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تعزيز التماسك االجتماعي ومحاربة الفقر
1. إنشــاء صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي بغــاف مالــي يناهــز 
ــنة 2013 و4  ــي س ــم ف ــار دره ــنة 2012 و 3,5 ملي ــم س ــار دره 2,5 ملي
مليــار درهــم ســنة 2014، لتمويــل العمليــات االجتماعيــة المتعلقــة 
بنظــام المســاعدة الطبيــة »راميــد« وبرنامــج »تيســير« للمســاعدات 
الماليــة المباشــرة لدعــم تمــدرس أبنــاء األســر الفقيــرة وتقديــم الدعــم 
المباشــر لألرامــل فــي وضعيــة هشاشــة و تقديــم الدعــم لألشــخاص ذوي 

ــة ــات الخاص االحتياج
2. إرســاء الدعــم المالــي المباشــر لألرامــل فــي وضعيــة هشــة المتكفــات 
بأطفالهــن اليتامــى بمبلــغ 350 درهــم عــن كل طفــل فــي حــدود 1050 
ــاء  ــم النس ــذا الدع ــن ه ــتفيد م ــدة. وتس ــرة الواح ــهريا لألس ــم ش دره
ــي  ــن ف ــى الذي ــن اليتام ــن أطفاله ــة ع ــة نياب ــة هش ــي وضعي ــل ف األرام
ــن  ــم س ــة بلوغه ــى غاي ــك إل ــم، وذل ــن به ــي يتكفل ــن واللوات حضانته
الواحــد والعشــرين ســنة، بشــرط متابعــة الدراســة أو التكويــن المهنــي 
بالنســبة لألطفــال البالغيــن ســن التمــدرس، ومــع االســتثناء مــن شــرطي 
ــى  ــال اليتام ــور األطف ــن المذك ــد الس ــن وح ــة أو التكوي ــة الدراس متابع

ــن بإعاقــة المصابي
3. تفعيــل صنــدوق التكافــل العائلــي لفائــدة المطلقــات المعــوزات 
وأبنائهــن، وذلــك بتخصيــص 160 مليــون درهــم، مــع مراجعــة القانــون 
المنظــم للصنــدوق بهــدف  تبســيط اإلجــراءات ذات الصلــة بالموضــوع 

ــه وتوســعة نطــاق االســتفادة من
4. توســيع نظــام المســاعدة الطبيــة راميــد ليبلــغ فــي أقــل مــن ســنتين 
7,5 مليــون مســتفيد )2.69 مليــون أســرة(، أي مــا يقــارب 82 % مــن 
الفئــة المســتهدفة التــي تبلــغ 8,5 مليــون مســتفيد، إلــى نهايــة غشــت 
ــة 2011 ــي نهاي ــرة( ف ــتفيد )68.297 أس ــل 227.727 مس 2014، مقاب
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ــنة  ــنة 2012 و1348 دواء س ــة: 320 دواء س ــعار األدوي ــض أس 5. تخفي
2014، و98 ســنة 2015 وضمنهــا األدويــة التــي تهــم األمــراض المزمنــة
6. الرفــع مــن ميزانيــة األدويــة الموجهــة للمستشــفيات مــن 675 مليــون 
درهــم ســنة 2011 إلــى 1,6 مليــار درهــم ســنة 2012، ثــم إلــى 2,4 مليار 

ــنة 2013 درهم س
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  يغطيهــا  جديــدة  خدمــات  إضافــة   .7
االجتماعــي برســم نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض، 
ــال ــبة لألطف ــنان بالنس ــم األس ــنان وتقوي ــم واألس ــات الف ــق بعاج تتعل

8. تأمين التغطية الصحية لطلبة التعليم العالي
9. الزيــادة فــي قيمــة وعــدد المنــح، التــي لــم تتــم مراجعتهــا منــذ أزيــد 
ــن بنســبة  ــة الممنوحي ــع مــن عــدد الطلب ــم الرف ــث ت مــن 30 ســنة، حي
و2014-2015،   2010-2011 الجامعييــن  الموســمين  بيــن  %80مــا 
ليفــوق عــدد المســتفيدين برســم الموســم الجامعــي الحالــي 270 ألــف 
ــي 2010-2011 ــم الجامع ــي الموس ــب ف ــف طال ــل 150 أل ــب، مقاب طال

10. الرفــع مــن الميزانيــة المرصــودة للمنــح الجامعيــة مــن 520 مليــون 
ــون  ــار و320 ملي ــى ملي ــي 2011-2010 إل ــم الجامع ــي الموس ــم ف دره

درهــم برســم الموســم الجامعــي الحالــي، أي بزيــادة تفــوق 150%
ــف  ــن 36 أل ــواء م ــن اإلي ــتفيدين م ــة المس ــدد الطلب ــن ع ــع م 11. الرف
مســتفيد  ألــف   55 إلــى   2011-2012 الجامعــي  بالموســم  مســتفيد 

2015  –  2014 الجامعــي  بالموســم 
ــن  ــة م ــة العمومي ــه للمدرس ــي الموج ــم اإلجتماع ــن الدع ــع م 12. الرف
ــي  ــام المدرس ــات اإلطع ــن خدم ــتفيدين م ــدد المس ــن ع ــع م ــال الرف خ
ــع  ــف مســتفيد وكــذا الرف ــون و300 أل ــى ملي ــف مســتفيد إل مــن 126 أل
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مــن عــدد المســتفيدين مــن الداخليــات مــن 15 ألــف مســتفيد إلــى 
147 ألــف مســتفيد،  وذلــك مــا بيــن الموســم الدراســي 2011 – 2012 

