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دعم المواطن وتعزيز التماسك االجتماعي
تعزيز التماسك االجتماعي ومحاربة الفقر
 .1إنشــاء صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي بغــاف مالــي يناهــز
 2,5مليــار درهــم ســنة  2012و  3,5مليــار درهــم فــي ســنة  2013و4
مليــار درهــم ســنة  ،2014لتمويــل 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
االحتياجــات الخاصــة
 .2إرســاء الدعــم المالــي المباشــر لألرامــل فــي وضعيــة هشــة المتكفــات
بأطفالهــن اليتامــى بمبلــغ  350درهــم عــن كل طفــل فــي حــدود 1050
درهــم شــهريا لألســرة الواحــدة .وتســتفيد مــن هــذا الدعــم النســاء
األرامــل فــي وضعيــة هشــة نيابــة عــن أطفالهــن اليتامــى الذيــن فــي
حضانتهــن واللواتــي يتكفلــن بهــم ،وذلــك إلــى غايــة بلوغهــم ســن
الواحــد والعشــرين ســنة ،بشــرط متابعــة الدراســة أو التكويــن المهنــي
بالنســبة لألطفــال البالغيــن ســن التمــدرس ،ومــع االســتثناء مــن شــرطي
متابعــة الدراســة أو التكويــن وحــد الســن المذكــور األطفــال اليتامــى
المصابيــن بإعاقــة
 .3تفعيــل صنــدوق التكافــل العائلــي لفائــدة المطلقــات المعــوزات
وأبنائهــن ،وذلــك بتخصيــص  160مليــون درهــم ،مــع مراجعــة القانــون
المنظــم للصنــدوق بهــدف تبســيط اإلجــراءات ذات الصلــة بالموضــوع
وتوســعة نطــاق االســتفادة منــه
 .4توســيع نظــام المســاعدة الطبيــة راميــد ليبلــغ فــي أقــل مــن ســنتين
 7,5مليــون مســتفيد ( 2.69مليــون أســرة) ،أي مــا يقــارب  % 82مــن
الفئــة المســتهدفة التــي تبلــغ  8,5مليــون مســتفيد ،إلــى نهايــة غشــت
 ،2014مقابــل  227.727مســتفيد ( 68.297أســرة) فــي نهايــة 2011
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 .5تخفيــض أســعار األدويــة 320 :دواء ســنة  2012و 1348دواء ســنة
 ،2014و 98ســنة  2015وضمنهــا األدويــة التــي تهــم األمــراض المزمنــة
 .6الرفــع مــن ميزانيــة األدويــة الموجهــة للمستشــفيات مــن  675مليــون
درهــم ســنة  2011إلــى  1,6مليــار درهــم ســنة  ،2012ثــم إلــى  2,4مليار
درهم ســنة 2013
 .7إضافــة خدمــات جديــدة يغطيهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي برســم نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض،
تتعلــق بعالجــات الفــم واألســنان وتقويــم األســنان بالنســبة لألطفــال
 .8تأمين التغطية الصحية لطلبة التعليم العالي
 .9الزيــادة فــي قيمــة وعــدد المنــح ،التــي لــم تتــم مراجعتهــا منــذ أزيــد
مــن  30ســنة ،حيــث تــم الرفــع مــن عــدد الطلبــة الممنوحيــن بنســبة
80%مــا بيــن الموســمين الجامعييــن  2010-2011و،2014-2015
ليفــوق عــدد المســتفيدين برســم الموســم الجامعــي الحالــي  270ألــف
طالــب ،مقابــل  150ألــف طالــب فــي الموســم الجامعــي 2010-2011
 .10الرفــع مــن الميزانيــة المرصــودة للمنــح الجامعيــة مــن  520مليــون
درهــم فــي الموســم الجامعــي  2010-2011إلــى مليــار و 320مليــون
درهــم برســم الموســم الجامعــي الحالــي ،أي بزيــادة تفــوق 150%
 .11الرفــع مــن عــدد الطلبــة المســتفيدين مــن اإليــواء مــن  36ألــف
مســتفيد بالموســم الجامعــي  2011-2012إلــى  55ألــف مســتفيد
بالموســم الجامعــي 2015 – 2014
 .12الرفــع مــن الدعــم اإلجتماعــي الموجــه للمدرســة العموميــة مــن
خــال الرفــع مــن عــدد المســتفيدين مــن خدمــات اإلطعــام المدرســي
مــن  126ألــف مســتفيد إلــى مليــون و 300ألــف مســتفيد وكــذا الرفــع
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مــن عــدد المســتفيدين مــن الداخليــات مــن  15ألــف مســتفيد إلــى
