوعاملش بيةووزارةالداخليةوزارةا والتعليمالوطنيةال
نالعا و العلوالبحثاملوالت

ماعاتمعكةشاملختصاصات اتفاقياتابرام• ابيةا ةإطار  ال و ااملنصوص املوسعةا نعل أجلمن التنظيميةالقوان ماعاتمعكةشاملختصاصات اتفاقياتابرام• ابيةا ةإطار  ال و ااملنصوص املوسعةا نعل أجلمن التنظيميةالقوان
عاش اضةإ   الر

شانعملتفعيل• شئاتالقاعاتمطابقةمنالتأكدقصدالتفت اضيةوامل يةالقانونيةللمواصفاتالر ةوال املطلو

اضيةالقاعاتتخصومعطياتبياناتقاعدةوضع• اوذلكالر ل ي اوتنظيمل شط امعاتمعيتعاون وذلكللقانون طيقاا ا
اضية الر

اصتمام• اصةحتياجاتذوي باأل شطةبرامجنظيمب ا اضيةوأ حةذهلفائدةر يلاملجتمعمنالشر س ال وذلكاندماج
كعملإطار  امعاتمعمش اضيةا معياتاملعنيةالر اضيةوا .الر

اصتمام اصةحتياجاتذوي باأل شطةبرامجنظيمب ا اضيةوأ حةذهلفائدةر يلاملجتمعمنالشر س ال وذلكاندماج
كعملإطار  امعاتمعمش اضيةا معياتاملعنيةالر اضيةوا .الر

ر • اضةتطو امشيةحياءو القرويبالعالمالر سيجودعم ال معوي  ال اا   : القرويوالشبھالقرويبالعالمالر

ر • اضةتطو ة الر سو نجميعتحف  ال اضيةاملنظومةاملتدخل امحلياالر و راتتنظيمعووطنياوج اضيةتظا باملرأةخاصةر
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ر • اضةتطو ة الر سو نجميعتحف  ال اضيةاملنظومةاملتدخل امحلياالر و راتتنظيمعووطنياوج اضيةتظا باملرأةخاصةر
ذهمرجإطار وإحداث اتضمنشطةل معياتدعم استمرار اضةمجالالعاملةا ةالر سو ال
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سنة ن ماب اضة والر الشباب وزارة انية 2021و2020م

إ تصل انية امل تطور %4,76سبة

التطور سبة
ن 2021و2020ب

الفرق  2021 2020 انية امل
ن 2021و2020ب

1,71% 9 655 000 575 515 000 565 860 000 ننفقات املوظف

0,83% 2 868 000 347 868 000 345 000 000 والنفقات %0,83املختلفةاملعدات 2 868 000 347 868 000 345 000 000 والنفقات املختلفةاملعدات

5,99% 150 000 000 2 656 000 000 2 506 000 000 ثمار س انية م

4,76% 162 523 000 3 579 383 000 3 416 860 000 %4,76املجموع 162 523 000 3 579 383 000 3 416 860 000 املجموع
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است التنظيميةصدار استكمال النصوص
رقم بالقانون اضة30.09املتعلقة والر البدنية بية بال املتعلق

النصوص بالتنظيمعدد املعنية املجالت

تممغ  املتعلق97.12 رقمالقانون بتطبيق)2019 يوليو5( 1440 القعدةذي2 الصادر 2.18.303 رقماملرسومو

نصوص03

تممغ  املتعلق97.12 رقمالقانون بتطبيق)2019 يوليو5( 1440 القعدةذي2 الصادر 2.18.303 رقماملرسومو

افحة شطاتعاطيبم اضةمجالامل الر

اضةمجالاملحظورةوالوسائلالعقاق الئحة اتمكما( 2022 لسنةالر الةطرفمنشر افحةالعاميةالو مل

شطاتعاطي )امل شطاتعاطي )امل

اتاملخول التحمالتدف إحداث اضيةللشر ماعاتالدولةإعاناتمنلالستفادةالر ابيةوا واملؤسساتال

العمومية

الشباب الشبابمجال مجال

النصوص بالتنظيمعدد املعنية املجالت

عةالتخييممراكز تنظيم وميةللسلطةالتا لفةا   بالشبابامل

نصوص3

عةالتخييممراكز تنظيم وميةللسلطةالتا لفةا   بالشبابامل

عةالشبابدور تنظيم الشبابلقطاعالتا

ر قرار يتممو غ  اضةو الشبابوز يلملراكز واملنظماملحدث1995يوليوز 24 الصادر 3035.95 رقمالر و التأ

ن و عةاملالت .للوزارةالتا
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ا تفعيل املوسعةداري تمركز اللمقتضيات ة و ا ،
ة دار املساطر سيط وت

: داري لالتمركز  املديري  املخطط-1

اضةالشبابقطاعمستوى عداري لالتمركز  املديري  املخططتفعيل عذاتختصاصاتنقلوالبدء والر ري الطا التقر اضةالشبابقطاعمستوى عداري لالتمركز  املديري  املخططتفعيل عذاتختصاصاتنقلوالبدء والر ري الطا التقر

تموضوعتلكأو  نبرنامجوتنفيذوإعدادالتفو عمح ةاملواردلتوز شر نواملاديةال ةاملصاب الالممركزة واملصااملركز

بع ةمستوى عاملسطرةدافوتقييموت ا بع ةمستوى عاملسطرةدافوتقييموت ا

ة-2 و املوسعةا ة-2 و املوسعةا

نعاقديإطار وضع اتب كةختصاصاتتفعيلأجلمنوالقطاعا عاشاملتعلقةاملش اضةبإ فيھالر .وال

سيط-3   جراءاتاملساطر ت ية دار و سيط-3   جراءاتاملساطر ت ية دار و

طةتفعيل قخر جراءاتبالتداب املتعلقةالطر يلالالزمةو سيطاملتعلقالقانون ملقتضياتالسليمللت املساطر بت

جراءات ةو اضةالشبابقطاعمستوى عدار والر
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حصيلة إنجازات قطاع الثقافة حصيلة إنجازات قطاع الثقافة 
2020برسم سنة 2020برسم سنة 
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2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

الملكية الساميةالتوجيهات الملكية الساميةالتوجيهات 

مضامين الدستور مضامين الدستور 
السياق العام 

2021-2016تنزيل البرنامج الحكومي 
السياق العام 

تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية للميزانية الُمهيَكلة 
حول البرامج والمرتكزة على نجاعة األداء
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2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

إغالق املؤسسات الثقافية والفضاءات الرتاثية واملواقع األثرية إغالق املؤسسات الثقافية والفضاءات الرتاثية واملواقع األثرية إغالق املؤسسات الثقافية والفضاءات الرتاثية واملواقع األثرية إغالق املؤسسات الثقافية والفضاءات الرتاثية واملواقع األثرية 

توقف األنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية احلضوريةتوقف األنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية احلضوريةتوقف األنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية احلضوريةتوقف األنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية احلضورية

اخنفاض ملحوظ ملداخيل الصندوق الوطين للعمل الثقايف  اخلاصة  اخنفاض ملحوظ ملداخيل الصندوق الوطين للعمل الثقايف  اخلاصة  
تداعيات الجائحة

اخنفاض ملحوظ ملداخيل الصندوق الوطين للعمل الثقايف  اخلاصة  
باملواقع األثرية واملباين التارخيية 

اخنفاض ملحوظ ملداخيل الصندوق الوطين للعمل الثقايف  اخلاصة  
باملواقع األثرية واملباين التارخيية 

تداعيات سلبية على مجيع العاملني بالقطاع الثقايف من مقاوالت ثقافية تداعيات سلبية على مجيع العاملني بالقطاع الثقايف من مقاوالت ثقافية 

تداعيات الجائحة

تداعيات سلبية على مجيع العاملني بالقطاع الثقايف من مقاوالت ثقافية 
ومجعيات وفنانني ومبدعني

تداعيات سلبية على مجيع العاملني بالقطاع الثقايف من مقاوالت ثقافية 
ومجعيات وفنانني ومبدعني
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2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

تعبئة الصندوق الوطين للعمل الثقايف إلطالق الدعم االستثنائي عن طريق 
:درهم  46 103 419طلبات عروض بغالف مايل  إطالق دعم استثنائي 

إلنعاش املشاريع الثقافية 
:درهم  46 103 419طلبات عروض بغالف مايل 

درهم 19 630 000:  جمال املسرح•
درهم  14 000 000:  جمال املوسيقى•
درهم 3 148 500: الفنون التشكيلية  •

إطالق دعم استثنائي 
إلنعاش املشاريع الثقافية 

تدابير أفقية
درهم 3 148 500: الفنون التشكيلية  •
درهم 9 324 919: جمال الكتاب•

: تقدمي و تنظيم عرب شبكات التواصل االجتماعي و البوابة اإللكرتونية للوزارة 
، أشرطة وثائقية وتروجيية ملواقع ومعامل مغربية حماضرتأنشطة تراثية تشمل  •
لقاءات مع فنانني مسرحني وموسيقيني  وتنظيم ندوات وحماضرات  

وسهرات افرتاضية 
إرساء برنامج ثقايف عن 
لقاءات مع فنانني مسرحني وموسيقيني  وتنظيم ندوات وحماضرات  بعد مالئم لظرفية احلجر

وسهرات افرتاضية 
مسابقات ومباريات كتحدي القراءة والرسم واحلكاية والتصوير الفوتوغرايف  •

والغناء واملسرح
بآسفي العيطةاملهرجان الدويل للعود بتطوان واملهرجان الوطين لفن  •

بعد مالئم لظرفية احلجر
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-المشاريع الملكية-المشاريع الثقافية الكبرى
2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

-المشاريع الملكية-المشاريع الثقافية الكبرى 
مساهمة قطاع الثقافة

3%

4% 1% 1%

مساهمة قطاع الثقافة
)مليون درهم  ( 157,25لتعزيز البنيات التحتية الثقافية 

طنجة تطوان احلسيمة

36%6%

3%
طنجة تطوان احلسيمة
الرباط سال القنيطرة
الدار البيضاء سطات
مراكش اسفي

39%

10% مراكش اسفي
سوس ماسة
كلميم واد نونكلميم واد نون
العيون الساقية احلمراء
الداخلة وادي الدهب
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المشاريع الثقافية الكبرى

2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 
المشاريع الثقافية الكبرى 

)مليون درهم83,1(مساهمة قطاع الثقافة في برنامج إعادة تأهيل المدن العتيقة حسب الجهات 

15%12%

)مليون درهم83,1(مساهمة قطاع الثقافة في برنامج إعادة تأهيل المدن العتيقة حسب الجهات 

15%

12%

12%

12%49%

طنجة تطوان احلسيمة الرباط سال القنيطرة مراكش اسفي فاس مكناس الدار البيضاء سطات

54

طنجة تطوان احلسيمة الرباط سال القنيطرة مراكش اسفي فاس مكناس الدار البيضاء سطات
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2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

 2020سنة   منجزاتأهم 

 

جرد التراث الثقافي الوطني 
وتوثيقه ودراسته والتعريف به 

:وطنيا ودوليا

:الحماية القانونية 
قطعة  25000استعادة أكثر من  •

أركيولوجية ومستحثات حيوانية مهربة إىل 
2005فرنسا منذ سنة 

:عمليات الترميم والتهيئة
 واملسامهة يف برامج تأهيل وتثمني النسيج العتيق  •

فاس  واملعامل التارخيية ملدن الصويرة ومراكش 

 2020سنة   منجزاتأهم 

:وطنيا ودوليا
عنصر من عناصر  466جرد و توثيق •

قطعة من  600الرتاث األثري واملعلمي و
 16واإلثنوغرافية و  والتحف األثرية 

2005فرنسا منذ سنة 
خمطط "املسامهة يف إطالق ورش حتيني •

تراث الرباط املصنف تراثا عامليا " تدبري
لليونيسكو بتعاون مع مؤسسة احلفاظ على 

الرتاث الثقايف ملدينة الرباط

فاس  واملعامل التارخيية ملدن الصويرة ومراكش 
أكادير وومكناس وسال 

استكمال ترميم املدرسة املرينية واخللوة والضريح •
مبوقع شالة األثري بالرباط

بإقليم  دار النجاعيرد االعتبار ملعلمة  وترميم •  16واإلثنوغرافية و  والتحف األثرية 
عنصرا للرتاث غري املادي   بالبوابة 

 www.idpc. maاإللكرتونية
فتح سجل وطين للرتاث الثقايف غري •

املادي

الرتاث الثقايف ملدينة الرباط
تراث " خمطط تدبري"املسامهة يف إعداد  •

مراكش املصنف تراثا عامليا لليونيسكو
مبدينة الدار  Elias Hazanكنيس   تقييد•

البيضاء ومعلمة دار السلطان مبدينة الصويرة 

بإقليم  دار النجاعيرد االعتبار ملعلمة  وترميم •
القنيطرة،

ترميم الباب الشمايل للمعسكر الروماين مبوقع متودة •
األثري بتطوان

إطالق االستشارات املعمارية والدراسات التقنية  • البيضاء ومعلمة دار السلطان مبدينة الصويرة املادي
  صخرة أم الرواكن بإقليم أوسرد وموقع

على ) وادي الذهب–جهة الداخلة (
.الئحة الرتاث الوطين

األثري بتطوان
إطالق االستشارات املعمارية والدراسات التقنية  •

إلعادة تأهيل بنيات االستقبال  ملعامل قصر البديع، 
قصر الباهية، قبور السعديني، القبة املرابطية 

متودا  و) العرائش(، ومواقع ليكسوس )مراكش(
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متودا  و) العرائش(، ومواقع ليكسوس )مراكش(
.والقصر الصغري) تطوان(



الرتاث الثقايف 

2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

 2020أهم منجزات  سنة 

الرتاث الثقايف  

:التعريف بالتراث الثقافي
 و“ فنون اخلط العريب ” تقدمي ملفات•

ملنظمة اليونسكو للتسجيل " " التبوريدا"

:تثمين التراث الثقافي 
بيت " افتتاح مركز•

حلفظ الرتاث اليهودي  " الذاكرة

الترويج وتنظيم المعارض 
:والتظاهرات

 2020أهم منجزات  سنة 

 و“ فنون اخلط العريب ” تقدمي ملفات
ملنظمة اليونسكو للتسجيل " " التبوريدا"

على الالئحة التمثيلية للرتاث العاملي غري 
املادي

املهارات واملعارف املرتبطة "تقدمي ملف •

بيت " افتتاح مركز
حلفظ الرتاث اليهودي  " الذاكرة

املغريب بالصويرة،
يئة مركز تعريف وعرض النقوش •

الصخرية يف فضاء حديقة أوهلاو 

:والتظاهرات
تقدمي عرب وسائل التواصل االجتماعي خالل 

حماضرة و  91  2020فعاليات  شهر الرتاث 
شريطا وثائقيا وتروجييا ملواقع ومعامل   105

وعناصر للرتاث الثقايف املغريب  املهارات واملعارف املرتبطة "تقدمي ملف •
ملنظمة اليونسكو للتسجيل " باخلطارات

على قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي 
حيتاج إىل صون عاجل

" شجرة األركان"و" كناوة"تقدمي ملفات•

الصخرية يف فضاء حديقة أوهلاو 
بأكادير،

إعداد الدراسات السينوغرافية •
ملركز التعريف برتاث مدينة الرباط 

مبعلمة باب العلو مبدينة الرباط

وعناصر للرتاث الثقايف املغريب 
:استفاد منها 
مشاهدة،  1069366شخصا،  225526

.اقتساما 9934تفاعال و 67493
" شجرة األركان"و" كناوة"تقدمي ملفات•

"  موسم طانطان"و" موسم حب امللوك"و
" رقصة تسكوين"و" ساحة جامع الفنا"و

للتسجيل ضمن القائمة النهائية للرتاث يف 

مبعلمة باب العلو مبدينة الرباط
.اقتساما 9934تفاعال و 67493
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للتسجيل ضمن القائمة النهائية للرتاث يف 
.العامل اإلسالمي  ملنظمة اإليسيسكو



الكتاب
2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

سنة منجزات م  2020أ

 الكتاب 

2020مكتبة سنة   15إحداث 
 2020مكتبة سنة   25تقویة  

  2020دعم بغالف مالي سنة 
درھم   9 324 919   
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الفنون

2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

سنة منجزات م  2020أ
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) مليون درهم 14(دعم  املوسيقى 

عدد المشاریع المرشحة عدد المشاریع المدعمة



الفنون

2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

 2020أهم منجزات  سنة 

الفنون 

المعاهد المحدثة أو المهيأة

 2020أهم منجزات  سنة 

املعهد املوسيقي خبريبكة   -  1
 بالفنيدقاملعهد املوسيقي  -   2 بالفنيدقاملعهد املوسيقي  -   2
)باب دكالة ( املعهد املوسيقي مبراكش   -  3
املعهد املوسيقي آيت ملول   -  4 املعهد املوسيقي آيت ملول   -  4
اجلهادية  للدشريةاملعهد املوسيقي  -  5
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 2020العمل التشريعي برسم سنة 

2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 
 2020العمل التشريعي برسم سنة 

 04.16بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ) 2020مارس  30( 1441من شعبان  5صادر يف  1.20.34ظهري شريف رقم 
لس الوطين للغات والثقافة املغربية لس الوطين للغات والثقافة املغربيةاملتعلق با املتعلق با

بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة بتتبع ) 2020سبتمرب  8( 1442حمرم  19صادر يف  2.20.600مرسوم رقم   
وتقييم تفعيل  الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفيات سريهاوتقييم تفعيل  الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفيات سريها

 68.16من القانون رقم  40بتطبيق أحكام املادة ) 2020يناير  24( 1441مجادى األوىل  28صادر يف  2.18.527مرسوم رقم 
املتعلق بالفنان واملهن الفنية

يتعلق بإعادة تنظيم معاهد املوسيقى والفن الكوريغرايف) 2020فرباير  26( 1441رجب  2صادر يف  2.19.1078مرسوم رقم 

 769.18بتغيري وتتميم القرار املشرتك لوزير الثقافة ووزير االقتصاد واملالية رقم  قرار مشرتك لوزير الثقافة واالتصال ووزير االقتصاد واملالية 769.18بتغيري وتتميم القرار املشرتك لوزير الثقافة ووزير االقتصاد واملالية رقم  قرار مشرتك لوزير الثقافة واالتصال ووزير االقتصاد واملالية
بتحديد تعريفة لبعض اخلدمات اليت تقدمها وزارة الثقافة واالتصال مقابل أجر) 2018مارس  21( 1439رجب  3الصادر يف 

فرباير  6( 1441مجادى األخرية  11صادر يف  660.20قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرمسي باسم احلكومة رقم 
"النقوش الصخرية  اآلثارعيف عداد  أوسردبإقليم " أم أرواكن موقصخرةيقضي بتقييد ) 2020
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فرباير  6( 1441مجادى األخرية  11صادر يف  660.20قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرمسي باسم احلكومة رقم 
"النقوش الصخرية  اآلثارعيف عداد  أوسردبإقليم " أم أرواكن موقصخرةيقضي بتقييد ) 2020



الموارد البشرية

2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 
الموارد البشرية

توزیع الموظفین بقطاع الثقافة حسب السلم
806 ; 52 %420; 27%

توزیع الموظفین بقطاع الثقافة حسب السلم
العدد اإلمجايل ملوظفي قطاع الثقافة 

منهم  485موظفا،  1556
 1071يعملون باإلدارة املركزية و

.باملصاحل اخلارجية
يف املائة واإلناث  58نسبة الذكور 

يشكل هذا املعطى عائقا حقيقيا * 
أمام التدبري املرتقب للموارد البشرية 

اخلاصة باملؤسسات الثقافية اليت  330; 21%

ومافوق 10سلم  9-8- 7سلم  6سلم 

موظف على    21إحالة  

.باملصاحل اخلارجية
يف املائة واإلناث  58نسبة الذكور 

يف املائة 42
اخلاصة باملؤسسات الثقافية اليت 

. أحدثت مؤخرا
إجياد حلول بديلة يف ظل ضعف * 

نسبة التوظيف، كعقد شراكات مع  موظف على    21إحالة  
2020التقاعد برسم سنة 

موظفا برسم سنة  20توظيف 
2020 

نسبة التوظيف، كعقد شراكات مع 
اجلماعات احلضرية والقروية واالستفادة 

من طلبات إعادة االنتشار ما بني 
.وزارية.وزارية
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2020حصيلة إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة 

الدولي التعاون الوطنية الشراكة

الشراكة و التعاون 

 التابعة واإلبداعية الثقافية الصناعات فدرالية مع التعاون تعزيز•
 الثقافية الصناعات دعم أجل من املغرب ملقاوالت العام لالحتاد

الثقايف؛ القطاع على 19-كوفيد  وباء تداعيات ومواجهة

 وعن حضوريا واللقاءات االجتماعات من سلسلة تنظيم•
 وممثلي الدول من بعدد الثقافة قطاعات مسؤويل مع  بعد

 تعزيز أجل من  باململكة املعتمدة الدبلوماسية البعثات

الدولي التعاون الوطنية الشراكة

الثقايف؛ القطاع على 19-كوفيد  وباء تداعيات ومواجهة
 لرتسيخ املغرب لنساء الوطين االحتاد مع شراكة اتفاقية إبرام•

 الساحة يف للمرأة احملوري الدور وتعزيز االجتماعي النوع مقاربة
الوطنية؛ الثقافية

 تعزيز أجل من  باململكة املعتمدة الدبلوماسية البعثات
الدويل الثقايف التعاون وتطوير

: كبرى  دولية ثقافية تظاهرات في المشاركة•
الوطنية؛ الثقافية الدويل بروكسيل مبعرض شرف كضيف  املغرب حضور •

 الوطنية املؤسسة و الوطنية املكتبة بني شراكة اتفاقية توقيع•
للجمهور؛ إتاحتها و الفنية اللوحات رقمنة أجل من للمتاحف

 الثاين احلسن جامعة مع وتعاون شراكة اتفاقية إبرام•

 الدويل بروكسيل مبعرض شرف كضيف  املغرب حضور •
بفيينا؛ النمساوية العربية الثقافية األيام يف واملشاركة للكتاب،

 باملنامة البحرين صيف مهرجان : يف بعد عن املشاركة•
.ببكني الصيين العريب واملهرجان  الثاين احلسن جامعة مع وتعاون شراكة اتفاقية إبرام•

 املعرض فعاليات وتأطري تنظيم يف للمسامهة بالدارالبيضاء
.والكتاب للنشر الدويل

.ببكني الصيين العريب واملهرجان
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برنامج عمل قطاع الثقافةبرنامج عمل قطاع الثقافة
 2021لسنة  2021لسنة 
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 2021لسنةبرنامج عمل قطاع الثقافة

استكمال المشاريع المدرجة ضمن استكمال المشاريع المدرجة ضمن استكمال المشاريع المدرجة ضمن 
االتفاقيات الموقعة بين يدي صاحب الجاللة

استكمال المشاريع المدرجة ضمن 
االتفاقيات الموقعة بين يدي صاحب الجاللة

تنفيذ األوراش والمشاريع الجاريةتنفيذ األوراش والمشاريع الجارية أولويات  مخطط قطاع 
الثقافة 

تنفيذ األوراش والمشاريع الجاريةتنفيذ األوراش والمشاريع الجارية

اعتماد برنامج  لإلقالع الثقافي للتخفيف من اعتماد برنامج  لإلقالع الثقافي للتخفيف من 

أولويات  مخطط قطاع 
الثقافة 

اعتماد برنامج  لإلقالع الثقافي للتخفيف من 
تداعيات فيروس كورونا المستجد

اعتماد برنامج  لإلقالع الثقافي للتخفيف من 
تداعيات فيروس كورونا المستجد
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 2021لسنةبرنامج عمل قطاع الثقافة
استكمال المشاريع الثقافية المدرجة ضمن االتفاقيات الموقعة بين يدي صاحب الجاللة

تثمني ورد االعتبار للمدينة العتيقة  لفاس ومكناس• تثمني ورد االعتبار للمدينة العتيقة  لفاس ومكناس•
تثمني ورد االعتبار للمدينة العتيقة مبراكش•
تأهيل وتثمني املدينة العتيقة الصويرة• تأهيل وتثمني املدينة العتيقة الصويرة•
حفظ وتثمني الرتاث للدار البيضاء الكربى•
)تأهيل قصبة أكادير أوفال(التنمية احلضرية ملدينة أكادير•
تنمية األقاليم اجلنوبية • تنمية األقاليم اجلنوبية •
املعهد الوطين العايل للموسيقى و الرقص الكور غرايف، املعهد الوطين : إجناز مشاريع ثقافية مبدينة الرباط•

للموسيقى، املعهد العايل للفن املسرحي و التنشيط الثقايفللموسيقى، املعهد العايل للفن املسرحي و التنشيط الثقايف
إجناز مشاريع ثقافية بالشمال •
)إحداث وتأهيل  فضاءات ثقافية(التنمية احلضرية ملدينة أكادير •
)إحداث وتأهيل  فضاءات ثقافية(تثمني مدينة مراكش •
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)إحداث وتأهيل  فضاءات ثقافية(تثمني مدينة مراكش •
تعزيز البنية التحتية الثقافية بالصويرة•



تنفيذ األوراش والمشاريع الجارية

 2021لسنةبرنامج عمل قطاع الثقافة
تنفيذ األوراش والمشاريع الجارية

مركز للتعريف برتاث  مدينة سال باملوقع األثري   دار البارود •
املوقع األثري ألغماتو ترميم أسوار تنمل وقلعتها بإقليم احلوز • املوقع األثري ألغماتو ترميم أسوار تنمل وقلعتها بإقليم احلوز •
دراسات طبوغرافية إلعداد ملفات  املباين التارخيية واملواقع املقرتحة للتسجيل على  إجناز •

الئحة  الرتاث العاملي لليونيسكوالئحة  الرتاث العاملي لليونيسكو
صيانة وتأهيل الرتاث الثقايف•
إحداث نقط قراءة جبهة سوس ماسةإحداث نقط قراءة جبهة سوس ماسة•
بناء املركزين الثقافيني بآيت أوربيل وتيداس بإقليم اخلميسات و املركز الثقايف بورزازات•
بالرباط الفوتوغرافيايئة دار •
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بالرباط الفوتوغرافيايئة دار 



تنزيل مخطط اإلقالع الثقافي

 2021لسنةبرنامج عمل قطاع الثقافة
تنزيل مخطط اإلقالع الثقافي

؛ االبداع و الثقافة ال وطنية اسرتاتيجية بلورة أجل من دراسة اطالق• ؛ االبداع و الثقافة ال وطنية اسرتاتيجية بلورة أجل من دراسة اطالق
الفنان؛ بطاقة ومنح الدعم عملية رقمنةل معلومايت نظام إجناز•
للوزارة؛ التابعة الثقافية املؤسسات لفائدة املداخيل وحتصيل الدخول ملراقبة معلومايت نظام إجناز• للوزارة؛ التابعة الثقافية املؤسسات لفائدة املداخيل وحتصيل الدخول ملراقبة معلومايت نظام إجناز•
الوطين؛ الثقايف الرتاث وتدبري جلرد )SIG( جغرايف معلومايت نظام إجناز•
 التارخيية املباين وتقييد ترتيب ختص طبوغرافية ودراسات اليونيسكو مبنظمة التسجيل ترشيحات استئناف• التارخيية املباين وتقييد ترتيب ختص طبوغرافية ودراسات اليونيسكو مبنظمة التسجيل ترشيحات استئناف•

؛واملواقع
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الشراكة الوطنية و التعاون الدولي 

 2021لسنةبرنامج عمل قطاع الثقافة

: تنظيم
 بالريصاين؛ الشريف علي موالي جامعة فعاليات•

الشراكة الوطنية و التعاون الدولي 

 بالريصاين؛ الشريف علي موالي جامعة فعاليات•
؛ اإلفريقية الثقافة عاصمة الرباط فعاليات •
باملغرب؛ الصني سنة و بالصني املغرب سنة فعاليات• باملغرب؛ الصني سنة و بالصني املغرب سنة فعاليات•

: تعزيز
 باخلارج، املقيمني واملغاربة اإلفريقي والتعاون اخلارجية الشؤون وزارة( املؤسساتيني الفاعلني خمتلف مع التنسيق•

 ودار للسياحة، املغريب الوطين واملكتب باخلارج، املقيمة املغربية اجلالية وجملس باخلارج، باملغاربة املكلفة والوزارة
 وأهداف واضحة بأولويات خريطة وفق وبرجمته للخارج املوجه الثقايف العرض جتويد أجل من  )...الصانع، وأهداف واضحة بأولويات خريطة وفق وبرجمته للخارج املوجه الثقايف العرض جتويد أجل من  )...الصانع،

حمددة
. الأللكسو ، اإليسيسكو ، اليونيسكو : الدولية املنظمات مع التعاون •
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 2021التشريع و التنظيم لسنة  

 2021لسنةبرنامج عمل قطاع الثقافة
 2021التشريع و التنظيم لسنة  

مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم املعهد الوطين العايل 
للموسيقى والفن الكوريغرايف

الرتاث الثقايف املادي وغري ماية مشروع قانون يتعلق حب
املادي واحملافظة عليه وتثمينه

جائزة احلسن الثاين "مشروع مرسوم بإعادة تنظيم .مشروع مرسوم بإعادة تنظيم املعهد الوطين للفنون اجلميلة
"للمخطوطات"للمخطوطات

بإحداث  01.09مشروع قانون يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 
"املؤسسة الوطنية للمتاحف"

بإحداث  01.09مشروع قانون يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 
"املؤسسة الوطنية للمتاحف"
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 2021لسنةبرنامج عمل قطاع الثقافة
2021ميزانية قطاع الثقافة برسم مشروع قانون المالية  

مشروع میزانیة قطاع الثقافة
 2021برسم قانون المالیة 

میزانیة قطاع الثقافة 
2020برسم قانون المالیة  

میزانیة قطاع الثقافة 
2019برسم قانون المالیة  

میزانیة قطاع الثقافة 
2020برسم قانون المالیة   2021برسم قانون المالیة 2018برسم قانون المالیة   2019برسم قانون المالیة   2018برسم قانون المالیة  

930 726 000,00 762 388 000,00 747 521 000,00 736 868 000,00930 726 000,00 762 388 000,00 747 521 000,00 736 868 000,00

 000 868 224الموظفین نفقات 000 521 233الموظفین نفقات 000 845 260الموظفین نفقات 000 366 272الموظفین نفقات

 000000 182نفقات المعدات 000 000 184نفقات المعدات 000 534 171نفقات المعدات 000 360 178نفقات المعدات 000000 182نفقات المعدات 000 000 184نفقات المعدات 000 534 171نفقات المعدات 000 360 178نفقات المعدات

000 000 480نفقات االستثمار  000 000 330نفقات االستثمار 000 000 330نفقات االستثمار 000 000 330نفقات االستثمار
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2021ميزانية قطاع الثقافة برسم مشروع قانون المالية  

 2021لسنةبرنامج عمل قطاع الثقافة
2021ميزانية قطاع الثقافة برسم مشروع قانون المالية  

المیزانیة

میزانیة االستثمار میزانیة التسییر  میزانیة التسییر 
450726000

میزانیة االستثمار 
480000000

  2021درھم سنة  930 726 000مجموع االعتمادات 
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 في الضروریة والمواكبة باالستقاللیة یحظى إعالم على التوفر

 أجل من التحتیة بنیتھ ودعموالمتنوعة، الجدیدة التحدیات مواجھة أجل من التحتیة بنیتھ ودعموالمتنوعة، الجدیدة التحدیات مواجھة

 الدیمقراطي المسار لتعزیز ومحفز للتنمیة كرافعة بدوره االضطالع

 إطار فيالموحد، والفكري والثقافي اللغوي التنوع غنى عن ومعبر إطار فيالموحد، والفكري والثقافي اللغوي التنوع غنى عن ومعبر

 تعزز المھنة، بأخالقیات ومتشبعة ومسؤولة واعیة  مھنیة ممارسة

.الخارج في ومكانتھا الداخل في مصداقیتھا
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الملكیة التوجیھات تنفیذ في والجدي التام الحكومي االنخراط تجسید الملكیة التوجیھات تنفیذ في والجدي التام الحكومي االنخراط تجسید 
 قواعد  ترسیخ إلى تطمح التي المولویة اإلرادة تحقیق وفي ،السامیة

 اإلمكانیاتوب الكافي القانوني بالتأطیر یتمتع مسؤول،و حر عالمإ اإلمكانیاتوب الكافي القانوني بالتأطیر یتمتع مسؤول،و حر عالمإ
؛بدوره لالضطالع الالزمة المادیة

تكریس قاعدة على 2011 دستور أطلقھا التي الدینامیة مواصلة 
 البرنامج محاور مع تنسجم والتي ،استراتیجي كخیار الدیمقراطیة البرنامج محاور مع تنسجم والتي ،استراتیجي كخیار الدیمقراطیة

؛2021-2017 الحالیة التشریعیة للوالیة الحكومي

والممارسات والدولیة الوطنیة والتشریعات  الدستوریة المبادئ تكریس والممارسات والدولیة الوطنیة والتشریعات  الدستوریة المبادئ تكریس 
.واكبتھاوم والخاصة العمومیة اإلعالم وسائل تنظیمب المتعلقة الفضلى
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والنفسیة والصحیة واالجتماعیة االقتصادیة واالنعكاسات التداعیات 
 ومواصلة الجھود، من المزید بذل جمیعا منا تستلزم كورونا لجائحة
للحدود؛ العابرة الجائحة ھذه آثار من للحد التعبئة

الجائحة بعد لما اقتصادي إقالع شروط توفیر في المساھمة.
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 الطبع إیقاف تم أن بعد تفاقمت التي الصحفیة، للمقاوالت االقتصادي النموذج لھشاشة نظرا

دعم الصحافة

 الطبع إیقاف تم أن بعد تفاقمت التي الصحفیة، للمقاوالت االقتصادي النموذج لھشاشة نظرا
 وزارة قررت الجائحة، لھذه والمستقبلیة الحالیة للتداعیات واعتبارا،19-كوفید جائحة بسبب
 مخطط وضع اإلدارة وإصالح والمالیة االقتصاد وزارة مع بتنسیق والریاضة والشباب الثقافة

 درھم نوملی 225 ب یقدر إجماليمالي غالف تعبئة خالل من وذلك الوطنیة الصحافة دعمل درھم نوملی 225 ب یقدر إجماليمالي غالف تعبئة خالل من وذلك الوطنیة الصحافة دعمل
:اآلتیة الرئیسیة التدابیر طریق عن وذلك ،األطراف متعددة اتفاقیات إطار في
موزع -  الخاصة التحمالت بند -  العامة المیزانیة مندرھمملیون195 مبلغ تخصیص موزع -  الخاصة التحمالت بند -  العامة المیزانیة مندرھمملیون195 مبلغ تخصیص 

:كالتالي

»  الوطنیة؛ الصحفیة المقاوالت وصحافیي مستخدمي أجور لتحمل درھم ملیون 150»

 بھدف وذلك الصحف طباعة في المتخصصة المطابع لدعم درھم ملیون 15»
؛ الوطنیة الصحافة طبع وضمان واألجور، الشغل مناصب على المحافظة
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 الشغل مناصب على المحافظة بھدف وذلك الخاصة، اإلذاعات لدعم درھم ملیون 15» الشغل مناصب على المحافظة بھدف وذلك الخاصة، اإلذاعات لدعم درھم ملیون 15»
 أجل من المبذولة المجھودات في للمساھمة تحسیسیة إعالمیة بحمالت والقیام واألجور،

؛19-  كوفید جائحة مواجھة

 واألجور الشغل مناصب على المحافظة بھدف   الصحف، توزیع لدعم درھم ملیون 15 » واألجور الشغل مناصب على المحافظة بھدف   الصحف، توزیع لدعم درھم ملیون 15 »
 لفائدة األداء آجال وتحسین الوطني التراب مجموع على الوطنیة الصحافة توزیع وضمان

اْلُمَناِوَلة؛ الشركات

باقي دعم أجل من القطاع، میزانیة من درھم ملیون 30 قدره إضافي مبلغ تخصیص 
 ھي عانت التي الشروط على والمتوفرة المالءمة على الحاصلة الصحفیة المقاوالت

.19- كوفید جائحة أثار من األخرى .19- كوفید جائحة أثار من األخرى

الجائحة أثر من المتضررین الصحف لناشري المھنیة الھیئات ممثلي من العدید استقبال 
 االجتماعي الدور وتثمین اإلعالمیة المؤسسات إكراھات تجاوز سبل في معھم والتباحث

.األنترنیت على بالمجان إلكترونیة نسخ إلى الورقیة الصحف بتحویل بھ قامت الذي .األنترنیت على بالمجان إلكترونیة نسخ إلى الورقیة الصحف بتحویل بھ قامت الذي
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تصریحا أودعت التي اإللكترونیة الصحف عدد في إیجابي تحول تسجیل 

الصحف مالءمة

رسم بیاني مقارن للصحافة اإللكترونیة المغربیة

تصریحا أودعت التي اإللكترونیة الصحف عدد في إیجابي تحول تسجیل 
:للمملكة العامة اتبایالن لدى باإلحداث

200
400
600
800

1000
1200

رسم بیاني مقارن للصحافة اإللكترونیة المغربیة

 لتصاریح اإلجمالي العدد بلغ»
  المتوصل اإللكترونیة الصحف

0
200
400

تصاریح إصدار الصحف 
اإللكترونیة المتوصل بھا 

من المحاكم االبتدائیة 
بالمملكة

عدد الصحف التي 
الءمت وضعیتھا مع 

مقتضیات قانون 
الصحافة والنشر

تصریح؛ 1016 بھا

  صحیفة 546 وضعیة مالءمة»
 قانون مقتضیات مع إلكترونیة

بالمملكة الصحافة والنشر
2017دجنبر  656 121
2018یولیوز  700 200
2019شتنبر  911 406
929 2019دجنبر  428
2020شتنبر  1016 546

«
 قانون مقتضیات مع إلكترونیة
.والنشر الصحافة

2020شتنبر  1016 546

81



بالمغرب خالل السنتین األخیرتین الصحف الورقیة رسم بیاني یبرز التراجع الكبیر في عدد  بالمغرب خالل السنتین األخیرتین الصحف الورقیة رسم بیاني یبرز التراجع الكبیر في عدد 
)صحیفة صادرة برسم السنة الجاریة 105إلى  2018صحیفة ورقیة صادرة سنة  252من (
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والنشر الصحافة لقطاعات العمومي للدعم الجدیدة المنظومة تفعیل والنشر الصحافة لقطاعات العمومي للدعم الجدیدة المنظومة تفعیل 
  والتوزیع؛ والطباعة

مستجدات لتتبع واالتصال اإلعالم مجال في التكوین عروض دلیل تحیین 
  فیھ؛ المستحدثة والتحوالت  المؤسسات ورصد التكوین قطاع

قطاع تتبع حول لالتصال الجھویین المدیرین لفائدة تواصلیة لقاءات تنظیم 
 الورقیة الوطنیة الصحف بیانات قواعد وتدبیر الوطنیة الصحافة

 إطار في وذلك الصحافة، قطاع حول الدوریة التقاریر وإعداد واإللكترونیة إطار في وذلك الصحافة، قطاع حول الدوریة التقاریر وإعداد واإللكترونیة
.اإلداري الالتمركز تعزیز
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الحفاظ على النسق التصاعدي لإلنتاج

  سنة من األولى أشھر التسعة خالل»

قصاصة باأللف
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224 083 
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  سنة من األولى أشھر التسعة خالل»
 عن یزید ما الوكالة أنتجت ،2020

 665 بمعدل أي قصاصة ألف 197
یومیا؛ وحدة
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.2020  سنة 5,1 إلى
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سبة ال
التنوع حسب املواد

سبة ال
ة املئو

التنوع حسب املواد

2% o ومية ا شطة
8% oالنقابية و ية ز ا و ملانية ال شطة %8اإلخباري التنوع على الحفاظ oالنقابية و ية ز ا و ملانية ال شطة

17% oاملالية و قتصادية شطة
5% oوإعالم ثقافة

اإلخباري التنوع على الحفاظ

 الجائحة، تداعیات من بالرغم»
%20 خطھا على الوكالة حافظت oي املد واملجتمع ات ا

5% oئة الب
7% oاضة الر

«
 خطھا على الوكالة حافظت

المتنوع؛ التحریري
7% oاضة الر

36% oالدولية خبار
100% املجموع

86



:19 -  كوفیداالنخراط في المجھود الوطني للحد من انتشار وباء 

انتشار بدء منذ الدولة مؤسسات وجمیع الحكومة ألنشطة ویومیة مكثفة مواكبة انتشار بدء منذ الدولة مؤسسات وجمیع الحكومة ألنشطة ویومیة مكثفة مواكبة 
؛المستجد كورونا فیروس

 قتصادياال المستوى على الصحیة الطوارئ حالة لتداعیات یومیة متابعة 
؛جتماعيواال ؛جتماعيواال

المباشر النقل أجل من صطناعیةاال األقمار عبر بالبث الخاصة تجھیزاتال تعبئة 
 باإلضافة ،بالمغرب الوبائیة الوضعیة حول الصحة لوزارة الیومیة الصحفیة للندوة باإلضافة ،بالمغرب الوبائیة الوضعیة حول الصحة لوزارة الیومیة الصحفیة للندوة

؛والدولیة الوطنیة التلفزیة للقنوات بالمجان البث إشارة منح إلى
خالل من الوباء ھذا خطر من والتوعویة التحسیسیة الحمالت في المساھمة 

؛ الوكالة دعائم مختلف على بثھا یتم ومصورة، صوتیة ووصالت، قصاصات ؛ الوكالة دعائم مختلف على بثھا یتم ومصورة، صوتیة ووصالت، قصاصات
اإلشاعة محاربة أجل من الزائفة األخبار ترصد یومي بشكل قصاصات بث 

.المغلوطة واألخبار
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  :الكبیرعلى مستوى المغرب  التموقعتعزیز 

تدعیم على الوكالة تعمل 2022-  2018 االستراتیجي مخططھا إطار في 
الكبیر؛ المغرب منطقة في الجیوسیاسي تموقعھا

موقع( األنترنیت على إخباریة خدمة إطالق سیتم MaghrebIN( موجھة 
 ثقافیة برامج تتضمن الكبیر، المغرب منطقة إلى ینتمي شاب لجمھور
 من الفئة لھذه مخصصة بصریة سمعیة مواد إلى باإلضافة وتربویة من الفئة لھذه مخصصة بصریة سمعیة مواد إلى باإلضافة وتربویة
.المتتبعین
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:واالتصال لإلعالم العالي المعهد :واالتصال لإلعالم العالي المعهد
طالبا 286 المستویات بمختلف 2020 سنة المسجلین الطلبة عدد بلغ  

؛) % 78( اإلناث من 224 بینھم من وطالبة، ؛) % 78( اإلناث من 224 بینھم من وطالبة،
جدید آخر وماستر "واالجتماعي السیاسي االتصال" جدید ماستر اعتماد  

."المستدامة والتنمیة والھجرات عالماإل " ."المستدامة والتنمیة والھجرات عالماإل "

:والسینما البصري السمعي لمهن العالي المعهد
بینھم من وطالبة، طالبا 164 المستویات بمختلف المسجلین الطلبة عدد بینھم من وطالبة، طالبا 164 المستویات بمختلف المسجلین الطلبة عدد 

؛) % 68( اإلناث من 112
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:المعهد العالي لإلعالم واالتصال
المستمر؛ للتكوین وفضاء للبحث مختبر الدكتوراه، لسلك مركز بناء

:المعهد العالي لإلعالم واالتصال
المستمر؛ للتكوین وفضاء للبحث مختبر الدكتوراه، لسلك مركز بناء
والمكتبة للمعھد والرادیو التلفزة استودیوھات تأھیل :المعھد مرافق تأھیل 

معلوماتیة؛ شبكة وتركیب
التسجیل آالت كامیرات،( تقنیة معدات اقتناء :المعھد تجھیزات دعم( تقنیة معدات اقتناء :المعھد تجھیزات دعم )،التسجیل آالت كامیرات( 

؛معلوماتیة شبكة وتركیب
للمعھد الشاملة والبیداغوجیة اإلداریة الرقمنة مشروع طالقإ. للمعھد الشاملة والبیداغوجیة اإلداریة الرقمنة مشروع طالقإ.

:المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسینما
المعلومات لقواعد للدخول جدیدة حقوق واقتناء الوسائطیة المكتبة تجھیز 

؛متطورةال
والسینما البصري السمعي لمھن العالي المعھد ھیكلة إعادة. والسینما البصري السمعي لمھن العالي المعھد ھیكلة إعادة.
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والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة 

 19 كوفیدجھود المواكبة اإلعالمیة لتداعیات وباء  19 كوفیدجھود المواكبة اإلعالمیة لتداعیات وباء 

 شریحة استعادة في الصحیة الطوارئ حالة ظل في المغربیة التلفزیة القنوات نجحت»
 سجلتھ ما حسب برامجھا، من لمجموعة عالیة مشاھدة نسبمحققة جمھورھا، من واسعة
.المشاھدةنسب قیاس في المتخصصة "میتري ماروك" شركة

 للمواد برامجھا  شبكة من أكبر احیز العمومي البصري السمعي القطب قنوات خصصت»
: خالل من ببالدنا الوبائیة الحالة عناإلخباریة

.المشاھدةنسب قیاس في المتخصصة "میتري ماروك" شركة

؛المملكة ربوع مختلف من المباشرة والمراسالت الیومیة التغطیات تكثیف

متطلبات الستیعاب البرامج مضامین وتكییف البرمجة تغییر على الخدمات ھذه جل إقبال متطلبات الستیعاب البرامج مضامین وتكییف البرمجة تغییر على الخدمات ھذه جل إقبال 
؛الطارئ الظرف

والتوعویة التحسیسیة للمضامین مكثفة برمجة خالل من مستمرة یقظة أجواء خلق.
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والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة 

معطیات مرقمة

نشرةال لمشاھدة متفرج مالیین 7 من أزید جذب "األولى" قناة استطاعت  
  بنسبة الثاني المركز األخیرة ھذه احتلت إذ العربیة، باللغة ألخبارل الرئیسیة

معطیات مرقمة

  بنسبة الثاني المركز األخیرة ھذه احتلت إذ العربیة، باللغة ألخبارل الرئیسیة
.مشاھدة األكثر برامج العشر قائمة ضمن المائة، في 40,7

الفترة خالل المغربیة القنوات شبكة تعزز التي االستثنائیة البرامج تشمل الفترة خالل المغربیة القنوات شبكة تعزز التي االستثنائیة البرامج تشمل 
 فیروس عدوى انتشار من الوقایة طرق حول تحسیسیة كبسوالت الحالیة،
 أطباء مع ولقاءات میدانیة اجاتطروبر تضم خاصة ونشرات كورونا،

.وغیرھا النفسي والطب التغذیة مجاالت في وأخصائیین .وغیرھا النفسي والطب التغذیة مجاالت في وأخصائیین
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والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة 

 البثالحجم الزمني اإلجمالي لساعات:
«
 البثالحجم الزمني اإلجمالي لساعات:
ساعة؛ 45.974: البث التلفزي»
ة (ساعة  102.200:  البث اإلذاعي» االذاعة الوطنیة و القناة الدولی «102.200

.)الجھویة واالذاعات
 الوطني إجمالي ساعات بث اإلنتاج:

؛ دقیقة 45 ساعة و 5.809: البث التلفزي» ؛ دقیقة 45 ساعة و 5.809: البث التلفزي»
؛؛ دقیقة 40 وساعة 9.619: البث اإلذاعي»
.ساعة 27.731: الموسیقى اإلذاعیة» .ساعة 27.731: الموسیقى اإلذاعیة»

 الخارجي إجمالي ساعات بث اإلنتاج:
.دقیقة 30 و ساعة 273 : التلفزيالبث » .دقیقة 30 و ساعة 273 : التلفزيالبث »
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والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة 
ولىاأل القناة:  والفرنسیة واإلسبانیة العربیة باللغات یومیا إخباریة نشرات 6» والفرنسیة واإلسبانیة العربیة باللغات یومیا إخباریة نشرات 6»

؛مازیغیةواأل اإلخباریة؛ البرامج من دقیقة 33 و ساعة 592» اإلخباریة؛ البرامج من دقیقة 33 و ساعة 592»» .للبرلمان الشفویة األسئلة لجلسات مباشر بث»

الریاضیة قناة: الریاضیة قناة:
.ساعة 6.480 : البث لساعات اإلجمالي الحجم»
.ساعة 488 : الوطنیة الریاضیة اللقاءات بث»
.ساعة 248 : الدولیة الریاضیة اللقاءات بث»
«
.ساعة 248 : الدولیة الریاضیة اللقاءات بث»
.ساعة 394 : الریاضیة البرامج بث»
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والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة 
الثقافیة قناة:

 ساعة 106 :والمسرح والسینما الدراما »»

 ساعة 242 :واللغوي الثقافي التنوع»

«
«
 ساعة 26 :والموسیقیة الترفیھیة البرامج»

دقیقة 30و  ساعة 196 :والتلفزة لإلذاعة الوطنیة الشركة أرشیف» دقیقة 30و  ساعة 196 :والتلفزة لإلذاعة الوطنیة الشركة أرشیف»

دقیقة 30و  ساعة 32 :الثقافیة البرامج»

قناة المغربیة: قناة المغربیة:

؛ساعة 292 یعادل بما إخباریة نشرات )04( أربع وبث إنتاج»
.العیون وقناة ولىاأل للقنوات خباراأل نشرات بث إعادة» .العیون وقناة ولىاأل للقنوات خباراأل نشرات بث إعادة»
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والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة 
قنـــاة السادسة:

.ساعة 1.107 :الشریف والحدیث الكریم القرآن وشرح قراءة بث»»
.ساعة 384 :والتأطیر التوعیة برامج بث»
.ساعة 99 :واألسرة والطفل للمرأة الموجھة البرامج بث» .ساعة 99 :واألسرة والطفل للمرأة الموجھة البرامج بث»
.ساعة 476 :األمیة محو برامج بث»
.ساعة 92 :واألمازیغیة ،الفرنسیةالحسانیة اللغات، بث» .ساعة 92 :واألمازیغیة ،الفرنسیةالحسانیة اللغات، بث»

 قناة األمازیغیة:
أولي؛ بث ساعة 163 : والحواریة اإلخباریة البرامج بث  » أولي؛ بث ساعة 163 : والحواریة اإلخباریة البرامج بث  »
أولي؛ بث ساعة 321 :والخدمات والمرأة لألسرة الموجھة البرامج بث »
أولي؛ بث ساعة 930 :والدراما الخیال بث»
«
«
.أولي بث ساعة 51 :الشباب لجمھور الموجھة البرمجة بث»
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والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة 

قناة العیون الجھویة:
«

قناة العیون الجھویة:
.ساعة 150:الجھویة العیون قناةل التلفزي البث لساعات الزمني الحجم بلغ »

اإلذاعة الدولیة–األمازیغیةاإلذاعة  -الوطنیة اإلذاعة : اإلذاعیةاإلنتاج اإلخباري للقنوات 

عدد الساعات األصناف اإلخباریة

اإلذاعة الدولیة–األمازیغیةاإلذاعة  -الوطنیة اإلذاعة : اإلذاعیةاإلنتاج اإلخباري للقنوات 
- 2020من ینایر إلى شتنبر - 

عدد الساعات األصناف اإلخباریة
ساعة 1077   النشرات اإلخباریة

ساعة 813.5 ساعة 813.5اإلخباریة المواجیز اإلخباریة المواجیز
ساعة 239.40 البرامج والمجالت اإلخباریة

ساعة 2129.90 المجموع العام
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والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة 
: الوطنیة التغطیة : الوطنیة التغطیة
األرضیة الرقمیة بالتلفزة التغطیة نسبة فاقت )TNT( ؛% 90 :2019  سنة

الرقمیة التلفزیة القنوات برامج بث )TNT( العالیة الجودة بتقنیة HD القناة من لكل الرقمیة التلفزیة القنوات برامج بث )TNT( العالیة الجودة بتقنیة HD القناة من لكل
السادسة؛ وكذلك الریاضیة والقناة األولى

:الرقمیة الدینامیة
االجتماعیة؛ الشبكات في قوي وحضور جدیدة خدمات إطالق

97 مباشر الوطنیة الشركة خدمة على مسجلة زیارة ملیون SNRT LIVE:

79  زیارة مسجلة على مواقع الویب وقنوات ملیونSNRT،
:2019منذ إطالقھا إلى غایة سنة 

1.8 یوتوب قناة على مسجلة مشاھدة ملیار  YouTube. 1.8 یوتوب قناة على مسجلة مشاھدة ملیار  YouTube.
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والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنیة لإلذاعة 

؛والتلفزة لإلذاعة الوطنیة للشركة الرقمیة اإلستراتیجیة تكریس ؛والتلفزة لإلذاعة الوطنیة للشركة الرقمیة اإلستراتیجیة تكریس
وتعمیم الرقمي بالبث الجغرافیة التغطیة وتعمیم وتوسیعھا الخدمات جودة تطویر 

؛HD الدقة عالي بنظام العمل
الشركة؛ لقنوات اإلذاعیة التغطیة وتعمیم تطویر الشركة؛ لقنوات اإلذاعیة التغطیة وتعمیم تطویر
الجدیدة؛ والمشاریع التوسع مشاریع الستقبال بالبث الخاصة التحتیة البنیة تأھیل
المباشر؛ للنقل المعدة المتنقلة المعدات تقویة المباشر؛ للنقل المعدة المتنقلة المعدات تقویة
والثقافة األخبار مستوى على برمجة خالل من( جدیدة القرب خدمات تطویر  

  العامة؛ البرمجة وإغناء )والترفیھ     
الوطنیة؛ اإلنتاجات دعم الوطنیة؛ اإلنتاجات دعم
 وللشباب؛ لألسرة الموجھة البرمجة تقویة
للشركة الترفیھي العرض تجوید. للشركة الترفیھي العرض تجوید.

