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لقد كشــفت الســنوات الع� ا�خ�ة ا�ؤطرة بدســتور 2011 

ــق تطــور ا�جتمــع  ــي تعي ــة الت ــ��ت البنيوي اســتمرار ا�خت

ا�غــر¤، والتــي عــرت جائحــة كورونــا خــ�ل ســنة ونصــف، 

ــة،  ــة وا�جت�عي ــة وا�قتصادي ــا الصحي ــ�ل تداعياته ــن خ م

ثلثــي  معانــاة  مــن  فبالرغــم  وتفاقمهــا.  عمقهــا  مــدى 

ــة  ــاب التغطي ــة وغي ــر والهشاش ــن الفق ــر¤ م ــعب ا�غ الش

ــ±  ́اف أع ــ ــة، باع ــارات التنموي ــل ا�ختي ــة، وفش ا�جت�عي

ســلطة � البــ�د، تتوجــه ا�نظومــة السياســية ا�تحكمــة 

نحــو تعميــق نفــس ا�ختيــارات الفاشــلة ونحــو مزيــد مــن 

ا�ســتبداد والسلطوية.

تشــخيص  مــن  تنطلــق  وهــي  اليســار،  فيدراليــة  إن 

توضحهــا  كــ�  با�غــرب  الســائدة  ل¿وضــاع  موضوعــي 

ا�ؤسســات  وتقاريــر  الرســمية،  احصائيــة  ا�ــؤÁات 

الوطنيــة والدوليــة، تهــدف، مــن خــ�ل برنامجهــا ا�نتخــا¤ 

بديــل  تقديــم   Âإ  ،2021  Ãشــتن �نتخابــات  العــام 

مــع  قطيعــة  لتحقيــق  وطمــوح،  واقعــي  مجتمعــي 

مــن  ا�غــرب  وإخــراج  الفاشــلة،  العموميــة  السياســات 

تهــدد Çاســك  أصبحــت  التــي  وا�زمنــة  ا�ركبــة  ا�زمــة 

ا�جتمع واســتقراره وسيادته ووحدته.

ــة  ــن طــرف فيدرالي ــ´ح م ــل ا�ق ــÊ للبدي ــدف الرئي إن اله

مــع  والقطــع  والعميــق،  الشــامل  اصــ�ح  اليســار هــو 

عــ±  ا�ســيطرة  والفســاد  والريــع  ا�ســتبداد  منظومــة 

ــق  ــام تطبي ــاس أم ــق ا�س ــا العائ ــ�د؛ باعتباره ــدرات الب مق

أي Îــوذج تنمــوي، وتحقيــق اقــ�ع ا�قتصــادي ا�طلــوب، 

ــ�ك  ــتدامة وامت ــاملة ومس ــة ش ــن تنمي ــرب م ــÐ ا�غ لتمك

العاصفــة،  الدوليــة  التحــو�ت  مواكبــة  عــ±  القــدرة 

كل   � الوطنيــة  الســيادة  مقومــات  عــ±  والحفــاظ 

ا�جا�ت.

مقدمة
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́اتيجية للوحــدة الوطنيــة، بأبعادهــا  � هــذا الســياق، تؤكــد فيدراليــة اليســار عــ± ا�هميــة ا�ســ

ــيادة  ــيخ الس ــت وترس ــود لتثبي ــة الجه ــ± مواصل ــانية، وع ــة وانس ــة، والثقافي ́ابي ــية: ال ا�ساس

ــط  ــة، ورب ــزر الجعفري ــة والج ــبتة ومليلي ــر س ́اب الوطني،وتحري ــ ــزاء ال ــة أج ــ± كاف ــة ع الوطني

́اتيجي تفرضــه حقائــق التاريــخ ورهانــات الحــا×  هــذا التحريــر بالوحــدة ا�غاربيــة، كأفــق اســ

وا�ستقبل.

الــØاع  باحتــدام  ا�طبــوع  الراهــن   Ùالــدو الســياق  �عطيــات  ا�وضوعــي  التحليــل  إن 

ــرض  ــاور يف ــة ا�ح ــوع إÂ سياس ــÃى والرج ــة الك ــة والجهوي ــوى الدولي ــÐ الق ́اتيجي ب ــ الجيوس

عــ± ا�غــرب عــدم التموقــع الديبلومــا� � أي محــور، �ــا لذلــك مــن انعكاســات عــ± مصالحنــا 

́ابية. الوطنيــة الكــÃى، و� مقدمتها قضيــة وحدتنا ال

ــت،  ــس الوق ــه، � نف ــا ننب ــي، فإنن ــتوى افريق ــ± ا�س ــرب ع ــه ا�غ ــا حقق ــجل م ــا نس وإذا كن

ــوة  ــا ق ــب مواجهته ــي تتطل ــي تســتهدف ســيادة ا�غــرب ومســتقبله، والت لخطــورة ا�ؤامــرات الت

ــاع عــن  ــة، والدف ــاء الدÝقراطي ــÐ بن ــط الجــدÙ ب ــذا، ينبغــي الرب ــة. وله ــة الداخلي ومناعــة الجبه

́ابية، وتحرير باقــي ا�جزاء ا�حتلة. الســيادة الوطنيــة والوحدة ال

ــة،  ــة والعا�ي ــوى العربي ــب الق ــال إÂ جان ــة النض ــزام Þواصل ــار ا�لت ــة اليس ــدد فيدرالي ــ� تج ك

ــا.  ــ± مصالحه ــة وع ــعوب ا�نطق ــ± ش ــاÙ ع ــوß امÃي ــداء الصهي ــكال ا�عت ــكل أش ــة ل ا�ناهض

ــØي،  ــوß العن ــان الصهي ــع الكي ــع م ــكال التطبي ــكل أش ــا ل ــار، إدانتن ــة اليس ــد، � فيدرالي ونؤك

حقوقــه  �ســ´جاع   ،Ùالبطــو كفاحــه   � الفلســطيني  الشــعب  جانــب   Âإ الدائــم  ووقوفنــا 

ــا  ــة ا�ســتقلة وعاصمته ــه الوطني ــاء دولت ــÐ، وبن ــر، وعــودة ال�جئ ــة � التحري ــة ا��وع التاريخي

القدس.