 147ألــف مســتفيد ،وذلــك مــا بيــن الموســم الدراســي 2012 – 2011
والموســم الدراســي 2015 – 2014
 .13الرفــع مــن عــدد المســتفيدين مــن برنامــج تيســير لدعــم تمــدرس
أبنــاء األســر الفقيــرة مــن  600ألــف مســتفيد ( 360ألف أســرة ) بالموســم
الدراســي  2012 – 2011إلــى  812ألــف مســتفيد ( 494ألــف أســرة )
بالموســم الدراســي 2015 – 2014
 .14توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن برنامــج «مليــون محفظــة» ليبلــغ
 3.9مليــون تلميــذ وتلميــذة بغــاف مالــي يقــدر ب  360مليــون درهــم
 .15إحــداث صنــدوق التعويــض عــن فقــدان الشــغل بدايــة مــن 2015
ومضاعفــة ميزانيتــه مــن  250مليــون درهــم إلــى  500مليــون درهــم،
لتقديــم تعويــض يســاوي  70بالمائــة مــن األجــر المرجعــي دون أن
يفــوق مبلغــه الحــد األدنــى لألجــر لمــدة ســتة أشــهر وضمــان اســتمرارية
االســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة والتعويضــات العائليــة طيلــة مــدة
التعويــض
 .16الرفــع بنســبة  10%مــن الحــد األدنــى القانونــي لألجــر فــي قطاعــات
الصناعــة والتجــارة والخدمــات والفالحــة
 .17الرفــع مــن األجــر األدنــى فــي الوظيفــة العموميــة إلــى  3.000درهــم
 :اســتفادة  53ألــف موظــف وموظفــة بكلفــة ماليــة تبلــغ  160مليــون
درهــم ســنويا
 .18الرفــع مــن الحــد األدنــى للمعاشــات التــي تصــرف لمتقاعــدي
المؤسســات العموميــة والجماعــات المحليــة والمياوميــن إلــى 1000
درهــم شــهريا واســتفادة  12000متقاعــد ومتقاعــدة مــن هــذا اإلجــراء
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 .19تمكيــن األجــراء الذيــن لــم يســتوفوا شــرط  3.240يومــا مــن
االنخــراط فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــن حقهــم فــي
اســترجاع مبالــغ مســاهماتهم مرســملة أو اســتكمال عــدد األيــام الالزمــة
لالســتفادة مــن معــاش التقاعــد  :اســتفادة  35.500مؤمَّــن مــن هــذا
اإلجــراء بأثــر رجعــي منــذ ســنة 2000
 .20الرفــع بنســبة  30%مــن معــاش قدمــاء المقاوميــن وأعضــاء جيــش
التحريــر وذوي حقوقهــم .ويشــمل هــذا اإلجــراء حوالــي  20.020شــخص،
ضمنهــم  8116مــن قدمــاء المقاوميــن وأعضــاء جيــش التحريــر و11904
مــن ذوي الحقــوق
 .21إعفــاء  3,7مليــون أســرة مــن رســم النهــوض بالفضــاء الســمعي
البصــري الوطنــي
 .22إحــداث اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع تنفيــذ االســتراتيجيات
والبرامــج المتعلقــة بالنهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة
ومصادقــة اجتمــاع المجلــس الــوزاري بتاريــخ  14أكتوبــر  2014علــى
مشــروع قانــون إطــار للنهــوض بهــذه الفئــة المطــروح منذ عشــر ســنوات
 .23اســتفادة  153مشــروعا بقيمــة إجماليــة تجــاوزت  43مليــون درهــم
ســنة  2014لجمعيــات دعــم تمــدرس األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة
وحمايــة الطفولــة فــي وضعيــة صعبــة ودعــم مؤسســات رعايــة المســنين
والوســاطة األســرية
 .24تقديــم الدعــم ل  35مركــزا لالســتماع والمســاعدة القانونيــة
والنفســية لضحايــا العنــف مــن خــال توقيــع اتفاقيــات شــراكة بمبلــغ
تجــاوز  7مالييــن درهــم برســم ســنة 2014
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النهوض بالتشغيل ودعم القدرة الشرائية
 .25إحــداث مــا يزيــد علــى  90.510منصــب شــغل بالقطــاع العــام برســم
الســنوات الماليــة  2012و 2013و 2014و2015
 .26مواصلــة دعــم برامــج التشــغيل القائمــة حيــث مــن المتوقــع ســنة
 2014و 2015إدمــاج  115.000مســتفيدا مــن برنامــج «إدمــاج»
و 35.000مســتفيدا مــن برنامــج «تأهيــل»
 .27إطــاق برنامــج «تأطيــر» لفائــدة  10.000مجــاز ،بغــاف مالــي