101



القناة الثانیة صوریادشركة  القناة الثانیة صوریادشركة 

ما الوطني المنتوج بلغ حیث الوطني، لإلنتاج المرجعیة الشبكة ثلثي تخصیص ما الوطني المنتوج بلغ حیث الوطني، لإلنتاج المرجعیة الشبكة ثلثي تخصیص 
؛%70 نسبتھ

ارتفعت حیث الرمضانیة، البرامجیة الشبكة ضمن وطنيال اإلنتاج مكانة تعزیز 
%

ارتفعت حیث الرمضانیة، البرامجیة الشبكة ضمن وطنيال اإلنتاج مكانة تعزیز 
؛ % 85  إلى لتصل الشبكة ضمن الداخلي لإلنتاج المخصصة النسبة

شھر خالل اإلفطار موعد من انطالقا %100 إلى لتصل النسبة ھذه ترتفعا 
؛اللیل منتصف بعد الواحدة الساعة غایة إلى رمضان

%
؛اللیل منتصف بعد الواحدة الساعة غایة إلى رمضان

فیما % 59,7 الذروة لوقت بالنسبة رمضان شھر خالل المشاھدة متوسط بلغ 
؛% 47,4 الیوم مدار على المشاھدة متوسط ناھز ؛% 47,4 الیوم مدار على المشاھدة متوسط ناھز

 المكاتب شبكة عبر وذلك إخباریا، جااروبورت 4.000 یناھز ما وبث إعداد 
؛للقناة المتوفرة الجھویة ؛للقناة المتوفرة الجھویة
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القناة الثانیة صوریادشركة 
 : العرض اإلخباري -1

: تقدیم تم كما ،بث  ساعة 656 الفترة ھذه خالل اإلخباري للعرض الزمني الحیز بلغ

القناة الثانیة صوریادشركة 

: تقدیم تم كما ،بث  ساعة 656 الفترة ھذه خالل اإلخباري للعرض الزمني الحیز بلغ
2.692 العربیة باللغات عامة إخباریة نشرة 1170 بینھا من جدیدة، إخباریة مادة 

والفرنسیة؛ واألمازیغیة والفرنسیة؛ واألمازیغیة
378 اقتصادیة؛ نشرة 269 ریاضیة، إخباریة مجلة
875 الجویة؛ األحوال مستجدات ھمت نشرة
 :الحواریة البرامج -2

595 والمؤسساتي السیاسي اإلعالم منھا حظي بث ساعة 331 یعادل بما ابرنامج 
 لبرامجل قیقةد 24و ساعة 112مقابل قیقةد 22 و ساعة 218(الثلثین یفوق بما
595 والمؤسساتي السیاسي اإلعالم منھا حظي بث ساعة 331 یعادل بما ابرنامج 

 لبرامجل قیقةد 24و ساعة 112مقابل قیقةد 22 و ساعة 218(الثلثین یفوق بما
؛)واالقتصادیة االجتماعیة

20 نسبة ناھزت : السیاسیة الحواریة البرامج ضمن النسوي العنصر مشاركة %. 20 نسبة ناھزت : السیاسیة الحواریة البرامج ضمن النسوي العنصر مشاركة %.
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القناة الثانیة صوریادشركة 
: البرامج الخدماتیة -3

القناة الثانیة صوریادشركة 

: البرامج الثقافیة -4

كوفید جائحة بمخاطر التعریف تھم التحسیسیة اإلعالمیة الوصالت من مجموعة بث -
.واألمازیغیة العربیة باللغتین ووقائیة احترازیة تدابیر من اتخاذه ینبغي وما 19

: البرامج الثقافیة -4
أو وثائقیة وبرامج مجالت مابین برنامج 400 :والثقافة المعرفة برامج  

بث؛ ساعة 82 حوالي أي حواریة برامج
المرجعیة الشبكة من % 91 من أكثر :واللغوي الثقافي المجالي التنوع  

 للبرامج بث ساعة 200و والحسانیة األمازیغیةو العربیة للغة مخصصة
  رادیو إذاعة عبر أو الفضائیة أو األرضیة القناة عبر سواء باألمازیغیة  رادیو إذاعة عبر أو الفضائیة أو األرضیة القناة عبر سواء باألمازیغیة

دوزیم؛
بث؛ ساعة 43 من أكثر أي برنامجا 378 :الریاضیة البرامج5-
.بث ساعة152 من أكثر أي برنامج 105 :والترفیھیة الفنیة البرامج6- .بث ساعة152 من أكثر أي برنامج 105 :والترفیھیة الفنیة البرامج6-
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القناة الثانیة صوریادشركة 

العمومیة؛ الخدمة مھام تقویة

اإلنتاج؛ بعد وما لإلنتاج التقنیة المعدات تجدید اإلنتاج؛ بعد وما لإلنتاج التقنیة المعدات تجدید
الدقة عالي البث إلى المرور عملیة تسریع HD؛

والتلفزیة اإلذاعیة التغطیة توسیع. والتلفزیة اإلذاعیة التغطیة توسیع.
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:انعكاسات الجائحة على القطاع السینمائي:انعكاسات الجائحة على القطاع السینمائي
الصحي الحجر فترة وبعد خالل      

لعدة بالنسبة البصري والسمعي السینمائي اإلنتاج لنشاط التام التوقف 
  لإلنتاج؛ خاصة شركات

؛ التصویر عملیات عدة إلغاء أو تأجیل أو توقیف ؛ التصویر عملیات عدة إلغاء أو تأجیل أو توقیف

اكتسبت التي األفالم خروج وتأجیل السینمائیة القاعات كافة إغالق 
الحقوق؛ ھذه اكتساب طور في كانت التي أو حقوقھا الحقوق؛ ھذه اكتساب طور في كانت التي أو حقوقھا

للحالة العامة المنفعة ذات األعمال لبعض التصویر رخص تسلیم 
األعمال؛ لباقي بالنسبة توقیفھا مع الوبائیة، األعمال؛ لباقي بالنسبة توقیفھا مع الوبائیة،
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:انعكاسات الجائحة على القطاع السینمائي

والتزمت لفعالیاتھا أعدت سینمائیة مھرجانات عدة تأجیل أو إلغاء 

:انعكاسات الجائحة على القطاع السینمائي
الصحي الحجر فترة وبعد خالل      

والتزمت لفعالیاتھا أعدت سینمائیة مھرجانات عدة تأجیل أو إلغاء 
مھمة؛ بمصاریف

السینمائیة المعدات كراء شركات وتحدیدا التقنیة، الصناعة نشاط توقف السینمائیة المعدات كراء شركات وتحدیدا التقنیة، الصناعة نشاط توقف 
البصریة؛ والسمعیة

ظھور بدایة منذ العمومیة، السلطات اتخذتھا التي الوقائیة التدابیر مواكبة ظھور بدایة منذ العمومیة، السلطات اتخذتھا التي الوقائیة التدابیر مواكبة 
 األشخاص عدد تسقیف عبر وذلك ،)2020 مارس( كورونا وباء

التصویر؛ أماكن في المتواجدین

في لھا المخطط أو الجاریة األجنبیة اإلنتاجات إلغاء أو تأجیل أو إیقاف 
.االستثمار في وانخفاض المغرب
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على القطاع السینمائي التدابیر المتخذة  للحد من انعكاسات الجائحة

في العاملة المقاوالت تأثر حدة من التقلیص إلى الھادفة االتصال قطاع جھود إطار في 

على القطاع السینمائي التدابیر المتخذة  للحد من انعكاسات الجائحة

في العاملة المقاوالت تأثر حدة من التقلیص إلى الھادفة االتصال قطاع جھود إطار في 
 متأخرات صرف على الوزارة عملت كورونا، جائحة تبعات من الوطني السینمائي الحقل
:2019 سنة برسم المغربیة السینما ألقطاب العمومي الدعم
درھم؛ ملیون20یناھز مالي بغالف الوطني اإلنتاج شركات لفائدة» درھم؛ ملیون20یناھز مالي بغالف الوطني اإلنتاج شركات لفائدة»

 یقدر مالي بغالف واإلنشاء والتحدیث الرقمنة عن المستفیدة السینمائیة القاعات لفائدة»
  درھم؛ ملیون 03 ب  درھم؛ ملیون 03 ب

 ملیون 23 قدره مالي بغالف 2019 سنة خالل المنظمة السینمائیة المھرجانات لفائدة»
  .درھم

اإللكتروني، موقعھ عبر 2020 مارس 31 من ابتداء المغربي، السینمائي المركز عرض اإللكتروني، موقعھ عبر 2020 مارس 31 من ابتداء المغربي، السینمائي المركز عرض 
  .دولة 100 من أزید في وذلك شخص ألف 900 یناھز ما شاھده فیلما 98 مجموعھ ما
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على القطاع السینمائي التدابیر المتخذة  للحد من انعكاسات الجائحة
السینمائیة للقاعات  ،درھم ملیون 12 بمبلغ استثنائي مالي دعم تقدیم 

 مواكبتھا قصد وذلك ،2020 ویونیو مارس بین ما الفترة خالل المتضررة

على القطاع السینمائي التدابیر المتخذة  للحد من انعكاسات الجائحة

 مواكبتھا قصد وذلك ،2020 ویونیو مارس بین ما الفترة خالل المتضررة
 السینمائیة للقاعات الكلي اإلغالق آثار من والتخفیف نشاطھا استئناف في

  ویونیو مارس بین المبرمجة السینمائیة المھرجانات بعض ومواكبة ببالدنا  ویونیو مارس بین المبرمجة السینمائیة المھرجانات بعض ومواكبة ببالدنا
:الجائحة بسبب إلغاؤھا تم والتي 2020

:السینمائیة للقاعات درھم مالیین 10 مبلغ تخصیص» «
 السینمائیة القاعات طرف من بھا الملتزم الثابتة المصاریف بعض تحمل•

؛2020 یونیو إلى مارس من الممتدة أشھر 4 لفترة

 السینمائیة القاعات فتح إعادة أجل من القاعات ألصحاب استثنائیة منحة•
 احترام شریطة النشاط، استئناف لمواكبة المعامالت رقم من شھرا تعادل

.األقل على شھرا 18 لمدة القاعات بفتح وااللتزام الصحیة التدابیر .األقل على شھرا 18 لمدة القاعات بفتح وااللتزام الصحیة التدابیر
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على القطاع السینمائي التدابیر المتخذة  للحد من انعكاسات الجائحة

 تم التي السینمائیة المھرجانات لفائدة درھم ملیون 02 مبلغ تخصیص»

على القطاع السینمائي التدابیر المتخذة  للحد من انعكاسات الجائحة

 تم التي السینمائیة المھرجانات لفائدة درھم ملیون 02 مبلغ تخصیص»
 التزمت قد كانت أن بعد ،2020 السینمائیة السنة برسم دوراتھا إلغاء

 –  مارس 20( العامة الصحیة الطوارئ حالة فترة خالل نفقات بصرف
.)2020 یونیو

 –
.)2020 یونیو

الوطني السینمائي اإلنتاج دعم: الوطني السینمائي اإلنتاج دعم:
 التحضیر ویتم السینمائیة، األعمال إنتاج دعم للجنة األولى الدورة انعقاد»

؛2020 سنة برسم الثانیة دورتھا النعقاد

 2020 لسنة  األولى دورتھا برسم السینمائیة األعمال دعم لجنة منحت»»
.درھم 24.460.000 یقدرب مالیا دعما
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والسمعیة السینمائیة للصناعات مخصصة اقتصادي تسریع منطقة إحداث مشروع 
؛- االتصال قطاع - والریاضة والشباب الثقافة وزارة لفائدة الفیدیو وألعاب البصریة

ظل في السینمائي نشاطھا استئناف مرحلة في السینمائیة الصناعة قطاعات مواكبة 
 الجائحة؛ الجائحة؛

القاعات وإنشاء وتحدیث ورقمنة واألجنبیة الوطنیة السینمائیة األعمال دعم مواصلة 
السینمائیة؛ المھرجانات تنظیم وكذا السینمائیة

انفتاحھا ومواكبة والفني التقني المستویین على المغربیة السینمائیة الخزانة ھیكلة 
شراكات؛ إطار في الدولیة الخزانات على

السینمائي؛ األرشیف رقمنة مواصلة السینمائي؛ األرشیف رقمنة مواصلة
الكبرى؛ الدولیة السینمائیة بالتظاھرات الوطني الفیلم حضور تعزیز
العرض دور حول خرائطیة قاعدة وإعداد السینمائي العرض فضاءات شبكة توسیع العرض دور حول خرائطیة قاعدة وإعداد السینمائي العرض فضاءات شبكة توسیع 

.شراكات إطار في نشاطھا مزاولة إلعادة والقابلة المغلقة السینمائي
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الفنانین والمبدعینالتدابیر المتخذة  للحد من انعكاسات الجائحة على الفنانین والمبدعینالتدابیر المتخذة  للحد من انعكاسات الجائحة على
بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفین المنخرطین 

 دة دابیر لفائ اتخاذ المكتب المغربي لحقوق المؤلفین لمجموعة من اإلجراءات والت

رطین  دعین المنخ انین والمب ھالفن ة ب طة الفنی ن األنش د م ف العدی بب توق ، بس
:ب حیث قام المكتب 19 كوفیدوالثقافیة جراء انتشار وباء 

راب » اطق الت ع من مل جمی تخالص لتش دة االس یع قاع ة توس ي خط تمرار ف االس راب » اطق الت ع من مل جمی تخالص لتش دة االس یع قاع ة توس ي خط تمرار ف االس

المحمیة؛الوطني و جمیع أشكال استغالل المصنفات األدبیة والفنیة 

الخاصة؛تحصیل المتأخرات المتعلقة باإلذاعات » الخاصة؛تحصیل المتأخرات المتعلقة باإلذاعات »

نة » وع  2020الصرف العاجل واالستباقي للتوزیعات المقررة برسم س عن مجم

.2020، منذ نھایة شھر مارس  2019المداخیل لسنة  .2020، منذ نھایة شھر مارس  2019المداخیل لسنة 
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نصناف املنخرط اعدد املصرح املصنفات عدد

املصرح واملصنفات املؤلف بحقوق ن املنخرط حدوداعدد ر26إ 2020أكتو

نصناف املنخرط اعدد املصرح املصنفات عدد
643 13041 2املوسيقى

803 3603املسرح
433 2711دب 433 2711دب

879 76146 2املجموع

املصرح داءات وعدد املجاورة قوق با ن املنخرط تمت اعدد ملفات

نصناف املنخرط ااملصرحدءاتعددعدد
داء فنانو

املصرح داءات وعدد املجاورة قوق با ن املنخرط تمت اعدد ملفات
حدود إ ا ر26معا 2020أكتو

داء فنانو
 الفونوغراماتومنتجو

36311 941

داء فنانو
 الفيديوغراماتومنتجو

1641 905
 الفيديوغراماتومنتجو

1641 905
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املستفيدينصناف معدد بالدر املبلغ

لسنة ن املؤلف عات سنة2020توز عن املؤلف حقوق مداخيل 2020عن

املستفيدينصناف معدد بالدر املبلغ
678,08 720 19  917 2املوسيقى

169,36 869 4084املسرح 169,36 869 4084املسرح

033,94 635 1342دب

لسنة ن املؤلف عات سنة2020توز عن اصة ا ة ال مداخيل 2019عن

املستفيدينصناف معدد بالدر املبلغ
923,28 196 64230 3املوسيقى 923,28 196 64230 3املوسيقى

803,33 765 1207املسرح

482,00 919 1242دب 482,00 919 1242دب
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اصة ا ة ال مداخيل عن مرة ألول املجاورة قوق ا ع توز
سنة من ي الثا النصف   ) 2020غشت(  2017برسم

ماملجال بالدر املوزعة املستفيديناملبالغ عدد

داء 389,85183 075 5فنان داء 389,85183 075 5فنان

216,01119 506 1الفنوغراماتمنتج

حدود إ حات والتصر نخراط ونية لك البوابة مستعم ر26عدد 2020أكتو حدود إ حات والتصر نخراط ونية لك البوابة مستعم ر26عدد 2020أكتو

نصناف املنخرط اعدد املصرح املصنفات عدد

307 6747املوسيقى 307 6747املوسيقى

44161املسرح

1220دب

482 7307املجموع
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والحقوق المؤلف حقوق مجال في والتحسیس للتوعیة تظاھرات تنظیم والحقوق المؤلف حقوق مجال في والتحسیس للتوعیة تظاھرات تنظیم 
 أجل من المجاورة الحقوق وأصحاب المؤلفین لفائدة جھویا المجاورة
بالمكتب؛ االنخراط بأھمیة وتحسیسھم تشجیعھم

المحاسبي؛ بالتدبیر خاص معلوماتي نظام تنزیل»»
؛)الخاصة النسخة / المؤلف حقوق( بالتحصیل خاص معلوماتي نظام تنزیل» ؛)الخاصة النسخة / المؤلف حقوق( بالتحصیل خاص معلوماتي نظام تنزیل»

الخدماتي؛ المجال في المكتب تدبیر تطویر»

 المجال في الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة خبراء مع التعاون استمرار» المجال في الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة خبراء مع التعاون استمرار»
 للمعطیات )MATCHING( عملیة إتمام أجل من والمعلوماتي التقني

 المعلوماتي النظام إلى WipoCos المعلوماتي النظام في الموجودة
WipoConnect.WipoConnect.
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اإلعالم وسائل خالل من المغرب صورة تسویق في المساھمة مواصلة اإلعالم وسائل خالل من المغرب صورة تسویق في المساھمة مواصلة 
  : مستویین على وذلك  األجنبیة

 بالدنا في المعتمدة األجنبیة اإلعالمیة المؤسسات مراسلي ومواكبة اعتماد» بالدنا في المعتمدة األجنبیة اإلعالمیة المؤسسات مراسلي ومواكبة اعتماد»
 السیاسیة المجاالت مختلف في المغربي الشأن تغطیة في مھامھم وتسھیل

 مراسال 84 لفائدة االعتماد منح تم حیث واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة
 إعالمیة مؤسسة 46 یمثلون والقارات، الجنسیات مختلف من ومصورا، إعالمیة مؤسسة 46 یمثلون والقارات، الجنسیات مختلف من ومصورا،

.أجنبیة
»  إنجاز أجل من إعالمیة مھام إطار في الدولیة اإلعالم وسائل مواكبة»

 تم حیث المواضیع مختلف حول إخباریة وروبورتاجات وتقاریر تغطیات
 ودولیة، وطنیة إنتاج شركات لفائدة للتصویر، رخصة 334 استصدار

.2020 أكتوبر غایة إلى وذلك أجنبیة تلفزیونیة وقنوات .2020 أكتوبر غایة إلى وذلك أجنبیة تلفزیونیة وقنوات
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 مطبوعات الستیراد رخصة 853 منح خالل من األجنبیة المطبوعات مجال مواكبة 
أجنبیة؛أجنبیة؛

 واجتماعیا واقتصادیاسیاسیا الوطني بالشأن المتعلقة األخبار وتحلیل ورصدتتبع 
: األجنبیة اإلخباریة والمنصات  اإلعالم وسائل مختلف عبر وثقافیا، : األجنبیة اإلخباریة والمنصات  اإلعالم وسائل مختلف عبر وثقافیا،
الوطنیة؛ الصحافة في خبریة مادة 7000 من أزید معالجة »
األجنبیة؛ اإلخباریة المواقع في المملكة صورة حول إخباریة نشرة 126 إنجاز »
بالمغرب؛ تتعلق خبریة مادة 628 وتحلیل ومعالجة أجنبیة تلفزیة قناة 42 رصد»
«
بالمغرب؛ تتعلق خبریة مادة 628 وتحلیل ومعالجة أجنبیة تلفزیة قناة 42 رصد»
 تأثیر لھا یكون التي الوطنیة القضایا من لعدد اإلعالمي التسویق في المساھمة»

المجاالت؛ مختلف في المغرب صورة على المجاالت؛ مختلف في المغرب صورة على
  خالل من الحكومي التواصل وتدبیر المؤسساتي التواصل سیاسة في المساھمة»

 المخططات حول تواصلیة حمالت إعداد في المعنیة الحكومیة القطاعات دعم المخططات حول تواصلیة حمالت إعداد في المعنیة الحكومیة القطاعات دعم
متنوعة؛ وقضایا الحكومیة
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 تنظیم عبر جودتھا من والرفع الوطنیة الصحافة دور تثمین في المساھمة»
.للصحافة الكبرىالوطنیةالجائزة

«
.للصحافة الكبرىالوطنیةالجائزة

اإلقالع لمواكبة والدولي الوطني المستوى على تواصلیة بحمالت القیام 
؛19 كوفید جائحة بعد ما لمرحلة الوطني االقتصادي ؛19 كوفید جائحة بعد ما لمرحلة الوطني االقتصادي

اإلعالم وسائل في المغرب بصورة النھوض أجل من العمل مخطط تنفیذ 
 وجاذبیة إشعاع وتعزیز اإلصالحي، مسلسلھ بمجریات والتعریف األجنبیة، وجاذبیة إشعاع وتعزیز اإلصالحي، مسلسلھ بمجریات والتعریف األجنبیة،
 وفق ذلك و ، الحیویة قضایاه على والدفاع المغربي، الحضاري النموذج
:التالي البرنامج

 إعالم وسائل ممثلي لفائدة المغرب إلى تعریفیة صحفیة رحالت تنظیم» إعالم وسائل ممثلي لفائدة المغرب إلى تعریفیة صحفیة رحالت تنظیم»
ومؤثرین؛ أجنبیة

 ببالدنا،  المعتمدة األجنبیة الصحافة ممثلي مع موضوعاتیة لقاءات  تنظیم» ببالدنا،  المعتمدة األجنبیة الصحافة ممثلي مع موضوعاتیة لقاءات  تنظیم»
المغربي؛ بالشأن المرتبطة والمواضیع القضایا  مختلف حول
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 اإلعالم تعزیز االتصال المؤسساتي الحكومي والعمومي واالنفتاح على وسائل: 

 في الوزراء السادة وأنشطة واألمیریة، الملكیة لألنشطة اإلخباریة المواكبة»
  الوطنیة البوابة( المغربیة والدبلوماسیة السیادیة األحداث متابعة وكذا قطاعاتھم،
maroc.ma المغربیة الصحراء وبوابة sahara.gov.ma(؛ maroc.ma المغربیة الصحراء وبوابة sahara.gov.ma(؛

 في الوزارة مساھمة إطار في المملكة جھات عبر اإلعالمیة المنتدیات تنظیم»
 اإلصالحیة األوراش من عدد مواكبة في الوطنیة اإلعالم وسائل دور تثمین اإلصالحیة األوراش من عدد مواكبة في الوطنیة اإلعالم وسائل دور تثمین

الكبرى؛
للمغرب؛ الوطنیة بالبوابة األمازیغیة الصفحة مضمون إنتاج»
  :19 كوفید جائحة مواجھة إطار في المتخذة الحكومیة للقرارات إخباریة مواكبة»  :19 كوفید جائحة مواجھة إطار في المتخذة الحكومیة للقرارات إخباریة مواكبة»

  السنة ھذه من شتنبر نھایة حدود إلى maroc.ma للمغرب الوطنیة البوابة نشرت
2  إلى باإلضافة واإلسبانیة، واإلنجلیزیة والفرنسیة العربیة باللغات مقاال 236

.للبوابة وكبالفیس صفحة على األخبار ھذه منكبیر عدد نشر .للبوابة وكبالفیس صفحة على األخبار ھذه منكبیر عدد نشر
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اإلنتاج والتوزیع
  2020- 2019 السادس محمد الملك الجاللة صاحب ورسائل خطب“كتاب إنجاز   2020- 2019 السادس محمد الملك الجاللة صاحب ورسائل خطب“كتاب إنجاز 

.والفرنسیة العربیة باللغتین
تدبیر  خزانة الصور

 واألمیریة الملكیة األنشطة تتناول الفوتوغرافي الرصید من صورة 1000 رقمنة  واألمیریة الملكیة األنشطة تتناول الفوتوغرافي الرصید من صورة 1000 رقمنة 
والحكومیة؛

؛)المادیة األرشفة( االتصال لقطاع الفوتوغرافي األرشیف وصیانة حفظ
الخامس؛ محمد الملك وجاللة الثاني الحسن الملك جاللة لھما المغفور خطب رقمنة الخامس؛ محمد الملك وجاللة الثاني الحسن الملك جاللة لھما المغفور خطب رقمنة
في إدخالھا و وفھرستھا 1988 و1970  مابین لسنوات صورة 15000 رقمنة 

.للوثائق اإللكتروني النظام
التالیة اإلصدارات إنجاز التالیة اإلصدارات إنجاز
"والفرنسیة؛ العربیة باللغتین "2021- 2020 الملكیة والرسائل الخطب
"؛“2021-  1999 الملكیة الخطب في واالتصال اإلعالم
"؛“2021 - 1999 الملكیة الخطب في الالمادي والتراث الثقافة "؛“2021 - 1999 الملكیة الخطب في الالمادي والتراث الثقافة
"2021- 1999 الملكیة الخطب في والریاضة الشباب”.
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:النصوص القانونیة
التشریعیة والتنظیمیة



التشریعیة والتنظیمیة: النصوص القانونیة 

 الواردة االلتزامات من %95 نسبة االتصال لقطاع التشریعي المخطط تنفیذ بلغ

التشریعیة والتنظیمیة: النصوص القانونیة 

 الواردة االلتزامات من %95 نسبة االتصال لقطاع التشریعي المخطط تنفیذ بلغ
.)2021-2017( الحكومي البرنامج في

2020منجزات سنة : أوال

«

مجال الصحافة المكتوبة

.للصحافة الوطني للمجلسالداخلي النظام على بالمصادقة یتعلق مرسوم»
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مجال السینما

 20.99 رقم القانون وبتغییرالمغربي السینمائي المركز تنظیم بإعادة یتعلق قانون»
.السینماتوغرافیة الصناعة بتنظیم المتعلق

مجال السینما

.السینماتوغرافیة الصناعة بتنظیم المتعلق

 2012 أغسطس 17 في الصادر 2.12.325 رقم المرسوم بتغییر مرسوم »
   وإنشاء وتحدیث ورقمنة السینمائیة األعمال إنتاج دعم ومساطر شروط بتحدید

.السینمائیة المھرجانات وتنظیم السینمائیة القاعات

 الحكومة باسم الرسمي الناطق والریاضة، والشباب الثقافة لوزیر مشترك قرار »»
 االتصال لوزیر المشترك القرار بتتمیم اإلدارة وإصالح والمالیة االقتصاد ووزیر
 المكلف والمالیة االقتصاد وزیر لدى المنتدب والوزیر الحكومة باسم الرسمي الناطق المكلف والمالیة االقتصاد وزیر لدى المنتدب والوزیر الحكومة باسم الرسمي الناطق

 )2012 أكتوبر 5( 1433 القعدة ذي من 18 في الصادر 3391.12 رقم بالمیزانیة
 وإنشاء وتحدیث ورقمنة السینمائیة األعمال إنتاج دعم لجان تسییر مصاریف بتحدید وإنشاء وتحدیث ورقمنة السینمائیة األعمال إنتاج دعم لجان تسییر مصاریف بتحدید

.اللجان ھذه أعضاء وتعویضات السینمائیة المھرجانات وتنظیم السینمائیة القاعات
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  رقم والمالیة االقتصاد ووزیر واالتصال الثقافة لوزیر مشترك قرار  »

مجال الحكامة

  رقم والمالیة االقتصاد ووزیر واالتصال الثقافة لوزیر مشترك قرار  »
 لجنة وأعضاء لرئیس تعویضات بمنح 2020 ینایر 16 في صادر 291.20

.للصحافة الكبرى الوطنیة الجائزة

2020نصوص قانونیة في طور المصادقة برسم سنة : ثانیا

مجال الصحافة المكتوبة

 المتعلق 88-13 رقم القانون وتتمیم بتغییر یقضي 71-17 رقم قانون مشروع»
.والنشر بالصحافة

مجال الصحافة المكتوبة

  للتصویر تصریح من االستفادة كیفیات بتحدید 2.19.170 رقم مرسوم مشروع»
.االلكترونیة الصحافة لخدمة الموجھ البصري السمعي باإلنتاج المتعلق الذاتي    

.والنشر بالصحافة

.االلكترونیة الصحافة لخدمة الموجھ البصري السمعي باإلنتاج المتعلق الذاتي    
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    ممثلي یحدد المغربي السینمائي المركز لقانون تطبیقي مرسوم مشروع»
مجال السینما

«
.اإلداري بالمجلس اإلدارة

مجال السمعي البصري

 77.03 رقم القانون وتتمیم بتغییر یقضي 16.18 رقم قانون مشروع»
.البصري السمعي باالتصال المتعلق    

والحقوق المؤلفین لحقوق المغربي بالمكتب یتعلق 25.19 رقم قانون مشروع»

مجال حقوق المؤلفین والحقوق المجاورة
والحقوق المؤلفین لحقوق المغربي بالمكتب یتعلق 25.19 رقم قانون مشروع»
.المجاورة   
  المتعلق 2.00 رقم القانون وتتمیم بتغییر یقضي 66.19 رقم قانون مشروع»
.المجاورة والحقوق المؤلف بحقوق    .المجاورة والحقوق المؤلف بحقوق   
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2021مشاریع نصوص قانونیة برسم سنة : ثالثا

.مشروع قانون یتعلق بتنظیم الصناعة السینمائیة»

مجال السینما

المتعلق باالتصال السمعي  77-03مشروع قانون بتغییر وتتمیم القانون  رقم »

.مشروع قانون یتعلق بتنظیم الصناعة السینمائیة»

مجال السمعي البصري

المتعلق باالتصال السمعي  77-03مشروع قانون بتغییر وتتمیم القانون  رقم »
.البصري
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جدول یوضح عدد مشاریع النصوص القانونیة والتنظیمیة المبرمجة ضمن المخطط التشریعي لقطاع 
).2021-2017(من االلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي  % 95االتصال، والذي بلغت نسبة إنجازه 

املجال

النصوص عدد

شورة امل

طور النصوص عدد

قبل من الدراسة

ملانية ال ان ال

قيد النصوص عدد

مانة لدى الدراسة

لدى أو كومة ل العامة
النصوص عدد

املجموع

).2021-2017(من االلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي  % 95االتصال، والذي بلغت نسبة إنجازه 

شورةاملجال امل

الرسمية دة ر با
ملانية ال ان ال

املختصة

لدى أو كومة ل العامة

كومية ا القطاعات

املختصة

عداد طور
املجموع

ة املكتو افة 0401030210ال

الة الو 02------02افة الة الو 02------02افة

البصري  02--0101--السم

نما 020514--07الس

املجاورة قوق وا ن املؤلف 03----0102حقوق

عالنات و ار 01--01----ش عالنات و ار 01--01----ش

ن 02------02التكو

تصال قطاع 01------01تنظيم

امة 02------02ا

1904070737املجموع 1904070737املجموع
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اإلداریة؛ الخدمات رقمنة أجل من القطاع في اإللكترونیة الحكومة آلیات إرساء  

النظام المعلوماتي لقطاع االتصال

 اإلداریة؛ المساطر تبسیط
 المعلومة؛ إلى الولوج من الموظفین تمكین
الالزمة واإللكترونیة المعلوماتیة بالمعدات الموظفین تزوید. الالزمة واإللكترونیة المعلوماتیة بالمعدات الموظفین تزوید.
بالدنا منھا تمر التي االستثنائیة الظرفیة ظل في بعد عن العمل آلیات تعزیز 

؛19 - كوفید المستجد كورونا فیروس انتشار بسبب     ؛19 - كوفید المستجد كورونا فیروس انتشار بسبب    
والمترشحین المترشحات  ترشیحات تلقي لتدبیر المعلوماتي التطبیق وتجوید استغالل  

  لشغل الترشیح باب فتح وكذا المھنیة الكفاءة وامتحانات التوظیف  مباریات الجتیاز      لشغل الترشیح باب فتح وكذا المھنیة الكفاءة وامتحانات التوظیف  مباریات الجتیاز    
  إن بعد عن االنتقاء مقابالت وإجراء العلیا والمناصب الشاغرة المسؤولیة مناصب    
ذلك؛ الحال اقتضى    
سنة كل لھا المخصصة البرمجة تحیین خالل من القادمة سنوات لثالث المیزانیة تنزیل.
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المشاریع في طور اإلنجاز في إطار شراكات : المشاریع في طور اإلنجاز في إطار شراكات :
 بوجدةبناء و تجھیز المركز الجھوي الستقبال وتكوین الصحافیین مشروع»

ال ب  ( اع االتص اھم قط غ  2,8س ع مبل یتم دف م و س ون درھ ون  3ملی ملی
. )درھم . )درھم

س  » ع المجل راكة م ار ش ي إط یمة ف ة الحس الم بمدین اء دار اإلع ة بن متابع
ة  یة الالزم ة االرض وفیر القطع ل بت ذي یتكف یمة ال ي للحس اھم (اإلقلیم س ة  یة الالزم ة االرض وفیر القطع ل بت ذي یتكف یمة ال ي للحس اھم (اإلقلیم س

) ملیون درھم 4القطاع في المشروع بمبلغ 
حافیین » وین الص تقبال وتك وي الس ز الجھ اء المرك روع بن ة مش متابع

اء  وفیر الوع ل بت ي تتكف اظور الت ع جماعة الن بالناظور في إطار شراكة م
«

اء  وفیر الوع ل بت ي تتكف اظور الت ع جماعة الن بالناظور في إطار شراكة م
). ملیون درھم 6ساھم القطاع في المشروع بمبلغ (العقاري 
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مشروع میزانیة 

20212021



نفقات الموظفین

2020میزانیة التسییر لقطاع االتصال  
 75.114.059,25 مجموعھ بما االلتزام تم

 من % 97 وصلت تنفیذ بنسبة أي ،درھم
  مبلغ اقتطاع تم( .المفتوحة االعتمادات

 برسم الموظفین نفقات من  درھم 8.357.000

2020میزانیة التسییر لقطاع االتصال  
طبقا للمیزانیة المعدلة

.درھم 1.521.251.000

 متم إلى بالنفقات االلتزام حجم بلغ
  مجموعھ ما ،2020 أكتوبر

 أيدرھم 1.496.284.456,83
.% 98,90 وصلت تنفیذ بنسبة

 برسم الموظفین نفقات من  درھم 8.357.000
 رئیس لمنشور تبعا 2020 لسنة المعدلة المیزانیة
 2020 أبریل 14 بتاریخ 05/2020 رقم الحكومة

 المصاریف وتقلیص الدولة نفقات ترشید أجل من
.)الضروریة النفقات نحو وتوجیھھا .)الضروریة النفقات نحو وتوجیھھا.% 98,90 وصلت تنفیذ بنسبة

نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 مجموعھ بما االلتزام تم
 على درھم 1.421.170.397,58

 والنفقات المعدات نفقات صعید
  حدود في تنفیذ بنسبة أي المختلفة،  حدود في تنفیذ بنسبة أي المختلفة،
98,98 %.

:التالي و تتوزع ھذه النفقات على النحو  :التالي و تتوزع ھذه النفقات على النحو  137



االتصال لقطاع االستثمار میزانیة االتصال لقطاع االستثمار میزانیة

.درھم 409.223.000,13                  2020متم أكتوبر النفقات الملتزم بھا إلى  مجموع •

:التالي تتوزع على الشكل 

إمدادات االستثمار
لفائدة 

:االتصال المؤسسات التابعة لقطاع  
درھم 397.270.000

إمدادات االستثمار لفائدة
:اإلداریة المصالح 

درھم 397.270.000درھم 12.052.000 

درھم  392.570.000تم االلتزام 
.98,81 % أي بنسبة  

درھم 12.052.000 

، تم درھم  6.693.000,13 
.% 55,53االلتزام بنسبة 

138



" صندوق النھوض بالفضاء السمعي البصري واإلعالنات والنشر العمومي" " صندوق النھوض بالفضاء السمعي البصري واإلعالنات والنشر العمومي"

:2020تنفیذ المیزانیة المبرمجة بالحساب الخصوصي برسم 

ا " صندوق النھوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات والنشر العمومي" بلغت مصاریف الحساب الخصوصي للخزینة  م
:جلھا تم تخصیصھا ألداء المتأخرات المبرمجة برسم السنوات الفارطة، مفصلة كاآلتيدرھم  77.030.200,00قدره 

، لفائدة الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة؛درھم  25.000.000- ، لفائدة الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة؛درھم  25.000.000-
: ، لفائدة المركز السینمائي المغربيدرھم 46.000.000 -

؛درھم 20.000.000دعم إنتاج األعمال السینمائیة الوطنیة  •
؛درھم 3.000.000وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة رقمنةدعم  • ؛درھم 3.000.000وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة رقمنةدعم  •
.درھم 23.000.000دعم المھرجانات السینمائیة  •

وكالة المغرب العربي لألنباء؛ ، لفائدةدرھم5.000.000 -
.مصاریف حمالت تواصلیةدرھم،  1.030.200 - .مصاریف حمالت تواصلیةدرھم،  1.030.200 -
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2021میزانیة التسییر لقطاع االتصال 2020میزانیة التسییر لقطاع االتصال  

2021 - 2020

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

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

2021میزانیة التسییر لقطاع االتصال 2020میزانیة التسییر لقطاع االتصال  

میزانیة التسییر للدولة(
).درھم 221.585.343.000

:التالي تتوزع على الشكل 

.  میزانیة التسییر للدولة
میزانیة التسییر للدولة(

.)درھم 225.575.880.000

.  التسییر للدولة

:التالي تتوزع على الشكل 

.القطاع تسییر میزانیة من % 5,40  بنسبة أي درھم 85.044.000.القطاع تسییر میزانیة من % 6  بنسبة أي درھم 85.498.000الموظفون•

.القطاع تسییر میزانیة من % 94,60 بنسبة أي درھم 1.489.928.000 .القطاع تسییر میزانیة من % 94 بنسبة أي درھم 1.336.753.000المعدات والنفقات المختلفة•

درھم 47.653.000: تسییر اإلدارة                                  •

درھم  65.600.000:  دعم للصحافة الوطنیة•

درھم 46.660.000:    دعم للھیئات المھنیة الوطنیة العاملة في قطاع االتصال     •

درھم 51.828.000: تسییر اإلدارة                                          •

درھم 65.600.000:           دعم الصحافة الوطنیة•

درھم 46.660.000: دعم للھیئات المھنیة العاملة في قطاع االتصال     •

درھم 1.325.840.000: إمدادات التسییر لفائدة المؤسسات التابعة للقطاع      •درھم 1.176.840.000: إمدادات التسییر لفائدة المؤسسات التابعة للوزارة •
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2021

2021- 2020

2021میزانیة االستثمار لقطاع االتصال 2020میزانیة االستثمار لقطاع االتصال   2021

من میزانیة %  0.29، وتمثل درھم 424.322.000
  .للدولةاالستثمار 

من میزانیة %  0.33، وتمثل درھم 465.112.000
  .للدولةاالستثمار 

2021میزانیة االستثمار لقطاع االتصال 2020میزانیة االستثمار لقطاع االتصال  

میزانیة االستثمار للدولة(
.)درھم 142.625.185.000

  .للدولةاالستثمار 

میزانیة االستثمار للدولة(
.)درھم 137.022.220.000

  .للدولةاالستثمار 

. درھم 450.112.000. درھم 409.322.000األداء اعتمادات•

:التالي تتوزع على الشكل 

االلتزام اعتمادات•

. درھم 409.322.000

. درھم 15.000.000

. درھم 450.112.000

. درھم 15.000.000
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2021میزانیة التسییر لقطاع االتصال 2020میزانیة التسییر لقطاع االتصال  

2020 - 20212020 - 2021

"  صندوق النھوض بالفضاء السمعي البصري واإلعالنات والنشر العمومي"

. من میزانیة التسییر للدولة%  0.64، وتمثل درھم 1.422.251.000

2021میزانیة التسییر لقطاع االتصال 2020میزانیة التسییر لقطاع االتصال   "  صندوق النھوض بالفضاء السمعي البصري واإلعالنات والنشر العمومي"

2021برمجة اعتمادات الحساب الخصوصي برسم السنة المالیة 
)2020نفس االعتمادات كانت مبرمجة برسم ( 

 درھم 000.000.370: ما قدره  2021برسم السنة المالیة المبرمجة لھذا الصندوق  االعتماداتبلغت
 :منھ وتستفید        

میزانیة التسییر للدولة(
).درھم 221.585.343.000

:التالي تتوزع على الشكل 

درھم 120.000.000: الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة  -1
درھم 6.000.000: وكالة المغرب العربي لألنباء  -2
درھم 5.000.000: الحمالت التواصلیة الدراسات العامة و -3

.القطاع تسییر میزانیة من % 6  بنسبة أي درھم 85.498.000

درھم 5.000.000: الحمالت التواصلیة الدراسات العامة و -3
:موزعة كما یلي درھم  216.000.000: المغربي السینمائي المركز -4

 درھم 75.000.000:    شركات إنتاج األعمال السمعیة البصریة والسینمائیة دعم

.القطاع تسییر میزانیة من % 94 بنسبة أي درھم 1.336.753.000 درھم 31.000.000:   المھرجانات السینمائیة  
درھم 10.000.000:       تحدیث وبناء القاعات السینمائیة 
   درھم 100.000.000:  دعم اإلنتاج األجنبي  بالمغرب لألعمال السمعیة البصریة والسینما

درھم 23.000.000: موزعة اعتمادات غیر  -5
   درھم 100.000.000:  دعم اإلنتاج األجنبي  بالمغرب لألعمال السمعیة البصریة والسینما
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لقطاع االتصال العامة المیزانیةتطور 
2021 - 2015مابین سنة  

ارتفاع

+ 392 777 000

بالدرھم

2 000 000 000

2 500 000 000

+ 392 777 000

1 500 000 000

2 000 000 000

1 000 000 000

 2015سنة  2016سنة  2017سنة  2018سنة  2019سنة  2020سنة  2021سنة 
0

500 000 000

 2015سنة  2016سنة  2017سنة  2018سنة  2019سنة  2020سنة  2021سنة 
میزانیة القطاع 2 040 084 0 1 846 573 0 1 716 959 0 1 689 433 0 1 683 007 0 1 691 175 0 1 647 307 0
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لقطاع االتصال التسیرمیزانیة تطور 
2021 - 2015مابین سنة  

1 200 000 000

1 400 000 000

1 600 000 000 ارتفاع

بالدرھم320045000+

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

0

200 000 000

400 000 000

میزانیة التسییر
000 972 574 1  2021سنة 000 972 574 1  2021سنة 
000 251 422 1  2020سنة 
000 637 292 1  2019سنة 
000 131 287 1  2018سنة 
000 795 281 1  2017سنة 
000 695 284 1  2016سنة 
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000 695 284 1  2016سنة 
000 927 254 1  2015سنة 



لقطاع االتصال االسثمارمیزانیة تطور 
2021 - 2015مابین سنة  

بالدرھم

460 000 000

480 000 000

ارتفاع

400 000 000

420 000 000

440 000 000

460 000 000

+72732000

340 000 000

360 000 000

380 000 000

میزانیة االستثمار
000 112 465  2021سنة 000 112 465  2021سنة 
000 322 424  2020سنة 
000 322 424  2019سنة 
000 302 402  2018سنة 
000 212 401  2017سنة 
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000 480 406  2016سنة 
000 380 392  2015سنة 



تطور مداخیل صندوق النھوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات وبالنشر العمومي
2020إلى متم شھر أكتوبر  2012خالل الفترة الممتدة من   2020إلى متم شھر أكتوبر  2012خالل الفترة الممتدة من  

35000000

40000000

45000000

2

20000000

25000000

30000000

35000000

Recettes de la Gestion

1

3

0

50000000

10000000

15000000
3

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) 2019 (2) 2020 (3)

الوطنیة؛استثنائیة مرصودة من طرف وزارة االقتصاد والمالیة موجھة لدعم إنتاج األعمال السینمائیة  مداخیلدرھم   55.000.000,00) 1(

بالمغرب؛تم رصدھا من المیزانیة العامة لتمویل مخصصات الصندوق لدعم إنتاج األعمال السینمائیة األجنبیة  مداخیلدرھم  190.000.000,00) 2(

.تم رصدھا من المیزانیة العامة لتمویل مخصصات الصندوق مداخیلدرھم  174.090.574,00) 3(
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  ملخــــــص المناقشــــــة العامــــــةملخــــــص المناقشــــــة العامــــــة
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العامة املناقشة ص العامةم املناقشة ص الثقافةم لوزارة الفرعية انية امل الثقافةملشروع لوزارة الفرعية انية امل ملشروع

اضة والر اضةوالشباب والر   والشباب

املالية السنة املاليةبرسم السنة     22002211برسم
 

شارون املس والسادة السيدات أشاد العام، النقاش ل مس

اضة والر والشباب الثقافة ر وز السيد ألقاه الذي والشامل القيم بالعرض

ي دقيقةتوالذي معطيات عدة الثقافةضمن قطاعات حول ة ووا

جتماعية القطاعات ذه أن علما تصال، و اضة والر والشباب

جتماعية قوق ا وع جتما انب ا ع م م تأث ا ل قتصادية و

العدالة مقومات إحدى عد و التنموي النموذج ما م قطبا ل ش ال

ال امات ال ضمن واملجالية الدوليةجتماعية   .بالد

ذا ن مضام تقديم أثناء اتبعت ال يدة ا ية باملن ھ التنو وتم

بخصوصيات يد ا ملام ع يدل فإنما ء، ع دل إن ذا و العرض،

سان ع محاوره ك ال تم وأنھ خاصة املتداخلة، القطاعات ذه

كما واجتماعية، اقتصادية تنمية ل أصل عت ساالذي املحور أنھ

تنموي  نموذج   .ألي

اتيجيةتوتم س القطاعات ذه عتناء ضرورة إ الدعوة

ديد ا التنموي النموذج أسس بناء إطار ا ستحق ال انة امل ا وإعطا

ع أبان الذي ا ا النموذج معوقات منوتجاوز د ا قدرتھ عدم

واملجالي جتماعية املبادراتالفوارق ميع دفا املواطن واعتبار ة

  . العمومية

ناء و ات ولو إلعادة فرصة املرحلة ذه ل ش أن ع اح وتم

ثروة الشباب عت مجتمع ، جتما والتضامن والتماسك املعرفة مجتمع

والثقافة للتنمية ومحرك مسو حقيقية ومثرأسمال التعليمنمر دمج
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وا عالم، سديةو ا والسالمة ة ال لبناء حقيقي مدخل اضة لر

العامليةواس التنافسية مستوى لرفع   .ثمار

غ قطاع القطاع ذا أن ن، شار املس السادة أحد الحظ ن ح

عاقب إ بالنظر التعديل3ثابت ذا وأن عية شر والية من أقل وزراء

و  القطاع، لتقدم حقيقيا عائقا ل ش ومي يةا الب ع سلبيا ا تأث

ات التغ ة لك يجة ن طبيعية وغ ثابتة غ ية ب أصبحت وال ة دار

العمل ومخططات امج وال جراءات ا غ ا ع تب ي   .وال

ا طرح ال ساؤالت وال ستفسارات أغلب وتمحورت ذا،

فيما الثالث القطاعات حول ن شار املس والسادة   :يالسيدات

 الثقافة   :قطاع

الوزارة ذه لدعم جديدة وأطر جديدة طرق ار ابت إ الدعوة تمت

الذي ام ال الدور إ شارة مع دمات، ا وتقديم القرب سياسة وتفعيل

إذ ن، للمواطن دمات ا ب تقر دف املحلية ماعات ا بھ تقوم أن يمكن

اتفاقيات الوزارة عقد ضرورة إ الدعوة ماعاتتمت ا مع ات للشرا

الشأن ذا   .املحلية

إعطاء عدم أسباب حول شارات املس السيدات إحدى ت واستغر

ال ل وللمشا الثقافة لقطاع ة الضرور ة ولو و الالزمة العناية ومة ا

داعية ورونا، جائحة تداعيات إثر ع كب ل ش تفاقمت وال ا ش ع

مي أ إ السياق الصناعةنفس ودعم حقيقية اتيجية اس وضع ة

والثقافية   .بداعية

الثقافة قطاع دعم شأن ومة ا احات اق عن ساؤل ال وتم

الفئات من العديد تضرر عد القطاع ذا ا ن س ال اتيجية س و

ائحة ا تداعيات   .من
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دعم من ستفيدون ال ن ثقافي ن فاعل وجود إ شارة وتمت

ةا دار جراءات عقد و ة مسطر عراقيل لوجود نظرا   .لوزارة

بوتم ح يالتصر املغر لور الفل فنانوا ق الذي الكب الضرر

حيث ائحة، ا جراء الشر نوب ا بمنطقة فالم وتقن ومبارس وال

بطاقة ع يتوفرون وال دعم أي من ستفيدوا لم م مرالأ و و فنان،

أ إذالذي جتماعية، م شاش تفاقم من وزاد سري، م استقرار ع ثر

ل املشا ع الوقوف قصد املنطقة ذه ل ميدانية ارة بز القيام اح اق تم

للساكنة قيقية   .ا

دور شأن املحلية ماعات ا مع شراكة اتفاقيات عقد اح اق وتم

ش للمواطن العمومية دمة ا توف يتم ح ناءالثقافة ب يليق ل

  .سان

اجتما قطاع اضة والر والشباب الثقافة قطاع أن اعتبار وتم

القطاعات ذه ألن ة وال التعليم بقطا طھ ر يتم أن جب و بامتياز،

دفھ يبقى الذي اص ا القطاع س ول سان بناء أساسا م املتداخلة

ح الر تحقيق و   .سا

املتدخ من العديد نوذكر املوسيقي منھ استفاد الذي الدعم ن ل

املضبوطة، املعاي غياب ظل الفعل وردود دل ا من العديد أثار والذي

ع توز والشفافية ة ا وال الديمقراطية مبادئ إرساء إ الدعوة مع

نا و ن، ملرت استفادت وفئات ستفد لم فئات ناك وأن خاصة الدعم،

امل نة ال تتحمل أن ايجب مسؤولي الدعم ع بتوز ستفسار،لفة وتم

الثقافيةأيضا املقا شبكة لدعم ة رؤ أي ناك انت   .إن

وإجراءذا، لألطفال سبة بال الثقافية امج ال يع ح واق

ا سنو تنظم ا أ علما للقراءة، دعمذا ،مسابقة يتم وح ة، ج من

أخرى  ة ج من   .الكتاب
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ض ع التأكيد موسيقىوتم يمارسون الذين الشباب يع رورة

تمام با تحظى وال احاالشارع اق مع الشابةاحتضانملارة الفئة ذه

الشباب   .دور

نو  املتدخل من عدد اضةأبرز الر وكذا املدرسية، اضة الر مية أ

التعليم إطار مة م شطة كأ واملسرح املوسيقى برمجة وكذلك امعية، ا

عامبتدا ل ش باملوسيقى تمام و   .ي

شار  املس السادة أحد تداخال و والحظ ناك أن القطاعاتن ن ب

اضعة الوزارة،لا الثقافةكذه ون ،مثالقطاع ي أن يجب عا الذي  تا

أنل فيمكن تصال أما سان، بناء مرتكزات من ا أل والتعليم بية ل

الطفولة أن ن ح أخرى، يآت ل قطاعاتيخضع مع متداخل موضوع

ة سو ال شطة و الطفولة حول ة إدار ية ب ا لد وزارة ناك و ،أخرى،

أن يمكن ة سو ال ندية و الوط للتعاون تخضع أن تحتيمكن ون ت

ا إخضاعوصاية اح اق وتم كما املرأة، ة مدير ع تتوفر أخرى لوزارة

والتعم ان س لوزارة ة ثر الةالبنايات و بإعداد القيام يجب إذ ،

اختصاصلل اضة والر والشباب الثقافة لوزارة يبقى ح ة ثر بنايات

املعماري  س ول الثقا   .التدب

وجود إ شارة معلقة وتمت برامج ميع"عدة ل القراءة نامج ،"ك

ل ش ح القراءة برامج ن الفائز طفال دعم ع التأكيد تم واكما

بالبيوت املوجودة الكتب قلة أمام خاصة بالقراءة، طفال تمام ال حافزا

ونية لك زة ج و الوسائل ساح واك ية   .املغر

املجلس ر تقار ع لالضطالع املعتمدة الصيغة عن ساؤل ال وتم

نة، امل أخالقيات مستوى ع أسا دور لھ أن علما افة، لل الوط

الناحي من الوزارةوأيضا أن أم املؤسساتية، فقطسة الوصية بقى

تھ ان م   .ع
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منو  ستغراب املؤلفتم قوق ي املغر املكتب إدراج غياب

العرض محاور ضمن املجاورة قوق نووا شار املس مجلس حق من

ومالية انية م تفاصيل ع يضطلع أن ة والدستور عية شر ال املؤسسة

ي املغر ناقوقاملكتب ميتملؤلف أل   .ھبالنظر

والفنون،يوتم الثقافة لقطاع عمومية اتيجية اس غياب ل

ئة ب توفر والفن للثقافة يضمن ل ش ، شمو تنظي ن ع تقوم

إ حققت إضافة والديمقراطية، لقطاعالتنمية اتيجية اس ة رؤ غياب

وطن وإبداعية ثقافية صناعة وغياب والفن، حقيقيةالثقافة أن،ية علما

املغرب، الوظائف آالف شغل بداعية و الثقافية الصناعات قطاع

جتما لالقتصاد ة ع. ورك اقتصاده عتمد ال املغرب ان فإذا

املدخول من والرفع السياحة، ع ن يرا و ف ة قو فالحة أو ة قو صناعة

الثقا املنتوج جودة ع يتوقف بماالسيا الثقافية امج ال وقيمة

ل البصريذلك السم عالم و واملسرح، للموسيقى الفرعية القطاعات

ذات شطة و دمات ا وجميع ة، ر والتصو ميلة ا والفنون نما، والس

تمالصلة، ولألسف أنھ غ ، الثقا ثراتنا تأثث ال لور الفل ومجموعات

املج ذه و الفئات ذه مال ستفدإ ولم ائحة ا ظل خاصة موعات

طرف من ا ف مع ة لور فل مجموعات عدة ناك أن علما دعم، أي من

أيضا عالقة لھ السيا القطاع يع أن إ إضافة و، س اليو منظمة

الثقافية العروض و الوط اث   . بال

الصناعاتفاعتبار وتم قطاع ا م مّر ال جبارّي ود الر ة

الّتنظيم وضعف ات صعو من ي عا الذي بداعّية، و الثقافية

ذه اقتصاد خلق حيث بإضعافھ، تنذر قتصادي، الّنموذج شاشة و

وسط والشرق قيا أفر املاضية مس ا السنوات مدى ع الصناعات

من بـ2.5أك تقدر انية وم عمل فرصة إيرادات% 3مليون إجما من

العال املستوى ع الصناعات  .ذه
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أن إ روأش ّ اتقر والبي ّ جتما و قتصادي أوملجلس

الثقافة"بـ اقتصادّيات بجعل كفيلة جديدة عمومّية سياسة اج ان ضرورة

بالدنا قتصادّية للّتنمية حقيقّية إ"دعامة ودعا س"، الّتأس

الثقاف حول وطنّية اتيجية املشروعالس قلب ما عل بداع، و ة

العمومّية السياسات ّل ما وإدماج ّي، املغر والّتنموّي ّ جتم
ُ
  .امل

بتخصيص القبول كيفية عن ساؤل ال لثالث50وتم ما منصب

إ القطاع ذا ل املخصصة املالية املناصب عدد رفع اح اق وتم قطاعات،

قل100 ع   .منصب

لتضر  يجة صرحتون ائحة، ا تداعيات من القطاع ذا فدرالّيةر

جائحة تأث قدر و م در ملياري بأّن بداعّية و قافّية
ّ
الث الّصناعات

إ" ورونا" ودعت الصناعات، ذه إلنقاذ"ع الية است 100إجراءات

م شغل منصب نة"دّد ألف الّرا زمة ب س باملغرب القطاع ،.  