وتُذكــر فيدراليــة اليســار بــأن مــا تعيشــه البلــدان العربيــة مــن أوضــاع مأســاوية هــو نتــاج، مــن 

ــÃى  ــدول الك ــل ال ــرى، لتدخ ــة أخ ــن جه ــة، وم ــب الدÝقراطي ــتبداد وتغيي ــاد وا�س ــة، للفس جه

.ßالصهيو ÙياÃمواقليميــة، خاصة ا�حــور ا

وتجــدد فيدراليــة اليســار تضامنهــا مــع شــعوب ا�نطقــة � دفاعهــا عــن ســيادتها وحقوقهــا 

ا��وعــة: � الحريــة، والدÝقراطية، والكرامــة، والعدالة ا�جت�عية.
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إن وضــع ا�غــرب وبعــد مــرور عــ� ســنوات عــ± دســتور 2011، الذي كــرس نظــام ملكيــة تنفيذية 

وم�رســة دســتورية جعــ� مــن الحكومــة مجــرد آليــة لتنفيــذ ا�ختيــارات ا�رســومة خــارج 

ــة،  ــل إÂ الدÝقراطي ــال ا�ؤج ــؤال ا�نتق ــرح س ́اع، يط ــ ــق ا�ق ــا صنادي ــي تفرزه ــات الت ا�ؤسس

ــة  واســتمرار إشــكالية التطــور ا�عــاق، والنمــو ا�قتصــادي الضعيــف، وتوســع الفــوارق ا�جت�عي

وا�جاليــة، التــي أدت وتــؤدي بالــâورة إÂ تصاعــد ا�حتقــان الســيا� وا�جت�عــي، خاصــة مــع 

ــا � الســنوات ا�خــ�ة، وبلغــت ذروتهــا باعتقــال  ́اجعــات الحقوقيــة التــي عرفتهــا ب�دن تــواÙ ال

نشــطاء الحــراكات ا�حليــة والصحفيÐ وا�دونÐ وإصدار أحــكام جائرة � حقهم.

إن الحصيلــة الهزيلــة، بــل والكارثيــة للحكومــات التــي قادهــا حــزب اســ�م الســيا� بتحالفــات 

ــة  ــدى ا�غلبي ــاط ل ــأس واحب ــن الي ــت م ــد ضاعف ــØم، ق ــد ا�ن ــ�ل العق ــة، خ ــة وقيØي هجين

الســاحقة من الشــعب ا�غر¤، م� عمق أزمة الثقة � جميع ا�ؤسســات.

ــا،  ــؤوليتها عنه ــن مس ــص م ــة التمل ــة للحكوم ــزاب ا�كون ــاول ا�ح ــي تح ــة، الت ــذه الحصيل إن ه

ــم  ــي تنع ــدان الت ــدث � البل ــ� يح ــا¤، ك ــت العق ــعبية والتصوي ــبة الش ــا ا�حاس ــرض منطقي تف

ــ±  ــر ع ــرب تتمظه ــعبية � ا�غ ــد الش ــبة القواع ــا أن محاس Þــة. و ــة الحق ــة التمثيلي بالدÝقراطي

ــة:  ــح مضاعف ــة تصب ــة والتقدمي ــوى الدÝقراطي ــإن مســؤولية الق ــت، ف شــكل عــزوف عــن التصوي

ــات مــن طــرف قــوى الفســاد  ــر ا�نتخاب ــكل أشــكال إفســاد وتزوي ــا التصــدي ل فمــن جهــة، عليه

والريــع الســيا� التــي تعــددت واســت�ت  � الســنوات ا�خــ�ة. ومــن جهــة أخــرى، العمــل عــ± 

تعميــق الوعــي الدÝقراطــي والحــد مــن ظاهــرة العــزوف التــي يخلطهــا البعــض با�قاطعــة 

السياســية ل�نتخابات.

́اجعــات الحقوقيــة والضغــط طــ�ق èاح  إن حــرص تحالــف فيدراليــة اليســار عــ± التصــدي لل

الشــعبية  الفئــات  لــكل  ا��وعــة  للمطالــب  وا�ســتجابة   ،Ðوالصحفيــ  Ðالسياســي  Ðا�عتقلــ

الكادحــة � العــ�ج ا�جــاß، والتعليــم العمومــي الجيــد، والســكن ال�ئــق، والعمــل بدخــل 

للنضــال  كواجهــة  ا�نتخابيــة،  ا�عركــة  خــوض  علينــا  فــرض  الــذي  هــو  الكرامــة،  يضمــن 

الدÝقراطــي الــذي � غنــى عنــه، لتحقيــق تغيــ� ملمــوس � ميــزان القــوى لصالــح قــوى التحــرر 

والتقــدم والدÝقراطية.
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بنــاء عــ± مــا تقــدم، وانســجاما مــع مبــادئ ومرجعيــة مكونــات فيدراليــة اليســار، نتقــدم بهــذا 

ــارات � شــعبية  ــذه مــن اختي ــم تنفي ــم ويت ــا ت ــ� � ــا بدي ــل � نظرن ــذي Ýث الÃنامــج ا�نتخــا¤ ال

و� دÝقراطيــة، هدفــه تأهيــل ا�غــرب �واجهــة التحديــات الكــÃى التــي يطرحهــا الســياق 

الراهن. العا�ي 

ــل  ــن أج ــار، م ــة اليس ــه فيدرالي ــذي أعلنت ــيا� ال ــ�وع الس ــار ا� ــا � إط ــل نضالن ــا نواص و�نن

ــة،  ــة وا�جالي ــة ا�جت�عي ــة والعدال ــة والكرام ــون بالحري ــات وا�واطن ــه ا�واطن ــم في ــع ينع مجتم

فإننــا نخوض هذه ا�نتخابات بشــعار "مســتمرون معــا من أجل مغرب آخر".
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االصالح الدســتوري والسياسي:  أ. 