والموســم الدراســي 2014 – 2015
13. الرفــع مــن عــدد المســتفيدين مــن برنامــج تيســير لدعــم تمــدرس 
أبنــاء األســر الفقيــرة مــن 600 ألــف مســتفيد )360 ألف أســرة ( بالموســم 
الدراســي 2011 – 2012 إلــى 812 ألــف مســتفيد )494 ألــف أســرة ( 

ــي 2014 – 2015 ــم الدراس بالموس
14. توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن برنامــج »مليــون محفظــة« ليبلــغ 
3.9 مليــون تلميــذ وتلميــذة بغــاف مالــي يقــدر ب 360 مليــون درهــم

15. إحــداث صنــدوق التعويــض عــن فقــدان الشــغل بدايــة مــن 2015 
ــى 500 مليــون درهــم،  ــه مــن 250 مليــون درهــم إل ومضاعفــة ميزانيت
لتقديــم تعويــض يســاوي 70 بالمائــة مــن األجــر المرجعــي دون أن 
يفــوق مبلغــه الحــد األدنــى لألجــر لمــدة ســتة أشــهر وضمــان اســتمرارية 
ــدة  ــة م ــة طيل ــات العائلي ــة والتعويض ــة الصحي ــن التغطي ــتفادة م االس

ــض التعوي
16. الرفــع بنســبة %10 مــن الحــد األدنــى القانونــي لألجــر فــي قطاعــات 

الصناعــة والتجــارة والخدمــات والفاحــة
17. الرفــع مــن األجــر األدنــى فــي الوظيفــة العموميــة إلــى 3.000 درهــم 
ــون  ــغ 160 ملي ــة تبل ــة مالي ــة بكلف ــف وموظف ــف موظ ــتفادة 53 أل : اس

درهــم ســنويا
التــي تصــرف لمتقاعــدي  للمعاشــات  الحــد األدنــى  الرفــع مــن   .18
المؤسســات العموميــة والجماعــات المحليــة والمياوميــن إلــى 1000 
درهــم شــهريا واســتفادة 12000 متقاعــد ومتقاعــدة مــن هــذا اإلجــراء
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19. تمكيــن األجــراء الذيــن لــم يســتوفوا شــرط 3.240 يومــا مــن 
االنخــراط فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــن حقهــم فــي 
اســترجاع مبالــغ مســاهماتهم مرســملة أو اســتكمال عــدد األيــام الازمــة 
ــن مــن هــذا  لاســتفادة مــن معــاش التقاعــد : اســتفادة 35.500 مؤمَّ

ــذ ســنة 2000 ــر رجعــي من اإلجــراء بأث
20. الرفــع بنســبة %30 مــن معــاش قدمــاء المقاوميــن وأعضــاء جيــش 
التحريــر وذوي حقوقهــم. ويشــمل هــذا اإلجــراء حوالــي 20.020 شــخص، 
ضمنهــم 8116 مــن قدمــاء المقاوميــن وأعضــاء جيــش التحريــر و11904 

مــن ذوي الحقــوق
ــمعي  ــاء الس ــوض بالفض ــم النه ــن رس ــرة م ــون أس ــاء 3,7 ملي 21. إعف

ــي ــري الوطن البص
22. إحــداث اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع تنفيــذ االســتراتيجيات 
ــة  ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــوق األش ــوض بحق ــة بالنه ــج المتعلق والبرام
ــى  ــر 2014 عل ــخ 14 أكتوب ــوزاري بتاري ــس ال ــاع المجل ــة اجتم ومصادق
مشــروع قانــون إطــار للنهــوض بهــذه الفئــة المطــروح منذ عشــر ســنوات

23. اســتفادة 153 مشــروعا بقيمــة إجماليــة تجــاوزت 43 مليــون درهــم 
ســنة 2014 لجمعيــات دعــم تمــدرس األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة 
وحمايــة الطفولــة فــي وضعيــة صعبــة ودعــم مؤسســات رعايــة المســنين 

ــرية ــاطة األس والوس
القانونيــة  والمســاعدة  لاســتماع  مركــزا   35 ل  الدعــم  تقديــم   .24
ــغ  ــراكة بمبل ــات ش ــع اتفاقي ــال توقي ــن خ ــف م ــا العن ــية لضحاي والنفس

تجــاوز 7 ماييــن درهــم  برســم ســنة 2014
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النهوض بالتشغيل ودعم القدرة الشرائية
25. إحــداث مــا يزيــد علــى 90.510 منصــب شــغل بالقطــاع العــام برســم 

الســنوات الماليــة 2012 و2013 و2014 و2015
ــة دعــم برامــج التشــغيل القائمــة حيــث مــن المتوقــع ســنة  26. مواصل
»إدمــاج«  برنامــج  مــن  مســتفيدا   115.000 إدمــاج  و2015   2014