إح وصرحت الذا، ة يو الب ل باملشا شارات املس السيدات دى

ي فيما تتمثل وال القطاع ذا ا م ي   :عا

التحتيــــــة - يــــــات الب ــــــ نْقــــــص لوجــــــود شــــــ القــــــدرات ثمار اســــــ وعــــــدم

 ،فعال

ن - مل اجتماعيـــــة شاشـــــةـــــوضـــــعية بال ســـــم ت والفنـــــون الثقافـــــة قطـــــاع

صعيد ع مزمن استقرار شغيل، وعدم  ال

الفاعل - م،عدد شت و  ن

ســـوى - تمثـــل ال ـــ ال الثقافـــة وزارة انيـــة م انيـــة% 0.25ضـــعف م مـــن

ــــــم در املليــــــار ــــــاد بال تتجــــــاوز ال ــــــ ال ن، املــــــانح مــــــوارد ــــــ و الدولــــــة،

ا، مـــوارده،ســـنو إلنتـــاج منـــتج قطـــاع ـــ إ القطـــاع ـــل تحو اح ـــ اق تـــم إذ

سان تنمية م م م قطاع أنھ علما ي، ذا ل بتمو يقوم  ،وح
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الثقافيــــــــــة - التحتيــــــــــة ــــــــــ للب ــــــــــا املت ــــــــــ غ ــــــــــع ئــــــــــة،التوز الب شاشــــــــــة و

للثقافة اضنة   ،ا

الدعمو  مستوى لوحظع املضبوطة، املعاي املطالبةغياب وتمت ،

املبادئب ام واح الدعم ع املشرفة نة ال املسؤولية توفر ضرورة

الدعم ع لتوز   .الديمقراطية

عن ساؤل ال وتم بقانونمآلذا، املتعلقة التطبيقية املراسيم

التنفيذ ح إ عد تخرج لم وال  .الفنان

 اضة والر الشباب   :قطاع

الشباب عقلية ع تط أصبحت جديدة عادات ناك أن لوحظ

الشباب تأط أجل من مة م إجراءات اتخاذ ستوجب مما م، وتصرفا

يك إلصالح الوزارة وإقرار تمواحتوائھ قد وأنھ خاصة طار، ذا

لدعم اجتماعية ة مقار وضع اح اق وتم الشباب، دور من كب عدد إقفال

بھ موا ع ينفتح ح   .الشباب

شاء إ أجل من ا القيام يمكن ال انيات م عن ساؤل ال وتم

عرف ال القروي الطفل وأن خاصة القروي، العالم اضية الر املالعب

أنوا اضةح الر   .ع

انية امل مص عن ساؤل ال تم الصيفية، املخيمات خصوص و

ائحة، ا ذه ظل تصرف لم وأنھ خاصة املخيمات، ذه ل املخصصة

ا باعتبار للتخييم الوطنية امعة ا مع شراكة عقد إ الدعوة وتمت

التخييم مجال املوجود شر ال الفراغ وتدارك أسا ك   .شر

امللقا العرض تطرق عدم أسباب عن ستفسار النواديةوتم إ

ساء لل جتما ن والتمك النوع عن عيدة انت وإن ة سو   .ال
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التعاطي قانون عن ديث ا عدم أسباب عن ساؤل ال وتم

أثر أي يوجد ال أنھ أو الواقع، أرض ع تفعيلھ تم وإن شطات، للم

ال اضية الر بالساحة شطات   .وطنيةللم

خاصة ضانة ا دور بھ تقوم الذي ام ال الدور إ شارة وتمت

ضانة ا دور ر تطو مية أ إ الدعوة تمت إذ العامالت، ساء لل سبة بال

يبقى وأنھ خاصة ا، عدد ادة ز ع والعمل ة الضرور انيات م ا وإعطا

الوط املستوى ع قليل   .جد

تفعيل ضرورة إ الدعوة املالعبوتمت شأن القرب سياسة

اضية املح)ملعب800(الر ماعات ا عض وإعطاء خاصة، لألسبقية لية

املجالية العدالة تفعيل مية أ ع اح مع عقاري، وعاء ع تتوفر ال

لبعض املخصصة انية امل ون إ إضافة مشة، امل باملناطق خاصة

يطر  لم الشأن ذا ماعات وا ات منذا غي أي ا عل سنوات،10أ

وال الشر نوب ا ة ج خاصة ات، ا عض ش م يتم التا و

ثقافية ومركبات اضية ر مالعب إ ماسة   .حاجة

إنجاز خصوص مآل800و عن ساؤل ال تم للقرب، 700ملعب

إنجاز عن التحدث تم وأنھ خاصة للقرب، فقط100ملعب للقرب   .ملعب

نواديوتم شاء إ شأن املحلية ماعات ا مع ات شرا عقد اح اق

وزارة عة ومتا وتأط وصاية تحت وذلك حضانة دور وكذا املة، مت اضية ر

اضة والر والشباب بإجراء. الثقافة السماح أسباب عن ساؤل ال وتم ذا،

عدة يل معھ خلف مما ائحة، ا ظل اضية الر ات املبار عض

ب نإصابات اضي والر ن الالعب   .صفوف

وم مف عن عيد اقتصاد ، ا ا ا الر قتصاد أن اعتبار وتم

ى الك امعات وا معيات ا إ النظر تم ما إذا ، التضام قتصاد

عة للمتا الدعم خضوع ضرورة ع التأكيد مع الدعم، من املستفيدة

التحمالت   .ولدفاتر
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ا السيدات إحدى وتطرقت يذا، عا ل مشا عدة إ ملتدخالت

ي ا إجمال يمكن القطاع، ذا ا  :م

منھ - ي عا الذي ول امل صاص نديةدور  ؤسساتما و الشباب

اضية الر واملؤسسات الطفولة حماية ومراكز ة سو  ،ال

ز - ينا ما ا ش ع ال ة املزر املساعدة2000الوضعية طر من إطار

الش بدور ضات(:بابالعاملة التعو ية،زالة ال التغطية عدام ا

جتماعية ب) و مت ال ان للوزارة سبق ملف و جادو حوار فتح

ملقتضيات طر ذه خضوع بضرورة واملطالبة لھ، حل إيجاد أفق

الشغل  .مدونة

الالزمة - ماية ا توف الطفولةعدم حماية مجا ن منللعامل

قخطار ت نمال انح ا حداث مع العمل ة لصعو نظرا

املراكز ذه ع ن ضوعدم.املحال الليليةمعو راسة ا ذهعن

 .راكزامل

سياسة - ا دور باعتبار الشباب بدور للشباب املقدم العرض تقادم

ع بناء ا شط أ ن ومضام ا برامج ن تحي وعدم جتما دماج

قوق ونية ال    ،سانالقيم

امل - الطفولةاملختصةراكز قلة احماية عدد ساير ال تطورال

و  حداث جنوح رة املؤسساتمراجعةظا ذه شتغال ية من

خالصات من قوقو انطالقا الوط املجلس ر تقر توصيات

سنة أعده الذي عنوان2013سان مراكز" تحت طفال

خطر  طفولة ماية الطفل؛ا ماية مندمجة سياسة أجل  من
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السوسيول املرصودة اليةاملعتماداتقلة  - للقرب-لمراكز اضية ر

اضية الر وضبطوالقاعات ا تقدم ال دمات ا جودة من للرفع

ا عرف ال والعشوائية الفو ظل ا سي و ا  .تدب

ب - املرتبطة ل املشا الدعاستمرار تقديم وآليات العموميمساطر م

الھ أش يحرمبمختلف اتمما وا الفئات مختلف  ؛استفادة

ا، - مي أ من الرغم ع املدرسية اضة الر عن  التخ

ال - التخييم مراكز خدمة يطبع يزال ال الذي الكب يالضعف عا

و  التحتية ا يا ب ضعف الذيمن التأط الفرص افؤ ت عدم

د يات ولو معينة ات ج عمليةتكرسھ اك وإر ش شو ال ع أبت

ع، للر ع منا وخلق  التخييم

قاليم، - و ات ا ن ب اصلة ا والتفاوتات الـكب شروطالنقص

الوأداء باملؤسسات و العمل ة اضيةالبو  .ر

املتنقلة، - الشباب دور م تف  عدم

الالتمركز - تفعيل دون ة و ا إنزال يمكن العنصروإال شراك

و ا شري وي ال العنصر يل تأ   .ضرورة

 تصال  :قطاع

ع الوطنية ذاعات بھ قامت الذي الكب بالدور ھ التنو تم

وفيد اء بو ن املواطن توعية   .19-مستوى

مستوى ع اصل ا الكب النقص إبراز تم نما، بالس يتعلق وفيما

شاركية ة مقار ن اح اق تم إذ نمائية، الس القاعات ذاعدد

رجانات م مستوى ع عرض ية مغر أفالم ناك أن علما صوص، ا

محليا ا عرض يتم وال   .عاملية
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نما، الس مجال ل مشا لتجاوز حة املق لول ا حول ستفسار وتم

القطاع ذا جودة ن لتحس سياسية إرادة غياب ظل   .خاصة

ات  شر ق الذي الكب التضرر إ شارة جراءوتمت ار ش

والذي ائحة سبةيا ب با تقر السياق%50قدر ذا ساؤل ال تم إذ ،

افة ال دعم وكيفية املتضررة، ات الشر ذه لدعم حة املق لول ا عن

الية ا زمة يجة   .ن

املناطق، ببعض ي نما الس القطاع يع ضرورة ع اح وتم

بمؤ تزخر وال ورزازات، منطقة ةخاصة وج ا جعل عالية طبيعية الت

ن واملنتج ن واملخرج ن املمثل ر نألش إيجادالعاملي إ الدعوة تمت إذ ،

ط نما،ور الس قاعات االت إش شأن ل نالوزارة بمنتج تصاالت

املنطقة ذه املحلية ماعات ا مع شراكة اتفاقيات وعقد ن، عاملي

امل ذه ا ش ع ل مشا عدة من روج   .نطقةل

أن غ ، معاي عدة م تل الرقمية افة ال أن إ شارة وتمت

قة طر أن كما فة، مز أخبار عدة تداول تم و سطحية، أصبحت خبار

الدقيق التحليل عن البعد ل تبعد ا   .تناول

مع ة ال وزارة تواصل قة طر حول املتدخالت إحدى ت واستغر

مع ائحة ا إبان ن تتواصلاملواطن ،ولم تق ل ش تتعامل لم ا أ ة ت

سية تحس برامج غياب الحظت كما ، وموضو وا ل تثقيفية،ش

منھ، الوقاية وكيفية وس الف بخطورة س للتحس ائحة ا حول ية و وت

أ منطقيةنكما غ ا اعت ، الص ر ا رفع عد تمت ال جراءات

املوا جعل ما و و معوارتجالية، ومقنع ي إيجا ل ش يتجاوب ال طن

ة از ح   .جراءات

ة، التلفز القنوات ع املعروضة ة التلفز امج ال زالة ولوحظ

السياسية امج ال غياب إ   .إضافة
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إذا عما ساؤل ال تم القطاع، تدب امة ا موضوع خصوص و

املجلس ر تقار مع تماشيا داخ افتحاص إجراء يتم ساباتان ل ع

عنھ؟ الصادرة التوصيات حول الوقوف تم حد أي   .وإ

ح مق مآل عن ساؤل ال وإنالوتم ملانية، ال بالقناة املتعلق قانون

شأنھ مشروع تقديم تم س   .ان

إحدى ت ونو ةالسيداتذا، ار ش بالوصالت املتدخالت

وفيد اء و حول تتم ال عالمية اعتماد19-واملواكبة تم وقد خاصة ،

عالمية امج ال ضمن غية   .ماز

رقابة حول ستفسار ا"وتم ا باألطفال" ال املتعلقة امج ال شأن

عن وكذا ولوجية، سي ية تر ع امج ال ذه مقدموا يتوفر أن إ والدعوة

قوق ا ا ان عد ذلك أن اعتبار مع املغتصب الطفل وجھ كشف أسباب

  .لالطف

قطاع لة ي مستوى ع املتدخالت السيدات إحدى وأبدت

التالية باملالحظات   :تصال

ــي - املر عــالم ــر تحر مــن والتخــوف ــ الكب دد ــ ــوأنحيــث،ال املغــرب

القطاع يحرر لم الذي املنطقة الوحيد   .البلد

انھ - م يراوح ي املغر عالم يزال ال ودة ا الية   .إش

ا - امج ـــــ ال ـــــاقلـــــة ي ب وضـــــعف والتحليليـــــة ـــــة خبار واملجـــــالت ـــــة وار

مجاتية   .ال

عالمية الرسالة مستوى السمعية،وع عالم وسائل أن ت اعت

مواكبة ستطع لم ة البصر خاصة ة االبصر جتماعيةلتحوالتمختلف

الرئ ودوره املغرب ا عرف سان،ال وحقوق ات ر ا س تكر

العامتنو و  الرأي ور جتماعية شئة والت وتوجيھوالتأط وإثارة إغناء
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املجتم التنوع وإبراز العام الشأن قضايا تدب حول اليومي النقاش

السياسية،   والتعددية

أنھ ت استغر امة، ا مستوى القطبولنلم وع شاء إ يتم

ماالعمومي ل ن العموميت ن الشركت أن من الرغم العامع املدير ،نفس

تحظىزالتال و  ال ع، ر ات الشر نفس ع ترسو ة التلفز نتاجات م أ

مة صفقات ل ش العمومي للقطب نتاج ع بمشار    .دائما

انت إذا عما ساءلت عو ر ات الشر نتاجعتتوفرذه لوازم

و أو  ن وتقني وأطر تقنية معدات من نتاج، نتنفيذ ا،مستخدم و

نتاج تنفيذ مراحل علمامأ. تدخل القناة، وموظفي معدات ستغل ا أ

سع ال قائمة تدخل ة شر ال واملوارد املعدات ذه للمنتوج) devis(أن

البصري  اتذهصرحتلو .السم لإلنتاج(الشر لدىابأجراء) املنفذة

جتما الضمان وم،صندوق أنھ سنةنذعلما ن طريتمعشر إقصاء

ن ومخرج ن منتج من القناة داخل ناملحلية   .)SNRT + 2M(بالقنات

القنواتو  من الباقة ذه شاء ا من دف ال ون من الرغم ع

الوط نتاج من الرفع و العمومي القطب والعامة املتخصصة

فإن البصري شبكالسم ديد ا الوط نتاج الحصة امج ال ة

بثا%20تتعدى أك القديمة امج ال وتظل البث،، إعادة القنواتمع

ة مصر و تركية من ية جن املسلسالت إ باإلضافة الالوطنية،

القنواتأصب لبعض ساس السمة   . حت

حولو  ستفسار القنواتتم ذه وأنھجدوى من، تحقيقالبد فتح

جوانب ع نللوقوف بالقنات نتاج   .تدب

معينا،و  ورا جم دف س أصبحت الثانية القناة أن إ شارة تمت

عض حلقات بث إعادة يتم كما رديئة، أصبحت املقدمة امج ال أن كما

الواحد اليوم مرات ثالث   .املسلسالت
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ال أن اعتبار للقناةوتم قتصادي النماذجنموذج أغرب من الثانية

يماالع سن ولو الدولة لف ت ال ال العمومية دمة ا امات ال ن ب الم

التحمالت ودف بالقانون جدا املقيدة حية والر عددا واحدا يفرض الذي

ار ش لبث امات ل من   .معينا

للقناة املالية الوضعية أن شارات املس السيدات إحدى وذكرت

يقال،2Mالثانية ما أقل مالية ارثيةوضعية ا أ ا سبق،ع وال

سنة سابات ل ع مقلقة2018للمجلس ا و ب ا وصف إذ،أن

بـ ر التقر ا قدر ة سنو خسائر وتتكبد سلبية، صافية نتائج 98,4تحقق

سن ن ب م در خسارة،2017و2008مليون يجة مقارنةن النفقات م

تراجعا،باملوارد إال د تز ال واليوم ات، ل انيةةوماخصص مليون65م

ومة،در  ا ذه مج منذ سنة ل ك تمثلالم املضافة باملائة50قيمة

ح تمكن ال املضافة القيمة فإن السنوات عض و ، سي ال نفقات من

ن املوظف نفقات غطية   .من

النظر إعادة ضرورة اح اق تم العموميةالسياساتوختاما،

توج وتفاعوإعادة ا وحضور ا قدر ت أثب ال القطاعات، نحو اا ل

املجتمع ية ورفا أمن ووضعضمان القطاعات، ذه ل شمولية ة مقار

ن املتدخل من العديد ا ف تتقاطع ال فقية و وأالعرضانية ت، يأن

للوسيط بمشروع ومة    .ا

ع التأكيد الثقاضرورةوتم وزارة انية م من والشبابالرفع فة

سبةو  إ اضة للدولة%1الر العامة انية امل   .ضمن
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ر وز السيد ة رأجو وز السيد ة و أجو و الثقافة اضةالثقافة والر اضةالشباب والر   الشباب

    
  

ا أبدا ال احات ق و ستفسارات و املالحظات ر الوز السيد ثمن

تمام ا عن تنم وال شارون، املس والسادة والسادةالسيدات السيدات

بناء اتي س ا بدور م ووع الثالث القطاعات ذه ن املتدخل

ال وتفعيل يمكنسان، ال ة شر ال التنمية أن ا معر التنموي، نموذج

طبقة ع يتوفر شري ال الرأسمال أن غ التمدرس، سنوات عدد ا قياس

دمات ل والولوج بداعية والثقافة امل التنوع تحديد جب و إبداعية،

ي املغر للمواطن الفكري املجال وتوسيع والفن   .الثقافية

مقت وجود إ برسموأشار املالية قانون مشروع ضمن م م

املالية سبة2021السنة بال الدخل ع بة الضر إعفاء يتمثل طارإل ،

محددة غ عمل قتصادي)CDI(عقود السياق إ بالنظر خاصة ،

لتحقيق التوازنات ع صة حر املالية وزارة أن حيث ، ا ا جتما و

ن ب جتماعية العدالة من دنوع ا ع ساعد م م إجراء و و جيال،

الشابة للفئة البطالة   .من

ع أثرت قد ائحة ا أن ذكر املساعدة، طر موضوع خصوص و

فئة وأن القطاعية، واملنظمات لألفراد امتحان وجاءت الدول، من العديد

ز تنا ال املساعدة كما1843طر م، م عمل تقوم فئة مساعد، إطار

معأنھ شراكة قطا س ول أفقي حل وإيجاد م وضعي ن تحس يجب

ن معني ن آخر اء وشر الداخلية ووزارة واملالية قتصاد   .وزارة

كما حقيقي، عمومي قطب يوجد ال الواقعية الناحية من أنھ وصرح

إلعادة ورش وجود إ ا مش بإصالحھ، ع سر ال ضرورة فرضت ائحة ا أن

القطب مؤسسات لة للقطبي املالية لة ي ال إعادة يجب كما العمومي،

ذا مندمجة ة رؤ غياب إ إضافة والبصري، السم العمومي
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ديث ا ثم العمومي، للقطب قتصادي النموذج تحديد يجب إذ الشأن،

نامج ال وعقد التحمالت دف عن ذلك   .عد

مع مشروع وجود إ ر " SNRT"وأشار قناة خلق أجل اضيةمن

حياء اضة بر تم س   .للشباب

أو تفك مجرد أنھ أو املتنقلة، الشباب دور موضوع خصوص و

ناك وأن خاصة شيط، والت الثقافية مجة ال و منھ دف وال اح، اق

مة م ة تجر ون ست التا و القروي، بالعالم واملواسم سبو السوق

نتائج ت القرويس العالم مستوى ع خاصة عد، فيما   .ا

أن فذكر الوزارة، ذه ضمن قطاعات عدة بجمع يتعلق فيما وأما

ا تح ة منضو للمواطن، الثالث الوقت وزارة بمثابة الوزارة ذه

الوزارة: قطاعات اتيجية اس أن وصرح الثقافة، تصال، اضة، الر

م مع شتغال ع عتمد دارةوالقطاع من تأط و الدراسات   .اتب

التحمالت دف أن ذكر الفنان، بطاقة خصوص أعطى2021و

سبة بال خاصة ن، املوظف غ ن للفنان البطاقة ذه حمل ة ولو

يتعلق آخر وجزء اضة الر بقانون مرتبط ا م البعض أن إذ الدعم، ملسألة

  .1958بقانون

م شراكة عقد تم س أنھ مباراةوأبرز إلجراء الوطنية بية ال وزارة ع

القراءة عملية ع طفال يع دف   .للقراءة

ا كب انخفاضا عرفت ار، ش ثمار س و ار ش انية م أن وأفاد

ليتعاملوا اص ا والقطاع املقاوالت السياق نفس داعيا ائحة ا يجة ن

و الورقية ف ال دعم قصد مواطن ونيةسلوك   .لك

يتعلق جيد ون م ع تحتوي الثقافية اتيجية س أن واعت

والقطاعات الثقا القطاع ن ب عالقة ناك أن نا مب ، القيا باالقتصاد
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من ستمكن وال القيا قتصاد حول دراسة وجود إ ا ومش خرى،

الدولة انية م ع ه وتأث ي با ا التحف   .معرفة

املواطنوأبا ا ينفق ال انية امل أن الثقاو ن املجال ع ة املغار ن

من ضري400أقل ا املجال ن ب فوارق ناك أن علما العام، م در

من أقل تبقى ال م280والقروي   .در

تضمن س نة ال ع كتابية ة أجو إحالة تم س أنھ ذكر وختاما،

احات ق مختلف حول مفصلة السيداتردودا ا أبدا ال ساؤالت وال

الثقافة قطاع انية م ملشروع م مناقش أثناء شارون املس والسادة

اضة والر   .والشباب
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ص انية العامة املناقشة م ة قطاع مل  ال

  2021املالية السنة برسم

 

جتماعية الثقافية والشؤون التعليم نة عقدت ا اجتماعا و خ ل  28 بتار

انية دراسة أجل من وذلك صباحا، العاشرة الساعة ع 2020 نون  الفرعية امل

ة لوزارة  الع عبد السيد برئاسة وذلك 2021-2020 املالية السنة برسم ال

س الدين حامي نة، رئ حضور  ال ر الطالب آيت خالد السيد و ة، وز   ال

ن والسادة السيدات من عدد ومشاركة شار ل املس ق عن  أو مباشر ش  طر

 .عد عن التواصل

لمة أعطيت وقد ر للسيد بداية ال  والغ القيم عرضھ لتقديم الوز

م خاللھ من سط حيث الرقمية واملؤشرات باملعطيات  برسم الوزارة إنجازات أ

الية املالية السنة ات ا كرا ا ال و ا، أثناء رافق ع وكذا تنفيذ  املشار

انية إطار  املخصصة  .2021 املالية السنة م

 والسادة السيدات افة لدن من مستفيضا نقاشا القطاع ذا عرف وقد

ن شار ية املنظومة تزال ال ال الشائكة القضايا من العديد حول  تمحور  املس  ال

ي ببالدنا ا عا ا وع م الية رأس صاص إش اد ا ة املوارد  ا شر  ال

يات والفضاءات ات وقلة التحتية والب ا، الطبية التج الية وكذا ومستلزما  إش

ة الفاحش الغالء ا  والنقص لألدو سبة مخزو ائحة، ظل  ام للبعض بال  ا

ساؤالت من العديد طرحت كما  "راميد"  الطبية املساعدة نظام حول  واملالحظات ال

ا وما اليات من يرافق ات إش ا دون  تحول  وإكرا يل  مر وكذلك الواقع، أرض ع ت

سبة با بھ التوصل املرتقب للقاح بال  .إ...املحتملة وآثاره وجودتھ فعاليتھ ومدى قر

كذا، ة قطاع أن ع املداخالت أجمعت فقد و م أحد ال  القطاعات أ

ا أبانت وال جتماعية  عن وكشفت بأسره، العالم اجتاحت ال ورونا جائحة ع

ة ختالالت من مجموعة يو ية املنظومة شاشة املرتبطة الب ا وعدم ال ز  جا
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ة ميع الص من لتوف  جراءات رغم بحيث املساواة، قدم ع املغار

باقية ية املنظومة لت بالدنا ا قامت ال س  وذلك املستجدة، للمرحلة ال

م ملياري  بتخصيص اص الصندوق   در ائحة بتدب ا  حينھ  ساعد الذي ا

ي التحكم ع شفا ن، والعال س ول  رتفاع عد أنھ غ للمصاب  عدد  امل

ن ة عنھ نتج املصاب صول  صعو شفى  سواء سرة ع ا  أو العمومي املس

، صو از ا ات واب اصة امل ق عن للمر ا مإ طر  شيك بتقديم لزام

م 60.000 عن يقل ال كضمان تھ، عدم رغم در ام عدم إ إضافة قانون  عض ال

ات اصة املخت  طرف من املحددة املرجعية ثمنةو "19وفيد" التحاليل بإجراء ا

ة وكذا الوزارة ا صعو شفائية، املراكز عض  إجرا ايات إ إضافة س  الش

ة يام خالل املوطنون  عن الصادرة ا ال املعاملة سوء من خ   يتلقو

شفيات، ن طرف من الالمباالة من حاالت لت  كما املس ن املسؤول  حيث دار

ن من يطلب م املشت وس بأعراض بإصاب م إ بالعودة الف  خروج انتظار  منازل

مت وال التحاليل نتائج ول  رتفاع  املمارسات ذه مثل سا  صابات لعدد امل

يطة التعامل يتطلب مما ببالدنا، ذر با االت، ذه مع املطلوب وا  أن كما ا

م البعض صول  دوامة  يدخلون  م زة ع  ا  يتطلب ال صطنا التنفس أج

ا يھ تم و مرتفعا، ثمنا كرا ن لھ عرض الذي مال إ كذلك التن  ببعض املصاب

،... السرطان املزمنة مراض ائحة تدب ظل  إ شفيات لدن من ا  املس

 .العمومية

ة ومن  ودات مداخالت عدة أشادت أخرى، ج شرافية باملج  قامت ال س

ائحة ظل  الوزارة ا ة والتداب ا از  وزارة مع شراكة ا قامت ال ح

يان الوط العام الرأي مع الدائم والتواصل الدخلية  الوضعية حول  املستجدات لت

ائية شفائية الفضاءات من العديد وتج ببالدنا، الو  ظرف  أنجزت ال س

ن الستقبال وج اء، ذا املصاب زة لشراء عديدة صفقات عقد وكذا الو  ج

ن من الطبية ھ وتم ملكية، برعاية وذلك الص  ال النوعية بالطفرة كذلك التنو
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شفائية املراكز من العديد وإحداث إنجاز  تحققت امعية س  2012 سنة منذ ا

سبة بلغت حيث ن من ال شفي ن مس شفائية، راكزم 7 إ عمومي  وذلك اس

ساب ي املركز باح شفا ام س شاؤه املزمع ا ادير إ و بأ م عدد و  يمكن ال م

انة ن تم كما بھ، س ض املتعلقة املسألة تثم فة بتعو  لدن من ورونا تحاليل عر

ات والتعاضديات الصناديق ن وشر  .التأم

ت آخر، سياق و  س رتفاع أن املداخالت من العديد اعت انية ال  للم

م مليار 4 إ وصلت وال 2021 املالية السنة برسم املخصصة  سنة مع باملقارنة در

ة افية غ تبقى   (15.334.570.000) 2020  بالدنا، ع املطروحة التحديات ملواج

ة منظمة بأن علما ة لقطاع %10 أو %9 بتخصيص تو العاملية ال  من ال

انية  .للدولة العامة امل

خصوص ة، املوارد و شر مية ع املداخالت جميع أكدت فقد ال  العنصر أ

شري  يل  ال ية املنظومة تأ د ال ا، وتجو يوي  العنصر ذا خدما  الذي ا

ي ن أو أطباء سواء تخصصات عدة  وحادا مزمنا خصاصا عا ن، أو ممرض  إذ تقني

ضية الطبية طر من %1‚5 ع سوى  حاليا املغرب يتوفر ال ل والتمر  سمة ألف ل

ا، الوزارة عن الصادرة رقام بحسب نما نفس د ب ى ا  منظمة بھ أوصت الذي د

ة ل %4‚45  و العاملية ال ذا سمة، ألف ل صاص م يجعل ما و وال ا  م

ب، 32.387 حوا إ يصل الذي طباء  سواء ن صفوف و طب  حوا املمرض

د ما أي 64.774 ن طباء أن كما املجموع،  ألف 97 ع يز ن العسكر امعي  وا

ن عاش التخدير  واملختص اص القطاع  سواء و  يتجاوز  ال العام والقطاع ا

، إطار 650  نموذجا تازة املناطق عض  القلب ألطباء التام الغياب إ إضافة ط

ة جماعات عدة أن كما ي قرو ورة" العامون  طباء قلة من عا  أن كما،"نموذجا زا

وارث أطباء الت ال  ولوج يع يقت مما فقط، 20 سبة إ يصل واملست

ن و  .التخصص من النوع ذا مثل  الت
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ة املوارد ضعف مسألة أن إ املداخالت إحدى وأشارت  شر ا ال ر عزز  التقر

ة املوارد حول  املنجز شر  يؤكد والذي ،2021 لسنة املالية قانون  ملشروع املرافق ال

ة قطاع موظفي سبة أن ن مجموع من %9‚6 يمثل ال  55.252 عادل بما املوظف

نة والتحديات العالقة للمتطلبات ستجيب ال ضعيفة سبة و موظف  الرا

ائحة بتدب املرتبطة انية مشروع  ما منصب 5.500 إضافة رغم ا  قطاع م

ة ثمار ع العمل يتطلب مما ،2021 املالية السنة برسم ال  العنصر  س

شري  طة ومراعاة ال ر ية ا اتيجية وسن املجالية، العدالة تحقيق  ال  اس

 دعت كما الوطن، أرض خارج شتغل ال الطبية دمغة الستقطاب محفزة وطنية

ا ال جرة  النظر إعادة إ املداخالت إحدى  تتجاوز  ال ال الط طار يتقاضا

م 8.300 سبة در ب بال  الوظيفة قانون   داري  طار مع باملقارنة العام، للطب

م،20.000 إ تصل ال العمومية ي  إطار ووضع در  املناطق  لإلشتغال تحف

وي، التوظيف واعتماد النائية سبة الشأن و كما ا   اديميات ألطر بال

 .التعليم قطاع

ن ميع مواتية الفرصة انت وكما   وجميل الشكر واجب بتوجيھ املتدخل

ية لألطر العرفان ضية ال ودات من بذلوه ما ع والتقنية والتمر   جسيمة مج

ائحة تدب م املسؤولية وثقل العالية الوطنية من بحس ا  جراء نحبھ ق من م

اء ذا يجة الو ا عوامل عدة لتظافر ن م ، العامل أ  العديد وأن خصوصا النف

م ون  انوا م م عدم من شت ة الوسائل ع توفر ماية الضرور  من والوقاية ل

انيات جميع توف ع العمل الوزارة ع الواجب من لذا صابة، ة م  الضرور

ن ضية الطبية طر لتمك ا أداء من والتمر م  نفس و الظروف، أحسن  م

يل املداخالت دعت السياق ضات صرف  بالت  الطبية لألطر املادية التعو

رة ية السالمة ضمان ع السا ن ال وفيد للمصاب مت كما   19ب  الوزارة ا ال

ا  حا ة الوضعية  النظر إعادة ضرورة إ إضافة السابقة، تصر  واملالية دار

ن لفئة ة وتقن املمرض شون  الذين ال ياء من حالة ع  لم بحيث والتذمر، س
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ة يتم م ملفات سو د عد وذلك والدرجة الرتبة  ترقي  من سنوات ثالث من أز

خ اص املرسوم شر تار دة  م ا ر  توضيحات إعطاء يقت مما الرسمية، ا

 .الشأن ذا 

يات محور  بخصوص أما ات التحتية الب  أغلب أكدت فقد الطبية، والتج

ا ع املداخالت ا شة وضعية  زالت ال أ د عود وأغل ا ستعماري، للع  ما م

ا عد لم ر حسب الص للولوج صا ات تقار ع أن كما املختصة، ا  إنجاز مشار

شفائية املراكز عض امعية س ا ظلت ا ا يتم لم وراق ع ح  .عد تنفيذ

ات إ املداخالت إحدى أشارت متصل، سياق و ا ال كرا  قسم يطرح

الت ع الضروري  من بات الذي املست ا، سر يل الة نظرا تأ ة ل  وصلت ال املزر

ا شفائية املراكز جميع إل ن معارك ساحات شبھ ما أصبحت وال س  طر ب

ة من من وحراس الطبية شفى" ج الت رشد ابن مس ن" نموذجا سباتة ومست  و

ايا املر وادث و ا ا ال ة من بأش ا ستوجب كما أخرى، ج يل  يلزم بما تأ

ة واملوارد الطبية املستلزمات من شر ن ال ا وتحس ن، خدما  تمت كما للمواطن

ع املطالبة سر شفى تج  بال  العرض وتوسيع حساين، سيدي قلي املس

شفى السرطان لعالج جناح وإحداث الص  تجميع وكذا بورزازات، قلي باملس

ي املركز  العيون  كطب التخصصات عض شفا ام س  إعادة وكذا بطنجة، ا

شفى فتح شفى وفتح بتمارة، قلي املس وش قلي املس اء تم الذي بالدر  ن

 .أشغالھ من

ارة إ املداخالت عض أشارت السياق، نفس و  تم ال ستطالعية الز

ة إ ا القيام ن والسادة السيدات طرف من مكناس-فاس ج شار  باملجلس املس

ية املراكز  ختالالت م ع كثب عن الوقوف تم حيث عة ال ا، التا  بما ل

ئة، عد ال الوالدة قاعة ذلك  الت م  وقلة كتظاظ جراء ارثية ا واملست

شار إ إضافة املراحيض، وغياب سرة يوانات ان ،...القطط ا  لت كما إ

شفائية املراكز بتلك ة قلة كذلك س طر دو ضية  و  املواعيد وتأجيل التمر
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راحية الطبية ،...وا ب وكذلك إ س مال داري  ال " نموذجا تاونات" املر وإ

اتيجية وغياب ة اس  النفسية مراض وتف ،19وفيد مر الستقبال وا

 ".نموذجا تاونات " والعقلية

ة، بمحور  يتعلق وفيما الية املداخالت عض لت فقد دو  النقص إش

اد ة، املادة ذه  ا يو اء لعالج املخصصة تلك وخاصة ا   19وفيد و

ن" ديد الزنك، ،Cفيتام يجة..." ،ا نفاذ ن ا اس الك  الصيدليات من اس

ا شفيات وتخصيص ا للمس ول   العتماد وتو ، ال  يع يقت مما العال

مة كفاءات ع تتوفر بالدنا وأن خاصة املحلية، الدوائية الصناعة  املجال، ذا  م

ذا ى و ة ع يتأ ات تقو اص والقطاع العام القطاع مع الشرا ك ا   فاعل كشر

يل ية، املنظومة تأ صو الص القطاع اعتبار تم كما ال م ا  إ مسا

ن  العمومي الص القطاع جانب دمات تحس ا، الطبية ا د  و كما وتجو

سبة الشأن شفى بال ية السياحة عزز  الذي زايد الشيخ ملس  .ال

 مرتفعة املغرب  الدواء أثمنة بأن املداخالت إحدى أكدت السياق، ذات و

سا، مع مقارنة مرات بثالث ن يقت مما فر  ال سعار ومراقبة القطاع ذا تقن

ون  ما غالبا ن ي اصة املصا وذوي  للمحتكر  كما ثمان، تلك ارتفاع  دور  ا

ة الصيدلة حول  ساؤل  طرح انية تقليص إ الوزارة  عمدت ال املركز  امل

ا املرصودة تب وما ل ة لشراء املخصصة النفقات تخفيض من ذلك عن ي  دو

م، مليون  500 بحوا و در وم غ أمر و  املغرب بأن علما املنطق، يقبلھ وال مف

ة من أنواع عدة  خصاصا عرف  مراض لعالج املخصصة تلك سيما وال دو

مة كميات شراء ع مقبل املغرب أن إ إضافة املزمنة،  لعالج اللقاح من م

ن، تطعيم أجل من 19وفيد انية من الرفع يقت مما املواطن  لشراء املخصصة امل

ة س دو  .العكس ول

 املداخالت إحدى أكدت فقد ،"راميد" الطبية املساعدة نظام بخصوص أما

مة سبة بلوغھ رغم النظام ذا أن ع  بلغت حيث ،2012 سنة انطالقھ منذ م
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اليات نفس زالت ال فإنھ سمة، مليون  16‚5  البطاقة حام من املر تواجھ ش

م رحلة  ة املساطر عقيد وخاصة العالج، عن بح ا دار  وعدم لتجديد

ا ستفادة ة إ تحتاج وال..." ،السرطان" املزمنة مراض لعالج م ظة أدو  با

ة ا باإلضافة الثمن، شفيات إ التنقل  صعو ى  املس سبة وخاصة الك ان بال  لس

ة املناطق بلية القرو ديث دون  وا ات عن ا ، الطبية التج ان  نادرا حيث الس

ب عمل ما ي نظام إحداث ع العمل ستوجب مما املتكررة، عطاب س  معلوما

سيط الراميد ببطاقة العالج ديمومة لضمان البطاقة لتجديد ة املساطر وت  دار

شفاء ا العال العرض وتوسيع ا لالس ة املناطق  وخاصة امل  .القرو

سبة ال ت فقد ،19وفيد بجائحة املرتبط الساعة ملوضوع و  ساؤالت أث

نية الشركة من شرائھ املرتقب اللقاح حول  عديدة  مطالبة وتمت ""sinofarm الص

ر السيد ة بإيجابات الوز  نجاعتھ مدى حول  الوط العام لرأيا طمأنة غية وا

ل وجودتھ؟، ون  و يكية التداب  وما بمقابل؟،  أم مجانا سي س  املرافقة اللوج

فاظ يد كأدوات نجاعتھ ع ل  الصي اللقاح  اختيار تم وملاذا مثال، الت

ن  التقليدي، يل من لقاحات يوجد ح ديد ا سبة الشأن و كما ا  للقاح بال

ي،  جتما التواصل مواقع  يروج ما حول  بتوضيحات املطالبة تمت كما مر

عات من دف حول  شا  .اص ع للتجسس بأنھ تروج حيث اللقاح، من ال

ر السيد املداخالت إحدى دعت متصل، سياق و  مع بالتواصل الوز

ن ونية القنوات ع مباشرة املواطن م التلفز  والتداب اللقاح ذا حول  لطمأن

ة از ة ح س إلزالة 19وفيد ملواج  .مر ذا حول  يحوم الذي الل

ة ومن الة الذعا نقدا املداخالت إحدى قدمت أخرى، ج ن الوطنية للو  للتأم

، مية ومدى الص ا تم وال ا تقوم ال دوار أ  إما مطالبة العرض،  غيي

ا ا أو ليا بإلغا اق ة بوزارة إ شغيل وزارة وصاية دون  ال سيق وإحداث ال  الت

ما فيما ز بي امج التقائية لتعز داف ال  .و
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ة متفشية تزال ال أخرى  أمراض حول  كذلك ساؤالت وطرحت  كداء مرض بك

ا سبة تتصدر ال السل شار  ستوجب وال البيضاء، الدار مدينة  ان

اتيجية ا، خاصة اس  آلية اعتماد نجاعة مدى حول  مالحظة طرحت كما ملحار

ب د  (Télémédecine) عد عن التطب دمات ونجاعة تجو ة  الطبية ا   ف

ة، زمنية  .لية؟ ذه اعتماد  الوزارة وصلت وأين قص

صت ية املنظومة واقع املداخالت إحدى و ا ببالدنا ال يل  خالل من وتأ

جتما قتصادي املجلس طرف من املنجزة الدراسة بھ أوصت ما  والبي و

املة، ية منظومة إ للعالجات منظومة من التحول   واملتمثلة  من وذلك مت

ية، املنظومة امة جديد تحول   نخراط خالل  منظومة تنظيم وإعادة ال

ر جودة ذي ص عرض توف يضمن بما العالجات ن الشراكة وتطو ن ب  القطاع

اص، العام ار وكذا وا ل يخص فيما  بت ة لقطاع التمو وض ال  باملوارد وال

ة شر م، م وضمان وكيفا، كما ال ز وكذلك وسالم سانة عز  القانونية ال

ن ة، قطاع لتقن ا تحتل ال جتماعية الرعاية بوظيفة الدولة تضطلع وأن ال  ف

ة انة املواطن مص ة م ميع حق وتضمن مركز  طبقا الطبية للعالجات الولوج  ا

ام  .الدستور  من 31 الفصل ألح
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ر السيد جواب ة وز  ال

 

ر السيد نأ بداية، ن والسادة السيدات الوز شار م ع املس  مداخال

ية املنظومة حول  الشاملة باملعطيات والغنية القيمة م ذلك  بما ال   تقديم

حات  من للعديد ا من ال املق م أن شأ لول  أجرأة  سا  الواقع، أرض ع ا

ن ع سيجيب بأنھ مضيفا ن أمر ما القطاع، ذا  ام  : و

 ية املنظومة ات بمختلف ال  .ا املرتبطة كرا

 19وفيد أزمة تدب. 

سبة ية للمنظومة فبال ر السيد أعلن ،ال ميع بأن الوز  ع متفق ا

ا ش أ يجة عقود، منذ ثقيال إرثا ع ا ال العمومية السياسات لتعاقب ن  بالدنا ن

التا عيد، أمد منذ لول  إيجاد بتاتا يمكن ال و ا ا ، ظرف  ل  التحديات ورفع وج

ن من بأن مقرا الواقع، أرض ع املطروحة  القطاع ذا  سابقا املرتكبة خطاء ب

ة، املوارد  باألساس يتمثل شر ة  وخاصة املاضية السنوات إ فبالنظر ال  ف

نات ن يتم ان الثمان و  جد خدمات  لتقديم التمر املجال  متخصصة أطر ت

مة ا م م غية الوزارة  نفكر حيث اليوم، نفتقد ض  الرعاية بمساعدي عو

ية ض، للقيام "les assistantes de soins" ال ذه بالتمر  انت ال  الفئة و

ة، قطاع  أك ممثلة و ال ون، أن يجب الذي و  الرعاية من %80 أن بحيث ي

ية شفيات  ال ن، طرف من تقدم أن يجب املس و املمرض  اليوم، نفتقده ما و

ن بأن مضيفا ضية امل وظا تطورا عرف التمر  يجري  ما بمجرد وأنھ خصوصا م

ا، الولوج امتحانات باألمر املع قة  التفك يتم فإنھ إل ن ما طر م لتحس  وضعي

عة خالل من صول  دراستھ متا ، أو جازة، ع ل  يؤثر مما الدكتوراه، أو املاس

وادر سبة ع ضية ال ا يمكن ال ال التمر ض ل عو ع، ش  عددا بأن مضيفا سر

رة املدارس من ن تقوم ا و ن بت  les » باملساعدين سمون  كما أو املمرض

auxiliaires"، م ترفض الوزارة ولكن و العمومي الص القطاع  توظيف  ما و
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ل اف عدم اعتبار ع تناقضا ش م، ع ون  أن يجب لذا بدبلوما ن ن  مع واقعي

ة  بجدية نفكر وأن الصدد ذا  أنفسنا  ال ال التجاذبات عوض املواطن، مص

ا فائدة  .م

صاص يخص وفيما  املراكز قلة إ راجع فذلك ،الطبية طر  ا

شفائية امعية س ن البداية  انت ال ا ن مؤسست  إ انتقلت ثم فقط، يت

شفائية مراكز ثمانية مجة،  كما الحقا مراكز 10 إ الوصول  أفق  اس  م

ا ي املركز بأن مو شفا ام س تم بطنجة ا با، فتحھ س  واملركز قر

ي شفا ادير س ي واملركز 21  بأ شفا ام س ،"نجاز طور  " لعيون با ا

ا توسيع أمل ع ل إحدا ناء عد فيما مالل و الرشيدية من ب ة باست  واحدة ج

نوب  انية الكثافة لقلة نظرا ا  املراكز، ذه إحداث عد فإنھ ثم ومن ا، الس

ن مراكز ستعمل و ة املوارد توف ع الت شر  منطقة ل حاجيات ع بناء ال

ة، ذا وج ، ظرف  تنفيذه يمكن ال مر و  تفعيل نتظارا مر يتطلب وإنما وج

ة ة املقار و ا، ستفرض ال ا ة ل أن بحيث نفس تمكن ج  م معرفة من س

صاص ن  سواء ا، ا ن، أو طباء أو املمرض  أن يجب مر ذا ومواكبة التقني

لول، جميع بمالئمة وذلك ن، من يبدأ  ذا  قدمت ال املبادرة وأن خاصة ا

  وإنما ،2020  سنة  الواقع أرض ع تتحقق لم ما منصب 3.300) بتوف املجال

ب 2.600 يقارب ما توف تم ن ملدة نظرا فقط طب و لة الت ا ال الطو  طار يتطل

ن سنوات7"  املتخصص الط و ء ونفس،"أخرى  سنوات  5+  ت سبة ال  بال

 .التمر لالطار

خصوص  حوا تبلغ ال الوطن أرض خارج شتغل ال الطبية الكوادر و

ب، ألف 14 ية املنظومة بأن أكد فقد طب  أرض إ للعودة ؤالء تحفز ال اليوم ال

سبة الوطن  يمكن ال بحيث العمومية، الوظيفة قانون   عنھ املؤدى للثمن بال

م م ألف 15.000 منح شھ الذي املرتفع جتما املستوى  مع باملقارنة فقط در  ع

ارج،  ا ا ب تمنح انت ال القيمة إ الصدد ذا  مش  السنوات  للطب
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ب جتما املستوى  ان بحيث املاضية،  إ تراجعت وال الثالثة الرتبة  للطب

ميع بأن مضيفا ،28 الرتبة ات منح ضرورة ع متفق ا  الطبية لألطر تحف

ضية، و التحف لذلك فعالة آلية عن البحث يجب ولكن والتمر  يتطلب ما و

ودا تدأ مضاعفا مج ع ثم باألجرأة ي شر و ال ن دعم يتطلب ما و ملاني م ال  باعتبار

ن م عية، العملية  املسا شر  نظام وسن املجال ذا  التعاون  يقت مما ال

ي  م تحف التا املجالية، والعدالة للمردودية ختصاص ومراعاة ل ة فإن و  املقار

ة و مة جد ا ذا الكفاءات، واستقطاب التنافسية خلق  م ة يتطلب و  مقار

ن، جميع مع شاركية ة مر يتطلب كما الفاعل ن بالتمي املرتبط املنظور  محار  ب

صو العمومي الص القطاع ة من يتجزأ ال جزء خ اذ واعتبار وا  ال

ك طة ع عتمد نظام وفق العمل ثم ومن العمومي، للقطاع فاعل وشر  ية خر

ة املوارد ستعزز  شر ل ال ثمار وجذب منصف، ش صو الص للقطاع س  ا

، املستوى  ع الص للمنتوج تكمي كعرض ء الوط م الذي ال سا  إقالع  س

ة لقطاع حقيقي  .ال

ة بأن وأكد ة املقار و م ا سا الية حل  س ات إش ر  لألطر نتقالية ا

ية ا ال ال ش انب ع حفاظا وذلك اليوم ع جتما النف ا م و  ل

م وضمان ذا ، مردودي ية املنظومة  النظر إعادة يتطلب  مر و  املتقادمة ال

اجيات ستجيب عد  لم ال  .املنتظرة ل

ية التغطية عميم أفق و  ا دعا كما ال اللة، صاحب إل  مر فإن ا

د كذلك يتطلب دمات تجو ية ا ية املنظومة  النظر وإعادة ال قة ال  بطر

ة ن عدد من والرفع إنتقالية، ومرحلة جذر ون ة امل ن شاركية ومقار  القطاع ب

اص ل العام والقطاع ا ، ش ام التا ت ة قطاع سيصبح و  منتج قطاع ال

دمات أجود يقدم ية ا يجة ال اذبية للتنافسية ن ا ال وا  مركز ل يقدم

ي شفا وي، اس ذا ج تطلب و لة س شفائية املراكز لتلك جديدة ي ة س و  ا

ا حلول  وإيجاد ن، مراكز وتوسيع عموديا ل و  تدب  النجاعة بأن مضيفا الت
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شفيات ي نظام إحداث يتطلب املس  وأوجھ املالية موارده لتحديد ا متطور  معلوما

ا سبة إنفاق ا و اح ا، أر و ومردودي ات من و  ذا  تتوفر أن يجب ال ولو

ا القطاع، ي املركز إ الصدد ذا  مش شفا ام س  يتمتع الذي بفاس ا

ي بنظام و 2008 سنة منذ متطور  معلوما  املركز من ل اعتمدتھ الذي نفسھ و

ي شفا ام س ي واملركز بوجدة ا شفا ام س شفى بمراكش ا  الشيخ ومس

ا يجب لذا زايد، ات با ع عميم يل ا س  ع والتعرف العالجات تقديم ل

ف ا ال املصار شفى تقدم ل املس  .دقيق ش

ر السيد وأضاف ة ذلك ع كمثال الوز ة التجر ور  نظام يخص فيما ال

ن املعلوميات و يص، مخطط وفق طباء وت ا لل  يتوفر ال بالكفاءات منو

ا ا ولكن املغرب، عل م قليلة سب زة  النقص  ا إضافة عادل، غ وتمركز  ج

ن جميع دعا لذلك الطبية، والوسائل م للتضامن الفاعل ة حلول  وإيجاد مع  فور

م، ضية الطبية باألطر نوه طار ذا و ل  جليلة طبية خدمات قدمت ال والتمر

ائحة ظل  عال وط بحس  .ا

سبة أما ي املغرب بأن أو : الدوائية للسياسة بال  السياسة من فعال عا

ة الشرائية ا بحيث عموما، الطبية واملستلزمات خصوصا، لألدو  مالئمة غ أ

قة أن كما للمواطن، جتما للوضع قة يتم ال املا التدب طر  لذا سلسة، بطر

، ظرف  املالية عتمادات تدب يصعب  عل التوقيع ع العمل تم وقد وج

م عروض طلبات وفتح الصدد، ذا  شراكة اتفاقيات   واملنافسة الشفافية تح

زة شراء ام الطبية ج س واح ا مقا  .املتعاقدة الشركة لدن من شرا

سبة ال ة لفئة و ة فيتعلق الثمن، انخفاض من ستفيد ال دو  ال باألدو

ا بما املزمنة مراض عا ة ف ا اف، غ ذلك يظل ولكن السكري، أدو  بأن مش

ده ع ستعمل الوزارة  دول  عدة مع الباب ذا  املقارنة سياسة بن تجو

ناد ، املعدل إ باالس ي الطبي ون  ول ة مناسبا الثمن ي  يع يجب بالدنا  لألدو

ا %80 أو 70% سبة  للتحكم املحلية الصناعة ن  م يلة سبة تظل ح ا ض  ال م
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ا التحكم يمكن ا خارجية، ملؤثرات وتخضع الداخلية، السوق   ف  تتغ أل

س باستمرار، ا ول ح امش ف ذه للر ة و ارات س دو  يمكن ال جديدة ابت

ا الة طرف من الالزمة بالسرعة مواكب ن الوطنية الو ، للتأم  الصدد، ذا و الص

ر السيد فإن ح الوز ا خاص عرض  القيام يق  الدور  ع للتعرف الحقا حول

ي والت تلعبھ الذي يجا وتو ا ال وال الة ستعمل ول  وخاصة اليوم، الو وتو  ال

ا   ،19وفيد الص ول  اعتماد يتم لم أنھ إ مش وتو ون  مبكرا، الص ال  ذلك ل

ا يخول  نظام ع تتوفر ال الوزارة ألن ممكن، غ  ف ع التعرف ل لفة املصار  والت

لف أنھ كما عنھ، الناتجة املالية ة م سع  جمعية مع ذلك  التوافق تم وقد ال

ات اصة، امل سبة وذلك ا ول  بال وتو داد، القابلة الص لل  بأن مضيفا لالس

ا الوزارة فة لتحديد صالحيات لد ا يمكن ال 20 املادة وفق املرجعية التعر  تجاوز

ا يتعرض وإال ات، مخالف  قامت كما الوزارة، ا قامت ال جرأة و للعقو

ات ثالثة بمحاسبة اط واحدة الصدد ذا  خاصة م ن بالر ت  بالدار واث

مكن البيضاء، عة كذلك تتعرض أن و  .القضائية للمتا

شفيات داخل سرة عدد بخصوص أما     يعابية القدرة بأن أعلن فقد : املس  س

ر ألف 140 إ وصلت ر 3.000 عاش مصا) سر ن  ن، سر  انت سابقا ح

ر 687 ، ظرف  وذلك ،(فقط سر ظة عاش قسم أسرة وأن خاصة وج  با

لفة الثمن ا وم سبة ،%40 سبة إ وصلت أيضا ومعدا  املستوى  ع شتغال و

سبة الوط شفاء أسرة لتوف بال  عد الوصول  يتم لم ولكن ،%34 إ يصل س

سبة إ ن فيما وتباينات تفاوتات لوجود نظرا وذلك ،%65 املنتظرة ال ات، ب  ا

ل بحيث االت تدب  الكب كراه البيضاء الدار مدينة ش رجة، ا  ألن ا

سبة وصلت ح تفاوتا عرف عاش أقسام  توسيع معھ اضطر مما ،%69 إ ال

سبة املعرض فضاء باستعمال يوائية الطاقة ر 300 ب عاش سر   خصص لإل

االت ارتفاع حالة رجة ا يعاب وذلك ا ائل الكم الس ، من ال  بأن مضيفا املر

قة ن عالج  املتبعة الطر وفيد املصاب ا، التحكم تم ،19ل  الزمنية املدة أن حيث ف
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ة أعطى 19وفيد لتدب ة بكيفية وإملام خ ائحة، معا قة أن بحيث ا  طر

ة ن معا قة عن ليا تختلف بھ املصاب عاش، يتعلق فيما العادية الطر  أن غ باإل

ن املالئمة ع العمل يجب لذا قليلة، عاش  املتخصصة طر سبة  مراكز ب

ن و  .التخصص ذا  الت

سبة ال شفى و ن ما افتتاحھ بدأ بأنھ أو : تمارة ملس  ووضع 2005 سنة ب

ل عدة فيھ تراكمت ،2009 سنة الشتغالھ لبنة أول  ات مع سواء تلقائية مشا  الشر

ن عدة غي تم كما ستقبال أو  مالئما عد لم التحمالت دف أن كما ا، مسؤول

 أن الوزارة ع فرض  مما العادي عملھ عيق أصبحت بحيث اليوم، حاجياتھ مع

ا يحدث ،...عاش مصا  غي زة من العديد أن بحيث ا  ترا ال الطبية ج

ية السالمة د ال والوزارة للمواطن ال يل تر  بدعوى  املر أمام بافتتاحھ الت

ا وإنما ،19وفيد ية السالمة شروط جميع ضمان س  ليتم للمواطن ال

 .2021ريناي بداية  فتتاحھا

ات  التحاليل أثمنة بخصوص أما ا تم فقد : الطبية املخت  من تحديد

الة مع محدد سقف إطار  الوزارة طرف ن الوطنية الو  680dh ب الص للتأم

م PCRب خاص اص القطاع و  مراجعة تمت ولكن العمومي، القطاع  500dhو ا

ات بمراقبة تقوم والوزارة 450dh إ مؤخرا الثمن ذا  الثمن تتجاوز  ال املخت

ا املحدد ا ل ات تلك عدد أن إال مر، اقت إن وإغالق  ع جدا كب املخت

ا الوزارة تقوم الوط الصعيد ب ائحة بظروف قل ع بت ا دون  فقط ا  ،إغالق

 تحليل إدخال مع املرض يص  PCR ب التحاليل إجراء يتم زال ال بأنھ مضيفا

 للتعرف القرب مراكز  سيما وال ،Test sérologique مص اختبار س خاص

ن ان إذا ما ع اء، ذا بأعراض لإلصابة عرضوا قد مزمنة بأمراض املصاب  الو

دافا غية وذلك ن س  ألن نظرا وكذلك توسيعھ، دون  فقط عرض بتلك املصاب

PCR  ا ا بطيئة، نتائج ية املنظمة أن إ مش  أنواع باستعمال تو العاملية ال

ا تم ،Test antigénique  املستضد اختبار وخاصة التحاليل من جديدة   تقييم
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ات عض د املخت شفى باستور  ومع ت حيث ،إ...العسكري  واملس  سبة أثب

ا نة بأن مضيفا ،% 99  نجاع ونة العلمية ال  مختلف من خب 24 من امل

ر للذين Test antigénique rapide باستعمال تو التخصصات م تظ   عل

اء أعراض متاز فقط، الو ور  سرعة   التحليل من النوع ذا و  أو دقيقة" النتائج ظ

ن ول  العدد ارتفاع  فيكمن بھ املرتبط كراه أما ،"دقيقت ن، من امل  تم وقد املصاب

ل ا العمل ل تفضي ش اط، وجدة، البيضاء، الدار من ب تم ذلك عد ثم الر  س

ا زة إدخال عد املناطق با  تطبيق  ساوي  التحليل ذا إجراء وثمن أخرى، أج

51dh  و فقط ول  غي   تم قد، وتو ام العال ال ن بال م  العالج  املصاب  بيو

شفائية املؤسسات  سرة ع الضغط من للتخفيف   .س

سبة أما شفى بال وش ملس شفى بأن أو " الدر اء تم املس  بنائھ، من ن

ن فيھ توفر إذا إال فتحھ يمكن وال ئ ن، ش م ما م  : و

 شغ مخطط  .bloc-opératoireيلال

 العمل طاقم  les équipes du bloc-opératoire. 