الســلطة التشريعية:

ــيا�  ــار الس ــ�ح اط ــل كل íء، إÂ إص ــار، أو� وقب ــة اليس ــيا� لفيدرالي ــج الس ــدف الÃنام يه

وا�ؤسســا�، باعتبــاره ا�دخــل الــâوري قامــة دولــة الحــق والقانــون التــي تكــون فيهــا 

ــعبية  ــة الش ــلمي وا��وعي ــداول الس ــاس الت ــ± أس ــلطة ع ــا الس ــارس فيه Çــعب و ــيادة للش الس

 îالناتجــة عــن نتائــج ا�نتخابــات الحــرة والنزيهــة، وفصــل حقيقــي للســلط، واســتق�ل فعــ

ــ�ن  ــïوة، وض ــادل لل ــع الع ــان، والتوزي ــوق انس ــة وحق ــات العام ــام للحري ́ام ت ــ ــاء، واح للقض

العيــش الكريــم لجميــع ا�واطنــات وا�واطنــÐ. وتعتــÃ فيدراليــة اليســار أنــه بــدون تحقيــق هــذا 

ــن  ــا م ــن تتمكــن ب�دن ــه السياســية، ل ــة منظومت ــذي يضمــن اســتقرار ا�جتمــع وفعالي ــدف ال اله

ــاج  ــد إنت ــة لشــعبنا، وتعي ــات الخ�ق ــل الطاق ــي تكب ــف والهشاشــة، الت ــرة التخل ــن دائ الخــروج م

ا�خت��ت ا�جتمعية Þا يرافقها من فســاد واســتبداد.

:îوتتمثــل مق´حــات التحالــف � هذا ا�جال � ما ي

من اجل إطار سياســي ومؤسساتي يعطي الســيادة للشعب ويحقق فصال حقيقيا للسلط واســتقالال فعليا للقضاء

27
إجراء
27

ــا  ــلط ولفعاليته ــي للس ــل حقيق ــة ولفص ــة بر�اني ــس �لكي ــتور تؤس ــاملة للدس ــة ش مراجع

وتوازنها: 

الحكومــة  �داء  السياســية  ا�راقبــة  و�  الت�يــع   � ال�Ãــان  ص�حيــات  تعزيــز   .1

وا�ؤسســات العمومية بدون استثناء.

2. مراجعــة منهجيــة عمــل مجلــÊ النــواب وا�ستشــارين Þــا يضمــن تكامــل عملهــ� 

أدائه�.  وتطوير 

Ç .3كــÐ لجــان تقــñ الحقائــق � ا�جلســÐ مــن كافــة وســائل العمــل، وتفعيــل خ�صــات 

تقاريرها. وتوصيات 

4. محاربــة مظاهــر الريع الســيا�، ووضع حد لكل أنــواع التبذير وا�متياز.
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الســلطة التنفيذية:

5. توســيع ص�حيــات الحكومــة Þــا يجعلهــا مســؤولة مســؤولية كاملــة عــن تطبيــق 

ــق وا�ؤسســات  ــ± كل ا�راف ــÐ، واÁاف ع ــع الناخب ــه م ــد علي ــج ا�نتخــا¤ ا�تعاق الÃنام

.Ðالســام Ðقالة للموظفالعموميــة، والتعيÐ وا

6. اÁاف عــ± السياســة الخارجيــة وتطويرهــا Þــا يخــدم ا�صالــح العليــا للبــ�د، و� 

ــع  ــن م ــاون والتضام ــات التع ــÐ ع�ق ــة، وÇت ــة، والوحــدة ا�غاربي ́ابي ــا الوحــدة ال مقدمته

الدول الشــقيقة والصديقة. 

7. الربــط الفعــî للمســؤولية با�حاســبة � ا�ؤسســات وا�رافــق العموميــة، ومحاربــة 

نهــب ا�ــال العــام Þتابعة كل ا�تورطÐ � الجرائــم ا�الية وا�قتصادية.

8. تخليــق الحيــاة السياســية با�راجعــة الشــاملة للقوانــÐ ا�نتخابيــة، وتأســيس هيــأة 

وطنيــة مســتقلة لــÁòاف عــ± ا�نتخابــات، تتوفــر عــ± كل الص�حيــات الâوريــة، ابتــداء 

مــن التســجيل � اللوائــح ا�نتخابية وتقطيع الدوائــر إÂ إع�ن النتائج.

الســلطة القضائية:

إن فيدراليــة اليســار تعتــÃ ا�ســتق�لية الفعليــة للقضــاء Áطــا أساســيا لــكل إصــ�ح 

:îحقيقــي. ولذلــك، تؤكد ع± ما ي

9. ضــ�ن اســتق�لية و نزاهــة القضــاة وتحســÐ أوضاعهــم، وتوفــ� و ســائل وظــروف 

عملهم ا�ناســبة.

10. وضــع ا�زيــد مــن اôليــات الضامنــة لتóيــع وتــ�ة تنفيــذ ا�حــكام القضائيــة � 

اôجــال ا�حــددة Þــا فيهــا ا�حــكام الصــادرة ضــد الدولــة وإداراتهــا ومؤسســاتها العموميــة 

́ابية. ال والج�عات 

11. منــح ا�جلــس ا�عــ± للســلطة القضائيــة دورا تقريريــا وحــق القضــاة � انتخــاب 

رئيســه مــن بينهــم، وجعل تركيبــة ا�جلس أكï توازنا وأكï ض�نا �ســتق�لية القضاء.

12. إعــادة النظــر � صيغــة انتداب وتعيÐ أعضاء ا�حكمة الدســتورية.

عــن  للكشــف  جديــدة  مســطرة   Ãعــ وخاصــة  للتخليــق،  جديــدة  آليــات  وضــع   .13

ممتلــكات القضــاة وضــ�ن تفعيلهــا، وتأمــÐ وســائل متابعــة الجمهــور عــن كثــب للنشــاط 

.õالقضا
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العمومية: اإلدارة   ب. 