ناهــز  160مليــون درهــم ،قصــد الحصــول علــى إجــازة مهنيــة جديــدة
فــي مهــن التدريــس الــذي ســيتيح للمســتفيدين منــه الفرصــة للعمــل
فــي القطــاع الخــاص أو اجتيــاز مباريــات ولــوج المراكــز الجهويــة لمهــن
التربيــة والتكويــن
 .28إحــداث نظــام ضريبــي تحفيــزي لدعــم التشــغيل الذاتــي وتوســيع
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
واألداء اإللكترونــي
 .29إعفــاء األجــر اإلجمالــي الشــهري فــي حــدود  10.000درهــم ولمــدة
 24شــهرا تبتــدئ مــن تاريــخ تشــغيل األجيــر ،والمدفــوع مــن طــرف
المقــاوالت التــي يتــم إحداثهــا خــال الفتــرة الممتــدة مــن فاتــح ينايــر
 2015إلــى  31ديســمبر  2019فــي حــدود خمســة ( )5أجــراء
 .30حمــل الدولــة ،لمــدة  24شــهرا وفــي حــدود  5أجــراء ،لحصــة
المشــغل برســم االشــتراكات االجتماعيــة بنظــام الضمــان االجتماعــي
ورســم التكويــن المهنــي ،بالنســبة للمقــاوالت أو الجمعيــات التــي يتــم
إحداثهــا خــال الفتــرة الممتــدة مــن فاتــح ينايــر  2015إلــى  31ديســمبر
 ،2019علــى أن يتــم تشــغيل األجيــر فــي إطــار عقــد غيــر محــدد المــدة،
خــال الســنتين األوليتيــن مــن إحــداث المقاولــة

تحسين مستوى
معيشة المواطن
 .31إعطــاء ديناميــة متجــددة لبرنامــج إدمــاج حاملــي الشــهادات مــن
خــال تحديــد مــدة التدريــب فــي  24شــهرا كحــد أقصــى غيــر قابلــة
للتجديــد وتحمــل الدولــة الكلــي لمســاهمات المشــغِل والمتــدرب برســم
نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض خــال فتــرة التدريــب
وإلــزام المشــغل باإلدمــاج النهائــي فــي حــدود مــا ال يقــل %60مــن
المتدربيــن
 .32تحمــل الدولــة لحصــة المشــغِل برســم االشــتراكات المســتحقة
لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي لمــدة  12شــهرا ،فــي
حالــة التشــغيل النهائــي للمتــدرب وتوســيع مجــال تطبيــق هــذا البرنامــج
ليشــمل التعاونيــات
 .33تنفيــذ التزامــات اتفــاق  26أبريــل  ،2011برصــد الحكومــة  17مليــار
درهــم ســنويا ابتــداء مــن ســنة 2012
 .34مواصلــة دعــم بعــض المــواد األساســية عبــر صنــدوق المقاصــة
وذلــك بتخصيــص غــاف مالــي يناهــز  130مليــار درهــم برســم الفتــرة
 .2012-2014وتخصيــص  23مليــار درهــم لدعــم هــذه المــواد فــي
إطــار صنــدوق المقاصــة ســنة 2015
 .35مواصلــة الحكومــة لتحمــل الدعــم الموجــه لغــاز البوطــان ،إذ تتحمل
عــن كل قنينــة غــاز مــن فئــة  12كلــغ أكثــر مــن  207%مــن ثمــن بيعــه،
أي  83درهــم
 .36التخفيــف مــن أثــر مقايســة الغــازوال علــى أســعار النقــل العمومــي،
بتعويــض شــركات النقــل الحضــري بمبلــغ  86مليــون درهــم برســم
ســنتي  2013و2014
 .37دعــم تجديــد حظيــرة ســيارات األجــرة الصغيــرة والكبيــرة ،حيــث تــم
منــح  80ألــف درهــم للفــرد كدعــم لتجديــد ســيارة األجــرة مــن الصنــف
األول
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دعم المقاولة الوطنية و تشجيع اإلستثمار
 .38التوقيــع ســنة  2014علــى عقــود االســتثمار المتعلقــة بمشــروع
المحطــة الحراريــة آلســفي ،التــي تعتبــر أكبــر محطــة كهربائيــة ســتنجز
بالمغــرب ،حيــث ســتوفر إنتاجــا ســنويا ســيمكن مــن تغطيـــة حوالــي 25
 %مــن الطلــب الوطنــي علــى الكهربــاء بحلــول ســنة 2018
 .39الرفــع مــن المجهــود اإلســتثماري فــي القطــاع العــام إلــى 186.64
مليــار درهــم ســنة 2014
 .40تقليــص الضريبــة إلــى  10%علــى الشــركات ذات األربــاح أقــل مــن
 300ألــف درهــم
 .41معالجــة إشــكالية «المصــدم  »butoirالمتعلــق بالضريبــة علــى