خصوص  املحلية، الصناعة ع الوزارة بأن أفاد : املحلية الصناعة و

ن أن بحيث ندس ة امل انب، ذا تمام ع انكبوا املغار ة، مفخرة و ا  للمغار

م رغم بحيث ان، ندسة  تخصص اء ذا مواكبة ع عملوا فقد الط  بالعمل الو

اع ع از نموذج اخ ن تضم تقنية نة طرف من للتنفس ج م واكبت باحث  مع

م والتدقيق نجاز، ذا اع، ذا  املعتمدة املعاي  مع ة ووزارة خ  ال

سيق عمل ي املنتوج ذا مواكبة أجل من والتجارة الصناعة وزارة مع بالت  غية املغر

قھ ضمان ل سو ة السالمة يضمن ش ض ل ب قبل من وتركيبھ املر  بدون  الطب

بھ تم وقد تبعاتھ، من خوف  يوان ع تجر  ع للتعرف يوم 14 ملدة الدمى ثم ا

ة من سان ع حفاظا املحتملة، السلبية آثاره ع وسمعة قيمة وحفاظا  ج  املخ

ي ة من املغر و أخرى، ج ة املراحل  و تم ذلك عد التجارب من خ خيص س  ال

قھ إلنتاجھ سو  .و
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خصوص ا الطلب ذا يل تم فقد سرة،  صناعة و  مؤخرا بصناع

ا تحدد ولم سرة، نوع تحديد يتم لم ولكن ا  معاي  عدم يجب لذا عد، ونوعي

ا  سراع  ذو منتوج ضمان غية املعتمدة، ا معاي من التام التأكد عد إال إنتاج

  .جودة

سبة ال ن، إلنتاج و ا الطلب تضاعف بأنھ أكد فقد وك  ظل  حول

ائحة م منتجيھ أن غ مرات، عشرة خمسة استعمالھ يتم بحيث ا  القدرة تنقص

التا املواكبة ع لول  جميع إ لتجاء تم و  توليد محطة وخاصة املمكنة ا

ن ا  سبقية وإعطاء لألجرأة  حاجة و حاليا افية  ال وك  لقطاع منح

ة ا يكفيھ ما وأخذ أوال، ال  .كراه ذا لتجاوز  عميمھ انتظار  م

سبة أما ن للموضوع بال  جراءات إ أشار فقد : باللقاح املرتبط الرا

باقية والتداب ا ال س اللة صاحب اتخذ ة ا اء، ملواج م مما الو   سا

الة  التحكم ائية ا اف الو ع ادة بذلك و ء ونفس عاملية، ش  سري  ان ال

ر منذ شأنھ عمل خطة إنجاز تم حيث اللقاح، موضوع ع ل ش انت ،2020 أبر  و

يل و اللقاح بأن قناعة ناك روج الوحيد الس التا زمة، ذه من ل ميع و  فا

ية، املنظومة شاشة علم ة، جراءات شديد يتطلب مما ال از ام ح ل  و

ول  وتو ر رفع  التدرج عد ارثة وقوع لتفادي الص بال  يمكن وال ، الص ا

ر أخرى  مرة والرجوع ببالدنا املغامرة س الص ل قة ناك ول ة طر  أخرى  ر

ا لتجاء يمكن ا إل ر تطبيق  بالتدرج املغرب قام وقد ذلك، غ لتطبيق  ا

يلولة الص االت، ارتفاع دون  ل ال ذا ل املستقبلية النظرة فإن لذا ا  ش

 العالقات بفضل الدولية املنظومة داخل التموقع أو اللقاح عن البحث و

اتي طار و الديبلوماسية،  بتوقيع امللكية الرعاية تحت املغرب قام س

ه مع شراكة  إتفاقيات ن فيما التعاون  سبل بحثا  عدما ، الصي نظ  وفق البلدين ب

ة ات نقل ع شاركية مقار  بدراسات  املغرب قام إثره وع املجال، ذا  ا

ة ر انت مرة، ألول  سر ا و ة نتائج ر ولم وإيجابية نا  كما سلبية، نتائج أي تظ
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تج ة سواء بالشمال اللقاح إلنتاج مصنع إحداث التعاون  ذا عن سي وفيد ملواج  ال

ه أو و اللقاحات من غ ي كتفاء تحقيق من املغرب سيمكن ما و  ذه من الذا

اجة، عند وتصديره املادة مة، ستفادةا و ا  إطار   املغرب تموقع جانب إ م

ة الصفقة نية الشركة مع التجار  مع أخرى  طرق  املغرب ن كما ،"sinofarm" الص

كية fizer شركة  "cansino"و"johnson and johnson" ومع مر

يطانية،"astrazinca" و ن ذين عند التوقف رتأىا املغرب أن إال ال  أنھ حيث اللقاح

ة منظمة  تو وكما العلمية الناحية من و وحسب  العاملية ال    معتمد ما

سرا، املتقدمة الدول  ن ختيارا من البد فإنھ كسو ، أو فقط لقاح  لقاح ل ألن أك

ماعية املناعة من نوع يمنح ا العدد وإيجاد ا ن، لتلقيح ال  بأن مضيفا املواطن

وداتھ يبذل زال ال املغرب ي مج تو وعندئذ وقت، أقرب  اللقاح يصلنا ل  س

اللة صاحب نطلق الذي ول  اليوم عن عالن ا  مضيفا التلقيح، حملة فيھ س

ا، جميع إنجاز تم التلقيح حملة بأن با ملة، ستمر كيف ترت ن، وعدد ا  وكم امللقح

يد أجرأة ع العمل وكيفية التلقيح محطات عدد تم وكيف اللقاح، ذلك ت ه س  تدب

يكيا س  اللقاح من محطة 2.880 حوا ناك بأن مضيفا ألخرى، منطقة من لوج

 يجري  أن يمكن م ل بحيث التلقيح، عملية إلجراء م ص م ألف 12.750و

ملة ومدة اليوم،  لقاح 100 ا أو ا ون  أن يجب بأ ة، ت دف أن حيث قص  ال

ا داف و م الة ع للقضاء وج ظرف  الساكنة من عدد أك إس ائية ا  الو

 .خرى  القطاعات جميع إقالع لضمان

تم اللقاح بأن وأضاف  ن ع س رعة  بإعطاء وذلك  مرحلت  ثم و ا

رعة  إعطاء من يوم 28 مرور عد إال ذاتية مناعة تحقيق يمكن ال بحيث الثانية، ا

رعة ماية ضمان يمكن ال أنھ كما الثانية، ا ائية ا ماية إال الو  واملناعة با

ماعية، ول  ضمن املقدم العالج بأن مضيفا ا وتو ا العال ال  يضمن ال ا

ماية افية ا ا ال ال ن أغلب أن بحيث اللقاح، سيضم م املصاب  حاالت جاء

ماية من يوم 28 مرور عد مرتدة التا فقط، ا م، جد اللقاح فإن و ا م  بأن مش
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ة التجارب من الثالثة للمرحلة وصلت ال اللقاحات جميع ر ت السر ا، ثب  نجاع

ن يمكن ال لكنھ ا عالن عد إال اللقاحات ذه ملناعة املحتملة بالنتائج التك   ع

قة ولو الثالثة املرحلة ت لقاح أول  بأن مؤكدا مرحلية، بطر يا فعاليتھ ثب  د تجر

ر، 9 يقارب ملا الصي اللقاح و العال الصعيد ع ن بھ تم بحيث أش   تجر

ن باإلمارات مراكز عدة و والص ن والب رجنت ن ومصر و  يجب ال لذا ،...والبحر

س ود تبخ اللة صاحب برعاية الدولة بھ تقوم الذي الكب املج ون  ال ا  من ست

ء وائل، املستفيدين طوة، ذه يع ستوجب الذي ال  ل مفندا ا

 إحدى لسان ع جاءت وال جتما التواصل مواقع  املتداولة شاعات

دف اللقاح من النوع ذا بأن تفيد وال املتدخالت صوصيات ع التجسس س  ا

صية، ا إشاعة، كذا تصديق املنطقي غ من بأنھ أكد بحيث ال  أن إ مش

ا من الدوائية الصناعة  حاليا املعتمدة التقنيات  النانو تكنولوجيا ضم

"nanotechnologie"، و و ،"progrotechnologie" التكنولو التطور  علم و  ما و

س الدولة بأن مضيفا بھ، فتخار يجب ا  ل  مضرة ية خدمة تقديم صا

االقتصاد باملواطن ، و   التقليدية التقنية اعتمد الصي اللقاح أن ورغم الوط

يعھ ة شروط يضمن الذي الوحيد فإنھ بطيئة، ونتائجھ تص  والسالمة ال

ية ، ال  .خرى  اللقاحات خالف ع أك

خصوص ب و  بمقت منظم بأنھ أفاد  : Télémédecine : عد عن التطب

و مرسوم،  الوزارة بأن مضيفا العام، الطب دون  ختصا الطب لفائدة موجھ و

ة توسيع غية املعدات، و الشبكة لتوف وطنية شركة مع شراكة عمل  ال التجر

الل مدينة  انطلقت ا أز ا املناطق، جميع ع وتوسيع  إ  الصدد ذا  مش

ة ا تم ال النموذجية التجر ي باملركز إنجاز شفا ام س سبة بفاس ا  لعالج بال

لطة ض عالج التكفل تم بحيث الدماغية، ا لطة مر  زم ظرف  الدماغية با

ي وإال تجاوزه يجب ال ومحدد قص ض سيعا  .النصفي الشلل من املر
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سبة أما ة بأن أو : السل داء لعالج بال اليتھ تكمن السل داء محار  إش

تبة ختالالت  اتيجية تنفيذ عن امل ة، الوطنية س  تباينات خلقت وال لل

ات، يخص فيما ة، ل  الوضعية حقيقة تفيد ال رقام أن بحيث ا  مما ج

اتيجية تنفيذ يتطلب ل قلي بالنموذج مرتبطة اس ة، ل  من تختلف بحيث ج

جتما قتصادي بالعامل وتتأثر ألخرى، منطقة ومن آلخر إقليم  .و

خصوص  ع عملت  الوزارة بأن أكد :""الراميد"  الطبية املساعدة نظام و

دود إزالة انية يخص فيما ا شفاء إم ن فيما الراميد ببطاقة س  املراكز ب

شفائية ات،  س ا يحق بحيث املزمنة، مراض يخص فيما والسيما ل  امل

ق ات جميع  العالج  ا تم أنھ غ اململكة، ج الية حول  غي إحداث س  إش

تم  حيث قاليم،  تنفيذه شفيات املالية عتمادات  منح س  ع بناء للمس

ية، التغطية  مع مؤقتة كمرحلة قبولھ يجب عليھ املحصل الوصل أن كما ال

ات ع املكثف قبال وتفادي التجاوزات لتجاوز  العالج مسلك إحداث  ضرورة  ج

اط  .البيضاء والدار الر
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  :مقدمة
ق ا ذا وصيانة فاظ ا ومسؤولية ونية، ال ساسية قوق ا من حقا ة ال ق ا عت

س  وت يل س فإنو ساس، ذا وع الدولة، عاتق ع تقع منھ ستفادة دناأسباب جا ينعمل

لد واملتوفرة املتاحة املوارد ل و استمرار الغرض،نايو ذا ل املعبأة نوالوسائل املواطنات لتمك

من ن إواملواطن دماتالولوج ية ا عاليةب ال   .جودة

فإن نلذا، املواطننا من منجعل ية، ال العمومية السياسة نواة ه عت و تماماتھ ا صلب ي املغر

أفق إ املمتد ومي ا نامج ال مسطر و كما ية، ال دمات ا إ زالولوج عز    .2021خالل

ت الس يوم املنعقد ن شار املس بمجلس جتماعية و الثقافية والشؤون التعليم نة الجتماع 28وتبعا

بخصوص،2020نون التوضيحات ببعض نوافيكم ة، ال لقطاع الفرعية انية امل ملناقشة املخصص

ي كما ن م املح ن شار املس والسادة للسيدات القيمة الداخالت جاءت ال ساؤالت وال   :املواضيع

  

انية بامل املتعلقة سئلة يخص ية" راميد"ونظامفيما ال   :والتغطية

 نجد القطاع؟ملاذا انية م من الرفع رغم ن املوظف انية م  انخفاضا

سنة برسم ة ال وزارة انية م ت موظفي2020تم لفائدة نائية ست جراءات من بمجموعة

قيات ال جميع وإنجاز ن و الت من سنوات ثالث ذوي ن املمرض وضعية ة سو مثل الص القطاع

ال برسم ا تنفيذ يتم لم نال للموظف املخصصة انية امل ارتفاع إ أدى مما الفارطة، سنوات

املالية السنة سنة2020برسم انية بم  .2021مقارنة

 انية؟ امل تنفيذ سب انخفاض ب س  ما

مؤشرات مع مقارنة ة، املركز والصيدلية ثمار س انية م تنفيذ مؤشرات ضعف يل يتم لم

ر تنفيذ2019أكتو ة وت ع سلبا اثرت وال بالدنا ا م تمر ال الصعبة الظرفية من بالرغم

ص ومع الص ر ا ة ف انھ شارة مع ة، ال وزارة ا مت ال ال ع فقداملشار التنقل ة عو

تنفيذ مؤشر ارتفاع خالل من جليا ر تظ وال ائحة ا ة محار ع ة ال وزارة ودات مج ترك تم

وفيد جائحة ة ملواج املخصصة بلغ19عتمادات ع88والذي املشار نفيذ ب ام ل و املئة

ا تدشي    .املزمع
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 ا امل الطفيفة ادة الز مع تعاملون س ىكيف ك اوراش من القطاع ده ش ما ظل نية

مثال؟ ية ال التغطية  كتعميم

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

سنة ا أشغال من اء ن طور ال تلك وخاصة ية ع2021ال املشار تج تم س أيضا ثم ،

ية سنةاملن اية ا ة2020أشغال الضرور البيوطبية  .باملعدات

 نظام بھ س الذي صاص ا ة ملواج شفيات املس انية م ادة الز تتم لم  ؟"الراميد"ملاذا

سي ال ذات شفائية س املؤسسات لفائدة ة ال وزارة طرف من مالية إعانات تخصيص عادة يتم

العا انية امل إطار ومةاملستقل ا س رئ للسيد ية التأط املذكرة ضمن رصده تم ما ع بناء مة

املالية قانون مشروع بإعداد ماليا2021املتعلقة غالفا شفيات املس لفائدة سي إعانة خصصت وال

لسنةمليون550 قدره ا اني م ضمن ة ال وزارة برمجتھ ما و و م،  .2021در

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

الطبية واملستلزمات ة دو القتناء مخصصة الطبية املساعدة نظام إطار ة إ3(ال م در مليار

بمبلغ) 2019غاية امعية ا شفائية س املراكز دعم تم إ5كما م در   .2019غايةمليار

 نظام إصالح وصل  ؟"الراميد"أين

العمل تم س ية ال التغطية عميم   :عإطار

لذلك• ات و نار الس وضع مع لھ تمو انية م وتحديد تأمي نظام إ الطبية املساعدة نظام ل تحو

النظام لھ د سيع الذي املرض عن جباري ن التأم صندوق   وتحديد

ما• دعم ن8.4بقيمةتخصيص ت س ع م در دمات2022و2021مليار ا ف مصار لتغطية موجھ

الطبية املساعدة نظام إطار املقدمة ية   ال

بقيمة• ة ال وزارة انية م من سنة2الرفع م در يل2021مليار تأ مواصلة ع صالح ملواكبة

ومواصلة سا ا نظام النظر وإعادة شفيات خاصاملس أسا نظام تب أجل من العمل

أجل من وذلك وي ا الط نامج ال تفعيل ومواصلة لألجر كأساس النجاعة بإدراج ية ال بالشغيلة

نصره السادس محمد امللك اللة ا صاحب ا أو كما الشاملة ية ال التغطية إنجاح أسس وضع

  .هللا

من• بلل املاليةاملناصب عددالرفع سنة5500وزارة إضا   2021منصب
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ساسية•  ية ال التغطية أنظمة   .توحيد

 كوفيد بمر ية؟19التكفل ال التغطية  و

وفيد  بمر التكفل شر19-إطار تم فقد جباري، الص ن التأم ع يتوفرون والذين

وفيد ف بمصار للتكفل العال ول وتو السيد19ال عليھ صادق والذي الذي، و ة، ال ر وز

املرض عن سا جباري ن التأم تدب يئات افة و الص ن م ع عميمھ الصندوق(تم

جتما للضمان الوط والصندوق ، جتما حتياط ملنظمات افة)الوط إ باإلضافة ،

فا التعر بجدول مرفقة باملغرب، ية ال التغطية نظام ن معالفاعل الطبية دمات با اصة ا ت

ملنظمات الوط والصندوق جتما للضمان الوط للصندوق املالية التوازنات عتبار ن ع خذ

جتما   .حتياط

 نظام ل اك؟" الراميد"تحو ش سيدفع من ن تأم نظام إ تضام نظام  من

نظام إ الطبية املساعدة نظام ل تحو سنإطار برسم انية م رصد تم ، 2022و2021تأمي

ن8.4بمبلغ م املسا وتحديد جتما والتماسك جتماعية ماية ا دعم صندوق م در مليار

انية امل   .ذه

 بطاقة حام  ؟"راميد"معاناة

اب  ال صعيد ع الطبية املساعدة نظام لتعميم املصاحبة جراءات معاناةإطار من د وا ، الوط

بطاقة مسلك«راميد"حام ام باح تتعلق ة وزار ة دور إصدار تم ية، ال دمات ا إ للولوج

الية ست االت ا ناء باست ة. العالجات الضرور ية ال دمات ل للولوج أمثل تنظيم غية وذلك

املؤسس خصوصا الص العرض عرفھ أصبح الذي الضغط شفائيةوتفادي س   .ات

أنھ إطار كما املستفيدينو اص لأل سبة بال ية ال دمات ا إ الولوج يل س و ز لتعز ود ا

عدد شور م ة ال ر وز أصدر الطبية، املساعدة نظام خ85من برفع2019دجن26بتار يتعلق

لفة وامل املزمنة لألمراض سبة بال الص باملركز املرور ة من والذي. إجبار للمستفيدين يحق بموجبھ

ة خط مراض حاالت العالجات لتلقي املختص شفى املس إ مباشرة وء ال الطبية املساعدة نظام

ياة ل ددة ن  .وامل املعال الطبية املساعدة نظام من املستفيدين اص أيضا شور امل ذا شمل و

من أقل ن القاصر اص18وخصوصا و نسنة املوسمي والعمال اصة ا حتياجات   .ذوي

 بطاقة حام من يطلب أصبح الفحص؟" راميد"ملاذا قبل  داء
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املادة بموجب املضمونة العالجات سلة من الطبية املساعدة نظام بطاقة حام نفس121ستفيد من

املادة. القانون  حسب ن، ر يبقى ذلك أن املرسوم21غ رقم املرسوم الصادر177-08-2رقممن

رمضان28 تم29( 1429من واملتوفرة) 2008س طبيا الالزمة دمات با عديلھ، و تتميمھ تم كما

العمومية شفيات   .باملس

 

الص للعرض العادل ع والتوز ية ال طة ر   :ا

ال العرض ز عز و للعالج الولوج ن تحس إ الرامية ة ال وزارة ودات مج تقليصإطار دف ص

رقم املرسوم بإصدار ة ال وزارة قامت املجالية، العدالة ز عز و خ2-14-562الفوارق يوليوز24بتار

بمثابة2015 العالجات لعرض ة و ا واملخططات ية ال طة ر وا العالجات عرض نظيم ب املتعلق

طار القانون ملقتضيات التطبيقي بامل34-09املرسوم العالجاتاملتعلق وعرض ية ال   .نظومة

كيفية وكذا الوط اب لل ص تقطيع ووضع العالجات عرض تنظيم إعادة إ املرسوم ذا دف و

التطورات توقع إ دف كما العالجات، لعرض ة و ا واملخططات ية ال طة ر ا إعداد

الس اجيات مثل، النحو ع ستجابة ألجل لعرض، ة ية،الضرور ال دمات وا العالج من اكنة

ن ب ختالالت يح وت ة، شر وال املادية للموارد املجا ع التوز نصاف و ام وتحقيق

العرض نمو والتحكم ة ج ل وداخل ات   .الص ا

ات التج وكذا ية ال شآت وامل التحتية يات الب ن وتوط إحداث فإن املرسوم ذا ل طبيةوطبقا البيو

ي ا ال املجال ان س عدد حسب العالجات لعرض ة و ا واملخططات ية ال طة ر ا إطار يتم

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

ي ترا مجال ل ب   .املتعلقة

ات املدير قامت فقد املعاي ذه ع نادا لعرضواس ة و ا ا مخططا بإعداد ة لل ة و ا

ضمن ا ألولو طبقا ا ا محتو انجاز يتم ية ال ع للمشار بنك توف من مكن الذي ء ال العالجات،

سي وال ثمار س مجا للوزارة املتاحة انيات م حسب وذلك للوزارة، العام نامج   . ال
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اط بالر املنعقدة الص ل للتمو الوطنية املناظرة مخرجات وصلت   ؟2019يونيو19- 18أين

الص ل للتمو الوطنية املناظرة مجموعةخلصت التوصياتإ الوزارةمن عوتنكب ا خالل من

مختلف مع ولقاءات دورات تنظيم ع وذلك التنفيذ، وآليات للمخرجات سية الرئ ات ولو تحديد

اتيجية س ذه ع سر ال ا شأ من ال النقاط م أ ع للوقوف ن ذا. الفاعل خاللطار،و من

خ بتار الثالث جتماع عقاد ن11ا وزارة2020ش إشراف تحت ية ال بالتغطية لفة امل نة ل

ل للتمو الوطنية اتيجية س ق طر خارطة عرض تقديم تم ة ،ال اتمعالص ولو تحديد

ا مضامي برنامجألجرأة ساسيةووضع ية ال التغطية ن والفاعل اء الشر مختلف يضم   .عمل

  

ة شر ال   :املوارد

 -ة شر ال للموارد العادل ع التوز   :ضرورة

التالية للمعاي يخضع ات ا حسب ة شر ال املوارد ع   :توز

 ات ا حسب ة ال ن م  .كثافة

 للوظيفةعدد ائية(املغادرون ستقالة): مغادرة التقاعد، ع  ....حالة

 املعوض انتظار م حتفاظ وتم نتقالية ركة ا من استفادوا الذين املوظفون  .عدد

 ة شر ال للتنمية الوطنية واملبادرة تفاقيات إطار ة با ديدة ا ع  ...املشار

 امل ية ال املؤسسات بعدد طب ع تتوفر ال ال واملؤسسات   .غلقة

 العقلية؟ ة لل ة شر ال املوارد ول م   خصاص

ة خ الثالث للسنوات ن املتخصص طباء أفواج مراض38ضمت متخصصا متعاقدا با طب

  . العقلية

طور-  م الذين العقلية ة ال ن املتخصص ن املمرض الطلبة عدد بجميعبلغ ن، و الت

ات، امعية286و365و437املستو ا السنوات خالل ، التوا ع 2018 -2019و2018-2017طالبا،

  .2020-2019و

والنفسية- العقلية ة ال املختصة واملراكز واملصا شفيات املس ز بتعز ة ال وزارة قامت كما

املجال ذا ن مختص ن ني العدد . بم بلغ سنةفقد ن ب ما املفتوحة، للمناصب 2017جما

العقلية2020و ة ال ن املتخصص ن واملمرض العقلية مراض ن املتخصص لألطباء سبة بال ،
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ع647 تتوفر طر ذه ا تدعيم عد أصبحت حيث مراض115منصبا، ن متخصص أطباء

و العقلية،1252العقلية ة ال متخصصا اململكةممرضا ات ج مختلف ع ن   .موزع

 صاص؟ ا سد م م لالستفادة ن املقيم طباء عدد من الرفع يتم ال   ملاذا

ة خ السنوات خالل ارتفاعا املتعاقدين ن للمقيم املفتوحة املناصب   :عرفت

  

  

  

  

 

  

 الية ة،إش شر ال املوارد اد ا ل1,6(النقص  ؟)سمة1000ل

من مجموعة ة ال وزارة اتخذت ة شر ال املوارد اصل ا النقص الية إلش لتصدي إطارا

ا م   :جراءات

 للقطاع املخصصة املالية املناصب من   الرفع

من ة ال وزارة استفادت سنة4000لقد برسم ماليا م2020و2019و2018منصبا م عدد و و

ن ب املمنوحة املناصب عدد ا خالل تراوح ال املاضية السنوات مع ماليا2000و1500مقارنة   . منصبا

 من نالرفع للمقيم املفتوحة   املناصب

  

  

  

 

 سا ن و   الت

الدراسية السنة 2019/2020 عرفت   

 السنوات 2017 2018 2019 2020

 

800 

 

املفتوحة 197 521 700  املناصب

 السنوات 2017 2018 2019 2020

 

800 

 

700 521 197 
املفتوحة   املناصب
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مع- ة ال وتقنيات ضية التمر ن للم العليا د للمعا الولوج مباراة ب2735فتح تخصصا17مقعدا

ع يوليوز 12موزعة دورة برسم ة، ؛2019ج  

ر- أكتو دورة برسم الص امليدان ن و الت د ملعا الولوج مباراة فتح2019فتح مع ب315، 8مقعد

من ل د، الصشعب"معا سعاف و العالج"و" النقل   ".املساعدة

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

 خصاصا ي عا ال ية ال املؤسسات بإحدى للعمل املتعاقدين ن املتخصص طباء يع

بقرار  ا قائم واملحددة ة، شر ال تفوقاملوارد أو ساوي مدة م قضا حالة ة، ال ر وز

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

 مع شراكة خصاص من ي عا ال ات با للعمل اص ا القطاع أطباء مع التعاقد يع

ات   ا

 وشب الطبية طر كفاءات ثمار اس إ التقاعدالس ع املحالة الطبية  .ھ

 بتازة القلب ب طب سمة600(غياب  ؟)ألف

املفتوحة املناصب ضمن بتازة قلي شفى باملس ن والشراي القلب مختص ب طب منصب فتح تم

سنة برسم نات والتعي لالنتقاالت  .2020املخصصة

 مختلف من الطبية لألطر جديدة ات تحف خلق يتم ال باملناطقملاذا للعمل التخصصات

 النائية؟

و  تحف يخص فيما ا كب تماما ا ة ال وزارة نتو ف تحس ية، ال لألطر العمل نامجظروف

لسنة ة ال لوزارة داء رقم2020نجاعة ي انيا امل نامج ز700ال عز و ة شر ال باملوارد املتعلق

عدة يتضمن ية ال املنظومة نوتدابإجراءاتقدرات م وتحف العمل ظروف ن بتحس متعلقة

ا م نذكر ة،   :ال

 املردودية؛ عن افأة م إحداث  دراسة

 لزامية؛ دمة وا راسة ا عن ض التعو مبالغ ة السنو ادة الز  مراجعة

 ن مل نية امل خطار وتدب الوقاية ع عتمد العمل والسالمة ة لل وط برنامج وضع

ة؛  ال

 النائية؛ باملناطق العمل عن ض  التعو
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 رات للتظا ية ال التغطية ن املشارك ة ال موظفي  تحف

 ن؟ ت س منذ تخدير ب طب بدون سليمان ب  إقليم

املفتوحة املناصب ضمن سليمان ب شفى بمس عاش التخديرو مختص ب طب منصب فتح تم

س برسم نات والتعي لالنتقاالت  .2020نةاملخصصة

 صعدة ل ع ي عا زاكورة بإقليم ة ة(ال شر ال ة–املوارد  ..)دو

أجل من الطبية طر اصل ا صاص ا سد ع ة ال وزارة دماتعمل ل ا مت ولوج ضمان

ية السياق،. ال ذا املفتوحةففي املناصب عدد ورة بلغ زا سنة53بإقليم برسم  2019منصبا

ي كما  :موزعة

  

يئة   2019سنة  ال

ختصاصيون    04  طباء

العامون    06  طباء

ة ال وتقن ضية التمر   39  طر

والتقنية ة دار   04  طر

  

ع يتوفر ورة زا إقليم أصبح التا275حيث ل الش ع موزعة  :إطارا

 52با؛ ة؛200طب ال وتق ا23ممرضا إدار   .وتقنياإطارا

يخص سنةفيما برسم املفتوحة ع2020 املناصب التوظيف ات مبار تنظيم تم س أنھ شارة فتجدر

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

 ات بامل يقضيھ الوقت من وكم العمومي شفى باملس ب الطب يقضيھ الذي الوقت من كم

اصة؟  ا

إ باإلضافة العمومية الوظيفة مستوى ع العمل ا اري ا للمقتضيات طبقا عملھ يزاول ب الطب

لزامية دمة وا راسة ا   .نظام

 الليلية راسة ا ضات عو م69ضعف  ؟)در
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  :الحراسةتعویضات  -
  ؛DHS 386: األطباء االختصاصیین -
  ؛DHS 276: األطباء العامون بالمستعجالت -
  .DHS 140: بالمستشفیات: الممرضون -

  

والصيانة ات والتج التحتية ية بالب يتعلق   :فيما

 بورزازات؟ التخصصات شفى مس وصل  أين

البنك مع موقعة اتفاقية ضمن يندرج بورزازات التخصصات شفى مس بناء مشروع أن شارة تجدر

لھ تمو دف للتنمية قي تقدم. فر ملستوى سبة ال عقدو الذي جتماع خالل تقرر فقد املشروع

نة إيفاد تافياللت، درعة ة بج ة ثمار س ع املشار املحرز التقدم حول ة ال بوزارة مؤخرا

للمشروع دفعة إلعطاء ة   .مركز

 تمارة؟ شفى مس افتتاح يتم لم  ملاذا

املت ومن ا عل التغلب تم تقنية ل مشا ضتھ اع املشروع ذا املركزانجاز بناء مشروع افتتاح وقع

بتمارة قلي ي شفا سنة خاللس من ول ع والدراسات،2021الر ات التج إنجاز تم حيث

حوا للمشروع جمالية لفة ال وتبلغ نجاز طور شغال أن م330كما در ممولةمليون

ثم لالس ي ور البنك و العامة انية م طرف طاقتھمن تبلغ املشروع ذا أن شارة وتجدر ار،

ة ر إ250السر بإضافة الت واملست الطب راحة، ا والطفل، م أقسام ع حتوي و ر سر

و ار ال شفى للعمليات،6مس فوق13قاعات للموجات قاعة ، ان الس از قاعة لألشعة، قاعة

، الصوتية، مخت للثدي، شعا ر تصو عامةقاعة ومصا الوظيفية العمليات   .غرفة

 ن؟ ك اد ا النقص ل مش حول  توضيحات

ن املصاب مر ة بمعا املعنية شفائية س املؤسسات بمختلف ن لألك ايد امل للطلب نظرا

الوطنية، السوق حادا نقصا اء الو ة ملحار ة يو ا املادة ذه عرفت املستجد ورنا وس بف

قامتحيث النقص ذا ولتفادي شفيات، للمس الكب الطلب املادة ذه املزودة ات الشر تواكب لم

املعنية املؤسسات داخل ن لألك مولدات وتركيب لالقتناء اتيجية اس بوضع ة ال   .وزارة
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 شتغل ولم زة جا للقرب شفيات مس نموذجا(ناك وش  ؟)الدر

وش بالدر قلي ي شفا س املركز شغيل تم سنة خاللس من ول ع تم2021الر حيث ،

جمالية لفة ال وتبلغ سليم، وال نجاز طرور شغال و كيب ال طور و ات التج إقتناء

حوا م265للمشروع در ةمليون ر السر طاقتھ عمل150وتبلغ غرفة ع حتوي و ر -ياتسر

عاش ار-إ ال عيادة خارجية/ عقيم، شارة الت-س ة-املخت-املست مص شعة، مصا

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

عامة موات/ مغسلة/ مطبخ(مصا   .وصيدلية) مستودع

 وصل اين سيمة ا شفى   ؟مس

سيمة با ديد ا قلي ي شفا س املركز شغيل تم سنة خاللس من الثالث ع ،2021الر

طور ات والتج نجاز طور شغال أن للمشروع،قتناءحيث جمالية لفة ال وتبلغ

م500حوا در الطبمليون وحدة ع حتوي راحة-و ا وحدة خارجية، شارة ش-س فاء،س

العمليات/ شعة جناح ، مطبخ/املخت الصيدلية، الت، املست والتعقيم، / مغسلة/ عاش

موات   .مستودع

 قليمية؟ شفيات باملس ة دو و ات التج حاد   نقص

سبات املك ز عز و ا تن ال ي شفا س صالح سياسة إطار و ة ال وزارة أن شارة تجدر

شفائيةاملح س للمراكز ية ال دمات ل الولوج ن وتحس الشاملة ية ال التغطية مجال ققة

مجموعھ ما ز تنا مة م مالية اعتمادات تخصيص ا سنو يتم ما850الوطنية در وذلكمليون ،

اجيات ا عن والتعب ة و وا قليمية شفائية س التحتية يات الب يل تأ إعادة أجل من

ا طاقم ة حظ ة وتقو دفة، املس ات الوج تحديد و بيوطبية ومعدات طبية ات تج من ة املطلو

ومتطورة حديثة بتكنولوجيا التحاليل:( التق زة أج و ان الس زة كأج الثقيلة و ة يو ا ات التج

الك تصفية زة أج و عاش و العمليات غرف زة أج و ية ستفي....)املخ و ات، ا جميع ا سنو د

العملية ذه من تمي دون   .الوطنية
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سنة كرونا2020و وس ف بمر تتكفل ال للمصا ات والتج املعدات اقتناء ع ك ال تم

رقم(املستجد ق امل ا اقتنا تم ال واملعدات ات التج رفقتھ برنامج،)1تجدون ناف است تم س

يات الب يل سنةتأ شفائية س التخصصات2021التحتية مختلف حاجيات لتلبية

واملعدات ات بالتج شفائية   .س

  

 قليمي شفى   وزانباملس

املتوقع قليافتتاحمن ي شفا س املركز بناء سنةبوزان مشروع أن2023خالل حيث ،

العروض طلب إطالق تم كما نجاز طور طلب شغال إطالق تم كما نجاز طور

يوم ا املتعلقة ظرفة فتح تم حيث ة الثانو صة وا ى الك شغال بحصة املتعلقة العروض

التنفيذ،1/12/2020 طور حواو للمشروع جمالية لفة ال م360وتبلغ در مليون

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

الوالدة/ عاش/ التعقيم حدي ستقبال/شعة/ املخت/  UTA/ الطوارئ/ طب خدمة

شفى/ والقبول املس ارجية/إدارة ا اري: العيادات ال شفى الوظيفي/ املس العالج/ ستكشاف

الك/ الطبي الدعم/ غسيل خدمات ن، ارجي ا املر شارات مستودع/ مغسلة/ مطبخ: اس

  .صيدلية/ موات

 القروي؟ بالعالم ية ال باملراكز ية ال املرافق   غياب

وزارة توفر القروي بالعالم ولية ية ال الرعاية للمؤسسات ة املعمار املخططات إعداد عند

م ل ش ة يةال ال الرعاية) املراحيض(املرافق لقاعات املاء ط. ونقط ر يتم كما

الوظيفية واملساكن ولية ية ال الرعاية ن/طباء(املؤسسات الصرف) املمرض بخزان ا قة امل

  .الص

ب يتعلق والصيدلةفيما ة   :األدو

 الدوائية؟ الصناعة  يع
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سنوات منذ انخرطت منذالوزارة الوطنية الدوائية السياسة ع2011تفعيل تنص ال ،: 

الطبية، املستلزمات ية ال وللمواد ة لألدو املحلية الصناعة الطبية،و يع واشف املكمالتو ال

 الغذائية؛

مبادرة ناك انت ة، دو معEcosystème de santé 2012بخصوص شراكة ة لل البي النظام

ال والتجارة ة ال اتا مكنتوزارة الشر من ممنلعديد ذا و ثمار، س دعم ع صول  :ا

o سة؛ ن ا ة  دو

o البيوطبية؛و البح  ث

o ية ال  .املستلزمات

الدعم ذا من ات الشر عض استفادت   .ولقد

ة دو يل ل ة ال وزارة والصيدلة؛مواكبة ة دو ة مدير أطر طرف من وتقنية علمية  مواكبة

بة قر آجال اخيص ال ع صول ل والوزارة اء الشر ن ب املبادالت وعمليات يل مسار   .رقمنة

 سا بفر مقارنة ة دو  غالء

ألن - ثمنة وتقدير حساب كيفية تقديم دون ة دو أثمنة مقارنة حيان، أغلب ناكيتم

ثمنة من أنواع نقارن : عدة  نا

بة - الضر بدون يع التص  Prix fabricant hors taxe PFHTثمن

للعموم - الدواء ثمن  Prix Publicأو

واص - ل الدواء ثمن  Prix Public de venteأو

نامية من الدول اختالف مثل املعطيات، عض مراعاة من بد   :وال

الدواء - ع بة م(الضر أقل سا املغربفر  ؛)ن

دولة؛ - ل ل ح الر  حصة

الصيادلة؛ - ن و ن املوزع ن ب ع التوز عن الناتجة ف املصار  حصة

سا؛ - كفر دول عدة مع مقارنة كب بانخفاض سم ت ة أدو عدة ناك  املغرب

مع - ثمنة مقارنة ق طر عن تحيده تم و جدا ن مق املغرب ة دو مختلفة07أثمنة –دول

سا ا –فر ي  تركيا؛–السعودية-إسبانيا-ب
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ن - ب ة دو تحديد أو+ اختالف ص س+ الدواء ن ا  الدواء

للثمن - التفاوض ناحية  Négociation avec multinationaleمن

للقانون تطبيق ةتحديدناك بمقار املصنعة" املقارنة"ثمنة والدولة الدول أثمنة ن  ب

(pays d’origine ) 

أثمنة مراجعة تم عد و ة ص5دو الدواء مراجعة يتم ملا أو   .سنوات

ال ة الوزار ن الب نة ال طرف من يتم ة دو لثمن التحديد املاليةتنعقدذا وزارة إشراف   .تحت

التا و ض التعو ملفات دراسة عند الص ن للتأم الوطنية الة الو طرف من التفاوض عمليات وتتم

أقلتمكن أثمنة ع صول ا من العملية   .ذه

 ة لألدو املضافة القيمة ع بة   الضر

بادرت - ومةلقد ةا دو أنواع عض ناء اباست عنھمن نتج مما املضافة القيمة ع بة لضر

يلضتخفي س و ة دو ذه اولوجاللسعر  .ال

ب مر تعلق متمثلة7 و عالجية   :أصناف

ة -  السكري؛أدو

السرطان؛ - ة  أدو

و؛ - الر ة  أدو

ة؛ - الدمو وعية و القلب أمراض ة  أدو

الكبدي - اب الل مضادة ة  ؛Bو Cأدو

املزمن؛ - لوي ال الفشل ة  أدو

ايا - ال اب ال ة أدو ا  .وأخ

ال ساسية ة لألدو الوطنية الالئحة قائمة واردة ة دو ذه القطاععملو ا توف ع الوزارة

العام والقطاع اص   .ا

عمل أثمنةعاستمراربالوزارةو تخفيض انيات إم ةدراسة القيمةدو ع الضر عفاء أو

ة دو ميع معاملضافة سيق املاليةبت   .وزارة

  الدول حسب مختلفة ة دو ع بة   ضر
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السعودية%  2,1 - ية العر   اململكة

الص  % 10 - ن التأم طرف من ا ض عو يتم ال ة   دو

أخرى  %  20 - ة أدو ا ض عو يتم ال ال ة  دو

س% 7 -  تو

إعفاءات –املغرب% 07 - منذمنناك بة  2018الضر

                                              0%  

 تركيا% 6 -

  إسبانيا% 4 -

 ننقص   وزنكcفيتام

توف - تم قد ان و شفيات املس املر جل عالج ان ، الص ر ا ة ف و ائحة ا بداية منذ

انقطاع دون للعالج والالزمة ساسية ة دو  .ل

ع - كب توافد تم الطبية، املراقبة وتحت شفيات املس خارج العال ول وتو ال غي يتم لم

ن الدوائ الطبيةذين بوصفتھ عليھ صول ا يمكن وفيد بال ض املر  .ألن

طبية وصفة بدون عليھ صول ا يمكن وفيد بال ض املر الغ   .وكذلك

من - ن محلي ن مصنع طرف من ن الدوائ ذين إنتاج تضاعف عوض1تم علبة400.000مليون

من س، ن للمواد80.000إ30.000فيتام ام مخزون ناك و زنك، باملغربعلبة  .ولية

السوق  - املضاعف نتاج ذا طرح عد تفاديھ تم س الطلب تزايد  .ذا

ارج - ا إ ن الدوائ تصدير انية إم وكذلك ار حت رة  .ظا

وتم - اململكة ات ج جميع الوزارة طرف من نون ر ش بداية منذ تتم الصيدليات ش تفت عمليات

ع روقات ا عض ضبط اركذلك  .حت

 

ب يتعلق اصفيما ا  :القطاع

 ائحة ا ة مواج ة ضرور انت اص ا القطاع مة   مسا

وفيد - ب املر ن املواطن البداية19استقبال منذ اصة ا ات اط(امل الر البيضاء -الدار

ادير-مراكش فقط) أ وفيد ال لعالج ات م  .تخصص
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باملجان - اص ا القطاع أطباء مة ختصاصاتمسا من  .عديد

من - ا اعتماد تم ات املخت ذه و وفيد، االت املبكر للكشف اصة ا الطبية ات املخت مة مسا

الوزارة   .طرف

ة - ف خالل انقطاع أي يكن ولم ائحة ا ظل ة دو توف الصيدالنية ات املخت مة مسا

الص ر ا ة ف خصوصا ائحة،  .ا

 

 فعلت كوفيدماذا مر واستغالل اصة ا ات امل عض جشع من د ل الوزارة

م؟ از  واب

املقدمة الطبية دمات با اصة ا فات التعر لتجاوز حاالت يل استمرار شأن القائم، دل ا أمام

حلول“ 19وفيد”ملر إليجاد الوزارة تدخل من البد ان اصة ا ات امل ببعض ا رصد تم وال

ن؛معقول املعني ل بمشاركة رة الظا ذه ملحاصرة  ة

الصارم - التعامل وع املرجعية، فات والتعر ول تو ال ام اح ضرورة ع التأكيد الّضروري من

القانونية الضوابط إطار و الوقت، نفس العمل مع ا، رصد يتم ال التجاوزات ل مع ازم وا

لتجاوز لول ا إليجاد ا، املرتبطةاملعمول اصة، ا ات امل ا تواج ال ات كرا عض

بمر التكّفل اليف ت ا  ؛19وفيد”بتحمل

ول - تو ال ام باح الكفيلة التداب وتحديد الوضع لبحث متتالية اجتماعات عقد طار ذا تم

ا رصد يتم ال التجاوزات ّل ل ازم ا والّتصدي املرجعية، فات  .والتعر

سآخر م ا يومھ للوزارة املركزي باملقّر عقد ا جتماعات رئاس19ذه تحت اري ا نون

ن للتأم الوطنية الة للو العام واملدير طباء، و بات للطب الوطنية يئة ال س رئ حضور و املباشرة

ة ال بوزارة واملنازعات التنظيم ة مدير ومدير ة، ال لوزارة العام ش واملف ، منالص وذلك ،

يل استمرار شأن ا
ُ
اتخاذ الواجب والقرارات جراءات بخصوص سيق الت مواصلة أجل

ملر املقدمة الطبية دمات با اصة ا فات للتعر ا ف مبالغ تجاوز تم“ 19وفيد”حاالت وال

اصة؛ ا ات امل ببعض ا  رصد
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التجاوزات، - ذه عض ع للوقوف مناسبة ان لقاء،
ّ
طرفال من سواء املقدمة العروض خالل من

داري ش التفت ام بم والقيام املراقبة إجراءات بھ املنوط ة، ال لوزارة العام ش املف السيد

مة بم تضطلع ال ، الص ن للتأم الوطنية الة للو العام املدير السيد أو ية، ال للمؤسسات

ال ميدان والتحكيم والضبط والتقييم بع طرفالت من َدّبر
ّ
امل املرض، عن سا جباري ن تأم

إ باإلضافة ، جتما حتياط ملنظمات الوط والصندوق ، جتما للضمان الوط الصندوق

الطب نة م تمثيل عن املسؤولة يئة ال طباء، و بات للطب الوطنية يئة ال س رئ للسيد مداخلة

مل تام ام اح دارة، العمللدى ا اري ا ن للقوان وفقا نة امل  .زاولة

ا - أبرز املستوى، رفيع جتماع ذا ا إل خلص ّمة م  :قرارات

 بمر التكفل ومراقبة بع بت خاصة ة مركز نة مع“ 19وفيد”إحداث اصة ا ات بامل

ا، رصد يتم ال التجاوزات ذه ل للتصدي الالزمة والقرارات جراءات اح املراجعاق إطار وذلك

العمل ا اري ا والتعاقدية ساسية،00-65قانون(القانونية ية ال التغطية مدونة بمثابة

الوطنية تفاقيات من..)و نة ال ذه ون وتت الوطنية: ، الة والو ة، ال لوزارة العامة شية املف

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

 املجالسإحد وممث ة، ال لوزارة ن ع التا ن و ا ن ش املف من ونة م ة و ج ان اث

القيام أجل من ، الص ن للتأم الوطنية الة الو مع سيق بت طباء و بات الطب يئة ل ة و ا

الشأن؛ ذا ذة
َ
املتخ القرارات يل وت بع وت  بمراقبة

 ا إدالء ضرورة ع ع الوقا ثبوتية ذلكاعتماد ت تث ال بالوثائق ن املتضرر ن واملواطن ملواطنات

ن للتأم الوطنية الة الو لدى أو ة، ال لوزارة عة التا ة و ا شيات املف أو العامة شية املف لدى

املرض عن سا جباري ن التأم نظام ملؤم سبة بال ،  .الص

يتعلق اء ضد تلقيحبالفيما  :19كوفيدو

ملف - عد وفيدُ ضد ميع،19 اللقاح ا م أن ض يف ال ساسة ا امللفات ومن وطنية قضية

سب ترفع باتت ال ا م رجة ا سيما ال وس، بالف صابات منح ارتفاع الستمرار تفاديا
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اللقاح إعداد عملية البداية منذ تواكب املستوى رفيعة ية مغر علمية نة أّن كما الوفيات،

 ؛املرتقب

متقدمة - مرتبة احتالل من اململكة تمكنت اللة ا لصاحب ال نخراط و املبادرة بفضل

وفيد ضد باللقاح ود  ؛19-ال

ع - ت أجر ال ة ر الّسر للتجارب يجابية رات
ّ

املؤش ده
ّ
تؤك اللقاح ذا ومناعة ونجاعة سالمة

ة؛ املغار ن املتطوع من  عدد

ات - توج جاللتھ أعطى يوموقد السامية واسعة9ھ وطنية عملية إطالق أجل من اري ا نون

وفيد وس ف ضد للتلقيح مسبوقة وغ غطية19-النطاق ن تأم دف وذلك املقبلة سابيع

شاره؛ ان والتحكم وس الف ضد ن للتحص مالئمة وسيلة باللقاح  للساكنة

السامي - امللكية للتعليمات وتنفيذا باواليوم، س عداد ع ا ّونا م ل ب ومة ا ر س ة،

أو الص املستوى ع سواء النطاق، واسعة الوطنية العملية ذه ل ّيد يوا ي معدات( اللوجس

ات عر ض، القلبالطبية الرعايةالتمر تخطيط زة أج املصا ).…، جميع عبئة مع ، التق أو

أطر  سيما وال املعنية، القواتوالوزارات دعم وكذا منية، والقوات ابية ال دارة و ة، ال

امللكية؛ ة الوطاملس اب ال مستوى ع ودة ا ملعاي ستجيب إطار التلقيح عملية لتمر

دفة املس الفئات  .ميع

م أ املتخذةومن صوصجراءات ا   : ذا

 وس ف ضد للتلقيح وطنية اتيجية اس دف19 وفيدوضع س و اململكة، ات ج جميع شمل

تقدر شطة25بساكنة أل ن واملزاول ن ي ال ن ني للم ة ولو إعطاء مع سمة، مليون

قدرت ة ف املزمنة، مراض وحام ن واملسن التعليم، ورجال   أسبوعا؛12بأساسية

 واقتن طط وا الوثائق من مجموعة بإعداد ع ة مركز ان وفقوضع الالزمة املستلزمات اء

ل الش ع و الوطنية، اتيجية   :التاس

 نة قبل:الفنيةال التلقيح فرق ن و وت اللقاح حول فنية دالئل وضع ا ل ول املو

العملية؛   انطالق
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 نة اب:الدوائيةال ال ع اللقاح الستعمال خيص ال عمليات بتأط لفة امل

؛   الوط

 نة يكيةال املوارد:اللوجس بتقييم لفة يكيامل والواجبةاللوجس املتوفرة

اللقاح جودة ع حفاظا يد الت سلسلة ع نكباب مية أ إ شارة مع ا، اقتناؤ

ي؛ امليدا ستعمال مرحلة إ وصولھ   منذ

 لتعب:التواصلنة الالزمة للتواصل الوطنية اتيجية س بإعداد لفة جميعامل ئة

اللقاح؛ من دفة املس الساكنة استفادة س لت ن   الفاعل

 بع الت خطة:والتقييمنة بإعداد لفة يلامل مات ان بعومي وت املستفيدين

التلقيح؛ ة ف عد و خالل ية ال م  حال

الت س ت أجل ومن الوط املستوى ع مية أ من ى الك العملية ذه سيھ تك ملا فعيلونظرا

ة ال ي وزار من كال تضم كة مش فنية نة وضع تم فقد ي، ا ال املستوى ع ي امليدا

ستعداد أجل من ة ودور مكثفة بصفة تجتمع يللعملية،والداخلية، امليدا انب ا وتدقيق

  .للعملية

ي، ا ال املستوى   :تموع

 للتلقيح الوطنية اتيجية س محتوى عميم و ة،إخبار الالمركز املصا جميع   ع

 إعداد أجل من ة لل ة و ا ات املدير ممث لدى والفنية العملية وانب ا عميم

للعملية؛ ة و وج إقليمية   خطط

 بحضور ة، مركز فرق ا أطر اجتماعات عقد خالل من ة لل ة و ا ات املدير مواكبة

العماالت ع ة ال ي ومندو ن و ا ن معمقةاملدير مناقشة إ دف قاليم، و

جميع ع ائيا ا عل املصادقة أجل من املعدة، قليمية طط ا ملحتوى ودقيقة

ات؛   املستو

قد للعملية ائية ال طط ا فإن العملية، انطالق من قليلة أسابيع عد ع ونحن عامة، صفة و

قتناء عمليات إطالق تم فيما ا، اي ع والعماالتأشرفت قاليم إ الالزمة املوارد إيصال قصد

امليدانية الفرق ن و ت صص التحض مع العملية، انطالق يئة. قبل حاليا تتم ي ا ال املستوى وع

واملقدرة التلقيح املوارد2888محطات با وصول انتظار التلقيح فرق لوائح إعداد مع ،.  
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منسكما - ستفادة الوطتم نامج ال إطار التلقيحات من مجموعة اعتماد بالدنا ة تجر

فئة صفوف سيما والفتاكة، املعدية مراض من مجموعة ع القضاء م سا والذي للتمنيع

نيات؛ الست بداية منذ  طفال،

عن - م أعمار د تز الذين ن املواطن العملية ذه لقا18ستغطي جدول حسب ن،سنة، حقنت

والسلطات ة، ال رجال وخاصة مامية، طوط ا ن للعامل صوص ا ع ة ولو إعطاء مع

شة ال والفئات ن املسن اص وكذا الوطنية، بية ال بقطاع ن والعامل من وقوات العمومية،

الساكنة؛ با ع ا نطاق توسيع قبل وس، التأث للف وتقليل العامة ة ال حماية دف وذلك

سبة ضمان خالل من الوفيات، تقليل ق طر عن املستجد ورونا وس لف قتصادي و جتما

عن تقل ال املغرب٪80غطية ان س سنمن بنحو( 18فوق وفعال)مليون 25ُيقدر آمن بلقاح

ش إ تم س حيث للقاح، الولوجية دعم إطار التباعدوذلك إجراءات ام الح للتلقيح محطة اء

ن قت طر ع التلقيح شطة أ تفعيل خالل من   : وذلك

الثابت - التلقيح: الوضع محطة إ ان الس  انتقال

املتحرك - املتنقلة: الوضع النقط إ
ً
مسبقا محدد برنامج وفق باملحطة قة امل التلقيح فرق انتقال

دارات ع، املصا شفيات، ون املس ال امعية، ا حياء  ...العمومية،

إ - إضافة ببالدنا، ية ال املنظومة ا عرف ال ات كرا من العديد رغم ة، ال وزارة عمل و

ع ية ال باملؤسسات الطبية واملستلزمات ة دو توفر ضمان ع ات، والتج يات الب إعداد

ا إطار تدخل ال قتناءات من االعديد وم ورونا؛ وس لف والتصدي للرصد الوط نامج ل

الفردية الوقاية ووسائل ، العال ول تو ال ة أدو أي(اقتناء أو الواقية والنظارات الكمامات

املستلزمات الطبية، واشف وال ية املخ املواد ة، ال قطاع م ماية مصممة أخرى معدات

ا والنظافة التعقيم مواد املختلفةالطبية، ة دو ا و  .للقاح

املولود وموت لزاكورة قليمي شفى بمس الوالدة حالة بموضوع يتعلق فيما

لعائلتھ سليمھ التاليةوعدم بالتوضيحات   :نتقدم



22 
 

وشيحا"السيدة العمر"خدجو من قلي29البالغة شفى باملس الوالدة ة مص ا ت و سنة

يوم ورة الزوال05/11/2020لزا عد دقيقة ن ع وأر وخمسة الثالثة الساعة   .ع

وزنھ متو ذكرا مولودا ووضعت ة قيصر لعملية خضعت الساعة6000وقد ع اليوم نفس غرام

دقائق وثمان ليال   .العاشرة

ثةوحي ا بنقل أمرت حيث ط، ا ع العامة النيابة لتتدخل مبتورة، يده أن ن تب الرضيع جثة أن ث

ورة بزا قلي شفى باملس موات ملستودع ا وارجاع القانونية الضوابط وفق الط ح شر   .لل

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

  

  

رقم ق النصف: 1امل كرونا اء و افحة م إطار ا اقتناء تم ال سية الرئ ات التج قائمة

سنة من   2020ول

 رالط التصو زة  :أج

 من ي ضو  08: قسًما16ما

 من ي ضو  08: قسًما32ما

 من ي ضو  01: قسًما164ما

 من ي ضو  04: قسًما128ما

  محمول  42: راديو

 الط الصدى تخطيط از  56: ج

  املحمول الط الصدى تخطيط از  37: ج

 ودبلر  11 :ي

 القلب تخطيط از وج الط الصدى تخطيط از ج

 05: باأللوان
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 بالصدى القلب تخطيط از  12: ج

  محمول بالصدى القلب تخطيط از  02: ج

 السطوع م ازم  06: ج

 أشعة  02: طاولة

 لوحة اشف مع شعة  10: مسطحةجدول

 40 :بأدراجنا 

 لوحةغرفة حساس مع رقمية  05 :مسطحةراديو

 رق از  Numériseur  :(40(ج

 فوق املوجات  40 :الصوتيةمجسات

 ك غسيل زة  :أج

 الك غسيل  50: مولد

 املراقبة   :شاشات

 س املقاي متعددة  1189: شاشة

 رعاية زة   :الفحص-أج

 ي ا ر الك القلب تخطيط از  283: ج

 النبض  113: مقياس

 متنقل جرا ضوء از  10: ج

 سرة   :معدات

 عاش ر  569: سر

 شفاء س ر  1407: سر

 عاش ر سر ة  143: عر

 حقن زة  :أج

 حقنة ة  1496: م

 قن ا ة  40: م
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 ة و ال زة  :أج

 عاش از  226: ج

 متنقل عاش از  08: ج

 يب التن زة  :أج

 نجرة ا منظار  97: فيديو

 نجرة ا  40:منظار

 متصاص زة  :أج

 متصاص از  14: ج

 جرا  35: شفاط

 متنقلة متصاص زة أج  17: مجموعة

 القلب ات ضر تنظيم زة  :أج

 الرجفان ل  156: مز

 ن باألك العالج زة  :أج

 ن وك  28: مكثف

 ن وك  2: مولد

 Oxymètre  :2 

 والتط التعقيم زة  :أج

 عقيم از طاولةج  73: بالبخاراملضغوط

 املخت: 

 ة يو ا الكيمياء  03: محلل

 الدم غاز  10: محلل

 Automate d’hématologie  :03 

 Automate (électrolute, hémoglobine, 

immunologie,coagulation) 
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التضامن والتنمیة التضامن والتنمیة   وزیرةوزیرة  السیدةالسیدة  عرضعرض

  االجتماعیة والمساواة واألسرةاالجتماعیة والمساواة واألسرة
  



تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  
التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة 

 برسم السنة املالية واألسرة 
2021 



 االجتماعية والتنمية التضامن .1
_________________ 

 املرأة .2
 _________________ 

 الطفولة .3
_________________ 

 إعاقة وضعية يف األشخاص .4
_________________ 

 املسنون األشخاص .5
_________________ 

 األسرة .6
_________________ 

والتواصل الدويل والتعاون التشريع . 7
_________________ 

 املعلوماتية واألنظمة امليزانية .8
_________________ 

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

 حمتوى العرض

 العام السياق
_________________ 

 2020 سنة عمل حصيلة
_________________ 

 2021 سنة عمل برانمج
_________________ 

 2021 سنة برسم امليزانية
_________________ 
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اإلطار 
املرجعي 

 لعمل الوزارة

 دس تور اململكة املغربية

 اخلطب والتوجهيات امللكية السامية

 2021-2017الربانمج احلكويم 

 2021-2017اسرتاتيجية القطب الاجامتعي 

واملتعلق بتحديد اختصاصات وتنظمي ( 2013أ بريل  29) 1434من جامدى الآخرة  18الصادر يف  2.13.22املرسوم رمق 
 وزارة التضامن واملرأ ة وال رسة والتمنية الاجامتعية

 النصوص الترشيعية  ذات الصةل بعمل الوزارة و النصوص التنظميية املتخذة لتطبيقها 
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الدور احملوري 
للقطب 

االجتماعي 
يف تنزيل 
السياسة 

االجتماعية 
 المتكني الاقتصادي تكوين العاملني الاجامتعيني دمع وتعزيز قدرات امجلعيات املساعدة الاجامتعية للحكومة

دمع برامج التمنية الاجامتعية 

 حمليا

عاقة الطفوةل التمنية الاجامتعية املرأ ة  ال رسة ال شخاص املس نني ال شخاص يف وضعية ا 

 العاملني الاجامتعيني :الهدف  الفئات يف وضعية صعبة : الهدف
امجلعيات املدبرة ملراكز  :الهدف 

 الرعاية الاجامتعية

مجعيات التمنية   : الهدف

 الاجامتعية
 الفئات يف وضعية هشاشة : الهدف

املتدخلني املؤسساتيني يف  :الهدف 

 التمنية الاجامتعية

4 

http://www.entraide.ma/home/language/1
http://www.google.com/url?url=http://www.9rayti.com/ecole/ina-sociale/inscription&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zBBmVM7rBY3laNSDgagH&ved=0CBwQ9QEwAg&sig2=-2ncRheagRC5PPtZ5jttcQ&usg=AFQjCNHp_asLSxKVfaTjeOlDUrtSKoakHw
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السياق 
 العام

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

 والوطين الدويل الصعيدين على «19 كوفيد» املستجد كوروان  فريوس جائحة تداعيات. 
حفظه السادس حممد امللك جاللة بقيادة املغرب هنجها اليت والفعالة االستباقية املقاربة 

 .ابجلائحة املرتبطة األزمة مواجهة يف هللا،
وفعالة تلقائية تضامنية جمتمعية دينامكية إطالق. 
االجتماعية احلماية  منظومة إصالح ورش. 
املوحد االجتماعي السجل ورش. 