 Ðا�واطنــ خدمــة   � فعــ�  وجعلهــا  عملهــا،  وتجويــد  العموميــة  ادارة  لتحديــث 

يجب: وا�واطنات، 

16. التعيــÐ � مناصــب ا�ســؤولية باعتــ�د مبــدأ الكفــاءة ا�هنيــة وا�ســتحقاق وفــق 

́شــيح علنية وشــفافة وضامنة لتكافؤ الفرص بÐ الرجال والنســاء. معاي�  لل

والتحفيــز  وا�راقبــة  والتقويــم  التخطيــط   � الحديــث  التدبــ�  مبــادئ  اعتــ�د   .17

والتشــجيع ع± ا�جتهاد وابداع. 

ــة،  ́ابي ــتوى ادارة ال ــ± مس ــة ع ــة، خاص ــق العمومي ــة ا�راف ــة � كاف ــع الرقمن 18. تóي

لتســهيل الحصول عــ± الوثائق ا�طلوبة.

19. رد ا�عتبــار للغتــÐ العربيــة وا�مازيغيــة � كافــة ا�رافــق العموميــة Þــا يتناســب مــع 

وضعه� الدســتوري، كلغتÐ رســميتÐ للب�د.

العمومي: اإلعالم   ج. 

ــة  ــية والثقافي ــة السياس ــدق التعددي ــس بص ــه يعك ــي لجعل ــ�م العموم ــة اع 20. دمقرط

ا�غر¤. للشعب 

ــرف  ــل والتط ــة الجه ــة ومحارب ــح أداة للتوعي ــØي ليصب ــمعي الب ــ�م الس ــ�ح اع 21. إص

بكل أشــكاله، ون� القيم انســانية النبيلة.  

ــودة  ــن ج ــع م ــن الرف ــا يضم Þ ــا ــ�م، ودعمه ــائل اع ــة لوس ــتق�لية حقيقي ــ�ن اس 22. ض

إنتاجاتها.
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 د.  الجهويــة في خدمة الوحــدة الوطنية:

23. وضــع هيكلــة جهويــة حقيقيــة تتميــز بالجمــع بــÐ توســيع ص�حيــات الجهــات، 

وتقوية روابــط الوحدة الوطنية.

ــر  ــا تتوف ــÐ م ــة، بتثم ــة والثقافي ــة وا�جت�عي ــة ا�قتصادي ــا للتنمي ــة قطب ــار الجه 24. اعتب

عليــه كل جهــة مــن موارد وطاقات، � تكامل خ�ق مــع باقي الجهات.

ــة  ــÐ مؤهــ�ت الجه ــن  تثم ــج، يضم ــج ودام ــوي مندم ــوذج تنم ــة لنم ــ�د كل جه 25. اعت

وا�ســتجابة لحاجيات ســاكنتها؛ � التعليم والصحة والتشــغيل والســكن ال�ئق... 

ــات  ــن مؤسس ــة، م ــق العمومي ــة ا�راف ــ± كاف ــر ع ــن التوف ــات م ــع الجه ــÐ جمي Ç .26ك

القطاعــات  لــكل  الجهويــة  وادارات  الجامعيــة،  وا�ستشــفيات  الجامعــي،  التعليــم 

الحكومية.

́ابيــة، وا�جالــس ا�نتخبــة، بالحــد مــن وصايــة وزارة  27. تعزيــز مهــام وأدوار الج�عــات ال

الداخلية عليها، وإرســاء � مركزيــة حقيقية.
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من أجل اقتصاد وطنــي تنموي ببعد اجتماعي

65
إجراء
65

ــا باص�حــات  ــط ارتباطــا وثيق ــة ترتب ــة الهيكلي ــة اليســار أن اص�حــات ا�قتصادي ــÃ فيدرالي تعت

السياســية والدســتورية، �ن فشــل ا�ختيــارات ا�قتصاديــة ا�نتهجــة طيلــة العقــود ا�اضيــة يعــود 

́اتيجية بــدون م�وعيــة  با�ســاس إÂ طبيعــة النظــام الســيا� الــذي يفــرض اختيــارات اســ

دÝقراطيــة؛ اختيــارات خاضعــة، مــن جهــة، �صالــح لوبيــات الرأســ�ل الريعــي ا�حتــكاري، ومــن 

جهــة أخرى، م�ءات ا�ؤسســات ا�الية الدولية.

ــي  ــزاب الت ــة ل¿ح ــج ا�نتخابي ــارج الÃام ــا خ ــم اعت�ده ــة يت ́اتيجية للدول ــ ــارات ا�س إن ا�ختي

تعاقــدت بخصوصهــا مــع ا�نتخبــÐ، بــل وحتــى خــارج التØيــح الحكومــي الــذي توافقــت حولــه 

ا�حزاب ا�شــكلة للحكومة.

وهــذا مــا يفــó اســتمرارية ا�ختيــارات ا�ساســية، التــي توجههــا إرادة بنــاء اقتصــاد ســوق 

ــة؛ والتوجــه نحــو اندمــاج ا�قتصــاد  ــه القطــاع الخــاص دور الفاعــل ا�ســا� � التنمي يلعــب في

الوطنــي � ا�قتصــاد العا�ــي، عــ± أســاس التقســيم الــدوÙ للعمــل، حيــث عملــت الدولــة عــ± 

توجيــه مجهودات ا�ســتث�ر وانتــاج لتلبية الطلب الخارجي بدل الســوق الداخلية.

ــوارد  ــة م ــة بتعبئ ــت الدول ــود، قام ــة عق ــوم. فطيل ــة إÂ الي ــارات ثابت ــذه ا�ختي ــت ه ــد بقي وق

ــوض  ــن ع ــداف. لك ــذه ا�ه ــق ه ــة لتحقي ــددة ومتنوع ــة متع ــات عمومي ــت سياس ــة وطبق ضخم

بالفســاد  اقتصــاد منخــور  لدينــا  الشــفافية وا�نافســة، أصبــح  اقتصــاد ســوق تســوده  بنــاء 

واحتكارات القلة ا�ســتفيدة مــن امتيازات الريع.