و35.000 مســتفيدا مــن برنامــج »تأهيــل«
27. إطــاق برنامــج »تأطيــر« لفائــدة 10.000 مجــاز، بغــاف مالــي 
ــدة  ــة جدي ــى إجــازة مهني ــون درهــم، قصــد الحصــول عل ناهــز 160 ملي
ــه الفرصــة للعمــل  ــذي ســيتيح للمســتفيدين من فــي مهــن التدريــس ال
فــي القطــاع الخــاص أو اجتيــاز مباريــات ولــوج المراكــز الجهويــة لمهــن 

ــن ــة والتكوي التربي
ــيع  ــي وتوس ــغيل الذات ــم التش ــزي لدع ــي تحفي ــام ضريب ــداث نظ 28. إح
مجــال األنشــطة الممارســة فــي إطــار نظــام المقــاول الذاتــي: المقاوليــن 
فــي األشــغال المتنوعــة والمقاوليــن فــي األعمــال المعلوماتيــة ....؛ 
وتمكيــن المقــاول الذاتــي مــن االســتفادة مــن اإلدالء باإلقــرار اإللكتروني 

ــي واألداء اإللكترون
29.  إعفــاء األجــر اإلجمالــي الشــهري فــي حــدود 10.000 درهــم ولمــدة 
ــرف  ــن ط ــوع م ــر، والمدف ــغيل األجي ــخ تش ــن تاري ــدئ م ــهرا تبت 24 ش
المقــاوالت التــي يتــم إحداثهــا خــال الفتــرة الممتــدة مــن فاتــح ينايــر 

ــراء ــة )5( أج ــدود خمس ــي ح ــمبر 2019 ف ــى 31 ديس 2015 إل
30. حمــل الدولــة، لمــدة 24 شــهرا وفــي حــدود 5 أجــراء، لحصــة 
ــي  ــان االجتماع ــام الضم ــة بنظ ــتراكات االجتماعي ــم االش ــغل برس المش
ورســم التكويــن المهنــي، بالنســبة للمقــاوالت أو الجمعيــات التــي يتــم 
إحداثهــا خــال الفتــرة الممتــدة مــن فاتــح ينايــر 2015 إلــى 31 ديســمبر 
2019، علــى أن يتــم تشــغيل األجيــر فــي إطــار عقــد غيــر محــدد المــدة، 

ــة ــن مــن إحــداث المقاول خــال الســنتين األوليتي

دعم المواطن وتعزيز 
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ــن  ــهادات م ــي الش ــاج حامل ــج إدم ــددة لبرنام ــة متج ــاء دينامي 31. إعط
ــة  ــر قابل ــى غي ــد أقص ــهرا كح ــي 24 ش ــب ف ــدة التدري ــد م ــال تحدي خ
للتجديــد وتحمــل الدولــة الكلــي لمســاهمات المشــغِل والمتــدرب برســم 
ــب  ــرة التدري ــاري األساســي عــن المــرض خــال فت ــن اإلجب نظــام التأمي
وإلــزام المشــغل باإلدمــاج النهائــي فــي حــدود مــا ال يقــل 60%مــن 

ــن المتدربي
32. تحمــل الدولــة لحصــة المشــغِل برســم االشــتراكات المســتحقة 
ــي للضمــان االجتماعــي لمــدة 12 شــهرا، فــي  ــدوق الوطن ــدة الصن لفائ
حالــة التشــغيل النهائــي للمتــدرب وتوســيع مجــال تطبيــق هــذا البرنامــج 

ــات ليشــمل التعاوني
33. تنفيــذ التزامــات اتفــاق 26 أبريــل 2011، برصــد الحكومــة 17 مليــار 

درهــم ســنويا ابتــداء مــن ســنة 2012
ــة  ــدوق المقاص ــر صن ــية عب ــواد األساس ــض الم ــم بع ــة دع 34. مواصل
وذلــك بتخصيــص غــاف مالــي يناهــز  130 مليــار درهــم برســم الفتــرة 
2014-2012. وتخصيــص 23 مليــار درهــم لدعــم هــذه المــواد فــي 

ــنة 2015 ــة س ــدوق المقاص ــار صن إط
35.  مواصلــة الحكومــة لتحمــل الدعــم الموجــه لغــاز البوطــان، إذ تتحمل 
عــن كل قنينــة غــاز مــن فئــة 12 كلــغ أكثــر مــن %207 مــن ثمــن بيعــه، 

أي 83 درهــم
36. التخفيــف مــن أثــر مقايســة الغــازوال علــى أســعار النقــل العمومــي، 
بتعويــض شــركات النقــل الحضــري بمبلــغ 86 مليــون درهــم برســم 

ســنتي 2013 و2014
37. دعــم تجديــد حظيــرة ســيارات األجــرة الصغيــرة والكبيــرة، حيــث تــم 
منــح 80 ألــف درهــم للفــرد كدعــم لتجديــد ســيارة األجــرة مــن الصنــف 

األول

تحسين مستوى 
معيشة المواطن
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دعم المقاولة الوطنية و تشجيع اإلستثمار
38. التوقيــع ســنة 2014 علــى عقــود االســتثمار المتعلقــة بمشــروع 
المحطــة الحراريــة آلســفي، التــي تعتبــر أكبــر محطــة كهربائيــة ســتنجز 
بالمغــرب، حيــث ســتوفر إنتاجــا ســنويا ســيمكن مــن تغطيـــة حوالــي 25 