5 
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السياق 
 العام

2021و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية   6 

 اليت واإلصالحات واملبادرات املشاريع كل  من اهلدف إن»
 االجتماعية العدالة وحتقيق ابلتنمية، النهوض هو هبا، نقوم

 االجتماعية احلماية توفري ذلك، مقدمة يف وأييت .واجملالية
 من نتمكن حىت الشاغل، شغلنا ستبقى اليت املغاربة، لكل

 .«االجتماعية الفئات مجيع على تعميمها
 

 2020 يوليوز 30 العرش عيد خطاب

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

 .«احلديثة التكنولوجيات وابستعمال وموضوعية،
 

 2018 يوليوز 30 العرش عيد خطاب

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

 
 2020أكتوبر 10 التشريعية الدورة افتتاح خطاب
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السياق 
 العام

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

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

 . الفئات لتلك االجتماعية
االجتماعي البعد بتكريس امللكية، التوجهات ترجم الذي 2021 لسنة املالية قانون مشروع 

 .اجلائحة انتشار ظل يف مسبوق غري بشكل انتعش الذي التضامين احلس توطيد على احلكومة  ومراهنة
صعبة وضعية ويف اهلشة للفئات الدعم تقدمي يف االجتماعي التماسك صندوق يلعبها اليت الكبرية األدوار 

 .املهين اإلدماج وتشجيع (...املسنني األشخاص إعاقة، وضعية يف األطفال األرامل،)
التماسك دعم من “االجتماعي والتماسك االجتماعية احلماية دعم صندوق” تدخل جمال توسيع 

 .ومحائية استباقية نظرة تعكس اليت االجتماعية، احلماية دعم ليشمل اهلشاشة، حيارب الذي االجتماعي،
التضامن قطب عليها انكب اليت احملاور أبرز أحد 19 كوفيد  جائحة انتشار تداعيات من احلد يف املسامهة 

 . واألسرة واملساواة االجتماعية والتنمية
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 2021والتدابري املربجمة لسنة 2020 حصيلة عمل : االجتماعيةالتضامن والتنمية 
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دعم مبادرات التأهيل االجتماعي وتعزيز سياسة . رابعا
 القرب

 املدين اجملتمع مجعيات مع الشراكة1.

 اجلمعيات مشاريع افتحاص2.

 الرتابية اجلماعات مع الشراكة3.

 القدرات تقوية4.

 االجتماعي العمل مأسسة .اثلثا
 االجتماعيني العاملني قانون مشروع1.
 بطنجة االجتماعي للعمل الوطين املعهد أتهيل2.

 االجتماعية املساعدة منظومة وتطوير تعزيز .اثنيا
 االجتماعية الرعاية مؤسسات منظومة إصالح1.
 االجتماعي التماسك دعم صندوق برامج تفعيل2.

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

 الصحي احلجر فرتة خالل املتخذة التدابري1.
 الصحي احلجر فرتة انتهاء بعد املتخذة التدابري2.



 2021تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية  9 35

 :الصحيفرتة احلجر التدابري املتخذة خالل . 1
o والفتيات يف وضعية صعبةمحاية النساء 
o يف وضعية صعبةمحاية األطفال 
o يف وضعية إعاقةمحاية األشخاص 
o يف وضعية الشارعمحاية والتكفل ابألشخاص 
o االجتماعيةدعم مؤسسات الرعاية 

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

 :التدابري املتخذة بعد انتهاء فرتة احلجر الصحي. 2
o برانمج املساعدة واإلدماج االجتماعي موجه لفائدة

 األطفال
o دعم املبادرات احمللية جلمعيات اجملتمع املدين اليت

 االجتماعيتروم تقدمي خدمات املساعدة واإلدماج 
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 مؤسسات الرعاية االجتماعيةمنظومة إصالح . 1

 تعزيز وتطوير منظومة املساعدة االجتماعية .اثنيا

0

20
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140

160

180
 املركبات االجتماعية
 املتسولون واملتشردون
 النساء يف وضعية صعبة
 األشخاص يف وضعية إعاقة
 األشخاص املسنون
 األطفال يف وضعية صعبة
 دور الطالب والطالبة

توزيع عدد مؤسسات الرعاية 
االجتماعية املرخصة حسب 

 فئاتوالاجلهات 
 1169العددددددددد اإلمجدددددددايل للمؤسسدددددددات املرخصددددددددة −

مؤسسددددددددددددددددددددددة بطاقددددددددددددددددددددددة اسددددددددددددددددددددددتيعابية تصددددددددددددددددددددددل إ  
مسدددددددددتفيدة ومسدددددددددتفيد، موزعدددددددددة علدددددددددى 102884

 .خمتلف جهات اململكة
يقددر ب دعم سنوي للتسيري والتجهيزز ختصيص −

لفائدددددددددددة  2020درهددددددددددم خددددددددددالل  مليززززززززززون 180
اجلمعيدات املشددرفة علددى تددبري هددذت املؤسسددات مددن 

 .طرف التعاون الوطين
 8لزززز بشددراكة مدددع التعدداون الدددوطين دعززم سزززنوي −

مبددددددددددددددا جمموعدددددددددددددده مراكزززززززززززززز اجتماعيززززززززززززززة كززززززززززززززربى 
13 839 000 ,00 
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 مايل بغالف جهات أبربع الرتابية اجلماعات مع بشراكة جديدا اجتماعية مركزا 41 إحداث •
   درهم مليون 35.5 يبلغ

 التعاون مع بشراكة جديدة اجتماعية مراكز إحداث •
 :الوطين

o اتفاقيات عدة الوزارة وقعت ،2020-2018 الفرتة يف 
 جديدة اجتماعية مراكز إحداث تروم الوطين التعاون مع شراكة
 .االجتماعية الرعاية مؤسسات منظومة تعزيز أجل من

oخمتلف من مركزا، 202 هو املراكز هلاته اإلمجايل العدد 
 .اململكة جهات مجيع على وموزعا األنواع

oدرهم مليون 188 :العملية هلاته املرصود اإلمجايل املبلغ. 

 املراكز موضوع اتفاقيات الشراكة اجلهة
املسامهة املالية 

 للوزارة
 (مليون درهم)

 0,5 بشفشاونجتهيز املركب االجتماعي متعدد االختصاصات  احلسيمةتطوان  طنجة
 1,5 ابحلسيمةجتهيز املركز االجتماعي لألشخاص املسنني بدون موارد 

 15 للطفولة 3+ لإلعاقة  10+ مراكز للمسنني 2بناء  الدارالبيضاء سطات
تربويني لألشخاص يف وضعية إعاقة  سوسيوبناء وجتهيز مركزين  سوس ماسة

 التمسيةومجاعة  القليعةجبماعة 
8 

 10,5 اجتماعيمركز  22إحداث وأتهيل ما جمموعه  جهة فاس مكناس
   35.5 مركز 41 اجملموع

 مؤسسات الرعاية االجتماعيةمنظومة إصالح . 1

 تعزيز وتطوير منظومة املساعدة االجتماعية .اثنيا
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 التدابري املربجمة

 االجتماعيةاملتعلق مبؤسسات الرعاية  65.15القانون  
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لتدبري مرحلة ما بعد صدور النصوص التطبيقية للقانون اإلعداد •
65.15 
 :مؤسسات الرعاية االجتماعية مع القانون اجلديدمالءمة 
  املعايري ضوء على احلالية املؤسسات لوضعية بتشخيص القيام−

 الكلفة تقييم مع والتأطري، التحتية البنيات حيث من خاصة اجلديدة،
 املؤسسات؛ أتهيل لعملية املالية

 ابملؤسسات؛ االجتماعيني العاملني لتأهيل عمل خطة وضع−
 ؛التحتية البنيات لتأهيل عمل خطة وضع−
 .للمؤسسات الرخص منح عملية لتدبري معلوماتية منظومة وضع−
 الرعاية مبؤسسات خاص SIG جيوغرايف معلومايت نظام وضع−

 االجتماعية

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

 .املصادقة

 مؤسسات الرعاية االجتماعيةمنظومة إصالح . 1

 تعزيز وتطوير منظومة املساعدة االجتماعية .اثنيا



 ويتيمة ايتيم 192.911، تعول شهرايأرملة مقبولة وتستفيد من الدعم  106.675

 درهممليون  560وين مليار حوالي  :الصندوق املبلغ اإلجمالي للدعم املؤدى من طرف 

برامج صندوق التماسك االجتماعيتفعيل . 2  
يف وضعية هشة احلاضنات ألطفاهلن اليتامىالدعم  املباشر لألرامل برانمج . أ  

 عدد الطلبات غري املقبولة عدد الطلبات املقبولة جمموع الطلبات اجلهات

 1342 17488 18976 سطات -الدار البيضاء 
 838 14939 15885 آسفي -مراكش 
 1089 14093 15220 مكناس -فاس 
 1229 12859 14181 القنيطرة -سال  -الرابط 

 775 9948 10833 خنيفرة -بين مالل 
 875 9209 10119 احلسيمة -تطوان  -طنجة 
 363 9114 9517 الشرق
 518 8809 9392 ماسة -سوس 
 461 7627 8120 اتفياللت -درعة 
 106 1542 1662 وادنون -كلميم 
 175 844 1025 الساقية احلمراء -العيون 
 30 203 233 وادي الذهب -الداخلة 

 7801 106675 115163 اجملموع

 حسب اجلهات   2019حصيلة البت يف طلبات 
 (2020إىل هناية أكتوبر )

 إعاقةبرانمج دعم األشخاص يف وضعية  -ب

؛(مستفيد 13211) إعاقة وضعية يف األطفال متدرس دعم مواصلة 
اقتناء) التعويضية واألجهزة التقنية املعينات من االستفادة توسيع  

 ؛(مستفيد 6636) (تقنيا ومعينا تعويضيا وجهازا للسمع آلة 7976
مشاريع إحداث على إعاقة وضعية يف األشخاص تشجيع مواصلة 

  مشروع لكل درهم ألف 60 إ  يصل دعم تقدمي عرب للدخل مدرة
 ؛(مشروع 337)

إعاقة وضعية يف األشخاص لفائدة االستقبال مراكز شبكة تعزيز 
 .(مركزا 64 املفعلة املراكز) (مستفيد 45168)
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 مأسسة العمل االجتماعي .اثلثا

قانونالشروع إهناء مسار املصادقة على م. 

 إجنازه مت ما
 45.18 االجتماعيني العاملني قانون مشروع

 املربجمة التدابري

 أتهيل املعهد الوطين للعمل االجتماعي بطنجة
 إجنازه مت ما

 املربجمة التدابري

مشروع وجتويد لدراسة قطاعية جلنة تشكيل 
 القانون؛

28 بتاريخ املشروع على احلكومة جملس مصادقة 
 ؛2020 ماي

بتاريخ املستشارين اجمللس مبكتب املشروع إيداع  
 ؛2020 يونيو 25

للوظائف مبرجع املتعلقة الدراسة إلطالق اإلعداد 
 .االجتماعيني العاملني والكفاءات

 إجنازه مت ما

 التأهيلي التكوين تطوير

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

 تكوين الفاعلني املتدخلني يف األجهزة
 الرتابية املندجمة حلماية الطفولة؛

 تكوين اجلمعيات املسرية ملؤسسات الرعاية
االجتماعية املتكفلة ابألطفال يف وضعية 

صعبة من أجل تسهيل اندماجهم 
 .سنة 18االجتماعي بعد سن 

عدد لرفع املعهد تنمية عمل خمطط بلورة يف املسامهة 
 سنوات؛ مخس مدى على طالب ألف إ  املسجلني

مع مقارنة مرات 3 ب للمعهد االستيعابية الطاقة من الرفع 
 املاضية؛ السنة

ضد العنف حماربة يف متخصصة أطر تكوين على العمل 
 .مراكش إعالن مع متاشيا النساء

االستيعابية؛ الطاقة من والرفع املعهد تنمية خمطط أجراة تتبع 
املعهد؛ تنمية خمطط مع متاشيا جديدة إجازة مشروع تقدمي 
للعمل الوطين ابملعهد العلمي للبحث خمترب أول خلق  

 .االجتماعي

14 
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برانمج الشراكة مع مجعيات اجملتمع . 1
 املدين

 برانمج الشراكة مع اجلمعيات. أ
 اجلمعيات مع الشراكة برانمج نسخة إجناز مت

 بغالف مشروعا 122 متويل :2019-2020
 معطيات) درهم 14545236.2 قدرت مايل
 (مؤقتة

 دعم مبادرات التأهيل االجتماعي وتعزيز سياسة القرب .رابعا

 الكربىالشراكة مع اجلمعيات . ب
مشروعا  27متويل : 2020-2017خالل الفرتة 
 .درهممليون      610 825 50قدرت مببلغ إمجايل 
 املربجمة التدابري

الشراكة مع لربانمج  2021إطالق نسخة 
 .اجلمعيات

 مشاريع افتحاص .2
 اجلمعيات

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

 إجنازه مت ما

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

 املربجمة التدابري

 اجلماعات مع الشراكة .3
 الرتابية

 - 2018 الفرتة خالل
 39 إطالق مت  :2020
 مع بشراكة اجتماعيا مشروعا

 إمجايل مببلغ الرتابية اجلماعات
 .درهم مليون110   قدرت

 إجنازه مت ما

15 

 اجلماعات مع الشراكة .3
 الرتابية

 القدرات تقوية .4
 

 مت اليوم، إ  الربانمج انطالق منذ
  نشاط 500 عن يزيد ما إجناز

 مواكبة، منتدايت، تكوينية، دورات)
 .إقليما 33 يف (مؤسسايت دعم

 إجنازه مت ما

يددددتم تفعيددددل الددددربانمج بشددددراكة مددددع وكالددددة 
 التنمية االجتماعية 

 اجلمعيات لتأهيل «ارتقاء» برانمج•

 : الربانمج حكامة جتويد
 التنزيل أبولوايت الربانمج ربط -

 العمومية؛ للسياسات الرتايب
 .والتقييم للتتبع نظام وضع -

 املربجمة التدابري



 2021وبرانمج عمل  2020حصيلة : املرأة

 تنفيذ املشاريع املربجمة يف اخلطة احلكومية للمساواة
____________________________________ 

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

 «2إكرام »تتبع وتقييم تنفيذ اخلطة احلكومية للمساواة 

محاية . 4
النساء 
وتعزيز 
 حقوقهن

مشاركة . 3
النساء يف 
 اختاذ القرار

حقوق . 2
النساء يف 
عالقتها 
 ابألسرة

تقوية . 1
فرص عمل 

النساء 
ومتكينهن 
 اقتصاداي

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

إدماج النوع يف مجيع السياسات والربامج . 6
 احلكومية

 التنزيل الرتايب ألهداف اخلطة احلكومية. 7

حماور موضوعاتية 4 حماور عرضانية 3   
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 فرص عمل النساء ومتكينهن اقتصادايحمور تقوية 

18 
18 

 «تمكنيالمغرب » برانمج 
 

 االقتصادي االدماج بتقوية املتعلق احملور خاصة ،2021-2017 احلكومي الربانمج لتدابري تنفيذا
 هيئة مع بشراكة ،الوزارة عملت ،2 إكرام احلكومية اخلطة من األول احملور تفعيل إطار ويف للنساء،
 للنساء االقتصادي للتمكني املندمج الوطين الربانمج إعداد مسار إطالق على للمرأة، املتحدة األمم

 حكومية، قطاعات من الفاعلني، مجيع مع تشاركية مقاربة وفق ،«تمكنيال مغرب» والفتيات
 :ب املسار توج وقد وماليني، تقنيني وشركاء مدين وجمتمع خاص وقطاع وطنية، ومؤسسات

فرباير املعنيني، الفاعلني مجيع مع “التمكني مغرب” برانمج حول تشاورية ورشات تنظيم  
2020 

2020 يوليوز 14 يف للمساواة، الوزارية اللجنة طرف من الربانمج على املصادقة: 
15 يف ،2إكرام للمساواة احلكومية اخلطة بتتبع املكلفة التقنية للجنة ربانمجال تقدمي 

 2020يوليوز
2020 شتنرب 9 بتاريخ احلكومي، اجمللس يف متكني مغرب برانمج تقدمي 
للنساء االقتصادي التمكني جمال يف املغربية اململكة جمهودات حول الدويل امللتقى تنظيم  

 10/10/2020 املغربية للمرأة الوطين ابليوم احتفاء ،والفتيات
جهات 8) ترابية جمالس مع بشراكة التمكني مغرب لربانمج الرتايب للتنزيل جمالية برامج إطالق 

 (إقليمني و
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 «تمكنيالمغرب » لربانمج الرتايب التنزيل 

 حسب احملاور االسرتاتيجية للربانمج  املربجمةالتدابري                         املنجزات  

19 19 9 28 

 يقل ال ما إجناز :الذهب وادي الداخلة جبهة للنساء االقتصادي التمكني برانمج إطالق•
 عمل؛ فرصة 500 وخلق (مجاعي أو فردي) مشروع 200 عن
 االقتصادي التمكني هتم واألقاليم، اجلهات جمالس من عدد مع شراكة اتفاقيات توقيع•

 مع موازاة ،2020 أكتوبر 10 بتاريخ هشاشة، وضعية ويف صعبة وضعيات يف للنساء
  املغربية، للمرأة الوطين ابليوم احتفاال املغربية اململكة جمهودات حول الدويل امللتقى فعاليات
 :حول اجلهوية الربامج وتتمحور
؛صعبة وضعية يف النساء ومتكني أتهيل 
؛املعيشي للتهريب السابقات املمتهنات صعبة وضعية يف النساء دعم صندوق تفعيل 
؛إعاقة وضعية يف النساء لفائدة للدخل مدرة برامج دعم 
؛النسائية التعاونيات ودعم للنساء، االقتصادي والتمكني التأهيل 
؛والفتيات النساء لفائدة الشغل، سوق يف املهين واالدماج التكوين 
؛النسائية والتعاونيات املقاوالت دعم 
املهنية التعاونيات ودعم صعبة وضعية يف للنساء االقتصادي والتمكني التأهيل  

 ؛النسائية
احلرفية التعاونيات ودعم احلرفيات للنساء االقتصادي والتمكني التأهيل. 

درهم مليون  39ب الوزارة تساهم درهم، مليون 111 : املايل الغالف بلغ 
 /االقتصادية والتنمية التعاون منظمة و املغرب بني الثاين القطري الربانمج إطالق•

OCDE. 

 االقتصادية الفرص إ  الولوج مستوى على 
والفتيات للنساء االقتصادي لتمكنيل اجملالية لربامجا حكامة وآليات عمل برامج ووضع تتبع 
ابقي مع جديدة شراكة اتفاقيات توقيع عرب التمكني، مغرب لربانمج الرتايب التنزيل مواصلة 

 هشاشة وضعيات يف والفتياتالنساء هتم واألقاليم، واجلهات اجملالس
واملرأة الرجل بني والتكافؤ املساواة بعد إلدماج املغرب ملقاوالت العام االحتاد مواكبة  
علىو  االفريقي الصعيد على املغربية، للمرأة االقتصادي احلضور تقوية إ  هتدف مبادرات دعم 

 واجلهوي الوطين املستويني
 

 والتكوين الرتبية مستوى على
(الطالبة دور) لإلانث الداخلية املدارس بناء لتسريع برانمج وضع 
كنساء  به، تقوم أن ميكن الذي والدور الفتيات تعليم أمهية حول تواصلية وطنية محلة إطالق 

 والقدرات املهارات يف واالانث الذكور بني واملساواة فاعالت
 
للشغل النساء ولوج لتسهيل واملستدامة الالزمة التحتية البنية توفري مستوى على 
االقتصادية واملشاركة للفرص الولوج تعرقل اليت القانونية املقتضيات وجرد لتحديد دراسة إطالق 
للمرأة املنزيل العمل واحتساب لتقدير آلية وضع 
والرجال النساء بني املساواة مؤشرات لتحسني برانمج وضع  
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التأهيل والتمكين االقتصادي " برنامج 

للنساء والفتيات في وضعية صعبة ودعم 
 "مكناس-بجهة فاسالنسائية  التعاونيات

 "جهات ناهضة"برنامج 
للتأهيل والتمكين االقتصادي للنساء 

 الحسيمة-تطوان-بجهة طنجةوالفتيات 

دعم األنشطة المدرة للدخل "برنامج 

لفائدة النساء في وضعية صعبة 

بإقليــــــم  إعاقةواألشخاص في وضعية 

 -الشرقجهة  -"جرادة

التأهيل والتمكين االقتصادي "برنامج 

للنساء في وضعية صعبة معيالت لألسر 

 "ماسة -هة سوسبج

مغرب "التنزيل الترابي لبرنامج 

جهة  -الناظور بإقليــــــم " التمكين

 -الشرق

برنامج التأهيل والتمكين االقتصادي 

التعاونيات ودعم  الحرفياتللنساء 

 واد نون -بجهة كلميمالحرفية 

التأهيل والتمكين االقتصادي "برنامج 

للنساء في وضعية صعبة معيالت لألسر 

 "ماسة -بجهة سوس

  النسائيةبرنامج دعم المقاولة والتعاونية 
 القنيطرة-سال -الرباط بجهة 

برنامج الـتأهيل والتمكين للنساء 

والفتيات عبر التكوين واإلدماج في سوق 
 سطات-بجهة الدار البيضاء  الشغل

التأهيل والتمكين للنساء في وضعية 

 بجهةصعبة ودعم التعاونيات النسائية 

 آسفي-مراكش 

مغرب » التنزيل الترابي لبرنامج 

 «تمكين
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 من النساء، ضد العنف مبحاربة املتعلق 103.13 رقم القانون مقتضيات تنزيل مواكبة
 :خالل
 عرب 2030 أفق يف النساء ضد العنف ملناهضة الوطنية االسرتاتيجية مشروع إعداد 

 واملنتخبني الوطنية واملؤسسات واجلمعيات احلكومية القطاعات مشل تشاوري مسار
 .احملليني والفاعلني

على التوقيع إجراءات خالل من «للنساء الوظائف املتعددة الفضاءات» برانمج تفعيل 
  الوظائف متعدد فضاء 65 إحداث من مكنت الوطين التعاون مع شراكة اتفاقييت
 املؤسسة مشروع إعداد خالل من وابلتأطري الالزم والتجهيز ابلتأهيل ومواكبتها للنساء

 واملهنيني الفضاءات مسريي لتكوين شامل وبرانمج خاص حتمالت ودفرت منها 10ل
 .احملليني والشركاء

 للنساء القانوين واإلرشاد االستماع مراكز دعم برانمج: 
 مايل بغالف مشروع 50 متويل : 2020-2019 سنة برسم املشاريع طلبات ضمن 

 للجمعيات املوجه الدعم جمموع من %  38  بنسبة أي ،درهم مليون 5,5 قدرت

ضد العنف مبحاربة املتعلق 103.13 القانون مقتضيات تنزيل مواصلة 
 التطبيقي ونصه

يف النساء ضد العنف حملاربة الوطنية االسرتاتيجية على النهائية املصادقة 
 .احمللي الصعيد على وخصوصا مضامينها تفعيل وتعزيز 2030 أفق
على للقضاء 2020 مراكش إعالن يف الوزارة التزامات تنفيذ مواصلة 

   ،"املرأة ضد العنف
تزويج يف واحلد التكوين) املشرتكة االلتزامات يف املسامهة إ  إضافة 

 (القاصر
  فضاءات إبحداث الوظائف املتعددة للفضاءات اجملالية التغطية توسيع-

 وأتهيلها املدين اجملتمع ومجعيات الرتابية اجلماعات مع مبشاركة جديدة
 االجتماعية الرعاية مبؤسسات املتعلق 65.15 القانون ملقتضيات طبقا

 التنظيمية والنصوص
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  التدابري املربجمة              املنجزات 
 حقوقهن وتعزيز النساء محاية حمور
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ضد العنف مناهضة يف شريك الشباب» موضوع حول النساء ضد العنف لوقف عشر السابعة الوطنية احلملة تنظيم 
 ؛«النساء

هشة؛ وضعية يف والفتيات للنساء والتوجيه والدعم االستماع يف املختصة «معك كلنا» منصة وتفعيل إحداث دعم 
الرائسة حتت 2020 مارس 8 بتاريخ املوقع املرأة، ضد العنف على للقضاء 2020 مراكش إعالن يف االخنراط 

 :التالية اخلاصة االلتزامات خالل من مرمي اللة األمرية امللكي السمو لصاحبة الفعلية
العنف؛ ضحااي النساء وإيواء الستقبال مركز 65 توفري 
النساء لرعاية املؤهلني االجتماعيني األخصائيني لتوفري االجتماعي للعمل الوطين املعهد خرجيي عدد مضاعفة 

 العنف؛ ضحااي
الدعم وخدمات العنف ضحااي النساء إيواء مبراكز اخلاصة األساسية للخدمات «محاية» بروتوكول إعداد 

 حبث خالل من العنف ضحااي للنساء املقدمة للخدمات شامل تشخيص إعداد مشل تشاوري مسار عرب االجتماعي
 التكفل سلسلة ومنذجة الربوتوكول وإعداد وحملياد وجهواي وطنيا الفاعلني تدخالت لتنسيق مندجمة رؤية وبلورة ميداين
  جتريبية؛ جهة يف
ومجعويني وإعالميني فنانني مع واسعة بشراكة الصحي احلجر فرتة خالل العنف مبخاطر للتحسيس رقمية محلة تنظيم 

 وغريهم؛
من مكن مما د 103.13 للقانون التطبيقي املرسوم عليها نص اليت للوزارة التابعة املركزية اخللية وتفعيل إحداث 

 واإليواء، ،األسري اإلدماج تنسيق خالل من الصحي احلجر فرتة خالل صعبة وضعية يف للنساء واملواكبة الدعم تقدمي
 وغريها؛ الوقائية سالمة حقيبة توزيع و العينية، املساعدات وتقدمي

الدعم وتوفري اللجنة كتابة  أبدوار القيام خالل من العنف ضحااي ابلنساء للتكفل الوطنية اللجنة أشغال دعم 
 .ابللجنة العضوية إ  إضافة السنوي، عملها وبرانمج ألنشطتها واللوجستيكي التقين

 

 
والتوجيه والدعم لالستماع املخصصة «معك كلنا» منصة دعم مواصل 

 هشة؛ وضعية يف والفتيات للنساء
تنفيذ ودعم العنف ضحااي ابلنساء للتكفل الوطنية اللجنة أشغال مواكبة 

 :للوزارة املوكولة اللجنة كتابة  دور وتعزيز السنوي عملها برانمج
للتكفل األساسية اخلدمات حزمة وحتسني وتطوير املعايري مراجعة 

 تنفيذ) والتنسيق اإليواء خدمة ذلك يف مبا العنف ضحااي ابلنساء
 ؛(2 إكرام اخلطة من 4.3.5 اإلجراء

يف املتدخلة البشرية املوارد خمتلف لتكوين التكوين برانمج تنفيد 
 ؛ العنف ضحااي ابلنساء التكفل سلسة

العنف النساء ضد العنف لوقف عشر الثامنة الوطنية احلملة تنظيم 
 النساء؛ ضد

ضحااي للنساء والتوجيه االستماع ملراكز الدعم تقدمي مواصلة  
 .العنف
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  التدابري املربجمة              املنجزات 
حبقوقها والنهوض املرأة قضااي يف خمتص للتوثيق مركز إحداث: 
 النساء حبقوق النهوض مبجال املتعلقة GEDللواثئق االلكرتوين لتدبريا نظام اعتماد-

 املعلومات تقنيات ملتطلبات يستجيب ضدهن، والتمييز العنف أشكال مجيع وحماربة
 .ونشرها للمعلومة الوصول حيث من احلديثة

 

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

 

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

املساواة نشرة من الثاين العدد ونشر إعداد. 
 
 

 
 

 االجتماعي النوع على املبنية النمطية والصور التميز وحماربة املساواة مبادئ نشر حمور
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مارس يف »القنيطرة-سال-الرابط هةجل للمساواة اجلهوية اخلطة إطالق  
-الرابط جهة جملس بني الشراكة اتفاقية تنفيذ إطار يف وذلك ،2020
   ؛االجتماعية والتنمية واملساواة والتضامن األسرة وزارة و القنيطرة-سال

برانمج خاصة يتضمن للمساواة اجلهوية اخلطة تفعيل عمل برانمج وضع 
  التعاونيات وأتهيل دعم برانمج و ابجلهة النسائية التعاونيات وأتهيل دعم

 ابجلهة؛ النسائية
تنزيال والفنيات للنساء القتصادي والتمكني لتأهيل جمالية برامج إطالق 

 .«التمكني مغرب» لربانمج
 

 :الرتابية اجملالس مع الشراكة 
سال-الرابط جبهة "إكرام" للمساواة اجلهوية اخلطة تنفيذ مواصلة-

 القنيطرة؛
طخط وتنفيذ بلورة أجل من أخرى جهات مع شراكة اتفاقية إبرام 

 ؛للمساواة جهوية
مقاربة ادماج جمال يف الرتابية اجلماعات قدرات لتقوية برانمج وضع  

 .النوع

 احلكومية اخلطة ألهداف الرتايب التنزيل حمور
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 املنجزات
 :يلي كما  وذلك الربانمج، يف إجنازت مسؤولية الوزارة تتحمل تدبريا 14 إجناز 2020 سنة خالل مت
للقانون التطبيقية النصوص يف لألطفال االجتماعية الرعاية مبؤسسات تتعلق دنيا وقواعد معايري تضمني  

 ؛65.15
؛65.15 القانون لتطبيق التحمالت دفاتر إعداد 
االجتماعيني؛ ابلعاملني املتعلق القانون 
األطفال؛ مع اتصال على هم الذين العاملني تكوين 
والعنف اإلساءة أشكال خمتلف ضد األطفال ومحاية الوقاية لتعزيز تواصلية وطنية محلة إطالق 

 أشهر؛ ستة على ومتتد أكتوبر، 19 بتاريخ واإلمهال، واالستغالل
والرقم األخضر الرقم خدمات تعزيز أجل من الطفل، حلقوق الوطين املرصد مع شراكة اتفاقية توقيع 

 درهم؛ مليون 3،5 يتجاوز مببلغ اإللكرتونية، واملنصة املختصر
مدار يف الطفل لتتبع املندجمة املعلوماتية املنظومة بتدبري مكلفة الطفولة حلماية املواكبة مبراكز خالاي وضع  

 احلماية؛
يف احلماية مدار يف الطفل لتتبع املندجمة اإلقليمية املعلوماتية املنظومة حتمالت دفرت إعداد من االنتهاء 

  2020 يناير يف النموذجية األقاليم أحد يف املعلوماتية املنظومة إطالق املتوقع ومن ،2020 شتنرب
 جتريبية؛ كمرحلة

االجتماعية؛ الرعاية ملؤسسات املغادرين الشباب مواكبة لتشمل اخلدمات جودة حتسني 
إعاقة وضعية يف األطفال فيهم مبن هشاشة وضعية يف األطفال متدرس دعم تعزيز. 

  2025-2015 لسياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولةل 2020-2015 الوطين التنفيذيالربانمج  .1 
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 التدابري املربجمة
 تنظيم املناظرة الوطنية الثانية حول السياسة

 ؛الطفولةالعمومية املندجمة حلماية 
 تقييم نصف مرحلي للسياسة العمومية املندجمة

 ؛2025-2015حلماية الطفولة 
 إعداد الربانمج الوطين التنفيذي للمرحلة الثانية

2021-2025. 



 حلماية الطفولةإلحداث األجهزة الرتابية املندجمة « والدان»برانمج  .2

 املنجزات
أقاليم (8) بثمانية الطفولة حلماية املندجمة الرتابية األجهزة إطالق 

 مراكش، آنفا، البيضاء الدار مكناس، سال، الرابط، طنجة، :منوذجية
 .العيون أكادير،

طنجة، من بكل الطفولة، حلماية إقليمية جلن (06) ستة إحداث  
 .العيون أكادير، مراكش، مكناس، سال،

املستهدفة؛ ابألقاليم الطفولة حلماية املواكبة مراكز مثانية إحداث 
مبراكز العاملني لفائدة الطفولة محاية جمال يف للتكوين برانمج إطالق 

 من دورات 08 وإجناز النموذجية، ابألقاليم الطفولة حلماية املواكبة
 .تكوينية دورة 12 أصل

 الطفل لتتبع املندجمة اإلقليمية املعلوماتية املنظومة حتمالت دفرت إعداد 
 .احلماية مدار داخل

 التدابري املربجمة
جديدة أقاليم بعشرة الطفولة حلماية املندجمة الرتابية األجهزة إطالق: 

 سطات، اتوانت، قاسم، سيدي الراشدية، فاس، وجدة، مالل، بين
 .اترودانت اجلديدة،

احلماية مدار داخل الطفل لتتبع املندجمة املعلوماتية املنظومة إطالق 
 .النموذجية األقاليم أبحد جتريبية مرحلة يف

بروتوكول : الطفولة حلماية املندمج الرتايب اجلهاز مواكبة أدوات إعداد 
 الطفولة، حلماية اإلقليمية العمل خطط إعداد دليل الطفولة، محاية
 موحد مرجع الطفولة، محاية جمال يف اإلقليمية التقارير إعداد دليل
 .الطفولة محاية جمال يف اخلطر وضعيات لتقييم

التكوين برانمج وإعداد ،2020 لسنة التكويين الربانمج تقييم 
 .2021 لسنة املستمر
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   املنجزات
احلكومية القطاعات مع بتنسيق العامة، النيابة ورائسة الوزارة إطالق  

 وسال، الرابط، :منوذجية عماالت بثالث العمل خطة واجلمعيات،
 :مت اإلطار ويف ،2019 دجنرب 04 بتاريخ ومتارة،
يف االستغالل من األطفال حلماية عليه متفق مسار وضع 

 والنفسي، الطيب التكفل القضائية، احلماية يشمل التسول
   والتقييم؛ والتتبع والتكوين الرتبية االجتماعية، الرعاية

املعنية املصاحل خمتلف من يتكون ميداين عمل فريق وضع 
 االجتماعية؛ للمساعدة وفريق

امليدانية؛ العمل فرق لفائدة عمليا دليال 12 وضع 
يف اإلانث من 44و ذكور 53 منهم طفال 97 سحب 

 .النموذجية العماالت
الطاقة لتعزيز املعنية االجتماعية الرعاية مؤسسات دعم 

 .املؤقت االستعجايل ابإليواء اخلاصة االستيعابية

 خطة عمل محاية األطفال من االستغالل يف التسول .3

 املربجمة التدابري
الثالث، النموذجية ابلعماالت العمل خطة تفعيل مواصلة  

 ؛ومنذجتها
يف االستغالل من األطفال ومحاية للوقاية تواصلية محلة إطالق 

 التسول؛
تعميمها أفق يف أخرى وعماالت أبقاليم العمل خطة إطالق 

 .تدرجييا
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 يف وضعية هشة من عدوى كورواناألطفال للوقاية ومحاية عمل خطة  .4

   املنجزات
عامل 300 حوايل من تتكون اململكة أقاليم جبميع لألطفال االجتماعية للمساعدة فرق وضع 

 احلجر فرتة خالل ظلوا طفل 3852 وضعية وتتبع واالستماع اليقظة تعزيز هبدف اجتماعي
   الشارع؛ وضعية يف واألطفال االجتماعية، للرعاية مؤسسة 75 ب احلركة، وتقييد الصحي

يوليوز 03 غاية إ  إانث، 347 و ذكور 639 منهم الشارع، من طفل 986 ب التكفل  
 املستعجل؛ لإليواء وفضاء مركزا 51و االجتماعية للرعاية مؤسسة 66 ب ،2020

354و االجتماعية، الرعاية مبؤسسات طفال 360 وإيداع أسرهم، داخل طفال 224 إدماج 
 ؛املستعجل اإليواء بفضاءات

داخل إانث، 98 و ذكور 184 منهم طفل، 285 لفائدة بعد عن النفسي الدعم تقدمي 
 االجتماعية؛ الرعاية مؤسسات

إانث 1196 منهم مركزا، 123 ب طفل 4300 على الشخصية النظافة عدة توزيع  
 ؛3103و
الفريوس؛ عدوى من الوقاية طرق حول لألطفال مالئمة وملصقات مطوايت وتوزيع إعداد 
مؤسسات داخل األطفال مع العمل وآليات طرق حول فيديو أشرطة مخسة وتوزيع إعداد 

 العنف، من الوقاية جماالت مشلت احلركة، وتقييد الصحي احلجر فرتة خالل االجتماعية، الرعاية
 .العدوى انتقال من الوقاية بعد، عن الدارسة النفسية، املواكبة
 

 التدابري املربجمة
الرعاية مؤسسات داخل العدوى انتقال من للوقاية التعبئة مواصلة 

 لألطفال؛ االجتماعية
بعد (ة) الطالب دور لفائدة العدوى من والوقاية النظافة جهود دعم 

 والشباب؛ األطفال لفائدة فتحها
خالل هبم املتكفل الشارع وضعية يف األطفال لفائدة فردية برامج وضع 

 اإلدمان، معاجلة تشمل االجتماعي، النوع تراعي الصحي، احلجر فرتة
 والتكوين؛ الرتبية منظومة يف اإلدماج النفسية، واملواكبة الدعم

الرعاية مبؤسسات األطفال لفائدة بعد عن النفسي الدعم تقدمي مواصلة 
 .االجتماعية

2021تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية   29 



 املنجزات
الشارع وضعية يف لألطفال متنقلة اجتماعية إسعافات وضع: 

 درهم؛ مليون 4 ب يقدر مايل بدعم بطنجة، اجتماعي إسعاف إطالق -
 ومكناس، البيضاء الدار من بكل املتنقل االجتماعي االسعاف دعم مواصلة -

 درهم؛ مليون 4،3 مببلغ
 متنقلة اجتماعية إسعافات لوضع الوطين التعاون مع شراكة اتفاقية توقيع -

 .درهم 20.000.000,00  مببلغ أقاليم، (6) بستة
هبم املتكفل الشارع وضعية يف األطفال إدماج وإعادة االجتماعية املساعدة: 

 وضعية يف األطفال جمال يف العاملة اجلمعيات مشاريع طلب عن اإلعالن
 ؛2020 املالية السنة برسم الشارع

إعادة حول الطفولة حلماية املواكبة مبراكز للعاملني تكوينية دورات أربع تنظيم 
 .الشارع وضعية يف األطفال إدماج

 املربجمة التدابري
وضعية يف لألطفال متنقلة اجتماعية إسعافات ستة إحداث تتبع 

 الشارع؛
الدار من بكل املتنقلة االجتماعية االسعافات دعم مواصلة 

 طنجة؛ مكناس، ،البيضاء
إعادة جمال يف االجتماعية الرعاية مؤسسات مع مشاريع وضع 

 الطوارئ فرتة خالل هبم املتكفل الشارع وضعية يف األطفال إدماج
 ؛الوطين التعاون مع الشراكة اتفاقية إطار يف الصحية،

يف اجلمعيات مشاريع طلب إطار يف املنتقاة املشاريع تفعيل تتبع 
 الشارع؛ وضعية يف األطفال إدماج إعادة جمال

وضعية يف األطفال إدماج إعادة جمال يف للتكوين برانمج وضع 
 ومؤسسات املتنقلة االجتماعية ابإلسعافات العاملني لفائدة الشارع
 .الشريكة واجلمعيات االجتماعية الرعاية

 

 مدن بدون أطفال يف وضعية الشارعبرانمج  .5
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 املنجزات
لقرى التابعة االجتماعية الرعاية مبؤسسات نزيل 450 مواكبة مشروع تفعيل مواصلة 

 سنة؛ 18 بلوغهم بعد للمؤسسات مغادرهتم إعداد ابملغرب املسعفني األطفال
االجتماعية للرعاية مؤسسة 25 نزالء من 2250 مواكبة مشروع تفعيل مواصلة 

 :االجتماعية الوساطة جمال يف مربيا 50 وتكوين للطفولة
 املستهدفة؛ االجتماعية الرعاية مبؤسسات واخلدمات األطفال وضعية تشخيص -
 دورات 07 من يتكون «املواكبة» جمال يف ابلقدرات للنهوض برانمج إطالق -

 ؛2020 ونونرب شتنرب شهري خالل دورتني تنظيم مت حيث تكوينية،
املتعلقة التحمالت دفاتر بشأن القرارات مشاريع يف ملواكبة الدنيا املعايري إدراج 

 الرعاية مبؤسسات املتعلق 65-15 القانون يف عليها املنصوص اخلاصة ابلشروط
 االجتماعية؛

االجتماعية الرعاية مبؤسسات واخلدمات األطفال خريطة إعداد. 

 املربجمة التدابري
األطفال مبواكبة املتعلقة املربجمة املشاريع تفعيل مواصلة 

  بعد ملا الرعاية ملؤسسات املغادرين على املقبلني والشباب
 سنة؛ 18

مع بشراكة «املواكبة» جمال يف جديدة مشاريع دعم 
 للطفولة؛ االجتماعية الرعاية ملؤسسات املسرية اجلمعيات

املغادرين والشباب األطفال ملواكبة مندمج برانمج وضع 
 .سنة 18 بلوغهم بعد االجتماعية الرعاية ملؤسسات

االجتماعي االدماج وتقييم لتشخيص دراسي يوم تنظيم 
 بلورة أفق يف االجتماعية، الرعاية مبؤسسات والدراسي

 .فعال نظام

 سنة 18لألطفال والشباب املقبلني على مغادرة مؤسسات الرعاية االجتماعية ملا بعد « مواكبة»برانمج  .6
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   املنجزات

واالستغالل العنف ضد األطفال حلماية تواصلية وطنية محلة إطالق 
 ؛2021 مارس إ  2020 اكتوبر 19 من ابتداء واإلمهال،

؛األنرتنيت خماطر من األطفال محاية حول لألسر دليل ونشر إعداد 
خماطر من األطفال محاية موضوع حول بُعد، عن دراسي لقاء تنظيم  

 .2020 نونرب 24 الثالاثء يوم األسر دليل ضوء على األنرتنيت
األطفال؛ مشاركة جمال يف عملي ودليل وطين مرجع إعداد 
لألطفال؛ احلامية االجتماعية املعايري حول وطنية دراسة إطالق 
محاية جمال يف للمواكبة اجلودة مؤشرات" حول دولية علمية ندوة عقد 

 ."الطفولة

 ابملعايري االجتماعية احلمائية لألطفالالنهوض  .7 

 املربجمة التدابري
 

العنف؛ ضد األطفال حلماية التواصلية الوطنية احلملة مواصلة 
خماطر من األطفال محاية حول موضوعاتية دالئل إعداد 

 األنرتنيت؛
املعايري حول الوطنية الدراسة خمرجات لتفعيل خمطط وضع 

 لألطفال؛ احلامية االجتماعية
األطفال مشاركة حول العملي والدليل الوطين املرجع نشر. 
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.I العموميةالتنسيق وتفعيل األوراش العرضانية للسياسة 
 تتبع وتنسيق تنفيذ خمطط العمل الوطين للسياسة العمومية املندجمةبرانمج 1.
 تشجيع ومساندة األشخاص يف وضعية إعاقةو  إرساء نظام لدعممشروع 2.
 مشروع إرساء نظام لتقييم اإلعاقة 3.
 لولوج الوظيفية العمومية احلصيصتفعيل نظام 4.
 املركز الوطين للرصد والدراسات والتوثيق يف جمال اإلعاقة5.

__________________________________________________________________ 
.II اخلدمات و التكفل و دعم القدرات 

 الربانمج الوطين للتأهيل يف جمال إعاقة التوحد1.

 الوطين لتأهيل وتطوير املؤسسات املستقبلة لألشخاص يف وضعية إعاقة الربانمج 2.

 والتوجيه ومنح شواهد اإلعاقةاالستقبال 3.
__________________________________________________________________ 

III. االعاقة جمال يف العاملة واجلمعيات الرتابية اجلماعات الشراكات تعزيز عرب الداجمة ابلتنمية للنهوض والتعبئة الوعي وإذكاء الولوجيات   
 الولوجياتإرساء وتطوير برانمج 1.
 الشراكة مع اجلمعيات الكربى 2.
 تدابري استثنائية ملواجهة جائحة كوروان  3.
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I. العمومية للسياسة العرضانية األوراش وتفعيل التنسيق 

  2020 املنجزات
 

العمل خمطط إجنازية حول 2019-2017 مرحلي نصف تقرير إعداد 
 يف األشخاص حبقوق للنهوض املندجمة العمومية السياسة لتنفيذ الوطين
 .واملدققة احملينة والبياانت املعطيات إ  استنادا إعاقة، وضعية

التقنية لجنةل  السادس جتماعاال يف  الوطين العمل خمطط حصيلة تقدمي  
 .2020 شتنرب 30 يف

 اإلجناز مؤشرات
  مهت وقد ،%38,8 حوايل 2019-2017 للفرتة اإلجناز نسبة تبلغ

 متدرس ودعم للولوجيات املعياري اإلطار هتم اليت املهيكلة املشاريع أساسا
 نظام ومشروع الفاعلني، قدرات وتقوية والتشغيل إعاقة وضعية يف األطفال
 .االجتماعي الدعم ونظام اإلعاقة تقييم

  2021 املربجمة التدابري
 

لتقاسم اإلعاقة جمال يف العاملة اجلمعيات شبكات مع لقاء تنظيم 
  للمخطط الثانية املرحلة يف التفكري و 2019-2017 تقييم نتائج

2021- 2025 
الوزارية اللجنة اجتماع. 
الوزارية؛ اللجنة عن املنبثقة التقنية للجنة السابع االجتماع 
النهوض جمال يف التقنية اللجنة أعضاء قدرات تقوية برانمج تنفيذ 

 إعاقة؛ وضعية يف االشخاص حبقوق
للفرتة الوطين العمل خمطط تنفيذ حول خارجية تقييم دراسة إطالق 

2017 – 2020. 
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 2021-2017 املندجمة العمومية للسياسة الوطين العمل خمطط تنفيذ وتنسيق تتبع برانمج .1



 إعاقة وضعية يف األشخاص لفائدة واملساندة والتشجيع االجتماعي دعملل نظام إرساء مشروع .2

 2020 املنجزات
 
منظومة وحكامة  صالحال الوزارية اللجنة إ  الدراسة خمرجات تقدمي 

 ؛االجتماعية احلماية
دجنرب 05 بتاريخ املنعقد احلكومي اجمللس خالل الدراسة خمرجات تقدمي 

 ؛2019
والتشجيع االجتماعي الدعم نظام إلرساء قانون ملشروع أولية مسودة إعداد 

   .واملساندة

 2021  املربجمة التدابري
 
هبذا املتعلقة الدراسة خمرجات لعرض وطين لقاء تنظيم 

 ؛النظام
 ؛الدراسة نتائج ضوء على قانون مشروع بلورة 
القانون مشروع على املصادقة مسطرة تتبع. 
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 .إعاقة وضعية يف األشخاص حبقوق للنهوض 97.13 اإلطار القانون من 6 املادة تنزيل إطار يف املشروع هذا يندرج

خدمة لفائدة االشخاص يف وضعية  13من أهم نتائج الدراسة حتديد  
    2030  غاية إإعاقة والتقديرات املالية 
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 2020املنجزات برسم سنة 
 

وكذا الدويل الصعيد على اإلعاقة تقييم ألنظمة ومقارنة واثئقية دراسة إعداد 
  حاليا؛ املعتمد التقييم لنظام الراهنة للوضعية حتليل

ودوليني وطنيني خرباء مبشاركة «اإلعاقة تقييم آليات» حول دويل مؤمتر تنظيم 
 ؛2020 يناير 21و 20 يومي

تقدمي مت حيث 2020 يونيو 17 يوم املشروع قيادة للجنة اجتماع تنظيم 
 ؛اإلعاقة تقييم نظام مشروع لتنفيذ املمكنني السينايوهني

املشروع هذا مكوانت تنفيذ مسار طيلة الوزارة ملواكبة اخلرباء جموعة إحداث 
   اجملموعة؛ هلذت االجتماعات من جمموعة وتنظيم

شبكة) التقييم وأدوات وهياكل إلطار األساسية احملددات تتضمن وثيقة إعداد 
 البحث منوذج الطيب، السجل أو/و الشهادة منوذج القياس، سلم التقييم،

  ؛(وأدوات معايري اختبار عملية عن تقرير إعداد ،...االجتماعي
2020 أكتوبر 28-26  اجملال يف فاعليني و خرباء مع استشارة تنظيم. 

 2021  التدابري املربجمة
 

اإلعاقة لتقييم اجلديد للنظام التقنية املكوانت على العمل مواصلة 
 الطيب، السجل أو/و الشهادة منوذج القياس، سلم التقييم، شبكة)

 معايري اختبار عملية عن تقرير إعداد ،...االجتماعي البحث منوذج
 ؛(وأدوات

اهلياكل التحمالت ودفاتر اجلديد للنظام املؤسساتية اهلياكل اقرتاح 
 اإلعاقة؛ تقييم عن املسؤولة املؤسساتية

اإلعاقة؛ بتقييم املكلفة التخصصات املتعدة اللجان تكوين  
بطاقة منح وكيفية بشروط اخلاص التنظيمي النص مشروع إعداد 

 اإلعاقة؛
تنفيذ مراحل طيلة املعنيني الفاعلني مع التشاورية اللقاءات عقد 

 .املشروع هذا مكوانت

 جديد نظام إلرساء دراسة إجناز يف الشروع يتم هبا، والنهوض إعاقة وضعية يف األشخاص حقوق حبماية املتعلق 97.13 رقم اإلطار القانون من 23 املادة إىل استنادا
 .إعاقة وضعية يف شخص بطاقة  منح من سيمكن اإلعاقة لتقييم

   اإلعاقة لتقييم نظام إرساء مشروع .3
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 2020 املنجزات
 

 

وضعية يف شخصا 1277 فيها تبارى مباراة تنظيم 2019 دجنرب 15 يف مت 
 ؛2019 لسنة املالية قانون يف مربجمة منصب 200 على إعاقة

يف واملرتشحني املرتشحات طلبات الستقبال جهوية شبابيك 10 ارساء مت 
 املباراة؛ هلذت إعاقة وضعية

للمرتشحني؛ واملرافقني التيسريية الرتتيبات توفري مت 
حمددة معايري وفق احلكومية القطاعات على منصب 200 توزيع مت. 
سنة املالية قانون يف املدرجة املناصب يف املوحدة املباراة لتنظيم التحضري حاليا يتم 

  : الوطنية اللجنة توصيات خالل من دجنرب شهر يف ستربمج واليت  2020
oاجلهوي؛ املستوى على املباراة تنظيم خالل من القرب مقاربة اعتماد 
oاإللكرتوين الرتشيح اعتماد. 

   2021 املربجمة التدابري 
 

احلكومة؛ رائسة لدى الدائمة الوطنية اللجنة أشغال يف املشاركة   
القطاعات يف إعاقة وضعية يف األشخاص إدماج عمليات تتبع 

 .املشغلة

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

 العمومية للوظيفة إعاقة تفعيل نظام احلصيص لولوج األشخاص يف وضعية . 4

37 



 2020 املنجزات
 
عمله؛  خمطط تنفيذ يف املركز ودعم مواكبة 
 ابملغرب؛ اإلعاقة جمال يف بيبليوغرافيا إلعداد دراسة إطالق   
جمللسه الثالث لالجتماع املركز عقد. 

  2021  املربجمة التدابري
 
إطالق وخاصة عمله برانمج لتنفيذ املركز ودعم مواكبة مواصلة 

  .إضافية دراسات
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   اإلعاقة جمال يف والتوثيق والدراسات للرصد الوطين املركز .5
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 2020 املنجزات
 

 

؛(2020  فوج ) مكوان 59 انتقاء   
مجيع اختاذ مع «رفيق» برانمج من الثاين للفوج النظري التكوين استكمال 

 املستجد كوروان  لفريوس الوابئي االنتشار إثر على واالحرتازية الوقائية التدابري
 ابلبالد؛

امليدانية؛ التداريب خريطة حتديد 
28 نم ابتداء الربانمج من واملستفيدات للمستفيدين امليدانية التداريب انطالق 

 أسابيع؛ 8 ملدة ،2020 شتنرب
األطفال وأسر ممارس مهين 1200 لفائدة احمللي املستوى على التكوين تصريف 

 .(2020 دجنرب- نونرب ) .التوحد ذوي

 2021 املربجمة التدابري
 
؛2021 يناير من ابتداء التكوين من الثالث الفوج انطالق 
مستفيد؛ 1200 لفائدة التكوين تصريف 
الربانمج وتدبري تتبع.   
2021-2019  الربانمج وتقييم النتائج رمسلة. 
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 «رفيق» التوحد إعاقة جمال يف للتأهيل الوطين الربانمج .1
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.II اخلدمات و التكفل و دعم القدرات 



 2020 منجزات
 اخلدما وجتويد تقنني : األول احملور
 اإلعاقة نوعية حسب املؤسسات من نوع لكل اخلاص التحمالت دفرت إعداد   

 . (65.15 قانون )      
 إعاقة وضعية يف لألشخاص املستقبلة للمؤسسات املادي التأهيل : الثاين احملور
والتجهيز؛ التأهيل من املؤسسات حلاجيات تشخيصية شبكة إعداد 
املالية والتكلفة  التأهيل و التجهيز حيت من املراكز حاجيات حصر. 

  إحداث يف املسامهة عرب للمؤسسات اخلدمايت العرض وتطوير توسيع : الثالث احملور
 مرجعية مراكز
االجتماعية؛ الرعاية ملؤسسات  اجملايل اخلصاص خريطة حتديد 
(اجلمعيات  الرتابية، اجلماعات ) الوزارة على الواردة الطلبات وتصنيف جتميع. 

 2021 املربجمة التدابري
 اخلدمات وجتويد تقنني : األول احملور
املؤسسات من نوع لكل اخلاص التحمالت دفرت حول  املراكز  مواكبة 

 ؛(65.15 قانون ) اإلعاقة نوعية حسب
للجودة  معيارية مرجعية مسودة وضع. 

 وضعية يف لألشخاص املستقبلة للمؤسسات املادي التأهيل : الثاين احملور
  إعاقة
للمراكز كأولوية  والتجهيزات الولوجيات إرساء  من امليداين اإلجناز. 