لقــد اســتهدفت الدولــة بنــاء اقتصــاد يكــون فيــه القطــاع الخــاص رديفــا للقطــاع العــام، وراهنــت 

ــدر،  ــج ويص ــغل، ينت ــرص الش ــق ف ــتث�ر، وخل ــ± ا�س ــادرا ع ــيا ق ــادا تنافس ــون اقتص ــ± أن يك ع

ــو  ــوم ه ــظ الي ــا ي�ح ــد أن م ــÐ. بي ــات وا�واطن ــاه للمواطن ــة والرف ــق التنمي ــاهم � تحقي ويس

ــام  ــاع الع ــة والقط ــت الدول ــث مازال ــأدواره؛ حي ــام ب ــ± القي ــî ع ــاص ا�ح ــاع الخ ــز القط عج

يتحم�ن مجهود ا�ســتث�ر الوطني بنســبة 75%.
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ــة  ــة ×يبي ــات تحفيزي ــ�ل آلي ــن خ ــر م ــ± التصدي ــ�ا ع ــة كث ــت الدول ــك، راهن ــة إÂ ذل باضاف

ــل  ــا حص ــا أيض ــن هن ــة. لك ــوق الدولي ــيا � الس ــوردا أساس ــرب م ــل ا�غ ــل جع ــ± أم ــا، ع وغ�ه

عكــس ا�أمــول؛ حيــث أصبحــت التجــارة الخارجيــة معرقلــة للنمــو بــدل أن تكــون محــركا لــه، إذ 

الناتــج  مــن   18% يتعــدى   îهيــك عجــز  مــن  ا�غــر¤  التجــاري  ا�يــزان   ßيعــا

الداخî اج�Ù، الøء الذي له انعكاســات ع± وت�ة نســب النمو.

ــؤولون  ــي كان ا�س ــداف الت ــر إÂ ا�ه ــا، بالنظ ــوم واضح ــح الي ́اتيجية أصب ــ ــذه ا�س ــل ه إن فش

عــن هــذه ا�ختيــارات يســعون إÂ تحقيقهــا. وقــد كان وقــع هــذه ا�ختيــارات ســلبيا عــ± كثــ� 

ــة،  ــدات صناعي ــدة وح ــ�ق لع ــن إغ ــرب، م ــة با�غ ــة وا�جت�عي ــاة ا�قتصادي ــي الحي ــن مناح م

وتراجــع للنمــو ا�قتصــاد الوطنــي، واختــ�ل � ا�يــزان التجــاري لفائــدة الــدول التــي تــم التوقيــع 

ــة  ــوارق ا�جت�عي ــق للف ــة، وتعمي ــبة البطال ــد لنس ــر، وتصاع ــادل الح ــات التب ــ± اتفاقي ــا ع معه

ــل  ــا لعقــود مــن الزمــن. و� مقاب ــة � ا�راتــب الدني ــة الب�ي ــة، واســتقرار مــؤÁ التنمي وا�جالي

ذلــك، ي�حــظ Çركــز الــïوة � يــد أقليــة قليلــة مــن رجــال ا�عــ�ل الذيــن اســتفادوا مــن اقتصــاد 

الريــع، واعفــاءات الâيبيــة، واجهــاز عــ± حقــوق الطبقــة العاملــة. وقــد عــرت جائحــة 

ــح  ــكل واض ــرزت بش ــع وأب ــل ا�ري ــذا الفش ــ± ه ــة ع ــة وا�جت�عي ــا ا�قتصادي ــا وتداعياته كورون

مــدى ا�زمة ا�ركبة، خاصــة � ا�جال ا�جت�عي.

́اف،  ́اف رســميا بفشــل النمــوذج التنمــوي الحــاÙ. لكــن، بالرغــم مــن هــذا ا�عــ وقــد تــم ا�عــ

اســتمرت الدولــة وحكومتهــا وإÂ حــدود اليــوم � نهــج نفــس السياســات التــي أدت إÂ الفشــل 

ــع  ــدث قطائ ــن تح ــه ل ــ� ب ــوي ا�ب ــوذج التنم ــÃى للنم ــات الك ــ� أن التوجه ــه. ك ــ´ف ب ا�ع

حقيقيــة مــع النمــوذج الحاÙ، حيث اســتمرت ا�ختيارات الكÃى القدÝــة هي ا�وجهة له.

إن فشــل النمــوذج التنمــوي هــو � العمــق فشــل ل�ختيــارات ا�ساســية ا�نتهجــة، � إطــار نظــام 

الفعاليــة. فهــو � يقــوم فقــط بفــرض  الدÝقراطيــة عجــزا �  العجــز �   Âســيا� أضــاف إ

ــو  ــل ه ــابات؛ ب ــم الحس ــاب تقدي ــؤوليات وغي ــم للمس ــا بتعوي ــة وتنفيذه ùــ� ا�� ــارات غ ا�ختي

ــه �  ــن إخفاقات ــي� م ــة، س ــه الخاص ــن تجارب ــة م ــدروس الâوري ــتخ�ص ال ــ± اس ــادر ع ــ� ق غ

تصحيح ا�ســار من خ�ل تحديد ا�ســباب واســتنتاج الخ�صات.

إن النمــوذج ا�قتصــادي ا�ســتقبÝ � îكــن أن يتطــور إ� � إطــار منظومــة دســتورية وسياســية 

ــاء  ــبة، و بن ــؤولية وا�حاس ــÐ ا�س ــط  ب ــارات والرب ــة ل�ختي ــة الدÝقراطي ــÐ ا��وعي ــع ب تجم

اقتصــاد وطنــي � خدمة ا�واطن داخل مجتمــع دÝقراطي متضامن. 
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I. أبرز ســمات السياســة االقتصادية الحالية:

ضعف معد�ت النمو الســنوية.  •

العجــز الهيــكî للميزانية العامة.  •

طغيــان نفقات التســي� والدين العمومي داخــل ا�يزانية العامة.  •

ضغــط كب� عــ± الâيبة ع± الدخل.  •

ضغــط متزايد ع± الâيبة عــ± القيمة ا�ضافة.  •

ضعف ا�ســتث�ر ا�حî وخصوصا اســتث�رات القطاع الخاص وســوء توزيعه مجاليا.  •

ضعف ا�ســتث�رات الخارجية ا�نتجة.  •

ضعــف تنافســية ا�قاو�ت ا�غربية وتنامي عجــز ا�يزان التجاري.  •

عــدم تحســÐ ا�نــاخ العام ل�ســتث�ر: القضاء، ادارة، العقار، تكلفــة بعض عوامل انتاج.    •