ــول ســنة 2018 ــاء بحل ــى الكهرب ــي عل ــب الوطن % مــن الطل
39. الرفــع مــن المجهــود اإلســتثماري فــي القطــاع العــام إلــى 186.64 

مليــار درهــم ســنة 2014
40. تقليــص الضريبــة إلــى %10 علــى الشــركات ذات األربــاح أقــل مــن 

300 ألــف درهــم
41. معالجــة إشــكالية »المصــدم butoir« المتعلــق بالضريبــة علــى 
القيمــة المضافــة بقيمــة ماليــة بلغــت ســنة 2014 مــا يناهــز 500 مليــون 

درهــم
42. إلغــاء قاعــدة الفاصــل الزمنــي المتعلــق بخصــم الضريبــة علــى 
ــم  ــون دره ــار و100 ملي ــاوزت الملي ــة تج ــة مالي ــة بكلف ــة المضاف القيم

ســنة 2014
43. الرفــع مــن وتيــرة اســترجاع الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بكلفــة 
ماليــة بلغــت ســنة 2013 مــا يناهــز 5 مليــارات و200 مليــون درهــم 

ــنة 2011 ــم س ــون دره ــر و800 ملي ــل 3 مايي مقاب
44. تســريع أداء المتأخــرات المتراكمــة منــذ ســنوات علــى األكاديميــات 

الجهويــة للتربيــة والتكويــن بمبلــغ 3 مليــار درهــم لفائــدة المقــاوالت
45. تســريع أداء المتأخــرات المتراكمــة علــى المكتــب الوطنــي للكهربــاء 
والمــاء الصالــح للشــرب، بــأداء 2.7 مليــار درهــم بيــن مــاي 2014 تاريــخ 
التوقيــع علــى العقــد البرنامــج وشــتنبر 2014، منهــا 406 مليــون درهــم 

لفائــدة المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة
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ــم  ــث ل ــات حي ــركات المحروق ــاه ش ــة اتج ــرات الدول ــض متأخ 46. تخفي
تعــد تتعــدى 9.3 مليــار درهــم نهايــة شــهر غشــت، مقابــل مــا يناهــز 21 

مليــار درهــم فــي الســابق
الجمركيــة  والحقــوق  والرســوم  بالضرائــب  الملزميــن  إعفــاء   .47
ــل  ــل أداء أص ــات مقاب ــر والغرام ــد التأخي ــن فوائ ــة م ــن للدول والمديني
الديــن، ممــا مكــن مــن اســتخاص مــا يناهــز 6 مليــار درهــم مــن الباقــي 
ــة  ــة والجماعــات الترابي ــذ ســنوات لفائــدة الدول اســتخاصه المكــون من

ــة ــم الجبائي ــوية وضعيته ــن تس ــن م ــن المواطني ومك
48. معالجــة اإلشــكالية المزمنــة للعقــود الخاصــة للتكويــن، مــن خــال 
تبســيط وتوضيــح المســاطر الســتفادة أكبــر عــدد مــن المقــاوالت 
ــاع  ــدة إرج ــص م ــام وتقلي ــفافية النظ ــة ش ــطة وتقوي ــرى والمتوس الصغ

ــن ــف التكوي مصاري
للمقــاوالت  التســبيقات  بتقديــم  المتعلقــة  المقتضيــات  تفعيــل   .49
وتقديــم مشــروع قانــون يتعلــق برهــن الصفقــات العموميــة، لرفــع 
الصفقــات  مجــال  فــي  تعمــل  التــي  للمقــاوالت  التمويليــة  القــدرات 

العموميــة
50. إصــدار المرســوم المتعلــق بالضابــط العــام للبنــاء المحــدد لشــكل 

وشــروط تســليم الرخــص والوثائــق، بعــد تعثــر دام حوالــي 20 ســنة
51. تخصيــص 20 فــي المائــة مــن الصفقــات العموميــة للمقــاوالت 

المتوســطة والصغــرى
52. تطبيــق األفضليــة لفائــدة المقاولــة الوطنيــة، وهــو مــا مكــن 
المقــاوالت المغربيــة، خــال ســنة 2012، مــن الحصــول علــى حصــة 64% 
مــن ســوق صفقــات مشــاريع البنيــات التحتيــة المعتمــدة، بقيمــة ماليــة 

ــم ــار دره ــت 11,31 ملي بلغ
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53. تبســيط العديــد مــن المســاطر واإلجــراءات القانونيــة نحــو تشــجيع 
ــة  ــل مراجع ــن قبي ــادي، م ــن االقتص ــز األم ــة وتعزي ــل المقاول ــاخ عم من
والكتــاب  األداء  مســطرة  يخــص  فيمــا  المدنيــة  المســطرة  قانــون 
الخامــس مــن مدونــة التجــارة فيمــا يتعلــق بصعوبــات المقاولة وتبســيط 
ــم  المســاطر المتعلقــة بالســجل التجــاري والشــركات وتخصيــص التحكي

ــة ــة خاص ــاطة بمدون والوس
54. دعــم النجاعــة القضائيــة مــن خــال وضــع مشــروعي قانــون يتعلقــان 
بالمســطرة المدنيــة والتنظيــم القضائــي، فضــا علــى حوســبة العديــد 

مــن اإلجــراءات والمســاطر القضائيــة

تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية
55. تقليــص عجــز الميزانيــة مــن 7,3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 