 املؤسسات خبدمات املتعلق العرض وتطوير توسيع : الثالث احملور
خريطة وفق   مرجعية متخصصة مؤسسات إحداث يف املسامهة  

 .احمللية االحتياجات
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 الربانمج الوطين لتأهيل وتطوير املؤسسات املستقبلة لألشخاص يف وضعية إعاقة. 2

40 



   2020 املنجزات
 
 خدمايت”الرقمية املنصة إحداث“  

khadamaty.social.gov.ma   على شهادة اإلعاقة للحصول
 ؛2020يوليوز 6يف 

من أو  كدفعة  إعاقة وضعية يف األشخاص واستقبال لتوجيه مركزا 26 تعبئة 
   اإلعاقة؛ شهادة على احلصول طلبات تدبري أجل من املراكز

؛(مركزا 20) الثانية للدفعة انطالقة إعطاء 
املنصة هبذت العمل انطالق منذ لإلعاقة شهادة 9000 على يزيد ما منح 

 ؛(أشهر 4 خالل) الرقمية
على األدىن االسترياد رسم من االستفادة طلب على أتشرية 30 من أزيد منح 

 .إعاقة وضعية يف لألشخاص خصيصا املعدة السيارات
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 2021 املربجمة التدابري
 

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

إعاقة وضعية يف األشخاص ومساعدة لتوجيه مركزا 78 أتهيل  
COAPH بدور للقيام العمل وأدوات التكوين حيث من 

 اخلدمات؛ ومنح والتوجيه االستقبال يف الشباك
إعاقة وضعية يف األشخاص لفائدة املقدمة اخلدمات تطوير  

 .وأسرهم إعاقة وضعية يف األشخاص إ  أكثر لتقريبها

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

 االستقبال والتوجيه ومنح شواهد اإلعاقة. 3
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 2021التدابري املربجمة      
 
؛كلميم مجاعة مع الشراكة اتفاقيات توقيع استكمال 
أجل من املعنية اجلماعت مع التنسيق مواصلة:   

 

وطنجة  وجدة الرابط،  البيضاء، الدار :1 الصنف : 
 .األربعة ابملدن الولوجيات أشغال إجناز-
سال، القنيطرة، مكناس، فاس، اتزة، : 2 الصنف 

   : وإنزكان أكادير مالل، بين اجلديدة،
 .اإلرساء عملية ومباشرة الولوجيات أشغال صفقات إطالق   -
أربعاء سوق ،ورزازات آسفي، الداخلة، : 3 الصنف 

   : بركان تطوان، وزان، الغرب،
  ابملدن الولوجيات لواقع التشخيصية الدراسات إجناز-

 .التسعة
 
  
 

 

 2020املنجزات 
 
ورزازات الداخلة، وهي ،الولوجيات جمال يف جديدة ترابية مجاعات 3 مع شراكة اتفاقيات عقد  

 ؛وتطوان
التايل الشكل على وذلك اجلماعات خمتلف مع الشراكة اتفاقيات تنفيذ تتبع : 

وطنجة  وجدة الرابط،  البيضاء، الدار :1 الصنف : 
 ؛%40 بلغت الولوجيات أشغال إجناز نسبة :البيضاء الدار-
 طور يف الولوجيات أشغال بتنفيذ املرتبطة التصاميم وإعداد التقنية الدراسات :وطنجة وجدة-

 اإلجناز؛
 .التصاميم وإعداد التقنية الدراسة صفقة إلطالق التحمالت دفاتر إعداد :الرابط-
وإنزكان أكادير مالل، بين اجلديدة، سال، القنيطرة، مكناس، فاس، ،اتزة : 2 الصنف :  
 صفقات إلطالق الالزمة الواثئق وإعداد الولوجيات، أبشغال املعنية النموذجية احملاور حتديد-

 .التصاميم وإعداد التقنية الدراسات
 الولوجيات أشغال تنفيذ أجل من للوزارة املالية املسامهات رصد-
بركان تطوان، وزان، الغرب، أربعاء سوق ،ورزازات آسفي، الداخلة، : 3 الصنف :  
 الولوجيات لواقع التشخيصية الدراسات دعم-
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  "ولوجةمدن "تنفيذ الربانمج الوطين :  الولوجياتإرساء وتطوير برانمج  .1

42 

III. االعاقة جمال يف العاملة واجلمعيات الرتابية اجلماعات مع الشراكات تعزيز عرب الداجمة ابلتنمية للنهوض والتعبئة الوعي إذكاء و الولوجيات   



 2020 املنجزات
األولوية ذات موضوعاتية جماالت يف كربى  وطنية مجعيات مع شراكة اتفاقيات توقيع: 

الديسليكسيا؛ إعاقة دوي ابألطفال التكفل حتسني 
للدخل املدرة املشاريع حلاملي املواكبة وتوفري إعاقة وضعية يف لألشخاص املهين االندماج. 
إعاقة؛ وضعية يف لألشخاص الدامج التخييم 
إعاقة وضعية يف لألشخاص الداجمة السياحة. 
درهم مليون 7.7 بلغ  إمجايل مايل بغالف. 

   2021 املربجمة التدابري 
 

املوقعة؛ الشراكة اتفاقيات تنزيل تتبع 
اجملتمع مع الشراكة تقييم حول وطين لقاء تنظيم  

 . املدين

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

 الشراكة مع اجلمعيات الكربى.2
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 تدابري استثنائية ملواجهة جائحة كوروان . 3
   2020 املنجزات

إعاقة وضعية يف لألشخاص املوجه 19 بكوفيد اخلاص اإللكرتوين املوقع إطالق  https://covid19.social.gov.ma؛ 
للوزارة؛ االجتماعي التواصل مواقع عرب اإلشارة بلغة املستجد كوروان  فريوس حول التحسيسية الوصالت من جمموعة بث 
والقدرات املهارات كتسابال  حصصو  النفسي إلرشادوا الطب للرتويض إرشادات هتم أصناف 5 ا  تتوزع مهنيني طرف من مؤطرة ، داجمة تربوية كبسولة  22 إجناز 

 ؛احلركية النفسية اجلوانب حول  إرشاداتو  ذهنية إعاقة وضعية يف لألطفال واحلساب والكتابة للقراءة تعلمية حصصو للتعلم األساسية
 وضعية؛ يف الطفال متدرس دعم برانمج يف املنخرطة اجلمعيات  مجيع فيها تنخرط "تربوية مداومة" إرساء 
رفيق» برانمج إطار يف مكونة وطنية كفاءات  عليها تسهر والتوجيه واإلرشاد للتواصل خالاي التوحد ذوي األشخاص أسر إشارة رهن الوزارة وضعت».   

 



 2021وبرانمج عمل  2020عمل حصيلة  : املسنون األشخاص

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

 املسنني؛مشروع السياسة العمومية املندجمة للنهوض أبوضاع األشخاص 1.

 ؛2021-2017الربانمج الوطين لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني للفرتة  2.

 ؛السادسة لألشخاص املسنني الوطنية التحسيسيةاحلملة 3.

 املسنني؛الوطين لألشخاص املرصد 4.

 .لفائدة األشخاص املسنني 19مبادرات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 5.
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   2020 املنجزات
 من املسنني االشخاص أبوضاع للنهوض املندجمة العمومية السياسة مشروع إعداد مواصلة
   :خالل من اجملال يف واملتدخلني الفاعلني خمتلف مع التشاورات مسلسل متابعة خالل
اخلاصة االجتماعية الرعاية ملؤسسات واملسرية العاملة اجلمعيات مع تشاوري لقاء تنظيم 

 ؛ 2020 فرباير 5 بتاريخ املسنني ابألشخاص
حوهلا املالحظات إبداء أجل من احلكومية للقطاعات النهائية قبل ما النسخة إرسال  

 ؛ جديدة مبقرتحات وإغناءها
الشركاء؛ خمتلف من هبا املتوصل املالحظات مجيع إدراج 
 أجل من احلكومي اجمللس على العمومية السياسة مشروع من النهائية النسخة إحالة  

 املصادقة؛
العمومية السياسة هلذت التنفيذي املخطط إعداد.   
املسنني األشخاص حلماية اسرتاتيجي إطار صياغة حنو " الرتكييب التقرير وطبع ترمجة: 

 .اإلسكوا مع بشراكة «التدخل وأولوايت اجملاالت

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

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

إعداد التقرير السنوي األول املتعلق بتنزيل السياسة العمومية. 
 

 

 

 

52 

 2021 املربجمة التدابري

 السياسة العمومية املندمجة للنهوض بأوضاع األشخاص املسنينمشروع  .1

2021تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية   45 



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

 الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنينالبرنامج  .2

        املربجمة التدابري                                                                           املنجزات
 املسنني لألشخاص االجتماعية الرعاية مراكز طرف من عنها املعرب احلاجيات توفري :للمراكز املادي التأهيل
 مسرية مجعيات 9 مع شراكة اتفاقيات توقيع مت اإلطار، هذا ويف والتجهيز، والرتميم ابإلصالح واملتعلقة
 درمها، 000,00 224 4ب يقدر مايل بغالف املسنني، ابألشخاص اخلاصة االجتماعية الرعاية ملؤسسات

 الذي السادسة، التحسيسية احلملة إلطالق الوطين اللقاء خالل حضوراي شراكة اتفاقيات ثالثة توقيع مت وقد
 . 2020 أكتوبر فاتح  يوم احلكومة رئيس السيد اشغاله ترأس

 التعاون مؤسسة مع بتنسيق املتبقية مرخصة الغري األربعة املراكز مواكبة حاليا يتم :املرخصة غري املراكز مواكبة
 .مرخصة غري مؤسسة صفر حتقيق هبدف الوطين
 توفري هبدف الوطين التعاون ومؤسسة الوزارة بني شراكة اتفاقية إبرام مت : البناء طور ويف احملدثة املراكز مواكبة

 .الوزارة ميزانية من درهم مليون 6 بتعبئة  حمدثة مراكز 10ل الضرورية التجهيزات
 والعاملية اخلريية البصر مؤسسة مع 2019 سنة برسم شراكة اتفاقية عقد مت :بعد عن التكفل خدمات تنويع
 هشاشة، وضعية يف املسنني األشخاص لفائدة العيون طب يف جمانية طبية محالت إجناز أجل من وذلك

 تقدم ميزانية رصد وقدمت االجتماعية، الرعاية مؤسسات خدمات من املستفيدين املسنني واألشخاص
 2424 اجلراحية العمليات من املستفيدين عدد بلغ .املشروع هذا لدعم درهم 3.000.000,00ب

 وعدد نظارة، 4049 املوزعة النظارات وعدد ،12575 الطبية الفحوصات وعدد ، ومستفيدة مستفيد
 .ميدلتو  شيشاوة، إ ،أزيالل ،اترودانت م ،احلوز : التالية األقاليم من بكل  9050 األدوية  من املستفيدين

 .سطات إبقليم  هشاشة وضعية يف املسنني لفائدة جراحية عملية 450 برجمة اإلطار هذا يف مت كما

 :سيتم االجتماعية الرعاية مراكز لتأهيل أمان برانمج تفعيل إطار يف   
 عمليات  مواصلة ،للمسنني االجتماعية الرعاية ملراكز املادي التأهيل :األول احملور •

 مطبخية وجتهيزات مراقد من الالزمة التجهيزات وتوفري والتوسعة والتجديد اإلصالح
 املسنني؛ لألشخاص االجتماعية الرعاية مؤسسات لفائدة وترويضية طبية ومعدات

 رعاية مبراكز العاملة البشرية املوارد قدرات تقوية : البشرية املوارد أتهيل :الثاين احملور•
 .املسنني األشخاص

 خالل من للمسنني االجتماعية الرعاية مؤسسات خدمات معايرة :الثالث احملور•
  هبا، اخلاص املؤسسة مشروع إلعداد مراكز 5 مواكبة

 وجتهيزها أتهيلها خالل من ،املرخصة وغري احملدثة املراكز مواكبة :الرابع احملور•
 التطبيقية؛ ونصوصه 65.15 القانون يف عليها املنصوص الشروط حسب

 املتعلقة الشراكة اتفاقيات تتبع  :املسنني لفائدة اخلدمات تنويع :اخلامس احملور•
   املسنني األشخاص لفائدة بعد عن خدمات بتقدمي

  وتثمني املسنني األشخاص لفائدة والرتفيه للتنشيط برانمج إعداد :السادس احملور•
 مؤسسات وخارج داخل والرتفيه للرتويح متنوعة أنشطة تنظيم دعم خالل من خرباهتم
 .املسنني لألشخاص االجتماعية الرعاية
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 التحسيسية  الوطنية احلملة بتنظيم األجيال، بني التضامن قيم وتعزيز التكافل قيم لرتسيخ الوزارة جهود مواصلة
  أكتوبر فاتح يوم احلكومة رئيس السيد أشغاله ترأس  الذي الوطين اللقاء خالل املسنني، األشخاص لفائدة السادسة
 مسؤوليتنا :املسنني لألشخاص آمنة بيئة»: موضوعو  ،"دار كل  يف كنز  لكبار الناس " شعار حتت ،2020

 : يلي ما إجناز مت وابملناسبة ،«مجيعا
ابحلملة؛ اخلاصة امللصقات توزيعو  تلفزية، حتسيسية وصلة ونشر إعداد 
؛2020أكتوبر فاتح اخلميس يوم وذلك الرايض حبي املغرب اتصاالت مبقر ابحلملة اخلاص امللصق عرض 
ظل يف الوقائية التدابري احرتام مع الوطين التعاون مؤسسة مع بتعاون وحمليا جهواي نشاطا أربعني يناهز ما برجمة 

   كوفيد؛  جائحة
ابملغرب، املسنني قضااي حول إذاعية برامج عدة يف املشاركة 
ومستفيدة؛ مستفيد 450  لفائدة سطات  إبقليم (العيون طب ) طبية محلة إطالق 
 يف للمسنني االجتماعية الرعاية رهاانت" :موضوع حول للمسنني الوطين املرصد مع بشراكة علمية ندوة تنظيم-

 "اجلائحة زمن
 لفائدة االجتماعي التدخل» :موضوع حول االجتماعي للعمل الوطين املعهد مع بشراكة دراسي يوم تنظيم-

 .«وجماالته آلياته :املسنني األشخاص

 طالق امحلةل شخاص املس ننيالوطنية التحسيس ية  ا   ؛السابعة لل 

 تنظمي لقاء وطين؛ 

؛تنظمي لقاءات وأ نشطة هجوية 

ا عداد ونرش وسائط تواصلية. 

 2021 املربجمة التدابري  2020 املنجزات
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  ؛للمرصدنتائج التقرير السنوي الثاين تقدمي 
 املشاركة يف فعاليات الدورة  السابعة والعشرون للمعرض الدويل للكتاب والنشر

   2021فرباير  
 املسنني وقضااي أبوضاع يف جمال النهوض لقاءات وندوات علمية تنظيم

 الشيخوخة؛
 للمرصد؛الثالث السنوي  التقريرمشروع إعداد 
 لفائدة أعضاء املرصد هبدف تبادل التجارب واخلربات يف زايرة دراسية تنظيم

 .جمال علوم الشيخوخة
 وتعاون مع مراكز الدراسات والبحث لتطوير املعرفة يف اتفاقيات شراكة إبرام

 .  الشيخوحةجمال 
 
 
 

 
 

 املربجمة التدابري                                                                        املنجزات
املسنني ابألشخاص التكفل :موضوع حول الثاين  السنوي التقرير مشروع إعداد: 

 «واآلفاق الواقع
بعض مراسلة) املسنني لألشخاص الوطين ابملرصد العضوية توسيع على العمل 

 ؛(املرصد بعمل الصلة ذات الوطنية واملؤسسات احلكومية القطاعات
للسكان املتحدة األمم صندوق مع شراكة اتفاقية توقيع UNFPA دعم" هبدف 

 ابألشخاص التكفل جودة وتطوير املعرفة، إنتاج خالل من املؤسسايت التطور
 «املسنني

الدويل للمعرض والعشرون السادسة الدورة هامش على علمية ندوة تنظيم 
 يف املسنون األشخاص مشاركة" :موضوع حول 2020  فرباير والنشر للكتاب
 بعض تكرميو  «واالجتماعية – والفنية الثقافية السياسية،»  :العامة احلياة

 ؛ املسنني جمال يف العاملة الشخصيات بعض وكذا املسنة الفنية الشخصيات
لفائدة االجتماعية الرعاية رهاانت » :موضوع حول علمية ندوة تنظيم 

 .2020 أكتوبر 27 يف «19كوفيد جائحة زمن يف املسنني األشخاص
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 :املسنني لألشخاص االجتماعية الرعاية مراكز على السالمة عدة توزيع
 الفئة ابعتبارهم املسنني األشخاص لفائدة ،"سالمة لعملية" الثانية املرحلة إطالق مت للسكان، املتحدة األمم صندوق مع بشراكة
 .(19-كوفيد) املستجد "كوروان" فريوس جائحة بسبب للخطر عرضة األكثر العمرية
 :إ  املبادرة هذت وهتدف

 االجتماعية الرعاية مؤسسات خدمات من واملستفيدات للمستفيدين كوروان  فريوس من والوقاية للنظافة السالمة معدات توفري  -
 .الوابء هذا  ملواجهة اجلديدة احتياجاهتا يالئم بشكل األساسيني والدعم الرعاية تقدمي -
 الدار القنيطرة، سال  الرابط : التالية اجلهات على موزعني ومستفيدة مستفيد 1537 حوايل املبادرة هذت من املستفيدين عدد بلغ

 .احلسيمة تطوان وطنجة ، مكناس فاس سطات، البيضاء
 

 مأوى بدون املسنني ابألشخاص التكفل
 كتدبري  إليوائهم، مناسبة ومراكز فضاءات وتوفري املسنني األشخاص فئة ومنها املعوزين، املشردين إيواء عملية إطالق إ  الوزارة ابدرت 

 الوطين، التعاون ملؤسسة اخلارجية املصاحل مع بتنسيق وذلك  املستجد، كوروان  فريوس تفشي تبعات ملواجهة واستثنائي احرتازي
 األشخاص  بينهم من شخص 6600 عن يزيد ما إيواء مت حيث ،املدين اجملتمع ومجعيات الرتابية، واجلماعات احمللية، والسلطات
 األسري بوسطهم  املسنني األشخاص من جمموعة إلدماج مناسبة العملية هذت كانت  كما الشارع وضعية يف املسنني
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 :بعدعن وتوجيهية حتسيسية توعوية  وصالتتتضمن عدة موجهة لألشخاص املسنني  ،19بكوفيد إلكرتوين خاص  إطالق موقع
 خدمة اإلرشاد والتوجيه واملواكبة عن بعد: 
 للوزارة  الئحة تضم  الرمسيمت وضع رهن إشارة املواطنني واملواطنات على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة ابألشخاص املسنني ابملوقع

املسنني ابلوزارة،  وكذا الئحة منسقيات مؤسسة التعاون الوطين، من أجل  األسرة واألشخاص معطيات وأمساء مسؤوالت وأطر قسم 
 ؛بعداإلرشاد والتوجيه واملواكبة عن 

 ؛للوزارة ةاإللكرتونيالبوابة إعداد دليل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني ونشرت على 
إعداد دليل عملي ملواكبة مراكز الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني للتخفيف من حاالت الطوارئ الصحية. 

وتوعوية حتسيسية وصالت إعداد: 
 األسري، وكذا املسنني املستفيدين من وسطهم الذين يعيشون يف إعداد دعامات تواصلية توعوية وحتسيسية موجهة لألشخاص املسنني

خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية حول أهم التدابري االحرتازية و الوقاية من العدوى، وكذا توجيهات للعاملني داخل هذت 
 ؛الوقايةاملؤسسات الختاذ قواعد السالمة الصحية وإجراءات 

      املقعدين (إعداد كبسولة حتسيسية وتوعوية لتعزيز وتكثيف النشاط البدين املكيف لفائدة األشخاص املسنني، وذوي  احلركة احملدودة •
بكلية الطب والصيدلة جبامعة حممد  املستقلفسيولوجيا التمرين واجلهاز العصيب  «احلجر الصحي بشراكة مع فريق البحثسياق يف  )

 .اخلامس ابلرابط 
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 2018حصيلة عمل .. األسرة

 2021و برانمج عمل  2020منجزات  :األسرة
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 األسرة حلماية االسرتاتيجي اإلطار1.
________________________ 

 
 األسري واإلرشاد األسرية الوساطة خبدمات النهوض برانمج .2

________________________ 
 

 الوالدية الرتبية برانمج .3
______________________ 
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حلماية االسرتاتيجي اإلطار إعداد يف الوزارة ملواكبة خربة وانتقاء العروض طلب إطالق 
 التنفيذي؛ خمططه و األسرة

ومجعيات الوطنية، واملؤسسات احلكومية، القطاعات من كل  مع تشاورية لقاءات تنظيم 
 22-21-20 أايم اجملال يف وخرباء العلمي والبحث الدراسات ومراكز ، املدين اجملتمع
 ؛2020 شتنرب

توسيع هبدف للوزارة اإللكرتوين املوقع على هبا املتعلق واالستبيان تفاعلية منصة إطالق 
 مشروع حول االسرة مبجال املهتمني وكذا واملتدخلني الفاعلني خمتلف مع املشاورات
 .األسرة حلماية املرجعي اإلطار

األسبوع خالل األسرة حلماية االسرتاتيجي اإلطار حول وطنية مناظرة لتنظيم اإلعداد 
 .2021 يناير شهر من الثالث

 
 

وخمططه األسرة حلماية االسرتاتيجي اإلطار مشروع على املصادقة 
 .احلكومي اجمللس يف التنفيذي

وتتبع اإلشراف أجل من قطاعية، بني واللجنة الوزارية، اللجنة إحداث 
 ؛ االسرة حلماية االسرتاتيجي لإلطار والتقييم التنفيذ

حلماية االسرتاتيجي اإلطار بتنزيل املتعلق األول السنوي التقرير إعداد 
 .األسرة
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 والبياانت اخلاصة ابحلاالت اليت مت استقباهلا من طرف إعداد تقرير حول املعطيات
 ؛2019مراكز الوساطة األسرية برسم سنة 

املدعمة؛  تتبع ومواكبة عمل مراكز الوساطة األسرية 
 جمال الوساطة األسرية؛ابجلمعيات العاملة يف إعداد دليل خاص 
2016    سنيت برسم املدعمة) األسري اإلرشاد جمال يف العاملة اجلمعيات عمل تتبع 

 ؛(2019
األسري؛ ابإلرشاد خاص حتمالت دفرت إعداد 
األسري؛ ابإلرشاد خاص مرجعي دليل إبعداد املتعلقة املرجعية اإلطارات إعداد 
دليل إعداد ( répertoire) اجملال يف العاملة اجلمعيات. 

 

 

 

 
 

املدعمة؛  األسرية الوساطة مراكز عمل ومواكبة تتبع 
األسرية؛ الوساطة مراكز دعم مواصلة 
من استقباهلا مت اليت ابحلاالت اخلاصة والبياانت املعطيات جتميع 

 وحتليلها؛ 2020 سنة برسم األسرية الوساطة مراكز طرف
اإلرشاد جمال يف العاملة اجلمعيات  عمل وتتبع دعم مواصلة 

 األسري؛
هبدف األسري اإلرشاد مبجال خاصة استمارة وتوزيع إعداد 

 اجملال؛ هذا يف العمل آليات توحيد
مرجعي  دليل إبجناز تتعلق خربة النتقاء العروض طلب إطالق 

 األسري؛ اإلرشاد جمال يف
اجملال هذا يف العاملني قدرات لتعزيز تكوينية دورات تنظيم. 
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املدعمة) الوالدية الرتبية جمال يف العاملة اجلمعيات عمل ومواكبة تتبع 
 ؛(2019و 2016  سنيت برسم

االسرتاتيجيات يف الوالدية الرتبية بعد إلدماج العملي الدليل وترمجة إعداد 
 لعربية؛ اللغة إ  اجملالية التنمية وبرامج الوطنية القطاعية

العربية؛ اللغة إ  اإلجيابية الوالدية جمال يف املرجعي اإلطار وترمجة إعداد 
الوالدية الرتبية جمال يف العاملة اجلمعيات دليل  إعداد.   
 

الوالدية؛ الرتبية جمال يف العاملة اجلمعيات دعم مواصلة 
الوالدية؛ الرتبية جمال يف املنشط دليل  وطبع ترمجة 
يف العاملة واجلمعيات الفاعلني لفائدة تكوينية دورات تنظيم 

 ؛ الوالدية الرتبية جمال
إلدماج العملي الدليل وتفعيل لتنزيل تواصلية لقاءات تنظيم 

  ،الوطنية القطاعية االسرتاتيجيات يف الوالدية الرتبية بعد
 واملؤسسات احلكومية، القطاعات مع اجملالية التنمية وبرامج
 .الرتابية واجلماعات التكوين، ومعاهد ، الوطنية

 
دليل الجمعيات  

 العاملة  في مجال

 التربية الوالدية

 برانمج الرتبية الوالدية
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 اإلنتاج التشريعي والتنظيمي 1.
_________________ 

 التعاون الدويل. 2
_________________ 

 التواصل .3
_________________ 

والتواصلالتشريع والتعاون الدويل   
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يونيو 25 بتاريخ احلكومي ابجمللس عليه املصادقة ) االجتماعني العاملني و العامالت مهنة  بتنظيم املتعلق 45.18 رقم قانون مشروع على املصادقة مسطرة تتبع و  إعداد 
 ؛(2020

ب األمر يتعلق و  االجتماعية الرعاية مبؤسسات املتعلق 65.15  رقم القانون لتنزيل  الالزمة التطبيقية النصوص مشاريع على املصادقة مسطرة تتبع و إعداد: 
االجتماعية؛ الرعاية مبؤسسات املتعلق 65.15 رقم القانون مقتضيات بعض بتطبيق مرسوم مشروع 
فضاءاهتا؛ خارج ابلغري ابلتكفل  االجتماعية الرعاية مؤسسات قيام بكيفيات يتعلق مرسوم مشروع 
؛(بعوض خلدماهتا االجتماعية الرعاية مؤسسات تقدمي وكيفيات شروط بتحديد يتعلق) 65.15 رقم القانون من 6 املادة أحكام بتطبيق مرسوم مشروع 
؛(65.15 القانون من 12 للمادة تطبيقا) العامة للشروط احملدد التحمالت دفرت بتحديد يتعلق واألسرة واملساواة االجتماعية والتنمية التضامن لوزيرة قرار مشروع 
الرعاية مؤسسات أبصناف األمر يتعلق ) اخلاصة للشروط احملددة التحمالت بدفاتر تتعلق (08) واالسرة واملساواة االجتماعية والتنمية التضامن لوزيرة قرارات مشاريع مثانية 

 االطفال كفالة  تتو  اليت املؤسسات املهملني؛ األطفال كفالة  تتو  اليت املؤسسات وهي 65.15 رقم القانون من 3 املادة مبقتضيات حمدد ماهو حسب االجتماعية
 للنساء؛ الوظائف متعددة املؤسسات تسول؛ أو تشرد وضعية يف ابألشخاص تتكفل اليت املؤسسات إعاقة؛ وضعية يف ابألشخاص تتكفل اليت املؤسسات املتمدرسني؛
 ؛(املتنقل االجتماعي اإلسعاف مؤسسات املسنني؛ ابألشخاص تتكفل اليت املؤسسات

الرعاية مؤسسات خدمات من ابملستفيدين اخلاص السجل ومضمون شكل بتحديد واالسرة واملساواة االجتماعية والتنمية التضامن ووزيرة العدل لوزير مشرتك قرار مشروع 
  االجتماعية؛

االجتماعية؛ الرعاية مبؤسسات خاص للمحاسبة نظام بسن يتعلق واالسرة واملساواة االجتماعية والتنمية التضامن لوزيرة قرار مشروع 
أصناف حسب االجتماعية الرعاية ملؤسسات النموذجية الداخلية ابألنظمة تتعلق (08) واألسرة واملساواة االجتماعية والتنمية التضامن لوزيرة قرارات مشاريع مثانية 

 . قبله حمددة هي كما االجتماعية الرعاية مؤسسات

 والتنظيمياإلنتاج التشريعي . 1
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 والتنظيمياإلنتاج التشريعي . 1

      

ابلربملان؛ االجتماعني العامالت و العاملني مهنة بتنظيم يتعلق 45.18 رقم القانون مشروع على املصادقة مسطرة تتبع 
؛عليه املصادقة عقب االجتماعني العامالت و العاملني مهنة بتنظيم املتعلق 45.18 رقم القانون مبشروع الصلة ذات التنظيمية النصوص مشاريع إعداد 
االجتماعية؛ الرعاية مبؤسسات املتعلق 65.15 رقم للقانون التطبيقية النصوص مجيع على املصادقة مسطرة تتبع   
االجتماعية؛ الرعاية مبؤسسات املتعلق 65.15 رقم القانون مع مالءمته قصد االجتماعية الرعاية مؤسسات مواكبة برانمج تنفيذ يف املسامهة 
 وضعية يف األشخاص حقوق حبماية املتعلق 97.13  رقم اإلطار القانون مقتضيات بتنزيل الصلة ذات التطبيقية النصوص ملشاريع التدرجيي  اإلعداد مواصلة 

 هبا؛ والنهوض إعاقة
2021-2020 التميز جبائزة اخلاصة التحكيم جلنة و التنظيم جلنة بتعني املتعلقة واألسرة واملساواة االجتماعية والتنمية التضامن لوزيرة القرارات مشاريع إعداد, 

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

 العمومية؛ السياسات يف اجلنسني
للسكان املتحدة األمم صندوق UNFPA: دعم و املسنني و األسرة جمايل يف العمومية السياسات دعم 

 اخلدمات؛ وجودة وتوافر املغرب يف النساء ضد العنف مكافحة تعزيز
اليونسيف UNICEF: : الطفولة؛ حلماية املندجمة العمومية السياسة دعم 
اإلمنائي املتحدة األمم برانمجPNUD: لإلعاقة؛ وطين تقييم نظام إعداد يف املسامهة   
اإلفريقي االحتاد UA: وطنية؛ تقارير إعداد و لالحتاد التابعة اللجان اجتماعات يف املشاركة 
آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية املتحدة األمم جلنة ESCWA: تكوينية دورات يف املشاركة 

 خمتصة؛
االقتصادية والتنمية التعاون منظمة OCDE: للنساء؛ االقتصادي ابلتمكني املتعلق املشروع إعداد 
املرأة؛ حبقوق النهوض هتم اليتو  املنظمة طرف من املنظمة اللقاءات يف املشاركة :العربية املرأة منظمة 
االجتماعية؛ احلماية دعم: للتنمية اإلفريقي البنك 

 

التنفيذ حيز الصديقة الدول بعض مع املوقعة االتفاقيات دخول. 
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مع الدويل والتعاون الشراكة برامج تفعيل مواصلة: 
األورويب؛ االحتاد 
للمرأة؛ املتحدة األمم هيئة 
للسكان؛ املتحدة األمم صندوق 
؛اليونسيف 
اإلفريقي؛ االحتاد 
اإلمنائي؛ املتحدة األمم برانمج 
اإلسكوا؛– آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية املتحدة األمم جلنة 
االقتصادية؛ والتنمية التعاون منظمة  
العربية؛ املرأة منظمة 
للتنمية؛ اإلفريقي البنك 
أخرى هيئات و منظمات مع مفاوضات يف البدئ. 
 

جديدة شراكة اتفاقيات توقيع. 

     املربجمةالتدابري                              املنجزات 
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على الوزارة عملت 19 كوفيد جائحة تداعيات ظل يف: 

 يف لألشخاص موجهة إنتاجات تضمنت ma.gov.social.19//covid:https 19 بكوفيد خاصة إلكرتونية مواقع إعداد *
 : مت حيث  املسنني، ولألشخاص وللطفولة صعبة وضعية يف وللمرأة إعاقة، وضعية

 ؛اإلشارة بلغة املستجد كوروان  فريوس حول التحسيسية الوصالت من جمموعة بث -

 إعاقة؛ وضعية يف األشخاص لفائدة داجمة تربوية كبسولة  22 بث -

 االجتماعية؛ الرعاية مؤسسات ألطفال موجهة حتسيسية أفالم أربعة -

 .املسنني ابألشخاص خاصة حتسيسية أفالم -

 .اجلائحة من ابلوقاية خاصة دالئل 3 إنتاج *
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ل وذلك حمتوايهتا تبويب إعادة بعد للوزارة اجلديدة اإللكرتونية البوابة إطالق : 

 عليها اخلدمايت الطابع وإضفاء حاجياته ومن املواطن اهتمام جماالت من قراب أكثر جلعلها

://www.social.gov.mahttps 

 اجملال يف املستعملة التقنيات وآخر الدولية املعايري ابعتماد إعاقة وضعية يف لألشخاص ولوجا املوقع جعل

 الكربى اللقاءات يف الفايسبوك صفحة وعلى الوزارة صفحة على live streaming املباشر تقنية اعتماد
   .والندوات
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 :لوقف العنف ضد النساء يف ظل احلجر الصحي الرقميةالتوعوية احلملة الرتويج الواسع لفعاليات  
 (ابلعربية واألمازيغية والفرنسية)وصلة حتسيسية •
ابلعربية واألمازيغية ) مجعوينيمن املؤثرين والفنانني واإلعالميني ولشخصيات عامة و  24تضم رسائل توعوية ل  كبسولة حتسيسية •

 (والفرنسية ولغة اإلشارة

مرات بث  عدد العام لموع بلغ اجمل
 مرة 806الوصالت التلفزية واإلذاعية   كل

 
 :على شاشات التلفزةمرة  318

 اإلذاعية للوصلة مرة  488 
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62 63 

؛«االجتماعي للقطب االجتماعية املساعدة برامج» حول للتواصل اسرتاتيجية تنزيل 
املواقع؛ خمتلف يف املؤسساتية هويته وجودت بتعزيز عموما االجتماعي وللقطب للقطاع املؤسسايت التموقع دعم 
ونشرات؛ إصدارات من الواثئقي اإلنتاج مواصلة 
؛(الولوج وسهلة خدمايت طابع ذات معلومات) االجتماعية املساعدة خدمات على مرتكز إليكرتوين تطبيق إطالق 
وبثها؛ حتسيسية برامج إنتاج   
اإلشارة لغة إ  البصرية والسمعية «برايل لغة» إ  الورقية الوزارة إنتاجات وترمجة التواصلية الولوجيات ورش مواصلة.   

     املربجمةالتدابري 
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املعلوماتيةو األنظمة امليزانية   

 املعلوماتية األنظمة تدبري .1
_____________________ 

 والتجهيز امليزانية .2
_____________________ 
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من اإلدارات مع املتعاملني متكن اليت الرقمية التنمية وكالة طرف من املنجزة (الرقمي الضبط مكتب) الوطنية الرقمية املنصة استغالل يف وزارةال اخنراط 

 ؛إلكرتونية بطريقة مراسالهتم إيداع
 

استعماله جمال وتوسيع الرقمي الضبط مكتب عرب الوزارة على الوارد الربيد تلقي من متكن واليت للمراسالت االلكرتوين الشباك منصة استغالل تفعيل 
 املديرايت؛ مجيع مستوى على

 

للوزارة؛ الوظيفي اإللكرتوين الربيد استعمال تعميم و بعد عن االجتماعات لعقد معلومايت برانمج استغالل تفعيل و توفري 
؛اإلعاقة شهادة على احلصول طلبات لتدبري الرقمية نصةامل إجناز 

 

؛(العربية النسخة اطالق)إعاقة وضعية يف لألشخاص الولوج سهلة مؤسساتية، الكرتونية بوابة لتصميم التقنية املواصفات إعداد 
 

برانمج يف وزارةال اخنراطe-Tamkeen  من إطالقه مت الذي ،الرقمي التحول جمال يف واحمللي املركزي املستوى على واملوظفني املوظفات كفاءات  لتعزيز 
 .اإلدارة إصالح قطاع/اإلدارة وإصالح واملالية االقتصاد وزارة طرف
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 املعلوماتيةتدبري األنظمة . 2
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     املربجمةالتدابري 
؛رقمنتها ستتم اليت اخلدمات و اإلجراءات حلصر للوزارة املعلوماتية لألنظمة الرقمي املديري املخطط إجناز 

 

األطفال متدرس) االجتماعي التماسك صندوق ارتقاء، برانمج اجلمعيات، دعم :التالية الوظيفية واملساطر امللفات تدبري لرقمنة املعلومايت النظام إجناز تتبع 
 املؤسساتية الشراكة لألرامل، املباشر الدعم ،االجتماعية الرعاية مؤسسات تدبري ،(للدخل مدرة مشاريع خلق التقنية، املعدات إعاقة، وضعية يف

 قاعد تطوير كذا  و الكربى واجلمعيات
جغرايف؛ بعد ذات معطيات ة 

 

 املوحدة املباراة طلبات لتلقي  اإلعاقة شهادة على احلصول طلبات لتدبري الرقمية نصةامل و العمومي التشغيل بوابة على االلكرتوين الرتشيح فضاء مالئمة 
   اإلدارة؛ اصالح قطاع /اإلدارة اصالح و املالية و االقتصاد وزارة مع بتنسيق إعاقة وضعية يف لألشخاص

 

برانمج إجناز تتبعe-Tamkeen  الرقمي التحول جمال يف واملوظفني املوظفات كفاءات  لتعزيز االستعجايل املخطط و  التكويين املخطط تفعيل و بلورةل 
   ؛العمومية لإلدارات ابلنسبة

 

؛احلماية جمال يف الطفل لتتبع ندجمةامل علوماتيةامل نظومةامل إجناز تتبع 
 

املعلوماتية النظم ألمن الوطنية التوجيهات تفعيل مواصلة إطار يف ،احلماية وأنظمة  املعلوماتية الشبكة أجهزة :املعلوماتية لألنظمة التحتية البنية أتهيل. 
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   القانون التنظيمي اجلديد للمالية -الربجمة وتتبع تنفيذ امليزانية 
 2020إعداد مشروع جناعة  األداء برسم سنة •
 2022-2020إعداد الوثيقة اخلاصة ابلربجمة لثالث سنوات •
 إعداد ميزانية النوع، ميزانية املواطن، املذكرة املتعلقة ابلتوزيع اجلهوي

 .للمشاريع االستثمارية
 2019إعداد تقرير جناعة األداء برسم سنة •
 2020 تتبع تنفيد االلتزامات املسطرة يف مشروع جناعة األداء لسنة•

 وكذا توصيات املفتشية العامة للمالية
 

املشرتايت، احملاسبة، تدبري املمتلكات، اللوجستيك و تنظيم 
 التظاهرات 

 

 2020التجهيز حصيلة امليزانية و . 2
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القانون التنظيمي اجلديد  -الربجمة وتتبع تنفيذ امليزانية
   للمالية
مواصلة تنزيل القانون التنظيمي للمالية 
 2023-2021سنوات لثالث  ميزانياتيةوضع برجمة  
 2021األداء برسم سنة   جناعةإعداد مشروع 
 2020األداء برسم سنة   حول جناعةالتقرير إعداد. 
 ميزانية النوع، ميزانية املواطن، املذكرة املتعلقة ابلتوزيع إعداد

 .اجلهوي للمشاريع االستثمارية
 تنفيذ االلتزامات املسطرة يف مشروع جناعة األداء لسنة تتبع

2021. 
املشرتايت، احملاسبة، تدبري املمتلكات، اللوجستيك و تنظيم 

 التظاهرات 
 

    املربجمةالتدابري             املنجزات 
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 2021امليزانية العامة برسم سنة 

 املالية السنة   2020 2021 التغيري نسبة

 نفقات املوظفني 000 290 71 000 917 71 0,88 %

 التسيريميزانية  000 202 517 000 600 512 0,89- %

 ميزانية االستثمار 000 500 163 000 000 163 0,31- %

 اجملموع (*) 000 992 751 000 517 747 0,60- %

 ، 2021، برسم سنة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة بلغت ميزانية وزارة 
 :موزعة كالتايلمها ر د  000 517 747ما جمموعه

 املبالغ ابلدرهم

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

 2021عن ميزانية  % 10.33-أي بفارق  824.792.000إلى وصل  التعديلياعتماد قنون المالية قبل  2020فالمبلغ األولي لميزانية لإلشارة ( *)
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 2019 سنة برسم العامة امليزانية

 :تتوزع امليزانية املرصودة حسب نوعية االعتمادات كما يلي

 2021امليزانية العامة برسم سنة 
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 2021التسيري برسم سنة ميزانية 

 املالية السنة 2020 2021 التغيري نسبة
 الوزارة 000 202 62 000 600 48 %27,98-

 الوطينالتعاون  000 000 357 000 000 364 %1,92

 التنمية االجتماعيةوكالة  000 000 98 000 000 100 2,04 %

 اجملموع 000 202 517 000 600 512 %0,90-

 املبالغ ابلدرهم

 69 2021تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 
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 املبالغ ابلدرهم

 2021االستثمار برسم سنة ميزانية 

 املالية السنة 2020 2021 التغيري نسبة
 الوزارة 000 100 119 000 600 142 %16,48
 الوطينالتعاون  000 400 19 000 400 20 %5,15

 التنمية االجتماعيةوكالة  000 000 25 - -
 اجملموع 000 500 163 000 000 163 %0,30-

 70 2021تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 
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 توزيع امليزانية حسب مكوانت القطب االجتماعي

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

9% 

71% 

20% 

 الوزارة

 التعاون الوطني

وكالة التنمية 
 االجتماعية

 ميزانية التسيير

87% 

13% 
0% 

 الوزارة

 التعاون الوطني

 ميزانية االستثمار
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 شكرا عىل حسن انتباهمك



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  ملخــــــص المناقشــــــة العامــــــةملخــــــص المناقشــــــة العامــــــة
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لوزارة الفرعية انية امل ملشروع العامة املناقشة ص لوزارةم الفرعية انية امل ملشروع العامة املناقشة ص التضامنالتضامنم

سرة و واملساواة جتماعية سرةوالتنمية و واملساواة جتماعية   والتنمية

املالية السنة املاليةبرسم السنة   22002211برسم
  

من ع مناسبة انية امل ذه ملشروع العامة املناقشة لت ش

ذا ا س يك ال مية ع شارون املس والسادة السيدات ا خالل

نظرا ن،القطاع للمواطن جتماعية باألوضاع وض ال ام ال لدوره

دفة املس جتماعية الفئات لطبيعة وكذا املتعددة، تدخلھ   .ومجاالت

طرف من مبذولة ودات مج عدة ناك أن إ شارة وتمت

أن إذ املرجوة، داف لتحقيق افية غ ا وحد تبقى ا أ غ الوزارة،

ج التنمية قتصادي،واقع البعد استحضار ضرورة معھ يفرض تماعية

ال جتما قصاء و ش م وال شاشة وال الفقر ر مظا ة محار أن حيث

أن املنظومةتيمكن ز عز و الوط قتصاد ة تقو خالل من إال تم

تداخل عرف جتماعية املسألة أن إ إضافة عام، ل ش جتماعية

ة وزار قطاعات عموميةعدة سياسات بلورة ضرورة ستد الذي مر ،

التنمية قضايا ن املتدخل سائر مع سيق والت لتقائية ا سود

  .جتماعية

وم املف وغ ، الكب التأخر أسباب حول ستفسار وتم ذا،

يأة ال ذه ل ة امل اجة ا من بالرغم الوجود ح إ املناصفة يئة إلخراج

ال رقموكذا القانون تفعيل ا عل يتوقف ال التنظيمية 103.13نصوص

ساء ال عدد تزايد ظل خاصة ساء، ال ضد العنف ة بمحار املتعلق

ورونا جائحة خالل   .املعنفات

انية امل انخفاض أسباب حول شارات مس عدة ت واستغر

املالية السنة برسم للوزارة سنة2021املرصودة مع علما،2020مقارنة

ا عل شرف ال شة ال الفئات ع كب ل ش أثرت ائحة ا مخلفات أن
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طفال و ساء ال ع ثار ذه ة ملعا لفة الت أن ع التأكيد مع الوزارة

ومة ا تأخذه لم الذي مر ائحة، ا ذه يجة ن ، أك ون ست ن واملسن

ا امل ذه مشروع إعداد أثناء عتبار ن   .نيةع

العل والبحث امعة ا إدماج إ الرامي باإلجراء ھ التنو وتم

ذا يدخل العل البحث أن علما جتماعية، ر الظوا تحليل إطار

اتب م ع ستغناء و النفقات ترشيد ع ساعد س أنھ كما املجال،

العاملية التجارب ع ضطالع و   .الدراسات

ال من العديد أكدت للقد ان ما ر الصتقار منر

الساكنة ة ع اساتھ ع إا فباإلضافة ن، واملسن طفال خاصة

أمام املزمنة باألمراض م م ن املصاب أوضاع ور التكفلتد باألمراضنقص

وفيدخرى  وس ف يةمن 19- غ العص مراض أو القلب أمراض قبيل

الرئوي  التليف أو فقدوالنفسية إ، لمخاطرعرضوا مشا خاصة أخرى

والعقلية النفسية ة يجة ال ن إيقاع، والدائم املفا ضطراب

والع والعادات ياة الناجمجتماعيةقاتالا ،ة، الص ر ا كما عن

املوضوع حول ا إنجاز تم ال الدراسات من العديد ذلك إ ،خلصت

يمكن الص ر ا إن ون حيث ي للقلقأن كتئابمصدرا وحو

الصدمة، عد ما الذياضطراب ر التقر أكده ما و يةو املندو أنجـزتھ

للتخطيـط، من السامية املمتدة ة ـل23إ14الف ،لـدى2020أبر

أجلسر  ش مـن ع نمط تكيف بع ، سرت الص ر ا وطـأة تحـت

ـر و  ل نفـ أثـر ـم أ القلـق ل لـدىشـ ـي   .سرال

حول ساؤالت وال واملواقف املداخالت مختلف وتبلورت ذا،

التالية   :املحاور

  و ضةاملرأة   :العنفمنا

لقانون يجابية ات التأث وعن العنف لفة ت عن ساؤل ال تم

العمل103.13رقم إ الدعوة وتمت ساء، ال ضد العنف ة بمحار املتعلق
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العقليات غي أيضاع يطال قد العنف أن علما العنف، إزالة أجل من

مستوى ع ح وعنف ولفظي جسدي ن ب ما نوع ي أنھ كما الرجال،

جتما   .التواصل

يتضمن وأن العنف برامج النظر إعادة مية أ ع اح وتم

رقم ساء103.13قانون ال ضد العنف رة ظا ة ملحار ردعا أك   .مقتضيات

ا لغيابوتمت نظرا ساء لل ية تحف إجراءات اتخاذ إ لدعوة

يتم إذ ة، التلفز امج ال ضمن وأيضا حزاب، داخل ح ساء ال مناصفة

الشأن ذا ا ا ال مراسلة ستوجب الذي مر ساء، ال حضور ب   .غي

عة متا قصد الوزارة ا اتخذ ال جراءات عن ساؤل ال وتم

أثن ساء ال ضد لعددالعنف الدقيقة رقام وعن ، الص ر ا ة ف اء

حول إحصائيات ناك انت وإن املرحلة، ذه خالل املعنفات ساء ال

ذه خالل التبليغ ة صعو أمام خاصة للعنف، يتعرضن ي اللوا ساء ال

ة   .الف

اتفاقية تفعيل مآل حول ستفسار 206والتوصية190وتم

و  العنف ة بمحار ن العملاملتعلقت أماكن ساء ال ضد   .التحرش

وال ل ي م الغ للقطاع وطنية مناظرة تنظيم إ الدعوة وتمت

عدالة وتحقيق ية، ضر ات تحف وخلق كب ل ش ساء ال فيھ تج ت

ل ي امل غ القطاع ن ومواكب العامالت ساء لل سبة بال   .اجتماعية

العمل  ن تثم ع اح ينوتم شادةجا و البيوت داخل

اب وأر ائحة ا تداعيات من د ل مامية الصفوف العامالت ساء بال

الص ر ا ة ف خالل كب بدور قمن ي الال   .البيوت

من الوزارة طرف من املتخذة جراءات حول ستفسار وتم

الواحات عشن ي الال ساء وال ة القرو املرأة وضعية بع ت أجل
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أيضاوا مواكبة ناك انت وإن ن أطفال تمدرس كيفية وكذا لرواحل،

ينات ال ساء ال   .لوضعية

خاليا وخلق ي، مجا ل ش و ساء لل نف عالج توف اح اق وتم

أماكن العنف رة لظا بدراسة القيام وكذا م بوضعي وللتكفل للقرب

  .العمل

ال ن تثم يجب أنھ ن املتدخل السادة أحد جتماعيةوأعرب امج

سنة منذ ا إطالق تم ادف2012ال ساءةوال ال دعم   .إ

أن إ شارة للتخطيط،تمت السامية ية ايةاملندو كشفت

املا القضاءسبوع أجل من والدولية الوطنية التعبئة حملة إطار ،

املرأة ضد العنف قتصادية،ع لفة الت حول وط بحث نتائج عن

والفتيات، ساء ال ضد ةللعنف وليوزالف و اير ف ن ب ،2019املمتدة

املتعلقة املغرب، مرة ألول للعنف النقدية لفة الت تقدير من مكن

ا يتحمل ال ساء ال ضد للعنف املباشرة وغ املباشرة اليف بالت تحديًدا

ال لشك سبة بال ش، الع فضاءات افة م وأسر سديفراد ا عنف

ال خالل البحث12وا سبقت ال ًرا نتائجو ،ش من البحثان

أو2.85 يلباملغرب م، در املعدل957مليار حسب ية ل ل ما در

 .املتوسطي

ساء ال ضد للعنف املباشرة امللموسة اليف الت شمل و

دمات ا مختلف إ الولوج مقابل املؤداة ف والعدا(املصار ة لةال

ا)والشرطة إتالف تم ال ات املمتل إصالح أو ض عو و يواء و وتتعلق. ،

املباشرة غ امللموسة اليف البديلة"الت الفرصة لفة شمل" بت ال

أداء عن والتوقف عنھ املؤدى العمل عن التغيب ب س الدخل فقدان

الدراسة عن والتغيب لية امل  .عمال

السام ية املندو ت أنوأو للتخطيط ن22.8ية ب من باملائة

للعنف عرضن ي الال ا أو سدي ا العنف ايا ساء ال مجموع
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ش،12خالل الع مجال ان أيا ن، أسر أو البحث سبقت ال ًرا ش

للعنفتت املباشرة غ أو املباشرة اليف الت   .حملن

ك  زء ا ل ش املباشرة اليف الت أن الدراسة منوأبرزت

بحصة جمالية قتصادية لفة م2.33(٪82الت در ٪18مقابل) مليار

املباشرة غ اليف للت كحصة م517(فقط در الفضاء). مليون حتكر و

بحصة للعنف جمالية قتصادية لفة الت ثل من أك لوحده الزو

بـ% (70 تقدر إجمالية لفة م1.98ت در فضاء )مليار يليھ ماكن،

بحصة م448% (16العمومية در بحصة)مليون العائ الوسط ثم ،

م%366 (13 در   ).مليون

أ اعتبار بقوةوتم يرتبط قتصادية الفرص إ املرأة افتقار ن

ما استخدام من ساء ال تتمكن لم فإذا جيال، ن ب الفقر باستمرار

ستم فسوف امنة، اقتصادية وقدرات طاقات من و يمتلكن سر ستمرر

القصور  ذا ل وفادح ظ با ثمن دفع املتحدة.املجتمع مم ر تقار حسب

الدولية العمل   .ومنظمة

أ بما التذك جتماإليھراشوتم و قتصادي املجلس ر تقر

لسنة املشاركة2016والبي متأخرة مراتب يحتل املغرب أن

خ السنوات للمرأة يحتلقتصادية املغرب جعل اجع ال ذا ة،

ن144من137املرتبة س ا ن ب التفاوت مؤشر مؤشر. بلدا و

املرتبة املغرب يحتل ن س ا ن ب سنة139الفجوة احتل نما ب ،2014

سائية135املرتبة ال املقاوالت ومواكبة دعم وآليات سياسات يتعلق فيما

اناتذات خصوصم و ة، نالقو س ا ن ب واملساواة ساء ال وضعية

خ عة ر البلدان ضمن املغرب منيوجد الدخل36ة ذات بلد

رقام،املتوسط ذه جاءت إشراكلوقد ضعف عن ينم واقعا تصور

قتصادية ياة ا   .املرأة
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ع اح اقتصادياوتم املرأة خاللإنصاف استخداممن

أ استخداما ذهو مثل،موال ثمار باس القرارات اتخاذ عملية خالل من

ممكن عائد أك ع صول ا أجل من املتاحة الفرص واستغالل . موال

تج ي مما املجتمع، نصف عطيل ع قتصادي املجال املرأة فتعطيل

ة شر ال املوارد دار إ التا و وأخال وسيا اجتما خلل عمل. عنھ إن

وحسباملرأة املجتمع، دخل التا و سرة دخل ادة ز إ حتما يؤدي

ال أش افحة م فان قتصادي، امليدان والتنمية التعاون منظمة

ساسية، ساء ال حقوق من حقا فقط ل ش ال املؤسسات داخل التمي

اقتصاديا تحديا ل ش  .بل

ع الزالت ال الوضعية ن املتدخل من ثلة نكر اواس املرأةش

ية شحيثاملغر م ال من ي قصاءعا النوعو أساس ع والتمي

ع جتماعيةجميعجتما و قتصادية و القانونية ات املستو

وتنميتھ املجتمع دمقرطة ع سلبا يؤثر مما من،والسياسية، املرأة حرم و

والعد واملساواة الديموقراطية مغرب بناء مة جتماعيةاملسا ،الة

املحافظة والسلوكيات القيم كرس فو القانونية، النصوص من الرغم ع

املناصفة، بموضوع العالقة ذات وإجراءات آليات من تضمنتھ أنوما غ

معدل إ تصل ولم املطلوب، املستوى دون تظل من رقام املحدد الثلث

مر يتعلق عندما خصوصا املتحدة، مم واملسؤولياتبا قبل ملناصب

الس القرار بمجال العالقة عوسيذات املغرب يحتل حيث والعمومي،

املرتبة ، الدو ملان ال اتحاد معطيات بحسب السياسية، املناصفة مستوى

أصل98 اير(دولة193من جد ،)2019ف تبقى املرأة تمثيلية فإن لذلك

وإق ا و وج وطنيا املنتخبة، املؤسسات حيثليمياضعيفة شغل،

ساء من% 1.19ال الرغم ع وذلك دارة، داخل املسؤولية مناصب من

إ يصل داري ث التأن معدل   .35%أن
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 الطفولة:  

أنــــھ ــــ إ شــــارة مــــنتمــــت الــــرغم ــــ صــــادقاملغــــربأنع ــــقــــد ع

ســــانة ال مــــن الــــرغم ــــ وع الطفــــل حقــــوق ــــم ــــ ال تفاقيــــات مــــن العديــــد

عية شر الشـأنال ـذا ـ الدوليـة املغـرب امـات ال مـع تتما وال الوطنية

سياســــة غيــــاب ان إال الطفـــل بحقــــوق بـــالتمتع الدســــتوري ق بـــا تبــــدأ ـــ وال

التفاقيـــة العامـــة املبـــادئ تنفيـــذ ـــ ع ترتكـــز طفـــال مايـــة مندمجـــة وطنيـــة

ت ـا ينـاط ـ ال يئـة لل ـ الوا التحديـد مع ا ومقتضيا الطفل سـيقحقوق

الــــــــوزارات ــــــــم أ ومســــــــؤوليات أدوار وتوضــــــــيح السياســــــــة ــــــــذه بــــــــع وت إعمــــــــال

املعنيـــــة الطفـــــ. والقطاعــــات حقـــــوق وإعمـــــال ـــــز عز ـــــذاـــــ مـــــن يجعـــــل ممـــــا ل

إحــدى تـــوفرأاملوضــوع عــدم ــ ع تؤكـــد ــ وال بالدنــا ـــ الشــائكة القضــايا ـــم

العنصــر  ــ ع نــة املرا ــ املتعاقبــة ومــات ا لــدى السياسـية شــريرادة ال

حيــــث طفـــال فئــــة ـــ و ــــي املغر الشـــعب مــــن ضـــة عر فئــــة بإنقـــاذ تبــــدأ ـــ ال

طفال عمالة    .استمرار
، الت طفالو استعمال رة لظا حل بإيجاد املطالبة تمت

رة الظا ذه بخطورة والو   .للشعوذة

كيفية شأن الوطنية بية ال وزارة مع شراكة عقد اح اق وتم

طفال استعمالھعامل يتم وأنھ خاصة نحراف، ة ومحار ت ن ن مع

عد عن الدراسة إطار با تقر يومي ل   .ش

دف الوزارة طرف من دراسات إجراء تم إذا عما ساؤل ال وتم

انت وإن ، الص ر ا ة ف خالل لألطفال النفسية ة ال عة متا

و  بالبوادي املتواجدين لألطفال مواكبة يناك عا وال امشية ال حياء

عن الدراسة عة متا أجل من يكية واللوجس املادية انيات م ضعف من

  .عد
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التظلم آللية وء ال طفال حق ام اح إ الدعوة وتمت