تعميــق الخصائــص الريعية والشــبه احتكاريــة ل�قتصاد الوطني وتغول لوبيات الرأســ�ل الريعي.  •

إنهــاك وإضعاف ا�قاو�ت الصغرى وا�توســطة.  •

ضعــف آليــات وفعالية ا�قتصاد التضامنــي وا�جت�عي وهيمنة ا�قتصــاد غ� ا�هيكل.  •

́ة 2017 – 2021 ع± تحقيــق هدف ا�حافظة   ارتكــزت اختيــارات الحكومــة من خــ�ل برنامجها لف

عــ± التوازنــات ا�اكرو- اقتصادية، ومواصلة السياســات القطاعية ا�حددة ســلفا. فحســب الحكومة، 

يســعى الÃنامج الحكومي إÂ توطيد أســس Îو اقتصادي قوي، مدمج ومســتدام يروم تحقيق 

:Ùات ماكرو– اقتصادية � أفــق 2021 محددة كالتاÁمــؤ

تحقيــق Îــو اقتصادي ما بÐ %4,5 و5,5 %؛  •

حØ عجــز ا�يزانية � حدود %3؛  •

تســقيف مديونيــة الخزينة � %60 مــن الناتج الداخî الخام؛  •

.8,5% Âتقليص نســبة البطالة إ  •

 II:2021 - 2017. الحصيلــة الحكوميــة خالل الفترة

:2021 - 2016 
1.  تذكيــر بااللتزامــات الحكوميــة التي تعهد البرنامــج الحكومي

 بتحقيقهــا خالل الوالية التشــريعية 

1.1. المؤشــرات الماكرو- اقتصادية:
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ــيج  ــكî للنس ــول الهي ــم التح ــة بدع ــدت الحكوم ــة، وع ــرو- اقتصادي ــداف ا�اك ــذه ا�ه ــق ه لتحقي

ا�قتصادي، وتحفيز ا�ســتث�ر، من خ�ل ســبعة محاور:

أ. النهــوض بالقطــاع الصناعي وا�قاولة؛

́اتيجيات القطاعيــة الخاصــة بالقطاعــات ا�نتجــة � مجــا�ت الف�حــة  ب. مواصلــة تعزيــز ا�ســ

والصيد البحــري، والطاقات وا�عادن؛

واللوجيســتيكية وتطويــر  التحتيــة  البنيــات  ا�ســتث�ر �  التجهيــز وتعزيــز  تأهيــل  ج. مواصلــة 

النقل؛ منظومة 

د. النهــوض بالصادرات ا�غربية؛

ه. إعطــاء انط�قة جديدة لقطاع الســياحة؛

و. مواصلــة تأهيــل قطاع الصناعــة التقليدية وتعزيز مســاهمتها ا�قتصادية؛

ز. تيســ� الولوج للعقار.

 Âالنمــو ا�قتصــادي: عــرف النمــو ا�قتصــادي منحــى  تنازليــا؛ حيــث انتقــل من %4,2 ســنة 2017، إ  •

3,1 % ســنة 2018، و2,6 % ســنة 2019. وعمقــت جائحــة كورونــا، مــن جهــة، والجفــاف، مــن جهــة 

أخرى، هذا ا�نحى ليســجل النمو ا�قتصادي معد� ســلبيا بناقص %6,3 ســنة 2020؛

عجــز ا�يزانيــة: لقــد أخفقــت التدابــ� الحكومية، حيث ســجل العجز 3,8 % ســنة 2017، وبلغ7,6%  •

سنة 2020؛

مديونيــة الخزينــة بالنســبة للناتــج الداخــî الخــام: þ تحقــق الحكومــة وعدهــا، إذ بلغــت هــذه   •

ا�ديونية  %65,1 ســنة 2017، و%75,3 ســنة 2020؛

ا�ديونيــة العامــة بالنســبة للناتــج الداخــî الخــام: %80,9 ســنة 2017 و%91,7 ســنة 2020؛ (هــذا    •

ا�ــؤÁ غــ� وارد � ا�عاي� أع�ه صدار حكم)؛

نســبة البطالــة وهشاشــة الشــغل: لقــد فشــلت الحكومــة � توفــ� الشــغل با�ســتوى الــذي   •

وعدت به. وهكذا، تفشــت البطالة بنســبة %10,2 ســنة 2017 و%11,9 ســنة 2020. ك� انتقل معدل 

الشــغل الناقــص عــ± ا�ســتوىالوطني مــن9,2 % ســنة 2019 إÂ%10,7 ســنة 2020، وبلغــت نســبة 

القــوة العاملــة ا�تواجدة بالقطاع غــ� ا�هيكل زهاء %80؛

ــد مــن 18 %  ــزان التجــاري يعــاß مــن عجــز هيــكî ليســجل أزي ــزال ا�ي ــة: � ي التجــارة الخارجي  •

مــن الناتج الداخî الخام ســنة 2019.

2.1. السياســات االقتصاديــة القطاعية:

2. الحصيلــة: مــاذا تحقــق بعد زهاء 5 ســنوات من التدبيــر الحكومي؟

1.2. المؤشــرات الماكــرو- اقتصاديــة خالل الفترة 2017 – 2020:
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́ة 2017 – 2021، عــ± مواصلــة السياســات القطاعيــة  لقــد أكــدت الحكومــة، مــن خــ�ل برنامجهــا لفــ

ــذه  ــم ه ــة بتقيي ــددة ا�تعلق ــر ا�تع ــات التقاري ــار خ�ص ــÐ ا�عتب ــذ بع ــلفا، دون ا�خ ــددة س ا�ح

كل   Ðبــ والتفاعــل  ا�لتقائيــة  ضــ�ن  تــروم  ومندمجــة،  شــمولية  رؤيــة  أي  ودون  السياســات، 

السياســات القطاعية.