القيمــة المضافــة بقيمــة ماليــة بلغــت ســنة  2014مــا يناهــز  500مليــون
درهــم
 .42إلغــاء قاعــدة الفاصــل الزمنــي المتعلــق بخصــم الضريبــة علــى
القيمــة المضافــة بكلفــة ماليــة تجــاوزت المليــار و 100مليــون درهــم
ســنة 2014
 .43الرفــع مــن وتيــرة اســترجاع الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بكلفــة
ماليــة بلغــت ســنة  2013مــا يناهــز  5مليــارات و 200مليــون درهــم
مقابــل  3مالييــر و 800مليــون درهــم ســنة 2011
 .44تســريع أداء المتأخــرات المتراكمــة منــذ ســنوات علــى األكاديميــات
الجهويــة للتربيــة والتكويــن بمبلــغ  3مليــار درهــم لفائــدة المقــاوالت
 .45تســريع أداء المتأخــرات المتراكمــة علــى المكتــب الوطنــي للكهربــاء
والمــاء الصالــح للشــرب ،بــأداء  2.7مليــار درهــم بيــن مــاي  2014تاريــخ
التوقيــع علــى العقــد البرنامــج وشــتنبر  ،2014منهــا  406مليــون درهــم
لفائــدة المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة
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 .46تخفيــض متأخــرات الدولــة اتجــاه شــركات المحروقــات حيــث لــم
تعــد تتعــدى  9.3مليــار درهــم نهايــة شــهر غشــت ،مقابــل مــا يناهــز 21
مليــار درهــم فــي الســابق
 .47إعفــاء الملزميــن بالضرائــب والرســوم والحقــوق الجمركيــة
والمدينيــن للدولــة مــن فوائــد التأخيــر والغرامــات مقابــل أداء أصــل
الديــن ،ممــا مكــن مــن اســتخالص مــا يناهــز  6مليــار درهــم مــن الباقــي
اســتخالصه المكــون منــذ ســنوات لفائــدة الدولــة والجماعــات الترابيــة
ومكــن المواطنيــن مــن تســوية وضعيتهــم الجبائيــة
 .48معالجــة اإلشــكالية المزمنــة للعقــود الخاصــة للتكويــن ،مــن خــال
تبســيط وتوضيــح المســاطر الســتفادة أكبــر عــدد مــن المقــاوالت
الصغــرى والمتوســطة وتقويــة شــفافية النظــام وتقليــص مــدة إرجــاع
مصاريــف التكويــن
 .49تفعيــل المقتضيــات المتعلقــة بتقديــم التســبيقات للمقــاوالت
وتقديــم مشــروع قانــون يتعلــق برهــن الصفقــات العموميــة ،لرفــع
القــدرات التمويليــة للمقــاوالت التــي تعمــل فــي مجــال الصفقــات
العموميــة
 .50إصــدار المرســوم المتعلــق بالضابــط العــام للبنــاء المحــدد لشــكل
وشــروط تســليم الرخــص والوثائــق ،بعــد تعثــر دام حوالــي  20ســنة
 .51تخصيــص  20فــي المائــة مــن الصفقــات العموميــة للمقــاوالت
المتوســطة والصغــرى
 .52تطبيــق األفضليــة لفائــدة المقاولــة الوطنيــة ،وهــو مــا مكــن
المقــاوالت المغربيــة ،خــال ســنة  ،2012مــن الحصــول علــى حصــة 64%
مــن ســوق صفقــات مشــاريع البنيــات التحتيــة المعتمــدة ،بقيمــة ماليــة
بلغــت  11,31مليــار درهــم
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 .53تبســيط العديــد مــن المســاطر واإلجــراءات القانونيــة نحــو تشــجيع
منــاخ عمــل المقاولــة وتعزيــز األمــن االقتصــادي ،مــن قبيــل مراجعــة
قانــون المســطرة المدنيــة فيمــا يخــص مســطرة األداء والكتــاب
الخامــس مــن مدونــة التجــارة فيمــا يتعلــق بصعوبــات المقاولة وتبســيط
المســاطر المتعلقــة بالســجل التجــاري والشــركات وتخصيــص التحكيــم
والوســاطة بمدونــة خاصــة
 .54دعــم النجاعــة القضائيــة مــن خــال وضــع مشــروعي قانــون يتعلقــان
بالمســطرة المدنيــة والتنظيــم القضائــي ،فضــا علــى حوســبة العديــد
مــن اإلجــراءات والمســاطر القضائيــة

تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية
 .55تقليــص عجــز الميزانيــة مــن  7,3فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي
الخــام ســنة  2012إلــى  4,9فــي المائــة ســنة 2014
 .56تقليــص عجــز حســاب العمليــات الجاريــة لميــزان األداءات مــن 9,7
فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنة  2012إلــى حوالــي  6فــي
المائــة ســنة 2014
 .57ارتفــاع احتياطــات الصــرف لتبلــغ خمســة أشــهر و تســعة أيــام بعــد
أن كانــت فــي ســنة  2013فــي حــدود  4أشــهر وتســعة أيــام
 .58تقليــص وتيــرة تفاقــم الديــن العمومــي إلــى حوالــي  +0,5%فــي
ســنة  2014فــي أفــق التحكــم فيــه فــي ســنة  ،2015وذلــك بعــد أن بلــغ
معــدل التفاقــم حوالــي  %+4ســنويا منــذ ســنة 2009
 .59نجــاح فــاق كل التوقعــات لعمليــة المســاهمة اإلبرائيــة بالتصريــح
ب 27.8مليــار درهــم مــن األمــوال والممتلــكات المملوكــة بالخــارج مــن
طــرف المغاربــة المقيميــن المغــرب
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محاربة الفساد واقتصاد الريع
 .60إحالــة  17.968قضيــة فســاد ســنة  2012و 2013علــى القضــاء مــن
بينهــا  17.225قضيــة رشــوة و 479قضيــة اختــاس و 91قضايــا غــدر
و 19قضيــة فــي اســتغالل النفــوذ و 154قضيــة تبديــد أمــوال عموميــة
 .61إحالــة  40ملفــا ورد فــي تقاريــر المجلــس األعلــى للحســابات علــى
النيابــة العامــة مــا بيــن ســنتي  2012و ،2014يتعلــق ب  16قضيــة
تخــص مؤسســات عموميــة و 24قضيــة تهــم الجماعــات المحليــة مقابــل
فقــط أحيــل علــى النيابــات العامــة خــال الفتــرة الممتــدة
 38ملفــا
مــن  2001إلــى 2011
 .62إلغــاء التوظيــف المباشــر وإعتمــاد التوظيــف عبــر المبــاراة وإلزاميــة
نشــر اإلعالنــات عــن المباريــات وشــروطها ونتائجهــا علــى الموقــع
اإللكترونــي الرســمي  www.emploi-public.maممــا يكــرس مبــدأ
تكافــؤ الفــرص
 .63فتــح المناصــب العليــا للترشــح وللتبــاري تنزيــا للفصــل  92مــن
الدســتور
 .64ضمــان اســتمرارية الخدمــات العموميــة عبــر إعمــال قاعــدة األجــر
مقابــل العمــل
 .65الحــد مــن الجمــع بيــن الوظائــف فــي القطاعيــن العــام والخــاص
خــارج القانــون فــي قطاعــي التربيــة الوطنيــة والصحــة
 .66نشــر أســماء المســتفيدين مــن رخــص المقالــع وإعــداد مشــروع
قانــون إلرســاء الشــفافية مــن خــال اعتمــاد طلــب العــروض ودفاتــر
التحمــات
 .67نشــر الئحــة الســكن الوظيفــي واإلداري المحتــل بــدون ســند قانونــي
علــى مســتوى التعليــم والصحة
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 .68تعويــض نظــام الرخــص واالمتيــازات فــي قطــاع التجهيــز والنقــل
بنظــام التعاقــد علــى أســاس دفاتــر التحمــات مــع اللجــوء إلــى طلبــات
عــروض مفتوحــة للتنافــس وتكافــؤ الفــرص و المســاواة
 .69الرفــع مــن عمليــات اإلفتحــاص والمراقبــة مــن طــرف المفتشــية
العامــة للماليــة ،حيــث تــم إنجــاز  209مهمــة افتحــاص ومراقبــة 404
تقريــرا ســنة  2013و2014
 .70تعزيــز مراقبــة التســيير اإلداري والمالــي للجماعــات الترابيــة حيــث
تــم إنجــاز  156مهمــة مراقبــة و 337مهمــة افتحــاص وتدقيــق خــال
ســنتي  2013و2014
 .71تعزيــز تفتيــش ومراقبــة المؤسســات الصحيــة حيــث تــم إنجــاز 24
مهمــة مراقبــة وتفتيــش لمؤسســات صحيــة ســنة 2012
 .72إســترجاع األراضــي المســلمة فــي إطــار دفاتــر تحمــات لإلســتغالل
الفالحــي (ســوجيطا وصوديــا) والمقــدرة بـــ  700هكتــار ســنة 2013
 .73إرســاء نظــام التعاقــد ونظــام طلبــات العــروض لدعــم مشــاريع
الجمعيــات
 .74إرســاء منظومــة طلبــات العــروض باإلعــام الســمعي البصــري
العمومــي ،ولدعــم المشــاريع الثقافيــة والفنيــة
 .75إعداد االستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها
 .76تفعيــل التشــريع المتعلــق بحمايــة الشــهود والمبلغيــن والضحايــا
والخبــراء
 .77تجريــم فعــل اإلثــراء غيــر المشــروع بمقتضــى مشــروع مجموعــة
