التقرير الوطني بيجين52+

الملحق رقم  :5السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية -4102
4102
السياسات واالستراتيجيات
الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان 8180-8102
الخطة الحكومية للمساواة "إكرام8102/8108 "0
الخطة الحكومية للمساواة "إكرام8180-8102 "8
السياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة
السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة
الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 8101-8102
االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 8101
االستراتيجية الوطنية ملحو األمية 8180-8102
االستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 8182
استراتيجية املغرب الرقمي 8100-8112
االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 8102-8102
استراتيجية مأسسة إدماج مقاربة النوع في قطاع املاء 8102
استراتيجية مأسسة املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية
االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة  8101سنة8102
االستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية

الرابط االلكتروني
https://www.didh.gov.ma/fr/node/1526/
www.social.gov.ma
http://www.social.gov.ma/ar/content/2017-2021
http://www.social.gov.ma/ar/
http://www.social.gov.ma/ar/
http://www.enssup.gov.ma/ar/Page/3714
http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.enssup.gov.ma/ar/Page/3714http://www.emploi.gov.ma/index.php/ar/pressear/actualites-ar/552
http://www.egov.ma/sites/default/files/maroc_num
eric-arabe.pdf
https://marocainsdumonde.gov.ma/strategienationale-dimmigration-et-dasile/
www.water.gov.ma
https://www.ogfp.ma
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/str
ategie_LCC
http://www.environnement.gov.ma/ar/strategiesprogrammes-ar/sndd-ar
http://www.equipement.gov.ma/AR/logistique/strat
egie/Pages/strategie.aspx
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املخططات الوطنية
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ()8180-8112
املخطط الوطني للصحة في أفق 8182
املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2021-2017

مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة2021-
2017
مخطط تسريع التنمية الصناعية 8181-8102
مخطط املغرب األخضر
البرنامج الوطني املندمج للتمكين االقتصادي للنساء
برنامج دعم األرامل في وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى
برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي ()8180-8102
البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي ،يوليوز 8102
برنامج صندوق تحديث اإلدارة العمومية ،سنة 8102
برنامج وطني لتجهيز وتحديث املؤسسات التعليمية
برنامج ترميم البنايات اآليلة للسقوط :خالل الفترة املمتدة من  8102إلى
متم سنة 8102
برنامج السكن االجتماعي ذو كلفة  821.111درهم
برنامج السكن االجتماعي منخفض التكلفة
برنامج مدن بدون صفيح
برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي
برنامج تدارك الخصاص املسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات
برنامج الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة
برنامج محاربة الهشاشة
برنامج مواكبة األشخاص في وضعية هشة

الرابط االلكتروني
http://www.indh.ma/ar/
https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/Pages/activites.
https://www.pltcgem.com/wpاملخطط-الوطني-للنهوض-بالتشغيلcontent/uploads/2018/01/-
8180-8102
http://www.social.gov.ma/ar
http://www.mcinet.gov.ma
http://www.agriculture.gov.ma/ar/
http://www.social.gov.ma
http://www.social.gov.ma/ar
https://www.pjd.ma/
https://www.men.gov.ma/Ar/
https://www.mmsp.gov.ma/ar
https://www.men.gov.ma/Ar
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adala.justice.gov.ma

www.mhpv.gov.ma

www.indh.ma
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