فقــد جــاء الÃنامــج الحكومــي القطاعــي � معظمــه � شــكل مق´حــات عامــة، خاليــة مــن أي أرقــام 

ومــؤÁات Ýكــن ا�رتــكاز عليهــا لتتبــع وتقييــم إنجــاز ا�شــاريع ا�رتبطــة بهــا. فالقليــل مــن 

ا�هــداف ا�رقمــة هــي التــي تتوفــر بخصوصهــا معطيــات كافيــة Ýكــن اللجــوء إليهــا جــراء تقييــم 

موضوعــي �ــا تم إنجازه مقارنة مــع ما تم الوعد به.

وتبــÐ ا�رقــام القليلــة ا�توفــرة أن النتائــج بعيــدة كل البعــد عــن ا�رقــام ا�ســتهدفة. فعــ± ســبيل 

ا�ثــال، مــن أصــل 15 ســدا كبــ�ا مق´حــا إنجازه بÐ 2017 وþ ،2021 يتم بناء ســوى 6 ســدود (4 ســنة 

2018 و2 ســنة 2019)، حســب مــا جــاء � عرض رئيــس الحكومة أمــام مجلس النواب بتاريــخ 27 يناير 

2020. كــ� أن الÃنامــج ا�خــâ الــذي كان مــن ا�فــروض أن يؤمــن غــذاء ا�غاربــة ظــل بعيــدا عــن 

ــا�  ــ�َذ ا�س ــت�اد ا� ــوُء إÂ ا�س ــي اللج ́اتيجيا، وبق ــ ــا اس ــاره هدف ــذاõ باعتب ــن الغ ــق ا�م تحقي

لتأمــÐ تزويد الســوق الداخلية با�واد الغذائية ا�ساســية.

وبخصــوص برنامــج تóيع ا�خطــط الصناعي الذي عولت عليه الحكومة، لخلق 500000 منصب شــغل 

بــÐ 2014 و2020، ي�حــظ تضــارب كبــ� � ا�رقــام ا�تعلقــة بحصيلتــه مــا بــÐ ا�ندوبيــة الســامية 

 âللتخطيــط، التــي تقــدم أرقامــا جــد متواضعــة، ووزارة الصناعــة والتجــارة وا�قتصــاد ا�خــ

ــزال  ــا تجــاوزت ا�هــداف ا�ســطرة. وا�ؤكــد أن القطــاع الصناعــي � ي ــي تقــدم أرقام والرقمــي، الت

ــد  ــن ا�ناصــب؛ إذ فق ــه م ــه لعــدد � يســتهان ب ــث يســجل فقدان ــاß مــن هشاشــة الشــغل، حي يع

 48000 و   2019 ســنة  37000منصــب  التقليديــة،  الصناعــة  فيــه  Þــا  الصناعــي،  القطــاع 

منصب شــغل بÐ الث�ثة أشــهر ا�وÂ لســنة 2020 والث�ثة أشــهر ا�وÂ من سنة 2021.

ــام  ــî الخ ــج الداخ ــي � النات ــاع الصناع ــاهمة القط ــع مس ــجيل تراج ــم تس ــرى، ت ــة أخ ــن زاوي وم

ــة  ــس الحكوم ــح لرئي ــب تØي ــن 24 % إÂ 18 %، حس ــ�ة م ــ�ة ا�خ ــس ع ــنوات الخم ــ�ل الس خ

بتاريــخ 05 أبريل 2019.

ويســتمر ا�قتصــاد غــ� ا�هيــكل � الحضــور القــوي داخــل ا�قتصــاد ا�غــر¤، حيــث � زال يشــكل 

حــواÙ %30 مــن الناتــج الداخî الخام ويســاهم بحواÙ %80 من إجــ�Ù الع�لة � ا�غرب، ك� يحرم 

ا�قتصــاد غــ� ا�هيــكل خزينة الدولة من حواÙ 90 مليار درهم � الســنة.

2.2. السياســات االقتصاديــة القطاعية:
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ــع مخططــات الطاقــات ا�تجــددة اختــ��ت عميقــة أدت  ــل وتóي ــق بتنزي ويعــرف الÃنامــج ا�تعل

إÂ تســجيله تأخــرا � انجــاز، حيــث إنــه � متــم þ ،2020 تســاهم الطاقــات ا�تجــددة إ� بنســبة 

36,8 % عــوض %42 ا�ســتهدفة � الÃنامــج الحكومــي. وباضافــة إÂ ذلــك، يســجل ا�خطــط 

 Ðــ ــبة إÂ ا�واطن ــاء بالنس ــورة الكهرب ــاع فات ــؤدي إÂ ارتف ــ� ي ــة، م ــاج الطاق ــة إنت ــا � تكلف ارتفاع

وا�قاولة ع± حد ســواء.

ــة النتائــج ا�ســتهدفة مــن طــرف الÃنامــج الحكومــي مــع  وبصــورة عامــة، يتبــÐ، مــن خــ�ل مقارن

ــدف  ــق اله ــل � تحقي ــي فش ــج الحكوم ــنة 2020، أن الÃنام ــة س ــدود نهاي ــة إÂ ح ــج ا�حقق النتائ

ــ�  ــة، ك ــرو- اقتصادي ــات ا�اك ــة بالتوازن ــؤÁات ا�تعلق ــÐ ا� ــو تحس ــه وه ــد ب ــذي وع ــÊ ال الرئي

أخفق ع± مســتوى السياســات ا�قتصادية القطاعية.

وقــد عمقــت جائحــة كوفيــد 19، مــن جهــة، والجفاف الذي عرفه ا�غرب ســنة 2020، مــن جهة أخرى، 

هــذه ا�ــؤÁات بشــكل جــî. وكشــفت هاتــان اôفتــان عــن عمــق هشاشــة ا�قتصــاد الوطنــي الــذي 

يعتمــد بشــكل كبــ� عــ± قطــاع الخدمــات، الــذي عــرف تأزمــا ملحوظــا خــ�ل هــذه الســنة، 

ــج ا�نتظــرة مــن مخطــط ا�غــرب  ــذي þ يحقــق النتائ ــكل، والقطــاع الف�حــي ال والقطــاع غــ� ا�هي

ا�خــâ رغم امكانيــات الكب�ة ا�رصودة له.