القانــون الجنائــي
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بحقوق اإلنسان

 .78فتــح مســاطر تأديبيــة فــي حــق القضــاة الذيــن لــم يســتطيعوا تبريــر
مالءمــة مداخيلهــم مــع رواتبهــم
 .79الرفــع مــن أجــور قضــاة الدرجــات األولــى والثانيــة والثالثــة بمــا
يســهم فــي تخليــق هــذا المرفــق الحيــوي
 .80وضــع نظــام إداري وإلكترونــي للتفاعــل مــع المبلغيــن عــن الرشــوة
( ) stopcorruption.maومعالجــة  2000قضيــة تــم اســتقبالها إلكترونيا
ســنة 2012

النهوض بحقوق اإلنسان وتعزيز حرية التعبير
 .81إصــاح القضــاء العســكري عبــر اعتمــاد قانــون ينــص أساســا علــى
عــدم عــرض المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية وإحالــة العســكريين
علــى القضــاء العــادي فــي حالــة ارتكابهــم جرائــم للحــق العــام ،مــع
مالءمــة قواعــد المحاكمــة مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة المقــررة فــي
قانــون المســطرة الجنائيــة
.82المصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري لمناهضــة التعذيــب فــي أفق
وضــع اآلليــة الوطنيــة لمراقبــة أماكــن االحتجــاز خــال الســنة الجاريــة
 .83مراجعــة قانــون المســطرة الجنائيــة نحــو تعزيــز ضمانــات المحاكمــة
العادلــة وتكريــس حقــوق الدفــاع وقرينــة البــراءة ،حيــث تــم إقــرار
مجموعــة مــن المســتجدات الهامــة كاعتمــاد حضــور المحامــي إلــى
جانــب األحــداث والمصابيــن بإحــدى العاهــات وكــذا إلــى جانــب باقــي
المشــتبه فيهــم بارتــكاب جنايــة أو جنحــة مــا عــدا الموضوعيــن رهــن
الحراســة النظريــة وكــذا تقنيــة التســجيل الســمعي البصــري الســتجوابات
األشــخاص الموضوعيــن رهــن الحراســة النظريــة
 .84إقــرار عقوبــات بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة ضمــن مشــروع
مجموعــة القانــون الجنائــي
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 .85إلــزام النيابــات العامــة بضــرورة إجــراء المعاينــات أو الفحــوص مــن
طــرف أطبــاء محايديــن فــي حالــة معاينــة أو ادعــاء أي آثــار للتعذيــب
 .86تعميــم خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال علــى كافــة المحاكــم
وتدعيمهــا بالمــوارد البشــرية المتخصصــة واللوجســتيكية الالزمــة
 .87تعزيــز الترســانة القانونيــة بعــدة مشــاريع قوانيــن تســتوعب إضافــة
إلــى مــا نــص عليــه الدســتور أحــدث اإلتفاقيــات الدوليــة والتوصيــات
األمميــة والمعايــر الدوليــة لحمايــة حقــوق اإلنســان ومنــع الجريمــة
كمشــاريع قانــون المســطرة الجنائيــة والقانــون الجنائــي والمرصــد
الوطنــي لإلجــرام وتنظيــم الطــب الشــرعي والبنــك الوطنــي للبصمــات
الجينيــة والنظــام العــام المطبــق علــى مراكــز حمايــة الطفولــة وإعــادة
اإلدمــاج
 .88تعزيــز مراقبــة المؤسســات الســجنية واحتــرام حقــوق الســجناء،
حيــث تــم إنجــاز  1084زيــارة تفقديــة للمؤسســات الســجنية وتتبــع 603
شــكاية صــادرة عــن الســجناء خــال ســنة 2013
 .89إطــاق برنامــج الشــراكة لصالــح  168جمعيــة عاملــة فــي مجــال
حقــوق اإلنســان
.90إعــداد مشــروع مدونــة الصحافــة والنشــر حديثــة وعصريــة ينــص
أساســا علــى إلغــاء العقوبــات الســالبة للحريــة ،وتوفيــر الحمايــة
القضائيــة لســرية المصــادر ،وإحــداث مجلــس وطنــي للصحافــة مُســتقل
تســند إليــه مهــام التنظيــم الذاتــي للمهنــة ،وتحقيــق اإلعتــراف القانونــي
بالصحافــة اإللكترونيــة
.91تكليــف المفتــش العــام لــوزارة االتصــال بتتبــع الشــكايات الخاصــة
بحــاالت اإلعتــداء علــى الصحفييــن أثنــاء مزاولــة عملهــم

محاربة الفساد والنهوض