ن بو ن ب نزاع وجود حالة ي القضا املسلسل مستوى ع م ومواكب

طار   .ذا

امل السيدات إحدى أنھوصرحت وفيدتدخالت وس ف ان -إذا

ةال 19 ظ ا سن دف لطفالس و ش فإنكب مباشر،

ةالتداب  از ورانح وظ النفسية م ع دائم تأث ا ل

النوم واضطرابات غضب ات لنو والتعرض سلوكية خاصة.اضطرابات

بتوقفوقد أيضا الص ر ا فرض ن إطفالاق اب الذ عن

انقطاع عنھ تولد مما والعاطفية املدرسة، النفسية الروابط ملجموع مفا

ملختلف مفرط عرض واكبھ انقطاع و و باملحيط، م ط تر أنواع ال

ع عنف د مشا تتضمن ات وملحتو نتالشاشات للبعضن سبة . بال

بخصوص ا الذينطفالأما من ي عا أسر داخل شون فقدع لتفكك،

عرضة أك انوا إذ م، عل وطأة أشد الوضع ذا عواقب . للعنف انت

ف للرضع، سبة ال اعتبار و تم التلقيحأن قد سبة الكب نخفاض

ر ا ة ف خالل يلھ تم أمراض الذي عودة إ يؤدي قد الص

ة ط ا   .الطفولة

أنھو  املتدخالت السيدات إحدى أرقاملت توجد دقيقةال

باملغرب،و  الشارع وضعية طفال عدد حول رسمية مصادر من

ن ب بما املدنية يئات ال عض م ش50و30وتقدر ن ح طفل، ألف

صادر  سنةةمعطيات للتخطيط السامية ية املندو أن2017عن  %30 إ

ناث من م مأوى بدون طفال عمن سف، امل ومع جميع، رف

ة صغ أعمار ألطفال واسعا شارا ان ناء، است بدون ية، املغر املدن

ا ف بما ستغالل ر مظا ملختلف ن معرض ار، ليل الشوارع تجوب

فإن ن، مجرم إ للتحول طفال ؤالء يدفع ما و الوضع ذا ، ا

فس شونھ، ع الذي ليم الواقع ذا من م شال ان يتم إلم م ل تحو تم
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ولم م ترحم لم واقتصادية مجتمعية عوامل ايا و ن، مجرم ع مشار

كما ا، شو ع ال الظروف ة صعو أمام يار ا فرصة م ل ك ت

السياسات نجاعة وعدم ة سر ل واملشا للفقر ايا سيصبحون

ومية   .ا

مل ارثية ال الوضعية إ شارة الطفولة،وتمت حماية عددفراكز

نظرا ئة س ملعاملة يتعرضون املراكز ذه ن املودع طفال من الفتقار كب

مجال املعتمدة للمعاي املراكز مستقبالذه التكفل يجعلو مما ،

املراكز ذه يم ش ع أن ع الشارع البقاء يفضل م   .أغل

ال لضعف أساسا راجع ذا السياسو مايةةاملوجعموميةات

العنف و املعاملة وسوء مال ال أش جميع ضد ستغاللطفال ،و

رغم رة، الظا ة ملحار ومة ا طرف من ة قو سياسة إرادة وجود وعدم

أرض ع ا تفعيل لكّن طفال، ماية مة م َن قوان ع املغرب توفر

يُح  ما و و املطلوب، النحو ع يتم ال فعاليدالواقع تمتا،من ، التا و

راملطالبة معومالئمةبتطو الوطنية عات شر داتتفاقياتال واملعا

الطفولة بحقوق املرتبطة   .الدولية

ا ش ع ال الوضعية أن املتدخالت السيدات إحدى وذكرت

ظل عقيدا تزداد شردين، امل ن املسن وضعية وكذا الشوارع أطفال

ل ش حيث ورونا، وسجائحة الف اثر لت مناسبة شروطا ؤالء

التداب ام باح م وإلزام م، ا تحر ضبط ة صعو ب س شاره، وان

الوزارة أن يح وس، الف عن الكشف تحاليل إجراء وكذا ة، از ح

املحتمل ومن افية، غ تظل ا لك الصدد ذا ودات املج ببعض قامت

بوث شر ان قد وس الف ون ي أن الفئاتجدا ذه صفوف ة كب   .ة

التالية املالحظات املتدخالت السيدات إحدى لت   :و

إيداع - عملية مسار مراحل جميع من تجعل اختالالت وجود

حقوق اتفاقية معاي مع متالئمة غ الطفولة حماية مراكز طفال
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حداث لعدالة ية التوج واملبادئ التحتية، (الطفل ية شراف،الب

املحاكمة، مسار الطفل إشراك السالمة، من، ش، الع ظروف ، التأط

التظلم   ....)سبل

طفال- سالمة ل مش يطرح فئة ل ل املالئم التكفل توف عدم

السن إعاقةسنة12دون وضعية الذين   ،وكذلك

ن- ع طفال سك محل من املركز قرب ضرورة أخذ عدم

التب الءعتبار؛ ال عدد يخص ما املراكز ن ب ة الكب   ،اينات

مجال - املعتمدة الدولية للمعاي املراكز خضوع عدم

باألطفال والتكفل ونوعية(ستقبال ات والتج بالبنايات املتعلقة املعاي

طفال وحماية وسالمة   .)التأط

يذا، بما شارات املس السيدات إحدى   :وطالبت

الوصية؛ - دارة قبل من منتظمة ملراقبة املراكز خاصةإخضاع

شوأن ع والتغذية(ظروف النظافة قوق،)قامة، ا تضمن ال

لألطفال؛   ساسية

افة - من ماية وا البدنية والسالمة ة ال ق ا ضمان

املشاركة و مناسبة ية تر إعادة ق ا وكذا ستغالل، و العنف ال أش

طوال قانونيا م ومساعد م وحماي م إل نصات طفال وحق

ي القضا ن.املسلسل املودع طفال عرض ختالالت تلك م كما

انة؛ و والشتم البدنية ات   للعقو

طبقا - للتظلم آليات إ وء ال طفال حق ام اح ضمان

عمل تفعيل عدم ا؛ املعمول الدولية الوسطللمعاي طفال بع ت ية

الطفل بحق يمس ما و و للمراكز م مغادر عد ما مرحلة خالل الطبي

؛ جتما إدماجھ   إعادة
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ة - أسر سياسة نف(وضع سوسيو-دعم دعم ، اجتما

بوةاملاقتصادي، ع طفال) ساعدة إليداع بديلة تداب وغياب

ع(املراكز صول ا ة ألسرصعو مقننة مقتضيات وغياب الكفالة،

  .)ستقبال

 جتماعية   :الرعاية

التعاون مؤسسات ا قامت ال بارة ا ودات باملج ھ التنو تم

ذا ن والفاعل الفئات جميع مع شتغال تم إذ ائحة، ا ظل الوط

س ال وتم سميامليدان، ل املعتمدة س املقاي عن الكةاؤل معيات ى،ا

افة استفادة ضرورة ع التأكيد مع العامة، باملنفعة تتمتع انت وإن

واستحقاق جدارة ل ب ا ودا ومج ا فعالي عن أبانت ال معيات   .ا

النظر إعادة ب ي أنھ شارات املس السيدات إحدى ت واعت

قابل غ أنھ ة معت سر، مواكبة ألدليل ضرورة ع مؤكدة خذألجرأة،

للدالئل، يدة ا املغربو النماذج اتصاالت دليل املثال يل س ع ا بي   .من

وزارة وصاية إ املوحد جتما ل ال يخضع أن اح اق وتم

س ول جتماعية، والتنمية ونوزارةالتضامن ي ح وذلك الداخلية،

ا ع ب ي إذ امال، مت الدعم عليھةبرنامج شرف تال ونأن

ذها ل خضوعھ ستوجب جتماعية طبيعتھ أن كما للدعم، املانحة ة

آخر قطاع ألي س ول   .الوزارة

جميع حل ستطيع لن املوحد جتما ل ال أن اعتبار وتم

القيام اح اق تم إذ الدعم، من ن دف املس بفئة املتعلقة خاصة ل، املشا

لتح داف س و الدعم عملية حول من بدراسة نوع ميعقيق نصاف

املجتمع   .شرائح

رقم قانون تفعيل ع تؤثر ال العراقيل إ شارة وتمت

جتماعية65.15 الرعاية بمؤسسات نصوصھ،املتعلق إخراج عدم يجة ن
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سن قبل طفال عة متا مية أ ع التأكيد وتم سنة 18التطبيقية،

جتماعية الرعاية مؤسسات مإطار دراس عة ملتا م مواكب تتم وأن

يرغبون ملن ن و الت أو الدراسة بع ت ن للراغب سبة بال امعية ا

وسيطة مؤسسات أو مراكز خالل من وذلك معينة، حرفة أو نة بم القيام

لإلنحراف عرضة يصبحوا ال   .ح

املطالبة املالللقياموتمت إنفاق مجال معيات ل بافتحاص

و العمو  اختالالتمعرفةمي أو بتجاوزات قامت ال معيات ا عدد

ا شأ ا اتخاذ تم ال جراءات   .و

 جتما التماسك دعم   :صندوق

أنھ شارات املس السيدات إحدى عذكرت للمجلس سبق

أفاد أن سابات أحدثبأنل الذي ، جتما التماسك دعم صندوق

اتيجي2012سنة الس يفتقد جتما، للدعم برامج لتفعيل مندمجة ة

ل التمو ومصادر دفة املس والفئات املتوخاة داف تحديد من تمكن

برمجة وضع ا أساس ع يمكن أنال و لسنوات، الصندوقتمتد تدب

اجتماعية فئات دف س وال ا يمول ال امج وال ن املتدخل بتعدد سم ي

الحظمختلفة، اتيجيةغيابكما التماسكفعالةاس دعم برامج يل لت

ملوارد املة مت برمجة توفر وعدم الصندوق إحداث منذ جتما

املتوسط املدى ع ونفقاتھ صندوق،الصندوق أداء ن تحس أجل ومن

اتيجية اس بوضع املجلس أو ا، يمول ال امج وال جتما التماسك

جتم الدعم مجال تومندمجة ن املتدخل جميع مع شراكة ا

سيق للت آليات ووضع ل، التمو ومخططات دفة املس والفئات داف

والتقييم بع املالية،والت وزارة ن ب تفاقيات إبرام باإلسراع أو كما

مجة ال مراعاة مع جتما الدعم برامج ع الوصية القطاعات وجميع

وإ السنوات، الصندوقاملتعددة شطة أ جميع م ة دور ر تقار عداد
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يوفر امل ومت مندمج ي معلوما نظام يل ت ع رص ا وكذا رامجھ، و

آلية بصفة   .املعطيات

ذه مآل وعن التوصيات ذه مص عن ساؤل ال وتم ذا،

اتيجي   .املندمجةةس

 املسنون   :اص

مؤسسا شاء إ من كثار عدم إ الدعوة نتمت املسن دار ت

العتبار دو  ا بإزال ن املتدخل أغلب وطالب زة، ال داخلار شازا ا

عيدة و عناملجتمع، والبحث ية املغر والعادات سانية عن البعد ل

قصد جتماعية شاشة ال ي عا ال سر لدعم بديلة أخرى وسائل

ع أسري جو م واحتضا ن املسن رعاية ع ا رعايةمساعد دور عن يد

القيم استمرار ع وحفاظا لألسر جتما املستوى ان ما م ن، املسن

  .املجتمعية

املتدخالت السيدات إحدى باملغرب،وأبرزت ي ا الس رم ال أن

ارتفاععرف ع بما القاعدة حيث من الشيخوخةتقلصا سبة

السوس العوامل من مجموعة ا ف تؤثر وال السوسيوباملغرب، و ثقافية  يو

اصة ا جتماعية الرعاية مؤسسات من تجعل وال اقتصادية،

من دولية منظمات أنجزتھ ما رغم ة، م ضرورة ن املسن اص باأل

أسا كمبدأ سري للتماسك الدولة دعم بضرورة تقر وال ر، تقار

ل الطبي ان امل سرة باعتبار ن املسن اص اصحماية   .ؤالء

تضمنھ ما إبراز للتخطيطوتم السامية ية املندو ر والذيتقر

سبةأنإأشار يمثل الذي اص% 9.6رتفاع أ م املغرب ان س من

فوق ما م أعمار اوحة وامل ن التغطية%  31مسن من ستفيدون ال م م

و ية، مزمنة%  66ال بأمراض ن الة . مصاب ا تو جتماعيةوال

قتصادية ات الصعو أيضا ا ترافق وال باملغرب، ن املسن اص لأل

والعسر باملغرب البطالة سبة ارتفاع خصوصا الفئة ذه ل املحتضنة لألسر
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من تجعل وال والعالجية ية ال التغطية غياب وأيضا لألسر، املع

للمرض عرضة وأك ة خط مضاعفات ي عا الفئة   .ذه

التاليةذا املالحظات شارات املس السيدات إحدى لت و ،: 

املرتبة- يحتل رعاية84املغرب قل الدول يف تص

من الفئة، ذه ية رفا قياس ملؤشرات تبعا وذلك ن، املسن اص لأل

ة وال الدخل توفر اص،خالل لأل ية ال التغطية سبة تبلغ حيث

حوا65فوق   املائة،40سنة

ن- املسن ععانونأغلب يتوفرون وال والعوز الفقر من

ية ال قتصادية. التغطية شاشة لل عرضة أك املسنة املرأة أن علما

التغطية عدام وا جتماعية دمات ا من ستفادة ات ولصعو

ية وال  . جتماعية

املسنأ- اص باأل اصة ا جتماعية الرعاية مؤسسات نن

أو ات التج أو ستقبالية ا يا ب مستوى ع سواء ة كب اختالالت عرف

سان حقوق م تح وال ناسب ت ال ال شية املع  . الظروف

ي بما املطالبة تمت ذكره، سبق ملا يجة  :ون

دالئل- بإعداد لفة م ن املسن اص لأل ومية ح ة مص شاء إ

عملية ات توج وصياغة ية جتماعيةمن ماية ا مؤسسات سي ل

ن، املسن اص باأل اصة  ا

داخل- ن املسن اص لفائدة للتظلم مساطر وضع

توسيع إ باإلضافة املؤسسات، ذه موظفي قدرات ة وتقو املؤسسات،

اص لأل الرعاية توف ع القادرة جتماعية ماية ا مراكز عدد

ذوي اص خاصة ن اصةاملسن ا اجيات  .ا

مؤشر- قياس ملدى أدوات ودة"وضع ا ية من إرساء سبة

ن املسن اص لأل جتماعية ماية ا مراكز مستوى تقييم" ع وتقديم
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س  الوزارةاعن ا اعتمد ال دافتيجية ةو معا ا سطر ال

  .املوضوعذا

 عاقة ذوي   :اص

باإلج شادة شغيلتمت إ الرامي حام% 7 سبةراء من

ؤالء وجھ التوظيف ات مبار فتح إ الدعوة وتمت ادات الش

م بحقوق يتمتعوا ح اص ا أو العام القطاع سواء اص

و س م دف أن علما بكرامة"جتماعية، ش   ".الع

م بأ الو عدم إ املتدخالت السيدات إحدى ت يةواستغر

واملرافق الفضاءات افة ب ا خلق ع العمل بضرورة مطالبة الولوجيات،

  .العمومية

الو  عاقة، حول ي الثا الوط البحث نتائج حول الوقوف تم

ا سرة” أعلن و واملساواة جتماعية والتنمية التضامن ل"وزارة أبر ، 

سن2016 باملغرب عاقة شار ان سبة أن أفاد حيث تبلغ2014 ة، ، 6.8 

ص وألفي ن مليون من د أز أي الساكنة؛ من تفيد. باملائة رقام ذه

أو املغرب عة أر ن ب من واحدة أسرة سر 24.5 بأن عدد من باملائة

باإلعاقة معنية ية،   .املغر

سنة إ عود ا أ رغم رقام ع2016ذه أر من أك قبل أي

أن املمكن من عسنوات، ساعد ا لك حديثة، أرقام ع الوزارة تتوفر

ا، بذل الواجب ودات املج م و ببالدنا، عاقة وضعية ع فكرة ن و ت

دمات ل الولوج ة صعو تتمثل متعددة ل مشا من ي عا م فأغل

وشغل ة، و عليم من و...جتماعية، قصاء، و ش م ال من ي   . عا

بامل ھ التنو موحدةوتم مباراة نظيم ب املتعلقة ومية ا بادرة

وضع اص اداتلأل الش حام إدماج قصد إعاقة مية م

والزالت افية، بال ست ل ا أ ا اعتبار تم أنھ إال العمومية، الوظيفة
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م، إل املقدمة دمات ا ضعف إ إضافة م، صفوف متفشية البطالة

عن ساؤل ال تم ذلك ع ناء ذاو الوزارة ا اتخذ ال جراءات

القطاع انخراط يع أجل من ا ستعتمد ال ليات وعن الشأن،

إعاقة وضعية اص توظيف عملية اص   .ا
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السيد السيدجواب سرةةةجواب و واملساواة جتماعية والتنمية التضامن رة سرةوز و واملساواة جتماعية والتنمية التضامن رة   وز
  

والسادة السيدات واستفسارات مداخالت ع ا جوا معرض

إطار ع تتوفر اليوم بالدنا أن رة الوز السيدة ت أو شارون، املس

ع ح مكتمل قانون و و ساء، ال ضد العنف ة محار م ي قانو

مراسيم ساءمستوى لل الوطنية نة ال ب تنص تم كما التطبيقية، ھ

حيث القانون، ذا ع نادا اس قضائية ام أح إصدار وتم العنف، ايا

ام أح القضاة رفعميصدر الذي ساء ال ضد العنف قانون ع بناء

العامة، النيابة ات دور وجود إ إضافة العنف، مرتك ضد الغرامات

تأكيدا تتضمن القانون،وال ذا ن مضام إلتطبيق ناكإضافة أن

ح ساء ال ضد العنف ضة منا مجال القضاة للسادة خاصة نا، و ت

ساء ال ضد العنف قضايا ن متخصص قضاة ناك   .يصبح

ة والتوعو سية التحس مالت ا من الكث ناك أن وأبرزت

إ إضافة ساء، ال ضد العنف قانون بمقتضيات ف الوزارةللتعر إحداث

مستوى ع ح شتغل مفعلة خلية و االت، ا ملواكبة ة مركز لية

ة ف أثناء حاالت عدة الوزارة تدخلت إذ افة، ال يكتب ما ل

ال العامة والنيابة الوزارة طرف من بع ت ناك ان و ، الص ر ا

ونجاعة فعالية ل ب   .تدخلت

مراكش إعالن أن إطارا2020وصرحت يقدم م م إنجاز و ،

وا ول وتو ب شتغال اليوم يتم أنھ كما ساءالتقائيا، بال للتكفل

ة خ م ول جتما النفس علم ن جامعي أساتذة مع العنف ايا

ة كب ة   .وتجر

والسياسة شاركية ال ة املقار ع عتمد الوزارة برامج أن وأكدت

القضا ألن القطاعاتلتقائية، جميع ن ب متداخلة قضايا جتماعية يا
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مندمجة ة مقار وع امل الت ع رص ا يتم التا و ومية، ا

لتقائية تفعيل ثمرة اليوم املوجودة العمومية   .والسياسة

قطاع ون ي أن يمكن ال الدامجة بية ال التطور أن وأبانت

طار  قانون أن غ واحد، ومي منح د ملز شر ال طار يقدم اليوم

املخطط كذلك التمدرس، مجال إعاقة وضعية اص لأل قوق ا

بية ال تفعيل أجل من ة الوزار نة ال القانون ذا يل لت الوط

وجود ظل خاصة للتفعيل، الوقت عض تأخذ ودات مج ذه الدامجة،

تراكمات   .عدة

و  تمدرس مسألة خصوص ذكرتو عاقة، ذوي اص عليم

، جتما التماسك صندوق إطار جديا بھ تمام يصبح مر ذا ان

سنة التعاون2015وخالل يرصد واليوم معيات، ل املباشر الدعم بدأ ،

با تقر الصندوق، خالل من م م مبلغ عطى168الوط ا، سنو مليون

تمد مراكز ع املشرفة معيات التال و إعاقة، وضعية اص رس

إ جتما التماسك دعم صندوق ع ومشار الدامجة ع املشار تحولت

إيجابية آثار ذه و للشغل منتجة ع   .مشار

ا، بوجود أفادت الدقيقة، واملعطيات رقام ملوضوع سبة ال و

ورو  جائحة تأث أن أعلنت للتخطيط السامية ية املندو بأن نامصرحة

بحث خالل من لألسر والنفسية جتماعية و قتصادية الوضعية ع

ي فيما تمثل ائحة،%72 : وط ا ذه خالل سر تأثر عدم سبة ك

و%10و ة سر العالقات ا ف ت واستقرار%82تحس تحسن

،اذالعالقات، الوط البحث من و املرحلة الثانيةخالل املرحلة أما

سبة أن أبانت فقد ، الوط البحث عدة%25‚4من وجود من عانت

، الص ر ا ة ف خالل مع%34‚1صراعات صراعات من عانوا

و النيابة%6‚1زواج، معطيات أن كما العائلة، أفراد أحد أو زواج مع
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لة امل االت ا انخفاض أكدت ي املل والدرك الوط من و العامة

ل ا العنفعند رة   .ظا

أن كما املوجودة، الرسمية رقام ع عتمد الوزارة أن ع وأكدت

أن زة م اجتماعية، لفة و نفسية لفة و تقاس، اقتصادية لفة لھ العنف

للتخطيط السامية ية املندو ر تقر جاءت كما قتصادية العنف لفة

خ توار مع تزامن العال25الذي عالن يوم ضدنون العنف ضة ملنا

بلغت ساء حسب2‚85ال ية ل ل م در ألف يفيد بما م، در مليار

رقام   .ذه

سبة أن ال%70وأفادت بالعنف مرتبط العنف وو ز من ،43%

من وأك ة بال املتعلقة النفقات عود%44من املباشرة غ لفة الت من

ل ذه و ا، ع املؤدى العمل يوم خسارة لفإ م العنف أن تؤكد أرقام ا

أو العمل سواء منتجة املعنفة املرأة تصور يمكن وال واجتماعيا اقتصاديا

ا أبنا مع ا عالق أو   .سرة

من ن التمك مغرب برنامج إطالق و عليھ شتغال تم ما أن وأكدت

التقائية شاركية ة مقار اعتماد اليومخالل خالل إطالقھ تم والذي ،

املشتغلةالو  جمالية لفتھ و ية، املغر للمرأة م،141ط در مليون

ابية51الوزارة ال املجالس م، در فإن90مليون التا و م، در مليون

نامج ال ذا املقدرة جمالية انية ال15امل أنھ غ م، در مليار

املال شروطھ افة استكمال ن ح إ نتظار البدءيمكننا تم بل ية،

م م برنامج و و حاليا، املتوفرة املالية لفة ال خالل من عليھ باالشتغال

ذا تنفيذ بع لت امة ح نة ناك و اجة، وا الفقر تقليص م سا س

نامج ال ذا عالقة ا ل ال الوزارات ميع العامون الكتاب تضم نامج   .ال

ج التنمية الة و امج ل سبة ال أنو أفادت املرأة، مجال تماعية

سبة ن ب ما لن ش ساء برنامج%100و%60ال ناك املستفيدين، من

ع" مبادرة" قوم و امج ال م أ من و الشرف"و ع"قرض مشار ام
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املحلية املنتجات ن تثم نامج ك جدا، ة والصغ ة الصغ %100املقاوالت

مبادرة رنامج و الةاتمستفيدساء%60ساء، و ا تقوم برامج من

جتماعية   .التنمية

اتفاقية شأن لم190و املغرب أن أكدت الدولية، العمل ملنظمة

مضمونھ الشغل ر لوز سابق ح تصر وجود إ وأشارت عد، ا عل يصادق

املغرب أن إ إضافة تفاقية، ذه إ لإلنضمام مستعد املغرب أن

م العديد الدوليةمنخرط تفاقيات   .ن

واملرأة امج، ال من ة القرو املرأة ناء است يتم لم بأنھ وصرحت

ة، سر و جتماعية و قتصادية ا أوضاع ن تحس رغبة ا لد ة القرو

ن بنا عون ة، القرو املرأة ات، م ملواكبة دف س ت برنامج ذا ول

والعا الطالبة، بدور الإللتحاق أطرأ برامج من ستفدن القروي لم

م برنامج ذا و املجالية، الفوارق لتقليص ومة م50ا در مليار

توف و إليھ يرمي ء م دمة: وأ ا توف العزلة، فك التحتية، يات الب

التعليم ية،   .إ...ال

املتداول املصط ذا أن ت بي ى، الك معيات ا خصوص و

تخصصالوزارة، ا ل وجمعيات ات شب ا لد ال معيات ا بھ واملقصود

املالية، املوارد تراكم ع وتتوفر العمل من سنوات رصوراكمت ا يتم

مثل عمومية، سياسة ا ل ون ت أن التوحد: ع   . شبكة

العروض، طلب فتح يتم أنھ فذكرت خرى، معيات ل سبة بال أما

الت دف بخصوص شدد ال تم الو فقط معيات ا ستفيد ح حمالت

ع املشار تطبيق ع ر س و دمات ا   .ستقدم

الدعم محاور أن أكدت ا، لظروف واستجابة ائحة ا وخالل

جمعيات الشارع، وضعية اص باأل تمة امل معيات ل ب ستذ

معيات ا عن الدعم إزالة شرط إزالة وتمت صعبة، وضعية الطفولة

ستفيد حال التا و السنة، ذه خالل الوط التعاون دعم من
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ان ناك و الطفولة، ومراكز ن املسن ملراكز ة املس معيات ا ستفيد

الشروط م تح ال أو امل مت غ ملف ا ل جمعية وأي املح املستوى ع

الدعم ع تحصل أن يمكن   .فال

مع الشراكة بمنطق التعامل يتم أنھ إ تموأشارت و معيات، ا

التفك يتم كما ع، املشار تنفيذ يتم ح باالفتحاص القيام ع رص ا

معيات ا ذه ن و لت برامج من)جمعية150(إطالق م و ت تم س ،

تحقق ح الدعم ع م حصول قبل جتماعية التنمية الة و طرف

و  نية امل معيات ا فإن التا و املسطرة، أنداف يجب افية ح

شاركية ال الديمقراطية إطار و بالدعم   .تحظى

بوجود أبانت جتماعية، الرعاية ملؤسسات سبة ال ألف100و

و30: مستفيد صعبة وضعية دور70ألف إطار متمدرس ألف

الوطنية بية ال وزارة مع مفتوح نقاش وجود إ ة مش والطالبة، الطالب

اديميات، الو وللمنح للتمدرس مؤسسات املؤسسات ذه ألن

للطلبة اديميات ا بمضاعفوالتقدم تقوم أن   .املنح ةيجب

مواكب أجل من أنھ ذكرت الدليل، موضوع شأن مخاطرةو من سر

موجھ و و ي و إلك تطبيق و يوجد وما اء خ مع إنجازه تم ت ن ن

فيھ ذل و ن، و عدةللفاعل تثمينھمج يجب عمل و و   .دات

غ سرة، و الطبي م ا م أن أكدت ن، املسن يخص فيما أما

يجب الدولة ولكن عائلية، أو ة أسر روابط ع تتوفر ال حاالت ناك أن

ومراكز ن فاعل ع تتوفر اأن بواج وتقوم نائية،، ست االت ا

ن وجد تضم63و يعابية اس بطاقة زة5مركز م ومسنة، مسن آالف

طرف من ن املسن الحتضان ة سر الوساطة تم الذي الكب ود املج

م الصخأسر ر ا ة ف   .الل

ذه ل ن املسن فئة دف س التنمية برامج وضع يتم أن حت واق

القانونية لآلليات ماسة حاجة جتماعية القضايا أن ت وأعر املراكز،
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امل ليات او والتعبئة جؤسساتية ل ش و املجتمع، وتوعية ماملجتمعية

التقدم تحقيق يتم   .ح

الص ر ا ة ف خالل تمت ال الوطنية ملة ا أن وصرحت

ت لعددالأو قيقي العددا يتجاوز ال حيث الشارع، وضعية ألطفال

الرعاية ومؤسسات الوط التعاون مؤسسات وقامت طفل، ألف

دمةجتم ا وتقديم طفال ؤالء إيواء أجل من ة كب ودات بمج اعية

من أك إعادة تمت كما م، ر200ل ا ة ف خالل م أسر إ طفل

  .الص

وجود إ أشارت إعاقة، وضعية اص باأل يتعلق فيما وأما

املعينات مجال أو التمدرس مجال سواء الفئة، ذه ل مة م برامج

ح متحركةليمكنالتقنية، كرا من إما ستفادة من اص ؤالء

جامعية شفائية اس مراكز مع شراكة برنامج عقد وتم املثال، يل س ع

ح البيضاء بالدار ي الثا سن وا اط، بالر نا س ابن ي شفا س املركز

،40ستفيد الوط التعاون مع شراكة ونية لك القوقعة من طفل

ذ مو م جد املالية لفة والت باقية س ة املقار إطار يدخل م م عمل ا

با يجب190تقر ال واملواكبة يل التأ إ إضافة قوقعة، ل ل م در ألف

املجال ن املتخصص مع مستمرة تبقى   .أن

سبة خصوص نة%7و ناك أن أبانت ات، باملبار املتعلقة

تضم ومة ا رئاسة و مصا املالية وزارة ا دارةوزارةعضو إصالح

املباراة تنظيم إ باإلضافة سبة ال ذه تنفيذ بع بت تقوم املعنية والوزارات

اص لتوظيف سبة بال مة م نتائج سيحقق ما ذا و املوحدة،

إعاقة   .وضعية

مع التعاقدي طار مستوى ع ود مج بدل يجب أنھ ع وأكدت

اتفاقيةالقطاع توقيع تم وس الشغل، وزارة مع شتغال تم و اص، ا

السنةدجن 3 ذه   .خالل
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يتم أنھ ت عاشوأو إل الوطنية الة الو مع حاليا شتغال

مبادرات، ناك ون ت ح شغيل معال العمل التعاونوكذا تنمية مكتب

ل مواكبة ون ت إعاقة،ح وضعية اص إلجراءقدأنھأبانتو أل تقدم

املاضية السنة خالل م1270املباراة م ن و200، 1000ص

أو مقاولة س تأس أجل من للمواكبة برامج م ل تقدم أن يجب املتبقية

ي الذا شغيل   .ال

ن ب عليھ شتغال يتم ما و لتقائية من أن ع وأكدت

ا س رئ السيد عليھ يؤكد ما و و ن املتدخل و مختلف أنشومة،

عدة سيحل جتما ل ال فإن شاشة، وضعية اص موضوع

حاجة ونحن داف، س عملية ا ضم من االت وماسةإش لبناء

من بالدنا ماية ميع ا فيھ ينخرط أن يجب كب ود مج و و مجتم

لألسر قيقي ا جتما السلم دد قد قيمية  .تحوالت
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   العمل أماكن في كوفيد جائحة مواجهة أجل من املقاوالت مواكبة

أماكن في املستجد كورونا بفيروس العدوى  خطر بتدبير خاص بروتوكول  إعداد 
 والرقمي األخضر واالقتصاد التجارة و الصناعة وزارة مع بتعاون  العمل

حماية أجل من مراعاتها يجب التي الخاصة االحتياطات حول  بطائق إعداد  
  املهنية القطاعات بعض و املهن ببعض خاصة أفضل

العدوى  من الوقاية حول   معلومات و بنصائح متعلق ملصق إعداد   
ظل في العمل ظروف لتدبير املحتملة األسئلة عن إجابات يتضمن دليل إعداد 

 على وضعه تم املستجد كورونا فيروس تفش ي بخطر املتعلق االستثنائي الوضع
 بحقوقهم اإلحاطة على واملشغلين األجراء ملساعدة للوزارة؛ االلكتروني املوقع

 املرحلة هذه خالل والتزاماتهم
واملقاوالت لألجراء أساسا موجهة توجيهية فيديوهات إعداد 

 إعداد دالئل و دعامات توجيهية و تواصلية

التدابير حول  املشغلين و األجراء لتحسيس 2233 ألو هاتفية منصة وضع 
  بها التقيد الواجب االحترازية

 
حول  املهنية الحياة لظروف الوطني املعهد مع بتعاون  تواصلية حملة تنظيم 

   العمل أماكن في املستجد كورونا فيروس انتشار عدوى  من الوقاية
 
جهوية و وطنية إذاعية برامج في املشاركة   

 القيام بحمالت تحسيسية 

اقبة في أماكن العمل تنظيم ندوات و دورات تكوينية   تعزيز املر
 
جهوية لجان وكذا الشغل مديرية مستوى  على لليقظة مركزية لجنة إحداث 

 للمقاوالت واالجتماعية االقتصادية للوضعية يومي بتتبع تقوم وإقليمية
 االقتصادية الوضعية ملتابعة بشأنها تقارير إعداد مع األزمة من املتضررة

 واالجتماعية
والتجارة الصناعة ووزارة املنهي واالدماج الشغل وزارة بين مشتركة مسطرة إعداد 

 الواجب االحترازية التدابير  احترام مراقبة حول  واألخضر الرقمي واالقتصاد
 كوفيد ملواجهة مراعاتها

الصناعة وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة) للمراقبة إقليمية لجان إحداث 
 (املنهي االدماج و الشغل وزارة ، واألخضر الرقمي االقتصاد و والتجارة

 

العدوى  مخاطر من الوقاية حول   علمية ندوات تنظيم 
 
الخاص البروتوكول  حول   الشغل تفتيش أعوان لفائدة تكوينية دورات تنظيم 

   االحترازية بالتدابير
 
املقاوالت لبعض التابعين املرجعيين األشخاص لفائدة تكوينية دورات تنظيم 

   االحترازية بالتدابير الخاص البروتوكول  حول 
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 الحوار االجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات مأسسة 

تفش ي تداعيات بمواجهة الكفيلة التدابير لتدارس للتشاور  العليا للجنة اجتماعين عقد  
 2020 ماي 30 بتاريخ والثاني مارس 30 بتاريخ االول   19-كوفيد  جائحة

التعديلي املالي القانون  ملناقشة االجتماعي للحوار الوطنية اللجنة اجتماع عقد 

رقم املشتركة للدورية طبقا االجتماعي للحوار واالقليمية الجهوية اللجان وتفعيل إحداث  
 املنهي واإلدماج الشغل ووزير الداخلية وزير السيدين بين 2019 دجنبر 06 بتاريخ 66

 النشاط الستئناف املتخذه بالتدابير خاصة الثالثي االجتماعي للحوار جولة عقد 
 االجتماعية التداعيات ومواجهة  االقتصادي

قطاعات في لألجر القانوني األدنى الحد في الزيادة من الثاني الشطر تنفيذ على السهر 
 2.19.424 املرسوم في عليها املنصوص الحرة واملهن والفالحة والتجارة الصناعة

   تنفيذ االلتزامات الواردة في  االتفاق االجتماعي بين الحكومة والشركاء االجتماعيين
  2019أبريل  25بتاريخ 
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 97.15 رقم التنظيمي القانون  مشروع حول  االجتماعيين الشركاء مع مشاورات إجراء 
 قبل من دراسته في الشروع قبل وذلك االضراب حق ممارسة وكيفيات شروط بتحديد
   البرملان

ابرام فيها يمكن التي والقطاعات االستثنائية الحاالت بتحديد 2.20.793 رقم املرسوم نشر 
 االجتماعيين الشركاء مع حوله التوافق بعد املدة محدد الشغل عقد

واستجالء استقراء بهدف 2020 أكتوبر 3و 2 يومي التركيب ثالثي علمي دراس ي لقاء تنظيم 
 من جملة عن اسفر الشغل ملدونة السليم التطبيق دون  تحول  التي والنواقص الصعوبات
 االجتماعيين الشركاء مع تشاركية بطريقة مستقبال تنزيلها سيتم الخالصات

القطاعات الى وتوجيهها النقابية باملنظمات املتعلق القانون  ملشروع محينة صيغة اعداد 
   املصادقة قنوات في وضعها قبل بشأنها الرأي ابداء قصد االجتماعيين والشركاء الوزارية

   تنفيذ االلتزامات الواردة في  االتفاق االجتماعي بين الحكومة والشركاء االجتماعيين
  2019أبريل  25بتاريخ 
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 الحوار االجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات مأسسة 



خالل عليهما واملوافقة املهنية والسالمة للصحة نيالوطني والبرنامج السياسة تقديم 
 2020 يونيو 4 بتاريخ املنعقد الحكومي املجلس اجتماع

 

الدورات بعض تنظيم في الشروع و املهنية والسالمة الصحة مجال في للتكوين برنامج إعداد 
  الشغل تفتيش بأعوان املتعلقة تلك خاصة التكوينية

 

املهنية والسالمة للصحة الوطنيين والبرنامج بالسياسة للتعريف  تواصلي برنامج إعداد 
 

برسم املهنية السالمة و للصحة الوطني للبرنامج التنفيذي للبرنامج النهائية الصيغة إعداد 
 بمجال املعنية األطراف مع الخصوص بهذا تشاورية اجتماعات عقد و 2024-2020 الفترة

 العمل في والسالمة الصحة

   املهنية والسالمة للصحة نياالوطن والبرنامج السياسة
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173 رقم باالتفاقيات األمر ويتعلق املصادقة مسطرة في دولية عمل اتفاقيات ثالث وضع 
 148 ورقم 118 ورقم

على أسفرت والتي 189 ورقم 156 رقم الدوليتين العمل اتفاقيتي دراسة استكمال 
 املصادقة في البث إرجاء معها تقرر  مالحظات

4 رقم العربية العمل واتفاقية (121و 170و 184و 149) دولية عمل اتفاقيات أربع توجيه 
 بشأنها االستشارة توسيع إطار في وذلك االجتماعيين، والشركاء الوزارية القطاعات الى

ب الدولي العمل مكتب موافاة: 

طبقا عليهما املصادق غير 189و 149 رقم الدوليتين العمل اتفاقيتي حول  تقرير 
 الدولي العمل منظمة دستور  من 19 للمادة

الجيدة بالتلمذة الخاص باإلطار املتعلق االستبيان عن الجواب   

 تطبيق وتتبع وعربية دولية عمل اتفاقيات عشر على التصديق امكانية دراسة
   الدولية العمل معايير 
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2020 يوليوز  فاتح من ابتداء املندمج املعلوماتي بالنظام العمل في الشروع       

واملديرين الجهويين املديرين لفائدة بعد عن و حضوريا التكوينات من العديد تنظيم 
 ارتكاز نقط وتعيين املفتشين و النظام لهذا املكونة الوظيفية الوحدات  حول  اإلقليميين

 بها يشتغلون  التي املديريات مستوى  على الوصل همزة ليكونوا املعلوماتي بالنظام خاصة
 النظام هذا ومتصرفي مستعملي بين

(اإلنجاز طور  في) الشغل تفتيش أعوان عمل لتسهيل إلكترونية لوحات اقتناء 

 

   الشغل مفتشية أنشطة رقمنة
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13 

   

   الشغل تفتيش لجهاز  البشرية املوارد تعزيز 



وقضاة الشغل مفتش ي إلى موجه 19.12 القانون  مقتضيات إعمال حول  عملي دليل إعداد 
 عدة بعد وذلك التنسيق، آليات وتعزيز التدخل منهجية توحيد أجل من العامة النيابة
 مشتركة عمل لقاءات

الدولية العمل منظمة من بدعم الدليل لتقديم دراس ي يوم تنظيم 

إعداد خالل من 19.12 رقم القانون  مقتضيات بتطبيق االلتزام بأهمية التحسيس 
 موجهة العامة، النيابة رئاسة مع بتعاون  تحسيسية وصالت عن عبارة تواصلية دعامات

 19.12 رقم القانون  مقتضيات تبسيط اجل من املواطنين عموم إلى

مجاالت مختلف تضمنت مشتركة تفاهم مذكرة توقيع خالل من التنسيق مجال توسيع 
 واملسؤولية لألجراء األساسية بالحقوق  يتعلق ما خاصة الشغل تفتيش جهاز تدخل

 االجتماعية، والحماية العمل اماكن في املهنية والسالمة والصحة للمقاوالت االجتماعية
 في الواردة االلتزامات تنفيذ لتتبع واقليمية وجهوية للقيادة مركزية لجنة إحداث خالل من

 املذكرة

    العامة النيابة رئاسة مع والتنسيق الشراكة تعزيز 
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األطفال تشغيل محاربة مجالي في عاملة جمعية19 ملشاريع املالي الدعم تقديم  
  سنة برسم معها شراكة اتفاقيات على التوقيع بعد  العمل في املرأة حقوق  وحماية

2019 

املجالين في العاملة الجمعيات به تقدمت  ترشيح ملف173 دراسة في الشروع 
 املالي بالدعم ستحظى التي تلك انتقاء أجل من وذلك الذكر، السالفي
 ملشاريعها

(مقاوالت عدة تتويج) املهنية املساواة لجائزة الرابعة النسخة تنظيم 

   الخاصة الفئات حماية
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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

 – ماسة سوس بجهات للشباب االقتصادي لإلدماج جهوية برامج إعداد إطالق
 الحسيمة تطوان طنجة – القنيطرة سال  الرباط
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 486.435 2019-2018-2017 الخاص القطاع  

 142.572 2019و 2018 و 2017 العام القطاع  

 عدد املصرحين الجدد في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي دون احتساب التسويات

161.349 

2021 2020 2019 2018 2017 

167.832 157.254 

 منصب شغل     629.007 

52% 

في مختلف  1.200.000تفعيل اإلمكانات املتوقعة من مناصب وفرص التشغيل التي تقدر بحوالي 
 االستراتيجيات واملخططات القطاعية

   متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
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التكوين 
 بالتدرج

 قطاع التكوين املنهي

 قطاع التكوين املنهي

التكوين 
 التأهيلي

 الوكالة الوطنية إلنعاش
 التشغيل والكفاءات 

 

2017-2016 2018-2017 

18.612 

100 928 144 944 

27 125 

30 457 36 878 

208. 974 149.997 

757.379 

36.806 

128.375 140.881 

15.620 

39.447 37.279 

2019-2020  2019-2018 

204.628 193.780 
 2020حتى متم شتنبر * 

75% 

 باحث عن شغل 1.000.000تحسين قابلية التشغيل لحوالي 

   متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
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…… 

52.476 

118.308 

108.953 

92.288 

2021 2020 2019  2018 2017 

372.025 

 *
شتنبر 

حتى متم 
2020

 

74% 

 باحث عن شغل 500.000دعم التشغيل املأجور لفائدة اكثر من         

   متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
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5.068 1.190 6.079 

12.337 

1.296 2017 

1.351 2018 

2.066 2019  

1.366 2020 

300 2017 

350 2018 

390 2019  

150 2020 

359 2017 

880 2018 

1652 2019  

2.177 2020 

 *
شتنبر 

حتى متم 
2020

 

61% 

 وحدة اقتصادية صغيرة 20.000مواكبة إحداث أزيد من 

   متابعة تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
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برنامج تنمية الجهات الجنوبية       

عقد برنامج مع الدولة   

 (اتفاقية التشغيل ودعم املقاولة)

 إعداد والتوقيع على دالئل املساطر

 التوقيع على اتفاقيات الشراكة اإلطار

 إعداد مشاريع برامج جهوية للتشغيل 

 جهات 9وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين ب 

جهة الرباط سال القنيطرة 

جهة سوس ماسة 

جهة طنجة  تطوان الحسيمة 

 مكناس فاسجهة 

 آسفيجهة مراكش 

 سطاتجهة الدار البيضاء 

 جهة الشرق 

 تافياللت درعةجهة 

 خنيفرة ماللجهة بني 

إنجاز تشخيصات ترابية حول التشغيل   

. 

   مواصلة دعم البعد الجهوي للتشغيل
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 مجال رصد سوق الشغل  

   تطوير النظام االحصائي لسوق الشغل

 إغناء اإلطار التحليلي لسوق الشغل

 تقييم وتتبع برامج إنعاش التشغيل
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التشغيل دينامية لدراسة املقاوالت لدى الدائم للبحث املنهجي االطار وضع 
والكفاءات املهن حول  املستقبلي التفكير منظومة ضع و   

املوضوعاتية العمل ملجموعات اجتماعات عدة  عقد 
معطيات على اعتمادا الشغل مناصب وفقدان إحداث لتتبع املقاربات بعض دراسة 

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق 

   تطوير النظام االحصائي لسوق الشغل

 متابعة الدراسات املتعلقة بوضع نظام مندمج لرصد سوق الشغل
 في إطار الشراكة مع برنامج تحدي األلفية 

 تفعيل ومواكبة أشغال لجنة اليقظة حول سوق الشغل
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 (التقرير النهائي في طور النشر)إنجاز دراسة حول االشكال غير النمطية للشغل في املغرب  

 :إعداد مذكرات تحليلية حول سوق الشغل 
خالل من املنظم الخاص بالقطاع التشغيل على كورونا جائحة تأثير حول  تحليلية مذكرات 

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق  معطيات استغالل
والصغرى  املتوسطة واملقاوالت التشغيل على 19-كوفيد جائحة اثر حول  دراسة انجاز 

 الدولي العمل مكتب مع بشراكة

 "2019سوق الشغل في "إعداد ونشر التقرير السنوي 

   إغناء اإلطار التحليلي لسوق الشغل

23 



 
 تعزيز منظومة التتبع والتقييم للبرامج النشطة للتشغيل

 

تأهيل» لبرنامج التقييمية الدراسة إنجاز على التقني االشراف» 
 
اإلدماج أجل من التكوين عقد من للمستفيدين املنهي اإلدماج حول  تحليلية مذكرة انجاز 

 الشغل سوق  في

 

   تقييم وتتبع برامج إنعاش التشغيل
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 مجال  الحماية االجتماعية  

   مواصلة تنزيل مشروع توسيع التغطية االجتماعية لغير األجراء

 توسيع الحماية االجتماعية لفائدة ملغاربة املقيمين بالخارج 

 تحسين مستوى الخدمات املقدمة للمؤمنين

  

  

   مواكبة ودعم املقاوالت املتضررة من الجائحة
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60 على التعرف بهدف املعنية الفئات وممثلي الحكومية القطاعات ممثلي مع تنسيقيا اجتماعا 
 املهنية الفئات مع للمشاورات التحضير وكذا بالنظام والتعريف املهنية الفئات خصائص

17 التنسيق أجل من املهنيين مع وتواصليا تحسيسيا اجتماعا 20 من وأكثر تشاوريا اجتماعا 
 النظام بهذا املعنية الفئات مختلف لفائدة التغطية هذه لتفعيل املقبلة للمراحل طريق خارطة ووضع

 مواصلة التنسيق واملشاورات مع القطاعات الحكومية والفئات املعنية بالتغطية

   مواصلة تنزيل مشروع توسيع التغطية االجتماعية لغير األجراء

بالجريدة السياحين واملرشدين القضائيين املفوضين :لفئتي الخاصة التطبيقية املراسيم إصدار 
 العدول  فئات بثالثة الخاصة املراسيم صدور  سبق لإلشارة) 2020 شتنبر 21 بتاريخ الرسمية

 (2019 سنة  والقوابل واملروضيين

   99.15و 98.15إصدار النصوص التطبيقية للقانونين 
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النظام هذا بإحداث املتعلقة السيناريوهات القتراح التحضيرية االجتماعات أشغال في املشاركة 
مرحلتين في الفئة لهذه االجتماعية التغطية توفير على العمل على 2020 يونيو 29 بتاريخ اجتماع خالل االتفاق:  

 املتعلق 99.15 القانون  مقتضيات وفق اختياري  بشكل بالتقاعد خاص نظام احداث فيها يتم االولى املرحلة
 نشاطا يزاولون   الذين االجراء غير  واالشخاص  املستقلين  العمال و املهنيين لفائدة املعاشات نظام بإحداث
 جميع على التوفر بعد الصحية التغطية إلى االجتماعية الحماية توسيع فيها يتم ،الثانية املرحلة وفي .خاصا

 الفئة بهذه املتعلقة املعطيات
يوليوز  10 بتاريخ الهجرة وشؤون بالخارج املغاربة لشؤون الوزارية للجنة الثامنة الدورة اجتماع أشغال في املشاركة  

 الوزارية اللجنة توصيات وتنزيل تفعيل حصيلة لتقديم أشغاله خصصت ،2020
لفائدة معاشات نظام بإحداث املتعلق قانون  مشروع إلعداد خصص ،2020 يوليوز  28 بتاريخ اجتماع عقد 

 بالخارج املقيمين املغاربة العمال

 إحداث نظام التغطية االجتماعية لفائدة العمال املغاربة املقيمين بالخارج 
 خاصة الذين ال يتوفرون على تغطية في بلد االستقبال

   مواصلة تنزيل مشروع توسيع التغطية االجتماعية لغير األجراء

املفاوضات مواصلة أجل من االجتماعي للضمان املشتركة اللجنة اجتماع لعقد الجنوبية وكوريا تركيا من كل دعوة 
 البلدين هذين مع اتفاقيتين ملشروع النهائية الصيغة وإعداد

12 الى 10 من املمتدة الفترة خالل االجتماعي للضمان املوريتانية املغربية املشتركة للجنة األول  االجتماع عقد 
 الثنائية االتفاقية مشروع دراسة بهدف البيضاء بالدار 2020 فبراير

 التغطية االجتماعية ملغاربة العالم
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الشغل فقدان عن التعويض نظام تحسين: 
  الحكومة، رئاسة طرف من املعتمد الصندوق، طرف من املنجزة الدراسة عليه أسفرت الذي السيناريو تفعيل
 59.943 إلى 2020 سنة مستفيد 22.107 من لينتقل التعويض من املستفيدين عدد من رفع إلى يهدف والذي

  عن تقل ال االجتماعي الضمان بنظام للتأمين فترة على التوفر وجوب على ينص والذي . 2029 سنة مستفيد
 الشغل فقدان لتاريخ السابقة الثالث السنوات خالل االشتراك من يوما 780

   تحسين مستوى الخدمات املقدمة للمؤمنين

 يتضمن  03.14إعداد مشروع القانون بتغيير القانون رقم 

 الزيادة في مبالغ اإليرادات املمنوحة لفائدة ضحايا حوادث الشغل ألعوان الدولة

  صفر 09 بتاريخ الرسمية بالجريدة الصادر املهنية واألمراض الشغل حوادث إيرادات في الزيادة مرسوم تفعيل
 املهنية األمراض و الشغل بحوادث للمصابين املمنوحة اإليرادات مبالغ برفع القاض ي (2019 أكتوبر 08) 1441

  2013 يناير فاتح قبل الطارئة للحوادث اإليرادات مبالغ من 2013 يوليوز  فاتح من ابتداء ،حقوقهم لذوي  أو
33.622 اإليراد في الزيادة متأخرات بخصوص درهم مليون  373ب يقدر مالي بمبلغ  ،2020 يوليو 16 غاية إلى مستفيد 
1.253 لفائدة درهم مليون  8ب يقدر مالي بمبلغ اإليراد في للزيادة الجديدة الطلبات مستحقات تصفية من مستفيد 
غير الدولة ألعوان اإليراد في الزيادات بخصوص 2020 أكتوبر غاية إلى درهم مليون  3,56 ب يقدر  مالي مبلغ صرف 

 املرسمين
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 إلى ستحول  التي اإلجتماعي االحتياط ملنظمات الوطني الصندوق  ملمتلكات 2019 سنة حدود إلى مؤقت جرد
 الصحي للتأمين الوطني الصندوق 

 الوطني األمن وتعاضدية العمومية اإلدارات ملوظفي العامة التعاضدية مناديب انتخاب تنظيم مواكبة

بلجيكا مع املبرمتين الجديدتين االتفاقيتين بتطبيق املتعلقين االداريين التنسيقين على للتوقيع اإلعداد 
 وتونس

لنماذج النهائية الصيغة إعداد أجل من االجتماعي للضمان الوطني للصندوق  املختصة املصالح مع التنسيق 
 االجتماعي للضمان الجديدة التونسية املغرية االتفاقية بتطبيق املتعلقة االتصال

   تحسين مستوى الخدمات املقدمة للمؤمنين

 إحداث الصندوق املغربي للتأمين الصحي

 تعزيز حكامة وتتبع أنشطة التعاضديات

 تطوير الحماية االجتماعية للمغاربة املقيمين بالخارج
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االجتماعي للضمان الوطني للصندوق  املستحقة االجتماعية االشتراكات أداء تأجيل 

50 حدود في الجائحة بسبب صعبة وضعية في املشغلين لدى العاملين لفائدة يصرف الذي اإلعانة تعويض إعفاء% 
 2020 ويونيو ومايو أبريل أشهر خالل االشتراك وعاء من املتوسط الصافي الشهري  الراتب من

وصوائر والغرامات االشتراك واجبات أداء في التأخير عن الزيادات مجموع من صعبة وضعية في املشغلين إعفاء 
 أو كلي بشكل الدين ألصل أدائهم شريطة قبلها وما 2020 يونيو فترة قبل الخاصة بالديون  املتعلقة املتابعات
 شهرا (60) ستين إلى آجالها تمتد أن يمكن أقساط بواسطة

االستفادة وكذا ،صعبة وضعية في باملقاوالت والعاملين األجراء لفائدة درهم 2000 بقيمة جزافي تعويض تخصيص 
 العائلية التعويضات ومن املرض عن اإلجباري  التأمين مصاريف استرجاع من

   مواكبة ودعم املقاوالت املتضررة من الجائحة

السياحة) القطاعية والكونفدراليات االجتماعي للضمان الوطني والصندوق  الحكومة بين اتفاقيات توقيع – 
 السلبية االنعكاسات مواجهة أجل من (واأللعاب الترفيه – الحفالت ومموني وامللتقيات املناسبات متعهدي
 لألجراء الشرائية القدرة ودعم الشغل مناصب على املحافظة خالل من ،(19-كوفيد) كورونا فيروس لجائحة
 2020 دجنبر 31 غاية إلى يوليوز  فاتح من املمتدة الفترة خالل القطاعات لهذه التابعين
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 مجال الدعم والقيادة  

   جنوب-تعزيز العالقات الدولية وتطوير التعاون جنوب

   تعزيز موقع الوزارة كفاعل إقليمي على املستوى الدولي واإلفريقي

   والالممركزةعصرنة عمل املصالح املركزية   
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الدولي لبرنامجا إطالق»THAMM» في العمالة وتنقل العاملة اليد هجرة لتدبير شاملة ملقاربة 
 مسار طول  على املهاجرين العمال حماية آليات تقوية الى أساسا يهدف والذي " افريقيا شمال
 دعم وكذا اليها، القادمين أو املغاربية املنطقة يهاجرون الذين للعمال بالنسبة سواء الهجرة
  ومصر وليبيا وتونس املغرب بدول  االجتماعيين املؤسساتيين الفاعلين قدرات

للتنمية اإلفريقي البنك مع بشراكة للشغل الشباب ولوج قابلية تحسين برنامج وتتبع قيادة 

طرف من املقاوالت إنشاء لدعم البلجيكي املغربي التعاون  إطار في شراكة برنامج وتتبع قيادة 
 باملغرب الشباب

للهجرة الدولية املنظمة مع بشراكة ”باملغرب األخالقي التشغيل مبادرة" مشروع تتبع 

والهادف  الدولي البنك يدعمه الذي "للشباب االقتصادي االدماج دعم" برنامج تنفيذ تتبع 
 الخاص القطاع وتنمية الشباب لتشغيل فرص خلق تشجيع إلى

   جنوب-تعزيز العالقات الدولية وتطوير التعاون جنوب

 تطوير وتنويع برامج التعاون الدولي
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القمر، جزر  الوسطى، إفريقيا األخضر، الرأس الكاميرون، فاسو، بوركينا 
 الكونغو جمهورية املوزنبيق، ماالوي، االستوائية، غينيا غامبيا، الدجيبوتي،

 نوسراليو السيشيل الديمقراطية،

املشاركة في االجتماعات 
 انلجالتنسيقية للتحضير ل
 العليا املشتركة

 

الشغل مجاالت في بوركينافاسو دولة مع للتعاون  التفاق بديل مشروع إعداد تم 
 البوركينابي الجانب على اقتراحه تم االجتماعية والحماية  والتشغيل

دولة مع االجتماعية والحماية الشغل مجاالت في تفاهم مذكرة مشروع تدارس تم 
 النيجر

التعاون  التفاقية 2020 -2019 ومصر املغرب بين الفني التنفيذي البرنامج تحيين مت 
 جاهز وهو االجتماعية الحماية مجال ليشمل البلدين بين العاملة اليد مجال في