الخــام ســنة 2012 إلــى 4,9 فــي المائــة ســنة 2014
56. تقليــص عجــز  حســاب العمليــات الجاريــة لميــزان األداءات مــن 9,7 
فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنة 2012 إلــى حوالــي 6 فــي 

المائــة ســنة 2014
57. ارتفــاع احتياطــات الصــرف لتبلــغ خمســة أشــهر و تســعة أيــام بعــد 

أن كانــت فــي ســنة 2013 فــي حــدود 4 أشــهر وتســعة أيــام
ــي  ــي %0,5+ ف ــى حوال ــن العمومــي إل ــم الدي ــرة تفاق 58. تقليــص وتي
ســنة 2014 فــي أفــق التحكــم فيــه فــي ســنة 2015، وذلــك بعــد أن بلــغ 

معــدل التفاقــم حوالــي 4+% ســنويا منــذ ســنة 2009
ــح   ــة بالتصري ــاهمة اإلبرائي ــة المس ــات لعملي ــاق كل التوقع ــاح ف 59. نج
ب27.8 مليــار درهــم مــن األمــوال والممتلــكات المملوكــة بالخــارج مــن 

طــرف المغاربــة  المقيميــن المغــرب
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محاربة الفساد واقتصاد الريع
60. إحالــة 17.968 قضيــة فســاد ســنة 2012 و2013 علــى القضــاء مــن 
ــدر  ــا غ ــاس و91 قضاي ــة اخت ــوة و479 قضي ــة رش ــا 17.225 قضي بينه

و19 قضيــة فــي اســتغال النفــوذ و154 قضيــة تبديــد أمــوال عموميــة
ــة 40 ملفــا ورد فــي تقاريــر المجلــس األعلــى للحســابات علــى   61.  إحال
النيابــة العامــة مــا بيــن ســنتي 2012 و2014، يتعلــق ب 16 قضيــة 
تخــص مؤسســات عموميــة و24 قضيــة تهــم الجماعــات المحليــة مقابــل 
38 ملفــا        فقــط أحيــل علــى النيابــات العامــة خــال الفتــرة الممتــدة 

ــى 2011 مــن 2001 إل
62. إلغــاء التوظيــف المباشــر وإعتمــاد التوظيــف عبــر المبــاراة وإلزاميــة 
نشــر اإلعانــات عــن المباريــات وشــروطها ونتائجهــا علــى الموقــع 
اإللكترونــي الرســمي www.emploi-public.ma ممــا يكــرس مبــدأ 

ــرص ــؤ الف تكاف
ــن  ــل  92 م ــا للفص ــاري تنزي ــح وللتب ــا للترش ــب العلي ــح المناص 63. فت

ــتور الدس
ــر  ــدة األج ــال قاع ــر إعم ــة عب ــات العمومي ــتمرارية الخدم ــان اس 64. ضم

ــل العمــل مقاب
ــاص  ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ــف ف ــن الوظائ ــع بي ــن الجم ــد م 65. الح

ــة ــة والصح ــة الوطني ــي التربي ــي قطاع ــون ف ــارج القان خ
ــروع  ــداد مش ــع وإع ــص المقال ــن رخ ــتفيدين م ــماء المس ــر أس 66. نش
ــر  ــروض ودفات ــب الع ــاد طل ــال اعتم ــن خ ــفافية م ــاء الش ــون إلرس قان

التحمــات
67. نشــر الئحــة الســكن الوظيفــي واإلداري المحتــل بــدون ســند قانونــي 

علــى مســتوى التعليــم والصحة
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ــل  ــز والنق ــاع التجهي ــي قط ــازات ف ــص واالمتي ــام الرخ ــض نظ 68. تعوي
بنظــام التعاقــد علــى أســاس دفاتــر التحمــات مــع اللجــوء إلــى طلبــات 

ــاواة ــرص و المس ــؤ الف ــس وتكاف ــة للتناف ــروض مفتوح ع
ــية  ــرف المفتش ــن ط ــة م ــاص والمراقب ــات اإلفتح ــن عملي ــع م 69. الرف
ــة 404  ــاص ومراقب ــة افتح ــاز 209 مهم ــم إنج ــث ت ــة، حي ــة للمالي العام

تقريــرا ســنة 2013  و2014
ــث  ــة حي ــات الترابي ــي للجماع ــيير اإلداري والمال ــة التس ــز مراقب 70. تعزي
ــال  ــق خ ــاص وتدقي ــة افتح ــة و337 مهم ــة مراقب ــاز 156 مهم ــم إنج ت

ســنتي 2013 و2014
71. تعزيــز تفتيــش ومراقبــة المؤسســات الصحيــة حيــث تــم إنجــاز 24 

ــة ســنة 2012 ــة وتفتيــش لمؤسســات صحي مهمــة مراقب
72. إســترجاع األراضــي المســلمة فــي إطــار دفاتــر تحمــات لإلســتغال 

الفاحــي )ســوجيطا وصوديــا( والمقــدرة بـــ 700 هكتــار ســنة 2013
73. إرســاء نظــام التعاقــد ونظــام طلبــات العــروض لدعــم مشــاريع 

الجمعيــات
74. إرســاء منظومــة طلبــات العــروض باإلعــام الســمعي البصــري 

والفنيــة الثقافيــة  المشــاريع  العمومــي، ولدعــم 
75. إعداد االستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها

ــا  ــن والضحاي ــهود والمبلغي ــة الش ــق بحماي ــريع المتعل ــل التش 76. تفعي
ــراء والخب

ــة  ــروع مجموع ــى مش ــروع بمقتض ــر المش ــراء غي ــل اإلث ــم فع 77. تجري
ــي ــون الجنائ القان
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78. فتــح مســاطر تأديبيــة فــي حــق القضــاة الذيــن لــم يســتطيعوا تبريــر 
ماءمــة مداخيلهــم مــع رواتبهــم

ــا  ــة بم ــة والثالث ــى والثاني ــات األول ــاة الدرج ــور قض ــن أج ــع م 79. الرف
ــوي ــق الحي ــذا المرف ــق ه ــي تخلي ــهم ف يس

80. وضــع نظــام إداري وإلكترونــي للتفاعــل مــع المبلغيــن عــن الرشــوة 
)stopcorruption.ma ( ومعالجــة 2000 قضيــة تــم اســتقبالها إلكترونيا 

ســنة 2012

النهوض بحقوق اإلنسان وتعزيز حرية التعبير
ــى  ــون ينــص أساســا عل ــر اعتمــاد قان 81. إصــاح القضــاء العســكري عب
ــة العســكريين  ــن أمــام المحاكــم العســكرية وإحال عــدم عــرض المدنيي
ــع  ــام، م ــق الع ــم للح ــم جرائ ــة ارتكابه ــي حال ــادي ف ــاء الع ــى القض عل
ماءمــة قواعــد المحاكمــة مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة المقــررة فــي 

ــة ــطرة الجنائي ــون المس قان
82.المصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري لمناهضــة التعذيــب فــي أفق 

وضــع اآلليــة الوطنيــة لمراقبــة أماكــن االحتجــاز خــال الســنة الجاريــة
83. مراجعــة قانــون المســطرة الجنائيــة نحــو تعزيــز ضمانــات المحاكمــة 
العادلــة وتكريــس حقــوق الدفــاع وقرينــة البــراءة، حيــث تــم إقــرار 
مجموعــة مــن المســتجدات الهامــة كاعتمــاد حضــور المحامــي إلــى 
ــي  ــب باق ــى جان ــذا إل ــات وك ــدى العاه ــن بإح ــداث والمصابي ــب األح جان
ــة أو جنحــة مــا عــدا الموضوعيــن  رهــن  المشــتبه فيهــم بارتــكاب جناي
الحراســة النظريــة وكــذا تقنيــة التســجيل الســمعي البصــري الســتجوابات 

ــة ــة النظري ــن الحراس ــن ره ــخاص الموضوعي األش
ــروع  ــن مش ــة ضم ــالبة للحري ــات الس ــة للعقوب ــات بديل ــرار عقوب 84. إق

ــي ــون الجنائ ــة القان مجموع

محاربة الفساد والنهوض 
بحقوق اإلنسان



18

85. إلــزام النيابــات العامــة بضــرورة إجــراء المعاينــات أو الفحــوص مــن 
طــرف أطبــاء محايديــن فــي حالــة معاينــة  أو ادعــاء  أي آثــار للتعذيــب

86. تعميــم خايــا التكفــل بالنســاء واألطفــال علــى كافــة المحاكــم 
الازمــة واللوجســتيكية  المتخصصــة  البشــرية  بالمــوارد  وتدعيمهــا 

87.  تعزيــز الترســانة القانونيــة بعــدة مشــاريع قوانيــن تســتوعب إضافــة 
ــات  ــة والتوصي ــات الدولي ــدث اإلتفاقي ــتور أح ــه الدس ــص علي ــا ن ــى م إل
األمميــة والمعايــر الدوليــة لحمايــة حقــوق اإلنســان ومنــع الجريمــة 
كمشــاريع قانــون المســطرة الجنائيــة والقانــون الجنائــي والمرصــد 
ــي للبصمــات  ــك الوطن ــم الطــب الشــرعي والبن ــي لإلجــرام وتنظي الوطن
الجينيــة والنظــام العــام المطبــق علــى مراكــز حمايــة الطفولــة  وإعــادة 

ــاج اإلدم
88. تعزيــز مراقبــة المؤسســات الســجنية واحتــرام حقــوق الســجناء، 
حيــث تــم إنجــاز 1084 زيــارة تفقديــة للمؤسســات الســجنية وتتبــع 603 

ــنة 2013 ــجناء خــال س ــن الس ــادرة ع ــكاية ص ش
ــال  ــي مج ــة ف ــة عامل ــح 168 جمعي ــراكة لصال ــج الش ــاق برنام 89. إط

ــان ــوق اإلنس حق
ــص  ــة ين ــة وعصري ــر حديث ــة والنش ــة الصحاف ــروع مدون ــداد مش 90.إع
الحمايــة  وتوفيــر  للحريــة،  الســالبة  العقوبــات  إلغــاء  علــى  أساســا 
القضائيــة لســرية المصــادر، وإحــداث مجلــس وطنــي للصحافــة مُســتقل 
تســند إليــه مهــام التنظيــم الذاتــي للمهنــة، وتحقيــق اإلعتــراف القانونــي 

ــة ــة اإللكتروني بالصحاف
ــع الشــكايات الخاصــة  ــوزارة االتصــال بتتب ــام ل ــف المفتــش الع 91.تكلي