بحقوق اإلنسان
 .92تقويــة التعدديــة السياســية باإلعــام الســمعي البصــري وارتفــاع
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  ،2014فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة 42,29%
بالنســبة ألحــزاب األغلبيــة و 28,25%بالنســبة ألحــزاب المعارضــة خــال
ســنة 2011
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.93اعتمــاد المخطــط التشــريعي للحكومــة ،وألول مــرة ،يحتــوي علــى
 243مشــروعا موزعــة علــى القوانيــن التنظيميــة والقوانيــن المتعلقــة
بتنفيــذ أحــكام الدســتور وتلــك المتعلقــة بتنفيــذ السياســات العموميــة
وبالتصديــق علــى االتفاقيــات الدوليــة
 .94تســريع وتيــرة اإلنتــاج التشــريعي  :إحالــة  236مشــروع قانــون علــى
البرلمــان والمصادقــة علــى  176منهــا خــال ثــاث ســنوات
 .95اإلعــداد أو المصادقــة علــى  75بالمائــة مــن القوانيــن التنظيميــة،
حيــث صــدرت  4قوانيــن بالجريــدة الرســمية ،وهــي المتعلقــة بالمناصــب
العليــا ،وبالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،وبلجــان تقصــي
الحقائــق والقانــون التنظيمــي المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية .كمــا
توجــد  7قوانيــن تنظيميــة فــي المســطرة التشــريعية ،وهــي تلــك
المتعلقــة بتنظيــم وتســيير أشــغال الحكومــة والوضــع القانونــي
ألعضائهــا ،وبقانــون الماليــة ،وبالمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة،
وبالنظــام األساســي للقضــاة ،وبالعمــاالت واألقاليــم ،وبالجهــات،
وبالجماعــات .فــي حيــن توجــد  6قوانيــن الباقيــة إمــا فــي المراحــل
األخيــرة لإلعــداد أو قيــد اإلعــداد
 .96مباشــرة إصــاح صنــدوق المقاصــة عبــر إعمــال نظــام المقايســة
ورفــع الدعــم تدريجيــا عــن المحروقــات فــي أفــق تحريرهــا بمــا يضمــن
التحكــم فــي عجــز الميزانيــة ومواصلــة تمويــل االســتثمارات والبرامــج
االقتصاديــة واالجتماعيــة
 .97بلــورة إصــاح أنظمــة التقاعــد بمــا يضمــن اســتمرار أداء المعاشــات
للمتقاعديــن وحمايــة الحقــوق المكتســبة للمتقاعديــن الحالييــن
والموظفيــن
 .98إنقــاذ المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب عبــر
التوقيــع علــى العقــد البرنامــج للفتــرة الممتــدة بيــن  2014و 2017بمــا
يضمــن اســتعادة العافيــة الماليــة للمكتــب واســتدامة خدمــات المــاء
والكهربــاء مــع عــدم المســاس باألشــطر االجتماعيــة
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 .99وضــع ميثــاق إلصــاح منظومــة العدالــة بنــاء علــى حــوار وطنــي
عميــق وشــامل ،مــع الشــروع فــي التنزيــل الفعلــي لبنــوده المتعلقــة
أساســا بتوطيــد اســتقالل الســلطة القضائيــة وتخليــق منظومــة العدالــة،
وتعزيــز حمايــة القضــاء للحقــوق والحريــات ،واالرتقــاء بفعاليــة ونجاعــة
القضــاء ،وإنمــاء القــدرات المؤسســية لمنظومــة العدالــة ،وتحديــث
اإلدارة القضائيــة وتعزيــز حكامتهــا
 .100إقــرار جاللــة الملــك حفظــه اهلل ليــوم  13مــارس مــن كل ســنة
يومــا وطنيــا للمجتمــع المدنــي تتويجــا للحــوار الوطنــي حــول المجتمــع
المدنــي واألدوار الدســتورية الجديــدة بمشــاركة أكثــر مــن 10.000
فاعلــة وفاعــل جمعــوي وخبيــر وطنــي ودولــي ،وإعــداد مقترحــات حــول
مشــاريع القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالملتمســات التشــريعية،
والعرائــض ،ومشــروع قانــون حــول التشــاور ،ومشــروع مدونــة شــاملة
حــول الحيــاة الجمعويــة وميثــاق وطنــي للديمقراطيــة التشــاركية
 .101اإلعــان المبكــر ،وألول مــرة وعلــى بعــد أكثــر مــن ســنة ،عــن
برنامــج االســتحقاقات االنتخابيــة الجهويــة والترابيــة والمهنيــة إلعطــاء