 للتوقيع
إلنعاش الوطنية الوكالة بين للتعاون  جديدة إطارية اتفاقية مشروع تدارس تم 

 التونسية املستقل والعمل للتشغيل الوطنية الوكالة ونظيرتها والكفاءات التشغيل
 للتوقيع ةجاهز  وهي

تم واملهنية العاملة للهجرة الثنائية اإلدارة بشأن إطار اتفاق مشروع إعداد تم 
 اإلفريقي والتعاون  الخارجية الشؤون وزارة طريق عن البرتغالي الجانب على اقتراحه
 الحقا حوله التباحث أجل من بالخارج املقيمين واملغاربة

تعزيز وتفعيل آليات التعاون 
الثنائي مع بعض الدول 

 الصديقة
 

   جنوب-تعزيز العالقات الدولية وتطوير التعاون جنوب
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 تعزيز قدرات املوارد البشرية

 الدولية الهيئات بعض مع بشراكة  بعد عن تكوينية دورات في للوزارة التابعة األطر  مشاركة
 :حول 
 التكوين مركز نظمها والتي (19 كوفيد جائحة) الهشاشة وضعيات في الشباب تشغيل تعزيز 

 خالل (بإفريقيا الدولية العمل ملنظمة الجهوي  املكتب) الدولية العمل ملنظمة التابع الدولي
 2020 يونيو شهر

2020 يوليو 28 إلى 13 من امتدت التي الكفاءات اكتشاف قدرات تقوية 

برنامج منها وخاصة الهند بدولة وجامعات معاهد طرف من املبرمجة التكوينات من مجموعة 
   واالقتصادي التقني للتعاون   ITECالتكوين

وكالة طرف من منظمة تدريبية دورات في األطر بعض مشاركة برمجة تمت أخرى  جهة ومن 
 لتعزيز العاملة اليد هجرة إدارة تحسين في الجيدة املمارسات حول  التايالندية الدولي التعاون 
 الحق وقت إلى 19 كوفيد جائحة بسبب تأجيلها تم أنه إال الالئق العمل

   جنوب-تعزيز العالقات الدولية وتطوير التعاون جنوب   

34 



كورونا فيروس وباء ملواجهة املتخذة واإلجراءات بالتدابير الخاصة املذكرة على الرد 
 االنسان، لحقوق  املتحدة لألمم السامية املفوضية إلى توجيهها تم والتي ببالدنا، املستجد
  االستثنائية الظرفية هذه لتدبير قرارات من اتخاذه تم بما للتعريف

الخطة إعمال إطار في االنسان حقوق  بمؤشرات املتعلقة القيادة لوحة إعداد في املشاركة 
 االنسان وحقوق  للديموقراطية الوطنية

الوطني التقرير مناقشة عن املنبثقة التوصيات مختلف بتنفيذ املتعلقة املعطيات تحيين 
 2013 لسنة سرهمأ وأفراد املهاجرين للعمال الدولية االتفاقية حول 

بشأن الضرورية والتصحيحات بالتدقيقات االنسان بحقوق  املكلفة الدولة وزارة موافاة 
 االنسان وحقوق  للديموقراطية الوطنية الخطة إعمال حصيلة

األمريكية الخارجية وزارة عن الصادر بالبشر باإلتجار الخاص االستبيان على الرد 

   تعزيز موقع الوزارة كفاعل إقليمي على املستوى الدولي واإلفريقي

 التفاعل اإليجابي مع آليات املنظومة األممية لحقوق اإلنسان
 والبرامج الوطنية ذات الصلة 
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 تقنية اعتماد إلى الوزارة شركاء عمد الدولية، التظاهرات بعض في الحضورية املشاركة عن كبديل
 :ب الوزارة قامت وبالتالي بعد، عن نشطةاأل من العديد تنظيم

الفترة في وذلك ،2020 لسنة والتنمية  للهجرة العالمي املنتدى بشأن بعد، عن اإلفريقية االقليمية املشاورات في شاركةامل  
 االفريقي االتحاد مفوضية  طرف من املنظمة 2020  يونيو 25 إلى ماي 12  نم
واملنظمة تدبيرها، ومقاربة كورونا لجائحة اقتصادية -السوسيو اآلثار بشأن الفيديو بتقنية بعد عن الندوة في املشاركة 

 2020 أبريل 29 في االفريقي االتحاد طرف من
 

   تعزيز موقع الوزارة كفاعل إقليمي على املستوى الدولي واإلفريقي
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 :ب األمر  ويتعلق العربية، العمل ملنظمة االفتراضية الندوات في واملشاركة التنسيق
(2020 يونيو11) "بعد عن العمل وتقنيات أساسيات" حول  األول  الويبينار 
(2020 يوليوز  08") العربية العمل وأسواق التشغيل قضايا على كورونا جائحة تداعيات تأثيرات" حول  ندوة 
22) 19كوفيد جائحة بعد األعمال بيئة تغير ظل في البشرية املوارد إدارة استراتيجيات مراجعة حول  الثاني الويبينار 

 (2020 يوليوز 
(2020 يوليوز  15) العاملة العربية املرأة على 19-كوفيد جائحة آثار حول  ندوة 
01) "العربي الخاص والقطاع واملتوسطة الصغيرة املشاريع على كورونا لجائحة االقتصادية التداعيات" حول  ندوة 

 (2020 يوليوز 
 



 

 لتداعيات بلدانهم استجابات بشأن العمل عالم مكونات مع املقابالت في واملشاركة التنسيق
 :الدولية العمل منظمة طرف من واملنظمة والتشغيل، الشغل على  19كوفيد جائحة

بناء مستقبل أفضل للعمل "  وعالم العمل 19املشاركة في فعاليات القمة العاملية كوفيد و تنسيق ال" 
2020يوليوز  02بتاريخ ( املجموعة اإلفريقية)املشاركة في اللقاءات اإلقليمية و تنسيق ال 
 (2020يوليوز  08)تنسيق مشاركة السيد رئيس الحكومة في لقاء القادة العالمي 
 (2020يوليوز  09)تنسيق مشاركة السيد الوزير في يوم أعضاء املنظمة 
(   2020أكتوبر  27-26)ملجلس إدارة املركز الدولي للتدريب 83في أشغال الدورة  املشاركةو تنسيق ال 
 2020نونبر  14-2ملجلس إدارة مكتب العمل الدولي  340في أشغال الدورة  املشاركةو تنسيق ال) 

   تعزيز موقع الوزارة كفاعل إقليمي على املستوى الدولي واإلفريقي
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املعلوماتية واألجهزة البنيات تعزيز  
املالءمة مواكبة وإجراءات املعلومات نظم حماية وقيادة حكامة عناصر تنزيل مراحل استكمال 
للوزارة الجديدة اإللكترونية البوابة إطالق 
داخلية شبكة إرساء عملية استكمالINTRANET  لتفعيلها تكوينات وتنظيم 
الرقمي للتناظر نظام إرساء (Visio-conférence) بعد عن والتواصل  
حوادث تدبير القيادة، لوحات وإحداث التعاون  أنشطة تدبير البشرية، املوارد تدبير) اإلدارية املساطر رقمنة 

 مفتشية أنشطة والداخلية، والواردة الصادرة املراسالت تدبير والصيانة، التجهيز الخاص، بالقطاع الشغل
 …) الشغل

في وبثها تحسيسية كبسوالت 09 إنجاز :العمل أماكن داخل 19-كوفيد وباء النتشار للتصدي ية تواصل حملة 
   االجتماعي التواصل ومواقع للوزارة الرسمي املوقع وعبر الوطنية القنوات

االجتماعية والحماية والتشغيل الشغل بقضايا الخاصة الفصلية املجلة من األول  العدد إصدار 

(كوم.شغل) منصة حول  تكوينية كبسوالت إنتاج 

   عصرنة عمل املصالح املركزية و الالممركزة  

استكمال عملية رقمنة أنشطة الوزارة و إرساء أنظمة جديدة للمعلوميات   

 تجويد الخدمات التواصلية للوزارة وتطويرها
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لسد (إطارا 54) للوزارة الحالية واملشاريع املهام لدعم بشرية بموارد املركزية املصالح تعزيز 
  الشغل تفتيش هيئة في خاصة الخصاص

مكافحة وتدابير العمل بأماكن والسالمة الصحة مجال في بعد عن تكوينية دورات تنظيم 
 املصالح صعيد على شغل مفتش (300 حوالي) ثالثمائة لفائدة "19 كوفيد" وباء انتشار

 الخارجية
من طريق خارطة وضع إلى والهادف للوزارة البشرية للموارد املديري  املخطط دراسة إنجاز 

 املهنية والكفاءات املهارات قوامها البشرية للموارد منظومة بناء أجل

   والالممركزةعصرنة عمل املصالح املركزية   

تثمين الرأسمال البشري    
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 تزامنا مع فرض إجراءات
الحجر الصحي، عرفت 

منصات الشكايات توافد 
أعداد مهمة من الشكايات 

واملالحظات واملقترحات التي 
تخص مجاالت تدخل الوزارة  

  1605والتي بلغ عددها 
 27إحصائيات )

، بوابة 2020أكتوبر
Chikaya.ma) 

 
1465 يناهز ما معالجة تمت 

 200 توجيه و (%91)طلب
 طلب 105 حوالي زال وال طلب
 (%6)املتابعة قيد

   والالممركزةعصرنة عمل املصالح املركزية   
التفاعل اإليجابي مع شكاية املرتفقين   

40 

 الرباط سال القنيطرة

11% 

 بني مالل خنيفرة

4% 

طنجة تطوان 

 الحسيمة

8% 

 الدار البيضاء سطات

42% 

 مراكش آسفي

8% 

فاس 

 مكناس

9% 

درعة 

 تافياللت

4% 
 سوس ماسة

6% 

العيون الساقية 

 الحمراء

 الشرق  2%

4% 

غير 

 محدد

 كلميم واد نون 

1% 

 الداخلة وادي الذهب

0% 

   الجهات حسب الطلبات توزيع

الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي 

 ( 19كوفيد)
41% 

الصندوق الوطني 
لمنظمات االحتياط 

االجتماعي 
االجتماعي 
االجتماعي 
 االجتماعي

1% 

الوكالة الوطنية 
إلنعاش التشغيل 

 والكفاءات
5% 

 مصالح الوزارة 
53% 

  التابعة املؤسسات حسب التوزيع



 
تجابهها التي والتحديات الرهانات على باإلجابة الكفيلة للموارد القصوى  التعبئة  من التحقق 

 الشغل سوق  على الجائحة لتدعيات تدبيرها في الوزارة
 
االستثنائي التدبير مجال في املعتمدة واإلجراءات للمخططات األمثل التنزيل على الوقوف 

 للظرفية
 
القرب يقظة وتعزيز امليدانية الجهود مضاعفة اتجاه في تدخالتها وتأطير الشغل مفتشية دعم 

 عن الناتجة واالقتصادية االجتماعية االزمة ظل في تضمنها التي الخدمات مالئمة على والعمل
 الجائحة

 

   والالممركزةعصرنة عمل املصالح املركزية   

   تتبع مستويات تفاعلية املصالح اإلدارية

41 

في هذا االطار قامت املفتشية العامة للوزارة بزيارات 
إقليمية للشغل  37ألزيد من  مديرية جهوية منها و

 واالدماج املنهي عبر ربوع اململكة



 الجانب التشريعي 



 القانون املتعلق بالخدمة املواطنة 
  قانون إطار يتعلق بالصحة والسالمة في العمل 

 

املحالة على  مشاريع القوانين
 األمانة العامة للحكومة

مدونة التعاضد 
 حق ممارسة وكيفيات شروط حول  التنظيمي القانون 

 اإلضراب

مشاريع القوانين املحالة على 
 البرملان

مشاريع القوانين في طور 
الدراسة مع القطاعات 

 الوزارية والشركاء االجتماعيين

النقابية املنظمات حول  قانون  مشروع 
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 التوقف املؤقت عن العمل

 املقاوالت املنخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 

 ماي أبريل مارس

املقاوالت في 
 وضعية صعبة

عدد األجراء املصرح 
بهم في حالة التوقف 

 عن العمل

131.955 134.180 133.703 

808.000 950.000 957.943 

 يونيو

95.093 

593.391 

 19-كوفيدوضعية سوق الشغل في ظل تداعيات فيروس 

44 



  الصندوق الوطني للضمان االجتماعيتطور عدد األجراء املصرح بهم لدى 
 2020ما بين فبراير  وشتنبر  

 املقاوالت املنخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 

فبراير  
2020  

 أبريل
2020 

عدد األجراء 
  املصرح بهم

 (باملليون )

2,62 1,61 

 ماي
2020 

1,65 

 يونيو
2020 

2,09 

 19-كوفيدوضعية سوق الشغل في ظل تداعيات فيروس 

 مارس
2020 

2,68 

يوليوز 
2020 

2,34 

 غشت
2020 

2,36 

 شتنبر
2020 

2,47 
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 مجال الشغل  
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 التدابير  حول  الشغل مفتش ي طرف من والتحسيس واإلرشاد بالنصح مواكبتها تمت التي املؤسسات عدد بلغ
 مؤسسة 6.761   ،2020  أبريل 14 إلى مارس 13 من املمتدة الفترة خالل كورونا، فيروس من للوقاية  االحترازية

توزيع املؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح و اإلرشاد والتحسيس حسب 
 2020أبريل 14مارس إلى  13األنشطة االقتصادية خالل الفترة املمتدة من 

توزيع املؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح و اإلرشاد والتحسيس حسب 
 2020أبريل   14مارس إلى  13املديريات الجهوية خالل الفترة املمتدة من 

1

10

100

1000

10000

192 123 
52 

1563 1873 1471 
554 

134 
288 416 

20 

75 

 

تمت مواكبتها حسب املديريات الجهوية خالل التي توزيع عدد املؤسسات  

 2020أبريل  14مارس إلى  13الفترة املمتدة من 

مراكز  أخرى
 النداء

النسيج 
 واأللبسة

 الصناعة التجارة الخدمات الفالحة

402 
182 

527 415 

2023 
1281 

1931 

 املؤسسات التي تمت مواكبتها حسب األنشطة االقتصادية توزيع 

   زيارات املقاوالت  في إطار التحسيس بالتدابير االحترازية
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 الصناعة وزارة و  الوزارة هذه مصالح بين املشتركة اللجان طرف من ميدانية زيارات لها نظمت التي املؤسسات عدد بلغ
 كذا و  الداخلية وزير  السيد برقية بموجب املحدثة االقليمية واللجان واألخضر، الرقمي واالقتصاد واالستثمار  والتجارة

   مؤسسة   46.747 مجموعه ما ،2020 أكتوبر22 إلى أبريل 15 من املمتدة الفترة برسم الشغل، تفتيش أعوان طرف من

اقبة في اطار اللجان املشتركة   توزيع املؤسسات  التي شملتها املر
 و كذا من طرف أعوان التفتيش حسب املديريات الجهوية

   2020أكتوبر  22أبريل الى  14برسم الفترة املمتدة من 

اقبتها من طرف اللجان املشتركة   توزيع عدد املؤسسات التي تمت مر
 وكذا من طرف أعوان التفتيش حسب األنشطة االقتصادية

اقبة التدابير االحترازية    زيارات املقاوالت  من أجل مر
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330 273 
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1000009584 16790 15146 
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 أعوان وكذا املختلطة، اإلقليمية واللجان املشتركة اللجان من كل طرف من املنجزة امليدانية الزيارات أسفرت

 التي املقاوالت قبل من احترامها تم منها 452.029 تدبيرا،  526.114  مجموعه مما التحقق عن الشغل، تفتيش
اقبتها تمت  املبينة البيانات الخصوص على االحترازية التدابير  تلك شملت وقد .احترامها يتم لم تدبيرا  74.085و مر
 أدناه

اقبة التدابير االحترازية    زيارات املقاوالت  من أجل مر
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1

10

100

1000

10000

100000

1000000

عدد التدابير 
التي تم التأكد 

 منها

عدد التدابير 
 التي تم احترامها

عدد التدابير 
التي لم يتم 

 احترامها

عدد التدابير 
التي تم التأكد 

 منها

عدد التدابير 
 التي تم احترامها

عدد التدابير 
التي لم يتم 

 احترامها

عدد التدابير 
التي تم التأكد 

 منها

عدد التدابير 
 التي تم احترامها

عدد التدابير 
التي لم يتم 

 احترامها

التحسيس بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا  نظافة أماكن العمل عدد المؤسسات 
 المستجد

 ظروف العمل

46747 

241232 217914 

23318 
44512 36831 

7681 

240370 197284 

43086 

 البيانات المطلوب التأكد  منها



 محضرا باملخالفات 89تنبيها وتحرير  1996مالحظة وتوجيه  284.631مع تسجيل زيارة تفتيش  16.362إنجاز 

 الصناعة

30,90% 

 التجارة

20,70% 

 الخدمات

39,68% 

 الفالحة

4,11% 

البناء 

واألشغال 

 العمومية

4,46% 

الصناعة 

 التقليدية

0,16% 

الحد األدنى القانوني 

 لألجر

5,28% 

 الصحة

10,55% 

 السالمة

11,76% 

 طب الشغل

0,42% 

 التصريح بفتح مقاولة

 بطاقة الشغل 0,36%

32,18% 

 مسك السجالت

2,79% 

 ورقة األداء

13,70% 

 دفتر األداء

1,30% 

منحة 

 األقدمية

0,58% 

 العطلة السنوية

1,96% 

 امللصقات

 حوادث الشغل 2,40%

5,05% 

الضمان 

 االجتماعي

5,14% 

لجنة حفظ 

الصحة و 

 السالمة

0,48% 

 لجنة املقاولة

0,24% 

 مالحظات ذات طابع عام

5,82% 

اقبة زيارات    الشغل تشريع حول  عامة مر

توزيع عدد الزيارات حسب القطاعات االنتاجية برسم التسعة 
 2020أشهر من سنة 

املالحظات املوجهة من طرف أعوان تفتيش الشغل برسم التسعة 
 2020أشهر  من سنة 
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في واألجراء املشغلين واستشارات تساؤالت على بالرد الشغل بتفتيش املكلفون  األعوان يقوم 

 بالشغل املتعلقة املواضيع مختلف

08 بتاريخ املنهي واإلدماج الشغل وزارة طرف من 2233 ألو رقمية منصة خلق تم الغاية لهذه 

 2020 ماي

بلغ : (2020 ماي 07 إلى أبريل 15 من املمتدة الفترة خالل) 2233 ألو الرقمية املنصة خلق قبل 

 مكاملة 14.809 مجموعه ما الشغل بتفتيش املكلفون  األعوان تلقاها التي املكاملات عدد

(2020أكتوبر 08 إلى ماي 08 من املمتدة الفترة خالل) 2233 ألو الرقمية املنصة خلق بعد : 

 مكاملة76.528  مجموعه ما الشغل بتفتيش املكلفين األعوان تلقاها التي املكاملات عدد بلغ

 :يلي كما موزعة

64.809  الشغل بتفتيش املكلفين األعوان على مباشرة وردت مكاملة  

11.7192233آلو  الرقمية املنصة عبر وردت مكاملة 

   واالرشاد بالنصح املتعلقة التدابير 
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 بالنسبة ملحاربة تشغيل األطفال 

 بالنسبة لحماية حقوق املرأة في العمل 

 األول  الشطر  تنفيذ برسم املجال هذا في شاريعامل دعم إطار في الوزارة مع املتعاقدة الجمعيات استطاعت
 : من 2019 سنة خالل الشراكة اتفاقيات من
 (اناث 76 ذكور  83) العمل من سنة 15 من أقل طفال 159 انتشال 
  من (إناث 186و ذكور  278) الخطرة األعمال من سنة 18و 15 بين ما أعمارهم متراوحة طفل 464 سحب 

   (سنة 18و 16 بين أعمارهم 57و سنة 16 من أقل سنهم منهم 72) املنزلي العمل من وطفلة طفل 134  بينهم

في هذا املجال برسم تنفيذ الشطر األول   شاريعدعم املفي إطار استطاعت الجمعيات املتعاقدة مع الوزارة 
 :من  2019من اتفاقيات الشراكة خالل سنة 

 من النساء العامالت 1601انجاز عمليات التحسيس بالحقوق لفائدة 
 إمرأة عاملة 411تقوية قدرات 
 إمراة عاملة 283تحسين ظروف عمل 
 امرأة عاملة 1656مقاولة، حيث شملت  134القيام بعملية تحسيس لفائدة 

   الخاصة الفئات بحماية متعلقة مؤشرات
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 مؤسسة التي يشتغل بها ما  1300إضرابا في  1525تفادي
 أجيرا 160122مجموعه 

 
 مؤسسة، شارك في هذه اإلضرابات  44إضرابا ب  53تسجيل  

يوم  67984أجيرا مما أدى إلى ضياع  6542أجيرا من أصل  4114
 عمل

 فرديانزاعا  47916معالجة 
 أي  109415شكاية من أصل   53356إيجاد تسوية ل

 %48,76 بنسبة 
 أجيرا 3610إعادة إدماج 
لفائدة األجراء املشتكين  املبالغ املسترجعة                            :

 درهم 477,92 855 432 1
 

 تدبير نزاعات الشغل الجماعية تدبير نزاعات الشغل الفردية

 النهوض باملفاوضة الجماعية وتشجيع القانون التعاقدي

 06 تم إبرام  2020خالل الثالثة أشهر االولى من سنة 
 اتفاقيات جماعية للشغل 

   (2020 األولى أشهر  9) االجتماعي السلم تعزيز 
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جماعية شكاية 105و فردية شكاية 27 منها الوطني، املستوى  على شكاية132 دراسة 
واملصالحة للبحث الوطنية اللجنة على منها 13 إحالةو  واملصالحة، للبحث اإلقليمية اللجان على نزاعا 90 إحالة 



 مجال التشغيل  
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الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات : املصدر  

   تطور الخدمات املوجهة للباحثين عن شغل واملشغلين
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(2/1)دعم العمل املأجور     

 2020تسعة األشهر األولى  2019تسعة األشهر األولى 

86167 

58825 

 التشغيل املأجور  دعمعدد املستفيدين من برامج  

   اإلدماج املنهي والتحفيز على التشغيل  

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات : املصدر
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تحسين قابلية التشغيل عبر التكوينات التأهيلية   

   اإلدماج املنهي والتحفيز على التشغيل  

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات : املصدر

 التكوين عن بعد

 التكوين في إطار الشراكات الجهوية

 التكوين في إطار الشراكات الوطنية

 التكوين التاهيلي

 التكوين التعاقدي

 التكوين في القطاعات الواعدة

 مجموع التكوينات

3147 

1501 

3317 

2472 

5326 

9865 

25628 

4700 

326 

0 

1634 

2377 

6583 

15620 

 2019تسعة األشهر األولى  2020تسعة األشهر األولى 

 حسب التكوينات" تأهيل"عدد املستفيدين من برنامج   
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دعم ومواكبة حاملي املشاريع املقاوالتية   

   اإلدماج املنهي والتحفيز على التشغيل  

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات : املصدر

 منصب شغل مقاولة محدثة مواكبة

3521 

1363 

2922 

5344 

1366 
1668 

 2020تسعة األشهر األولى  2019تسعة األشهر األولى 

 "التشغيل الذاتي"عدد املستفيدين من برنامج   
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 مجال  الحماية االجتماعية  
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 CNSS (2019)الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 عدد األجراء املصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +(%2,1)مليون  3,54

252.000 (+6%) عدد املقاوالت املنخرطة 

 الكتلة األجرية (%7,4+) مليار درهم 159

 (م د )املبالغ املمنوحة  عدد املستفيدين (النظام العام)  التعويضات املمنوحة

(%32,7)مليار   7,3 +(%4,5)مليون   1,4 التعويضات العائلية+ 

(%6,8)مليار   1,05 +(%5,7)ألف  175 التعويضات القصيرة األمد+ 

(%6,5)مليار   11,7 +(%5,5)ألف  600 التعويضات الطويلة األمد+ 

( % 12)مليون  59 +( %18,8)ألف  11 استرجاع االشتراكات األجرية+ 

 (شتنبر) 2020   2014 - 2019 2019

 13.841 63.985  15.036 عدد املستفيدين

 84,497 878,05 209,716 (مليون درهم) املبلغ اإلجمالي املمنوح

 التعويض عن فقدان الشغل

   مؤشرات التغطية االجتماعية للعمال

 الحقوق  و ذو  املتقاعدون  النشيطون  نظام التأمين اإلجباري عن املرض بالقطاع الخاص

 3.837.709 539.552 2.443.074 عدد املؤمنين املفتوح لهم الحق

 +(%10)مليون  1,6 تفدين عدد املس

 +(%6)مليار دهم  34, التعويضات املمنوحة

60 



 (2020غشت ) CNOPSاالجتماعي الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط 

   مؤشرات التغطية االجتماعية للعمال

نظام التأمين اإلجباري عن 

 املرض بالقطاع العام

 الحقوق  و ذو  املتقاعدون  النشيطون  املستفيدينعدد 

3.159.664 834.047   497.820 1.827.797 

 مليار درهم 3.94 التعويضات املمنوحة

 بالقطاع العام املستفيدينتوزيع عدد 

نظام التأمين اإلجباري عن 

املرض لفائدة ضحايا انتهاكات 

 حقوق االنسان

2018 2019 

 44619. 19.208 املستفيدينعدد 

 مليون درهم 19.963 مليون درهم19,759 التعويضات

12%

13%

75%

النشيطون 

املتقاعدون 

ذوو الحقوق 

 

نظام التأمين اإلجباري عن 

 املرض للطلبة

 عدد املستفيدين
 (حسب السنة الدراسية)

2018-2019  2019-2020  

116.351 223.957 

 التعويضات
 (حسب السنة املالية)

2018 2019 

 مليون درهم  3.333 مليون درهم 4.039 
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 حوادث الشغل الخاص بأعوان الدولة غير املرسمين تدبير نظام التعويض عن

 2020توقعات    2019 2018

 16.280.000,00 16.140.000,00 18.140.000,00 امليزانية املرصودة سنويا بالدرهم

   13.500.000 10.307.747,55 11.309.999,99 التعويضات املمنوحة بالدرهم

 2.153 3.150 3.124 عدد املستفيدين

 82,92% 63,86% %34 ,62 نسبة تنفيذ امليزانية 

   مؤشرات التغطية االجتماعية للعمال
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 مجال  التعاون الدولي والشراكة  
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 مجاالت التعاون 
 مساهمة الشركاء

 في دعم مشاريع التعاون 

     الوزارة فيها تنخرط التي الدولي التعاون  برامج حول  مؤشرات
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6% 5%

32%

5%

11%
16%

5%

5%
5%

5% 5%

 تحاد  وروبي

USDOL

مكتب العمل الدولي

الوكالة  سبانية للتعاون 

الوكالة  ملانية للتعاون 

املنظمة الدولية لل جرة

UNDAF

البنك  فريقي للتنمية

EF

البنك الدولي

الوكالة الفرنسية للتنمية

 (2020-2019) برنامجا للتعاون  22

40%

47%

5%
5% 3%

الشغل

التشغيل

الحماية  جتماعية

الهجرة

حقوق  نسان



  مجال القيادة والدعم   
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 امليزانية  املبلغ املبرمج بالدرهم املبلغ امللتزم به بالدرهم نسبة االلتزام نسبة األداء

 (فصل املوظفون ) التسيير  000,00 040 219 079,58 559 218 99% _

 (فصل املعدات و النفقات املختلفة) التسيير  000,00 375 297 950,07 694 217 73% 87%

 االستثمار 000,00 725 52 98 ,852 350 40 76% 30%

 املجموع 000,00 140 569 882,63 604 476 83% -

 املبلغ املبرمج بالدرهم املبلغ امللتزم به بالدرهم نسبة االلتزام نسبة األداء

100% 41% 178 578 991,59 430 000 000,00 

 امليزانية العامة

 صندوق النهوض بتشغيل الشباب

   2020 املالية السنة ميزانية تنفيذ وضعية
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 (املوظفين ميزانية خارج) 2020 أكتوبر 15 غاية إلى البرامج حسب العامة االلتزام نسبة

 البرنامج  نسبة االلتزام مليزانية التسيير   نسبة االلتزام مليزانية االستثمار 

 الدعم والقيادة 77% 76%

 التشغيل ورصد سوق الشغل 74% 66%

 الشغل 43% 69%

 الحماية االجتماعية للعمال 25% _

 املجموع 71% 56%

   2020 املالية السنة ميزانية تنفيذ وضعية
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 خارج نفقات املوظفين  2020دجنبر15نسبة االلتزام املتوقعة إلى غاية 
 (تاريخ انتهاء االلتزام بالنفقات)

النسبة االلتزام املتوقعة 

خارج إعانة الوكالة 

الوطنية إلنعاش التشغيل 

 والكفاءات 

نسبة االلتزام  

 املتوقعة
 امليزانية  املبلغ املبرمج بالدرهم املبلغ امللتزم به بالدرهم

99% 75% 223 031 250,00 297 375 000,00 
فصل املعدات  التسيير  

 والنفقات املختلفة

 االستثمار 000,00 725 52 750,00 652 41 79% 98%

 املجموع 000,00 100 350 000,00 684 264 77% 98%

   2020 املالية السنة ميزانية تنفيذ وضعية
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 والعدالة الالئق العمل وتعزيز االجتماعي بالحوار  والنهوض العمل ظروف تحسين
 الدولية العمل منظمة طرف من عليه متعارف هو  كما العمل مجال في االجتماعية

الدولية العمل معايير مع الوطنية القانونية الترسانة مالءمة 
الخاصة الفئات وحماية العمل في باملساواة النهوض في للمساهمة املدني املجتمع إشراك 
االجتماعي املناخ تحسين قصد الجماعية باملفاوضة والنهوض االجتماعي الحوار مأسسة 
العمل في والسالمة بالصحة النهوض 
سليم تطبيق ضمان أجل من املراقبة مجال في الشغل تفتيش جهاز تدخل فعالية تطوير 

 الشغل لتشريع

    ( 433برنامج  ) املشاريع املسطرة تحديث اإلدارة

 مجال الشغل  
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 الشغل

األولويات تحيين مع 2021 الشغل لتفتيش الوطني البرنامج تنفيذو  إعداد 

املستهدفة املؤسسات تحيين مع الجماعية باملفاوضة للنهوض الوطني البرنامج تنفيذ 

الشغل مفتشية عمل تطوير مواصلة 

األطراف مختلف وتكوين والتوعية الوقاية ثقافة بنشر املتعلقة الجوانب سيما ال العمل، في والسالمة للصحة الوطني البرنامج إطالق 

 املعنية

املهنية والسالمة لصحةل الوطنيين والبرنامج السياسة حول  وطني يوم تنظيم 

اإلقليمي و الجهوي  املستوى  على االجتماعي الحوار هيئات تفعيل مواكبة 

العمل في املرأة حقوق  وحماية األطفال تشغيل محاربة مجالي في العاملة الجمعيات مشاريع دعم 

املهنية املساواة لجائزة الخامسة النسخة تنظيم 

عليها املصادقة مسطرة وتتبع القانونية النصوص وتحيين الوطنية القانونية الترسانة مالءمة مواصلة 

128 رقم ) جديدة أخرى  دولية عمل اتفاقيات أربع على التصديق إمكانية  دراسة برمجة و دولية عمل اتفاقيات أربع  دراسة استكمال 

 (190 و 161 و – 155 و –

من 8.7 للمقصد الدولي التحالف إطار في وذلك ،2025 أفق في األطفال عمل على للقضاء وطنية عمل خطة وضعل وطنية ندوة تنظيم 

 الدولي العمل مكتب مع بتعاون  املستدامة التنمية أهداف

الخاص القطاع في الوطني االجتماعي الحوار جوالت تتبع 

التركيب الثالثية  االستشارية الهيئات اجتماعات عقد  انتظامية  احترام على السهر 

للشغل التعاقدي القانون  وتشجيع  الجماعية باملفاوضة النهوض 

االجتماعي املناخ وتقييم تتبع مستويات تطوير 

الخاص القطاع في االجراء مندوبي انتخابات تنظيم تتبع على  السهر 

   2021العمليات املبرمجة سنة 
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    (432برنامج  ) املشاريع املسطرة 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

 مجال التشغيل ورصد سوق الشغل  
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عرض تطور  حول  دقيقة معلومات إنتاج بهدف الشغل لسوق  اإلحصائي النظام تطوير 
 السياسات  وتأثير االجتماعية والحماية املهنية والعالقات العمل وظروف الشغل وطلب
   الشغل مناصب إحداث على القطاعية والبرامج واقتصادية املاكر

وطلب عرض تطور  محددات تحليل على بالعمل الشغل لسوق  التحليلي اإلطار إغناء 
 ومحددات أبعاد تحليل وكذا الكفاءات، من القطاعات حاجيات ومقاربة الشغل
 الشغل سوق  اشتغال

على أثرها وتقييم دورية بصفة تجويدها بهدف للتشغيل النشطة البرامج تقييم 
 املستفيدين

إطار وتعزيز الشغل لسوق  الوطني للمرصد والتقنية املؤسساتية القدرات تعزيز 
 والتشبيك الشراكة

    (432برنامج  ) املشاريع املسطرة تحديث اإلدارة

73 



 مراكش :جهات 4 ب للشباب االقتصادي إلدماجا دعمل الجهوية البرامج تنزيل 
  الحسيمة تطوان طنجة – القنيطرة سال  الرباط – ماسة سوس - آسفي

 

 القروي بالعالم الشباب بتشغيل النهوض مقاربة توسيع 

 بالتشغيل للنهوض الوطني املخطط تنزيل متابعة  

. 

  للتشغيل النشيطة البرامج إنجاز  وثيرة من الرفع 

   2021العمليات املبرمجة سنة 

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 
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برنامج مع الشراكة إطار  في الشغل سوق  لرصد مندمج نظام بوضع املتعلقة الدراسات متابعة 

   األلفية تحدي

 املقاوالت لدى الدائم امليداني البحث إنجاز 
 املهارات الى واالحتياجات والكفاءات املهن حول  املستقبلي التفكير ورشات تنظيم   
الشغل سوق  حول  املعلومات ونشر لجمع الرقمية املنصة وتفعيل وضع 

للجنة السنوي  التقرير  وإعداد الشغل سوق  حول  اليقظة لجنة أشغال مواكبة 

الشغل سوق  لرصد الجهوية املنظومة ودعم مواكبة 

الشغل سوق  حول  تحليلية مذكرات إعداد 

2020 في الشغل سوق " السنوي  التقرير  ونشر  إعداد " 

 للتشغيل النشطة للبرامج والتقييم التتبع منظومة تعزيز   

 إدماج" لبرنامج التقييمية الدراسة إنجاز" 
 تحفيز" لبرنامج التقييمية الدراسة إنجاز" 
اإلدماج أجل من التكوين" عقود من للمستفيدين املنهي اإلدماج تقييم حول  السنوية التحليلية املذكرة إنجاز"  

الشغل وسوق  التشغيل لسياسات األثر  تقييم دعم" مشروع إطار  في املبرمجة األنشطة تتبع مواصلة" 

 األلفية تحدي هيئة مع بشراكة
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 توسيع التغطية االجتماعية االجتماعية الحماية أنظمة تطوير 

    ( 434برنامج  ) املشاريع املسطرة

  مجال  الحماية االجتماعية  
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 أهم العمليات املبرمجة
 

 الصحي التأمين من االستفادة أجل من األجراء غير العمال فئات مختلف مع املشاورات مواصلة 
 والتقاعد

 إلى املرسمين غير الدولة أعوانب الخاص الشغل حوادث عن التعويض نظام تدبير تفويض أجرأة 
 والتامين للتقاعد الوطني الصندوق 

 الشغل فقدان عن التعويض نظام بخصوص إقرارها سيتم التي اإلصالحات تفعيل 
 الشغل حوادث عن بالتعويض املتعلقة التنظيمية النصوص استكمال   
 كوريا تركيا،) االجتماعي للضمان معها ثنائية اتفاقيات إلبرام أجنبية دول  مع مفاوضات فتح 

 (......الغابون، السينغال، موريتانيا، الجنوبية،
االجتماعية الحماية مؤشرات حول  معلوماتي نظام إطالق 

 

    ( 434برنامج  )2021 العمليات املبرمجة سنة 
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 الشغل قطاعات برامج مختلف مواكبة على السهر  و  والالممركزة املركزية املصالح دعم
 خالل من االستراتيجية األوراش في املسطرة لألهداف تحقيقا االجتماعية والحماية والتشغيل

 التدبير في والنجاعة الجيدة الحكامة قواعد إرساء

والالتمركز املتقدمة الجهوية ورش تنزيل استكمال 

الوزارة برامج ضمن والفعال املتواصل انخراطه وتعزيز  البشري  الرأسمال تثمين 

 مالئمة واستقبال عمل فضاءات توفير 

الوزارة أنشطة مختلف رقمنة ورش استكمال 

 والشراكة الدولي التعاون  تطوير 

 اقبة التعاقد آليات تطوير   التدبير ومر

    (480برنامج )املشاريع املسطرة           

  مجال القيادة والدعم   
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تحسيسهم بغية للمرتفقين موجه املحمول  للهاتف معلوماتي تطبيق وتطوير إنجاز 

 والحماية والتشغيل الشغل بمجاالت الخاصة والقانونية العملية اآلليات بمختلف

 واإلخبار التواصل طريق عن املواطنين من اإلدارة وتقريب االجتماعية
 

 للوزارة؛ القانونية الشؤون وتتبع تدبير) قبيل من اإلدارية املساطر رقمنة عملية استكمال 

 تدبير التقاعد؛ سن بعد العمل في االستمرار طلبات تدبير واملتدربين؛ املتدربات وتتبع تدبير

 الوطني والصندوق  التعاضديات أنشطة وتتبع تدبير بالخارج؛ العمل أجل من الهجرة وتتبع

 بمختلف وعالقتها العامة املفتشية أنشطة وتتبع تدبير االجتماعي؛ االحتياط ملنظمات

 ((...للحسابات األعلى املجلس الوسيط، مؤسسة) الرقابة ومؤسسات هيئات

 استكمال عملية رقمنة أنشطة الوزارة
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 تحديث وعقلنة التدبير

اإلداري  لالتمركز الوطني امليثاق وتفعيل تنزيل تتبع 

للوزارة البشرية للموارد املديري  املخطط مشروع تنفيذ وتتبع استكمال 

وتتبعه املركزية املصالح هيكلة إعادة مشروع وتتبع إعداد 

املرفق تحسين بمجاالت املتعلقة الوطنية األوراش في للوزارة الدائم االنخراط على الحرص 

 املنفتحة الحكومة إلى املغرب وانضمام املعلومة في والحق الجيدة والحكامة العمومي

الصندوق  مع للملفات الرقمي التبادل على االعتماد عبر التقاعد ملفات تدبير رقمنة 

 دللتقاع املغربي

 

   2021العمليات املبرمجة سنة 
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الدليل وتحيين مراجعة عبر وتنزيله للوزارة البشرية للموارد املديري  املخطط  مشروع إنجاز مراحل تتبع مواصلة 
  : إلى الرامي ((SII-GRH) البشرية املوارد لتدبير مندمج معلوماتي نظام واعتماد والكفاءات للوظائف املرجعي

الوزارة ومهارات لوظائف املرجعي اإلطار تحديث ( REC ) 
3 على يمتد للتكوين برنامج وضع خالل من البشرية املوارد قدرات وتعزيز املوظفين مهارات تقييم حصيلة إنشاء 

  سنوات
واملهارات للوظائف التوقعي التدبير ( GPEC (، تحويل وخطة التوظيف، وخطة 
البشرية املوارد تأهيل إلى يرمي الذي ( 2023- 2021) للتكوين الثالثي املخطط إعداد   
اإلدارية؛ النزاعات وتدبير ،(...تقاعد ترقيات، ، توظيفات ) للموظفين اإلداري  املسار ملفات تدبير مواصلة   
املوظفين لفائدة االجتماعية الخدمات وتطوير تحسين 

 

 تثمين املوارد البشرية 

بالوزارة الطاقية النجاعة شروع تنزيل 

مالئمة واستقبال عمل ظروف لخلق اإلدارية املرافق تحديث عملية استكمال 

 وتحسين بالصرف اآلمرة املصالح قدرات تقوية إلى الرامي الداخلية املراقبة نظام تعزيز مشروع وتتبع استكمال 

  املساطر وتوحيد للوزارة امليزانياتية البرمجة

افق اإلدارية واالرتقاء بخدماتها  تأهيل املر
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 جنوب جنوب التعاون  وتعزيز  الدولي التعاون  برامج تطوير 

للتعاون  القانوني اإلطار  وتعزيز  جديدة تعاون  مشاريع وتمويل دعم فرص استكشاف 

 االجتماعية والحماية والتشغيل الشغل مجاالت في الثنائي

اإلنجاز قيد الدولي التعاون  ومشاريع برامج تنفيذ مواكبة 

 بمهاراتهم واالرتقاء املتدخلين مختلف قدرات تطوير 

 والدولي اإلقليمي املستوى  على القطاع وإشعاع تموقع تعزيز 

 التعاون الدولي والشراكة

82 
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درهما 000 000 1 املاء مستحقات 

درهما 000 800 1 الكهرباء مستحقات 

درهما 000 200 2 الالسلكية املواصالت ومستحقات رسوم 

املعهد – االجتماعية األعمال –الكفاءات و  التشغيل إلنعاش الوطنية الوكالة) التسيير إمدادات 
 درهما : 000 700 232 ( املهنية الحياة لظروف الوطني

درهما 000 532 70 أخرى  نفقات 

000 000 14 الدولي البنك مع التعاون  إطار  في للشباب االقتصادي اإلدماج دعم  

 نفقات املوظفين واألعوان املناصب املالية

 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

000 525 69 مجموع اعتمادات األداء  
000 000 20 مجموع اعتمادات االلتزام  

 نفقات االستثمار

50 

درهما  322 232 000 

 000 040 240 درهما 

    2021 مشروع قانون املالية

84 



 توزيع امليزانية حسب البرامج

    2021 مشروع قانون املالية

نسبة 
 التغيير

قانون املالية 
2020 

مشروع ميزانية 
2021 

 البرنامج 2021مشروع ميزانية 
م.ن.م االستثمار  املوظفون  

+14% 79 660 000,00 90 537 000,00 36 925 000,00 53 612 000,00 
 
 
 
 

240 024 000,00 
 

 الدعم و القيادة

+10% 239 640 000,00 264 000 000,00 20 800 000,00 243 200 000,00 
التشغيل و رصد سوق 

 الشغل

 الشغل 
+13% 15 800 000,00 17 800 000,00 11 800 000,00 6 000 000,00 

+29% 15 000 000,00 
 

19 420 000,00 
 

 
_ 
 

 الحماية االجتماعية للعمال 000,00 420 19

+12% 350 100 000,00 391 757 000,00 69 525 000,00 
 

322 232 000,00 
 

 املجموع
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 شكرا على انتباهكم
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العامة املناقشة ص العامةم املناقشة ص لوزارةم الفرعية انية امل لوزارةملشروع الفرعية انية امل الشغلالشغلملشروع

امل دماج املو دماج     و

املالية السنة املاليةبرسم السنة     22002211برسم
 

والسادة السيدات من عدد الحظ العام، النقاش ل مس

املستوى إ تر ال شغيل ال لقطاع املرصودة انية امل أن ن شار املس

واملرحلة التحديات أمام خاصة العديدةاملطلوب، ل املشا ولتجاوز نة الرا

تفاقمت وال القطاع ذا ا ش ع كبال ل الش ورونا، جائحة إثر

سيج ال ع كب ل ش وأثرت والفرضيات سابات ا من مجموعة كت أر

  .قتصادي

القانون برمجة توقيت من شارات املس السيدات ت واستغر

النواب بمجلس لإلضراب إغفالالتنظي تم أنھ كما ائحة، ا ة ف خالل

مناقش تتم أن يمكن وال مقتضياتھ، سن خالل النقابية ات ر خاللةا

انية إم وعدم ماعية، وا الفردية ات ر ل تقليصا عرف ال ة الف ذه

من العديد فقدان إ إضافة نية، امل البؤر وارتفاع ضرابات تنظيم

م لعمل   .جراء

اعتب الظرفيةوتم خالل يتم أن يمكن ال النقابات قانون إعداد أن ار

وقرب الوط قتصاد ع ائحة ا تداعيات ظل خاصة نة، الرا

مفاوضات وإجراء املبادئ ع تفاق مية أ إ الدعوة مع نتخابات،

والتوافق شاور ال لتحقيق ي ثال حوار   .وفتح

حاس إجراءات باتخاذ املطالبة بخصوصوتمت العام القطاع مة

الدولية تفاقيات مع ية ال التغطية واقع ومالئمة الشغل حوادث

ية ال للتغطية ملزمة ن قوان   .واعتماد

ع ن د املصادقة عدم أسباب عن ساؤل ال رقموتم تفاقية

كيفية190 وعن العمل، أماكن ساء ال ضد العنف ضة بمنا املتعلقة
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ت عة سيقمتا ت وجود عدم أسباب وعن شغيل، لل الوط املخطط يل

و الوزارة مصا ن ب ما   .L’ANAPECوالتقائية

ضمن النقابية ركة ا بتمثيلية املطالبة الة( L’ANAPECوتمت الو

والكفاءات شغيل ال عاش إل   ).الوطنية

عو  اح وتوضيحتم الشغل مف عدد من الرفع

حا والوطنيةختصاصات قليمية ان ال وتفعيل اع، ال   .لة

ات بم ن املستخدم افة استفادة ضرورة ع التأكيد وتم

جتما خاصة« POLYCLINIQUE »الضمان ية، ال التغطية من

التعسفي قتطاع إ شارة وتمت ، جتما الضمان مستخدمي م وأ

أجور  طال ذلك الذي عد و ن، صندوقاملوظف شاء إ اح اق وتم جراء،

الطبيعية وارث   .لل

ضمن النقابية ركة ا إشراك عدم أسباب حول ستفسار وتم

قتصادية اليقظة   .نة

تنفيذ وع العمل ظروف مالئمة ع ر بالس املطالبة وتمت

صابة سبة وأن خاصة ، جتما والتباعد ة از ح جراءات

الوحد قاربعض نتاجية مت%50ات سا التنقل ظروف أن كما ،

الفالحية الضيعات للعامالت سبة بال خاصة اء، الو   .تف

اعتم ع اح وتمثيليةوتم نية امل نتخابات العدالة اد

وكذا الشأن، ذا بالشفافية اص ا القطاع ر تقار سم ت وأن جراء،

وموضوعية ة نزا ل ب ماعية ا املفاوضة بنود تنفيذ ع ر   .الس

للرقمنة القروي العالم ساكنة ولوج كيفية حول ستفسار وتم

ع ا ظل خاصة شغيل، ال املناطقمجال ذه ت ن ن ات شب دام

ة   .القرو
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جراء ممث إشراك عدم أسباب عن ساؤل ال تمثيليةضوتم من

والكفاءات شغيل ال عاش إل الوطنية الة   .L’ANAPECالو

ا قامت ال امة ال جراءات إ ن املتدخل السادة أحد وأشار

قا إذ جتماعية، القطاعات مستوى ع ومة وداتا مج عدة مت

ح واق أخرى، ودات مج بدل الضروري من زال وال زمة، ذه م أمام

فاظ وا ا استمرار وضمان الشغل فرص لق شاركية حلول ار ابت

ا   .عل

الشغل عت حيث وي، ا البعد ع نفتاح ع اح وتم

ا قامت إذا عما ساؤل ال مع ات، ل ي ذا بتفعيلافتحاص ات

البعد ع أخرى ة ج من نفتاح وكذا شغيل، لل ي الذا ختصاص

مواثيق ع ارج ا العمال حقوق وضمان شغيل ال قطاع قي فر

ات   .وشرا

وأنتوتم خاصة الشغل، مدونة مقتضيات عديل بضرورة املطالبة

ونواقص اختالالت عدة وجود عن أبانت ائحة ا   .ذه

قلوأ أحدمام ح اق ، الشر نوب ا بمنطقة الشغل مف عدد ة

ة شر ال املوارد مستوى ع اصل ا النقص من بالرفع ن املتدخل السادة

للرفع املالية املناصب ل تحو ح واق املنطقة، ذه الشغل لوزارة عة التا

ع توز املجالية العدالة من نوع ولتحقيق الشغل، مف عدد من

  .املناصب

إصدار مستوى ع اصل ا التأخ تدارك مية أ ع التأكيد وتم

مقتضياتھ لسن النقابية التمثيليات إشراك مع لإلضراب التنظي القانون

ن ثمر املس ولوج ع يؤثر ن د ضراب قانون صدور عدم أن واعتبار

للبالد   .جانب
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امل للدراسات موضو تقييم بتقديم املطالبة قطاعوتمت نجزة

لف ت ا وأ خاصة شغيل، و مبالغال ظة با القانونكذامالية مراجعة

الذين اص ؤالء ل مة م ات تحف وإقرار الشغل ملف سا

باملراقبة   .يقومون

مؤسسات ل تحو الية إش ت أث ، امل ن و الت موضوع إطار و

ست وال الوطنية بية ال وزارة إ االسياحة الور البا د شوا بتقديم قوم

التطبيق مستوى ع حقيقية ل مشا سيطرح التغي ذا و نية،   .امل
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امل دماج و الشغل ر وز السيد ة املأجو دماج و الشغل ر وز السيد ة   أجو
 

والسادة السيدات واستفسارات مداخالت ع جوابھ معرض

ن، شار املر ذاملس اعتماد س ل ساس أن ولكنكر الشغل، مدونة ونة

جراء، لصا عديالت ستوجب املدونة ذه إطار نقاط عدة ناك

مف صالحيات ز عز و ة تقو ا بي املراقبة،ومن مستوى ع الشغل

التعسفي بالطرد املتعلقة املسألة ظل   .خاصة

أنھ إ تفاعلتوأشار الشغل مدونة حول درا يوم تنظيم تم قد

امن م حول الوقوف يتم ح والقضاء، والباطرونا النقابات إطاره

املدون ذه مقتضيات د تجو أجل من ادات واج آراء اح واق لل وتما ة،

ا شأ شاور ال ليتم ، الدرا اليوم ذا وتوصيات خالصات عدة اح اق

الشأن ذا ن املعني مختلف ن   .ب

تضم تقنية ان شكيل ح اق ذكره، سبق بما أطر(وعالقة

الباطرونا اء، خ النقابات، عديلھ،)الوزارة، يجب ما حول للوقوف ،

خاصة ن، منذ بذلك البدء جب معادلةو من ل ش ت الشغل مدونة وأن

الثالثة طراف ن ب التوازن تحقيق ا ف   .يصعب

ش تفت دف س ات ا مستوى ع سنوي برنامج وجود وأبرز

القطاعات حسب راسة(الشغل ا املؤقت، شغيل املراقبة...)ال أن كما ،

وفيد ة ف جراءات19خالل ام اح مدى مراقبة أساس ع تركزت

واملرافق باملؤسسات ة از   .ح

مراقبة يتم أنھ الشغل،255وأفاد ش تفت برنامج ضمن مقاولة ألف

بالقطاع املتعلقة شطة ومراقبة لتغطية ة كب ات صعو بوجود وصرح

ل ي م   .الغ

ناك أن صرح ضراب، لقانون التنظي القانون خصوص و

و  النقابات مع وميةلقاشاور ا ذاواطاعات ن واملعني لباطرونا
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العمل تم وس ا، شأ والتوافق عديالت عدة إ الوصول وتم القانون،

عية شر ال باملؤسسة مقتضياتھ ع عديالت ع كمشار ا بلور   .ع

، جتما وار با يتعلق فيما العملأما منظمة أدبيات أن أبان

م معلومة أي وطلب شاور، ال أن عت منالدولية نوعا عد النقابات ن

جتما وار ا   .أنواع

وتم شأنھ، مسودة إنجاز تم بأنھ صرح النقابات، لقانون سبة ال و

ز ينا ملا النقابات إ ا م3إرسال وآرا م مالحظا معرفة دف ر أش

نقابية احات اق بأية تتوصل لم ن د الوزارة أن إال شأنھ،

  .املوضوع

فيما عدةأما وجود إ أشار فقد جتماعية، ماية ا يخص

وال التالية بالفئات مر تعلق و نجاز طور ومراسيم زة جا مراسيم

ي فيما م عدد اوح   :ي

 3000: العدول -

 100: القابالت -

الطبيون -  3000: املروضون

القضائيون -  1600: املفوضون

السياحيون -  3500: املرشدون

امل - للمحاسبةالتجار ون  ألف57: اس

زا - ا للنظام اضعون ا  ألف235: التجار

املنظمون - املتنقلون  ألف60: التجار

املنظمون - غ املتنقلون   ألف370: التجار

الذاتيون -  ألف200: املقاولون

اجمة -  ألف310:  ال

العامون -  آالف5: طباء

خصائيون -  آالف8: طباء

راحون -  100: ا

 600: ال -

  7000: الفنانون -

ون - املعمار ندسون   3000: امل

ا أوضاع ع شتغال ع ن مقبل فئات ناك بأن وصرح ذا،

شاور ب يتم ذا و با، تقر ن مليون م عدد ز ينا ال ن الفالح كفئة الصعبة
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معيات وا النقابية واملنظمات القطاع املوجودة يآت ال جميع مع

الفئاتاملمثلة ذه   .ل

ناك أن أعرب الرميد، لبطاقة ام ا اص لأل سبة بال أما

ية، ال والتغطية جتماعية ماية ا إطار النظام ذا ل سبة بال لفة ت

وصل قد املقبلة السنة خالل ية ال للتغطية جما املبلغ أن إذ

إ م14مجموعھ م ل ش م سا والدولة م، در التغطيةمليار توف

اص ؤالء ل ية   .ال

العائلية ضات التعو أن اعت جتماعية، ماية ا بموضوع وارتباطا

وجود إ ا مش مية، أ أك أيضا يوجد4عد كما مستفيد، طفل ن مالي

ش والدولة والتقاعد الشغل فقدان عن ض التعو عتصندوق غل

و  ل، التمو طرق عن البحث املتعلقةحمستوى امج ال إنزال يتم

املحدد الوقت ية ال والتغطية جتماعية ماية   .با

مراض شأن مستقبال ن التأم ة إجبار تطبيق تم س أنھ وأو

دراسات ناك و ، وط رنامج و وطنية سياسة وجود إ ا مش نية، امل

ون ست وال جراءات ذه يل ت تم وس ثار جراءملعرفة صا

ائحة ا   .عد

ة لل إطار قانون مشروع ع حاليا شتغال يتم أنھ إ وأشار

أجراء شأن مفتوح نقاش ناك و العام، القطاع أجراء م والسالمة،

إخراجھ حالة لألجراء ما م مكسبا ل ش وس اص ا القطاع

  .التطبيق

املقاولة، ماعية ا تفاقيات شأن او إيداع يتم أنھ أفاد

عدم ع سري ما يصبح التا و مرجع، عن عبارة وتصبح شغيل ال وزارة

الشغل قانون عليھ سري ما و ماعية ا تفاقية   .تنفيذ
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خاصة أرقام إلنتاج انيات إم ع يتوفر ال الدراسات مرصد أن وذكر

س املقاوالت حاجيات حول بدراسة والقيام الشغل، الشغلسوق وق

سوق إطار توازنات ناك انت إن ملعرفة م م جد مر ذا و ا، سنو

ن مع لقطاع نات و الت توجيھ كيفية حول وللوقوف   .الشغل،

اتفاقية الدولية، لالتفاقيات سبة ال ا190و إبرام تم أنھ أفاد ،

سنة ا2019خالل عل للمصادقة توصية ناك و ن، دولت ا عل وصادقت ،

سنةخال واملعنية2021ل ومية ا القطاعات جميع مع التفاعل تم و ،

تحفظات أي لتجاوز ا شأ الدراسة تم و مستقبال، ا عل للمصادقة

ا   .شأ

ة ال د مع حول تصور ووضع واسع نقاش فتح إ دعا وختاما،

الوطنية السياسة ع املصادقة ستعرف ال ة الف ذه وخالل والسالمة،

ة   .والسالمةلل

تتضمن نة ال إ مفصلة كتابية ة أجو إحالة تم س بأنھ وصرح

ن شار املس والسادة السيدات ا طرح ال ساؤالت ال مجمل ع إجابة

الوزارة ذه ل الفرعية انية امل مناقشة   .أثناء

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  والسادة المستشارینوالسادة المستشارین  لوائح إثبات حضور السیداتلوائح إثبات حضور السیدات
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