ــة عملهــم ــاء مزاول ــن أثن ــى الصحفيي ــداء عل بحــاالت اإلعت
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ــاع  ــري وارتف ــمعي البص ــام الس ــية باإلع ــة السياس ــة التعددي 92. تقوي
البرامــج الحواريــة مــن حيــث العــدد والحيــز الزمنــي، كمــا عــرف حضــور 
المعارضــة فــي وســائل االتصــال الســمعي البصــري تطــورا ملحوظــا. حيث 
بلــغ حضــور أحــزاب األغلبيــة نســبة %30,77 وأحــزاب المعارضــة 34,41% 
فــي مجمــوع البرامــج والنشــرات اإلخباريــة والحواريــة خــال الســتة 
أشــهر األولــى مــن ســنة 2014، فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة 42,29% 
بالنســبة ألحــزاب األغلبيــة و%28,25 بالنســبة ألحــزاب المعارضــة خــال 

ســنة 2011
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ــى  ــوي عل ــرة، يحت ــة، وألول م ــريعي للحكوم ــط التش ــاد المخط 93.اعتم
ــة  ــن المتعلق ــة والقواني ــن التنظيمي ــى القواني ــة عل ــروعا موزع 243 مش
بتنفيــذ أحــكام الدســتور وتلــك المتعلقــة بتنفيــذ السياســات العموميــة 

ــة ــات الدولي ــى االتفاقي ــق عل وبالتصدي
94. تســريع وتيــرة اإلنتــاج التشــريعي : إحالــة 236 مشــروع قانــون علــى 

البرلمــان والمصادقــة علــى 176 منهــا خــال ثــاث ســنوات
95. اإلعــداد أو المصادقــة علــى 75 بالمائــة مــن القوانيــن التنظيميــة، 
حيــث صــدرت 4 قوانيــن بالجريــدة الرســمية، وهــي المتعلقــة بالمناصــب 
ــي  ــان تقص ــي، وبلج ــي والبيئ ــادي واالجتماع ــس االقتص ــا، وبالمجل العلي
الحقائــق والقانــون التنظيمــي المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية. كمــا 
توجــد 7 قوانيــن تنظيميــة فــي المســطرة التشــريعية، وهــي تلــك 
القانونــي  والوضــع  الحكومــة  أشــغال  وتســيير  بتنظيــم  المتعلقــة 
ــة،  ــى للســلطة القضائي ــس األعل ــة، وبالمجل ــون المالي ألعضائهــا، وبقان
وبالجهــات،  واألقاليــم،  وبالعمــاالت  للقضــاة،  األساســي  وبالنظــام 
وبالجماعــات. فــي حيــن توجــد 6 قوانيــن الباقيــة إمــا فــي المراحــل 

ــداد ــد اإلع ــداد أو قي ــرة لإلع األخي
ــة  ــام المقايس ــال نظ ــر إعم ــة عب ــدوق المقاص ــاح صن ــرة إص 96. مباش
ورفــع الدعــم تدريجيــا عــن المحروقــات فــي أفــق تحريرهــا بمــا يضمــن 
ــج  ــتثمارات والبرام ــل االس ــة تموي ــة ومواصل ــز الميزاني ــي عج ــم ف التحك

ــة ــة واالجتماعي االقتصادي
97. بلــورة إصــاح أنظمــة التقاعــد بمــا يضمــن اســتمرار أداء المعاشــات 
الحالييــن  للمتقاعديــن  المكتســبة  الحقــوق  وحمايــة  للمتقاعديــن 

والموظفيــن
98.  إنقــاذ المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب عبــر 
التوقيــع علــى العقــد البرنامــج للفتــرة الممتــدة بيــن 2014 و2017 بمــا 
ــاء  ــات الم ــتدامة خدم ــب واس ــة للمكت ــة المالي ــتعادة العافي ــن اس يضم

ــة ــطر االجتماعي ــاس باألش ــدم المس ــع ع ــاء م والكهرب
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ــي  ــوار وطن ــى ح ــاء عل ــة بن ــة العدال ــاح منظوم ــاق إلص ــع ميث 99. وض
ــة  ــوده المتعلق ــي لبن ــل الفعل ــي التنزي ــروع ف ــع الش ــامل،  م ــق وش عمي
أساســا بتوطيــد اســتقال الســلطة القضائيــة وتخليــق منظومــة العدالــة، 
ــة ونجاعــة  ــات، واالرتقــاء بفعالي ــة القضــاء للحقــوق والحري ــز حماي وتعزي
القضــاء، وإنمــاء القــدرات المؤسســية لمنظومــة العدالــة، وتحديــث 

ــا ــز حكامته ــة وتعزي اإلدارة القضائي
ــنة  ــن كل س ــارس م ــوم 13 م ــه اهلل لي ــك حفظ ــة المل ــرار جال 100. إق
يومــا وطنيــا للمجتمــع المدنــي تتويجــا للحــوار الوطنــي حــول المجتمــع 
المدنــي واألدوار الدســتورية الجديــدة بمشــاركة أكثــر مــن 10.000 
ــي، وإعــداد مقترحــات حــول  ــي ودول ــر وطن ــة وفاعــل جمعــوي وخبي فاعل
التشــريعية،  بالملتمســات  المتعلقــة  التنظيميــة  القوانيــن  مشــاريع 
ــاملة  ــة ش ــروع مدون ــاور، ومش ــول التش ــون ح ــروع قان ــض، ومش والعرائ