الرؤيــة الالزمــة للفاعليــن و تمكينهــم مــن الوقــت الكافــي لالســتعداد
ترســيخا خيــار االنتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة
 .102نهــج مقاربــة تشــاركية فــي إعــداد القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة
باالنتخابــات الجهويــة والجماعــات الترابيــة
 .103إعــداد أو المصادقــة علــى مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بإحــداث
المؤسســات والهيئــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور ،ويتعلــق األمــر
بمجلــس المنافســة ،والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة،
والهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري ،والمجلــس االستشــاري
لألســرة والطفولــة ،والمجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي
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 .104احتضــان بالدنــا لمجموعــة مــن المؤتمــرات والفعاليــات الدوليــة
والقاريــة علــى أعلــى مســتوى مــن مثــل المؤتمــر الدبلوماســي المعنــي
بمعاقــي البصــر ،والمنتــدى الدولــي لريــادة األعمــال ،والمنتــدى العالمــي
لحقــوق اإلنســان والمنتــدى اإلفريقــي للتنميــة لألمــم المتحــدة
 .105انتخــاب بالدنــا عضــوا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان األممــي،
بتصويــت  163دولــة
 .106الحفــاظ علــى التصنيــف الســيادي لبالدنــا مــن طــرف وكاالت
التنقيــط ( Fitch and ratingsو )Standard and Poor’sفــي درجــة
االســتثمار ( )Investment Gradeورفــع اآلفــاق المســتقبلية لبالدنــا مــن
“ســالبة” إلــى “مســتقرة ”
 .107موافقــة صنــدوق النقــد الدولــي ()FMIعلــى تجديــد اتفاقيــة خــط
الوقايــة والســيولة ،وإشــادته باإلصالحــات التــي تباشــرها بالدنــا مــن
أجــل تمنيــع اقتصادنــا الوطنــي ومواصلــة اســتعادة عافيتــه ،واعتبارهــا
مثــاال يحتــدى بــه فــي المنطقــة ،وتنويهــه بقــدرة الحكومــة علــى اســتباق
الظرفيــة االقتصاديــة الصعبــة
 .108كســب بالدنــا ل 10نقــاط فــي مؤشــر منــاخ األعمــال Doing
 Businessبالصعــود إلــى المرتبــة  87علــى  189دولــة فــي الترتيــب
العالمــي للبنــك الدولــي لســنة  ،2013وب 16نقطــة ســنة 2015
بالصعــود إلــى المرتبــة 71
 .109تقدم بالدنا بـ 5درجات في مؤشر التنافسية العالمية
 World Economic Forumبالصعــود إلــى المرتبــة  72علــى 174
دولــة فــي الترتيــب العالمــي للمنتــدى االقتصــادي العالمــي حــول مؤشــر
التنافســية 2015-14
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 .110خــروج المغــرب مــن القائمــة الرماديــة للــدول غيــر المحترمــة
للمعاييــر الدوليــة لمكافحــة غســل األمــوال وتبييضهــا مــن طــرف
مجموعــة العمــل المالــي الدولــي ()GAFI
 .111تحســن رتبــة المغــرب فــي مؤشــر النجاعــة اللوجيســتيكية ،حيــث
احتــل ســنة  ،2012حســب تقريــر البنــك الدولــي الرتبــة  50عالميــا
بعدمــا كان يحتــل الرتبــة  94ســنة  ،2007و تقــدم بذلــك ب 44مرتبــة
فــي ظــرف  5ســنوات
 .112تصنيــف بالدنــا مــن طــرف المنظمــة الدوليــة الســتطالعات الــرأي
المغــرب  GALLUPكبلــد وحيــد فــي منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق
األوســط حاصــل علــى مؤشــر إيجابــي ( )+20للثقــة اإلقتصاديــة
 .113تقــدم المغــرب ســنة  2014بـــ  11رتبــة بمؤشــر محاربــة الرشــوة
ليحتــل الرتبــة  80دوليــا  Transparency internationalمقارنــة بســنة
2013
 .114تقــدم المغــرب بـــ  38درجة بمؤشــر جاهزية الحكومــات اإللكترونية
ليحتــل المرتبــة  82عالميــا حســب التقريــر الصــادر عــن األمــم المتحــدة
ســنة 2014
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