ــاركية ــة التش ــي للديمقراطي ــاق وطن ــة وميث ــاة الجمعوي ــول الحي ح
ــن  ــنة، ع ــن س ــر م ــد أكث ــى بع ــرة وعل ــر، وألول م ــان المبك 101. اإلع
برنامــج االســتحقاقات االنتخابيــة الجهويــة والترابيــة والمهنيــة إلعطــاء 
ــي لاســتعداد  ــت الكاف ــن و تمكينهــم مــن الوق ــة للفاعلي ــة الازم الرؤي

ــفافة ــة والش ــرة والنزيه ــات الح ــار االنتخاب ــيخا خي ترس
102. نهــج مقاربــة تشــاركية فــي إعــداد القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة 

باالنتخابــات الجهويــة والجماعــات الترابيــة
ــداث  ــة بإح ــن المتعلق ــاريع القواني ــى مش ــة عل ــداد أو المصادق 103. إع
المؤسســات والهيئــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، ويتعلــق األمــر 
بمجلــس المنافســة، والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة، 
والهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، والمجلــس االستشــاري 
والبحــث  والتكويــن  للتربيــة  األعلــى  لألســرة والطفولــة، والمجلــس 

ــي العلم

التقدم في تنزيل الدستور 
واإلصالحات الكبرى
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ــة  ــات الدولي ــا لمجموعــة مــن المؤتمــرات والفعالي 104. احتضــان بادن
والقاريــة علــى أعلــى مســتوى مــن مثــل المؤتمــر الدبلوماســي المعنــي 
بمعاقــي البصــر، والمنتــدى الدولــي لريــادة األعمــال، والمنتــدى العالمــي 

لحقــوق اإلنســان والمنتــدى اإلفريقــي للتنميــة لألمــم المتحــدة
105.  انتخــاب بادنــا عضــوا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان األممــي، 

بتصويــت 163 دولــة
106. الحفــاظ علــى التصنيــف الســيادي لبادنــا مــن طــرف وكاالت 
التنقيــط )Fitch and ratings وStandard and Poor’s( فــي درجــة 
االســتثمار )Investment Grade(  ورفــع اآلفــاق المســتقبلية لبادنــا مــن 

ــتقرة ” ــى “مس ــالبة” إل “س
107. موافقــة صنــدوق النقــد الدولــي  )FMI(علــى تجديــد اتفاقيــة خــط 
ــن  ــا م ــرها بادن ــي تباش ــات الت ــادته باإلصاح ــيولة، وإش ــة والس الوقاي
ــه، واعتبارهــا  ــة اســتعادة عافيت ــي ومواصل ــا الوطن ــع اقتصادن أجــل تمني
مثــاال يحتــدى بــه فــي المنطقــة، وتنويهــه بقــدرة الحكومــة علــى اســتباق 

الظرفيــة االقتصاديــة الصعبــة
 Doing  108. كســب بادنــا ل10 نقــاط فــي مؤشــر منــاخ األعمــال
ــب  ــي الترتي ــة ف ــى 189 دول ــة 87 عل ــى المرتب ــود إل Business  بالصع
 2015 ســنة  نقطــة  وب16   ،2013 لســنة  الدولــي  للبنــك  العالمــي 

بالصعــود إلــى المرتبــة 71
109. تقدم بادنا بـ5 درجات في مؤشر التنافسية العالمية

 174 علــى   72 المرتبــة  إلــى  بالصعــود   World Economic Forum
دولــة فــي الترتيــب العالمــي للمنتــدى االقتصــادي العالمــي حــول مؤشــر 

2015-14 التنافســية 
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110. خــروج المغــرب مــن القائمــة الرماديــة للــدول غيــر المحترمــة 
األمــوال وتبييضهــا مــن طــرف  لمكافحــة غســل  الدوليــة  للمعاييــر 

)GAFI( الدولــي   المالــي  العمــل  مجموعــة 
111. تحســن رتبــة المغــرب فــي مؤشــر النجاعــة اللوجيســتيكية، حيــث 
احتــل ســنة 2012، حســب تقريــر البنــك الدولــي الرتبــة 50 عالميــا 
بعدمــا كان يحتــل الرتبــة 94 ســنة 2007، و تقــدم بذلــك ب44 مرتبــة 

ــي ظــرف 5 ســنوات ف
112.  تصنيــف بادنــا مــن طــرف المنظمــة الدوليــة الســتطاعات الــرأي 
ــرق  ــا والش ــمال إفريقي ــة ش ــي منطق ــد ف ــد وحي ــرب GALLUP  كبل المغ

األوســط حاصــل علــى مؤشــر إيجابــي )20+( للثقــة اإلقتصاديــة

113. تقــدم المغــرب ســنة 2014 بـــ 11 رتبــة بمؤشــر محاربــة الرشــوة 
ليحتــل الرتبــة 80 دوليــا Transparency international  مقارنــة بســنة 

2013
114. تقــدم المغــرب بـــ 38 درجة بمؤشــر جاهزية الحكومــات اإللكترونية 
ليحتــل المرتبــة 82 عالميــا حســب التقريــر الصــادر عــن األمــم المتحــدة 

ســنة 2014
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