بدائلنا:  .III

ــاء اقتصــاد تنمــوي  ــة ا�نشــودة ا�رتكــزة عــ± اصــ�ح الســيا� تهــدف إÂ بن إن اص�حــات ا�قتصادي

ببعــد اجت�عــي مؤطــر وفــق طمــوح ورؤيــة واضحتــÐ وإجــراءات محــددة عــ± ا�ــدى القصــ� 

والبعيد. وا�توسط 

اقتصــاد وطنــي � خدمة ا�واطن ومجتمــع دÝقراطي متضامن.

طموحنا: أ. 

اقتصــاد منتــج، مختلــط، دامــج، تنافــÊ، يدمــج ا�بعــاد والتوازنــات البيئيــة � كل السياســات العموميــة، 

.Ðويهتــم بحقوق وكرامــة ا�واطنات وا�واطن

رؤيتنا: ب. 
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ترتكــز  اقتصــادي،  لــكل إصــ�ح  أساســية   Ãتعتــ التــي  السياســية  باضافــة إÂ مدخــل اص�حــات 

اص�حــات ا�قتصاديــة الجوهريــة عــ± محوريــن أساســيÐ يتعلقــان باتخــاذ إجــراءات اســتعجالية 

يقــاف النزيــف والتأســيس �رحلــة مــا بعــد كورونــا، وبإجــراءات هيكليــة تتعلــق بإص�حــات � العمــق 

ع± ا�دى ا�توســط وا�دى البعيد.

ج. إصالحاتنــا االقتصادية:

إجــراءات اســتعجالية يقاف النزيف والتأســيس �رحلة مــا بعد الجائحة:  •

ــراءات  ــاذ إج ــب اتخ ــي تتطل ــاد الوطن ــ± ا�قتص ــة ع ــارا عميق ــد 19 آث ــة كوفي ــت جائح ــد خلف لق

ــا  ــة ومهامه ́اتيجي للدول ــدور ا�ســ ــرت هــذه الجائحــة ال ــد أظه ــة. فق مســتعجلة ومحــددة وهادف

الحيويــة � تحقيــق مــا Ýكــن تســميته بث�ثيــة الســيادة ا�قتصاديــة، وا�ســتقرار ا�جت�عــي، 

ــ±  ــات؛ وع ــع القطاع ــوض بجمي ــامل للنه ــط ش ــداد مخط ــب إع ــذا يتطل ــتدامة. وه ــة ا�س والتنمي

ــك  ــائدة، وتفكي ــات الس ــع ا��رس ــع م ــداث القطائ ــع ×ورة إح ــة، م ــات ا�جت�عي ــها القطاع رأس

أســس الريع والفساد، وإرساء أســس الدولة ا�جت�عية.

ــب  ــة عــ± الطل ــي، مبني ــة نعــاش ا�قتصــاد الوطن ــاج سياســة قوي إن الوضــع الحــاÙ يســتلزم انته

ــق  ــح اصــ�ح العمي الداخــî، وا�ســتث�ر العمومــي، ودعــم ا�قــاو�ت الصغــرى وا�توســطة. وأصب

للنظــام الâيبــي يفرض نفســه ليصبح نظامــا منصفا وعاد� وذا مردودية.

ومــن أجل ذلك، نق´ح اجراءات ا�ســتعجالية التالية:

1. إحــداث ×يبــة تضامنية �حاربــة مخلفات كوفيد 19؛

2. رفــع الâيبــة ع± القيمــة ا�ضافة بالنســبة للمواد الك�لية؛

التــي توقفــت أنشــطتها،  بالنســبة �صحــاب ا�هــن  الكــراء  3. معالجــة مشــكل تراكــم ديــون 

وتوقفــت بالتاÙ مداخيلهــا خ�ل الجائحة؛

4. دعــم طلــب ا�è وتعزيز القــدرة ال�ائية لل�ائح الدنيا وا�توســطة، من خ�ل:

5. اســتمرار صنــدوق كوفيــد � دعــم كل ا�واطنات و ا�واطنÐ فاقدي الشــغل خ�ل الجائحة؛

6. خفــض الâيبةع± القيمة ا�ضافة بالنســبة للمواد ا�ساســية؛

7. خفض نســب الفائدة ع± قروض ا�è ووقف ســداد الديون بالنســبة �ن فقدوا الشــغل؛ 

8.خفــض الâيبة ع± ا�داخيل الصغرى وا�توســطة.
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العام: القطاع 

عــ± ا�دى ا�توســط وا�دى البعيد: وضع أســس اقتصاد مختلــط، منتج، ومتضامن  •

يرتكــز برنامجنــا ا�قتصــادي عــ± وضــع أســس اقتصــاد وطنــي مختلــط، منتــج، ومتضامــن، واعتبــار 

ــة  ــة وطني ــاء صناع ــÃ بن ــة، ع ــة واجت�عي ــة اقتصادي ــكل تنمي ــيا ل ــزا أساس ــي مرك ــاع الصناع القط

ــه  ــ� تتيح ــتفيد م ــة، وتس ــÐ ا�غارب ــات وا�واطن ــات ا�واطن ــتجيب لحاجي ــية؛ تس ــة وتنافس حديث

́اتيجي  ــة؛ مــن خــ�ل حضــور اســ ــÐ ا�خططــات القطاعي ــة ب ــة، وضــ�ن ا�لتقائي ا�ســواق الخارجي

ــوج  ــÐ ا�نت ــي، وتثم ــتث�ر العموم ــÃ ا�س ــة، ع ́ابي ــات ال ــة، والج�ع ــات العمومي ــة، وا�ؤسس للدول

الوطنــي، وح�يتــه مــن ا�نافســة غــ� ال�عيــة، وإصــ�ح منظومــة Çويــل ا�قتصــاد الوطنــي، 

وض�ن اســتق�لية القــرار ا�قتصادي الوطني.

ــة، وأن  ــïوة الوطني ــق ال ــؤدي إÂ خل ــي أن ت ــة ل�قتصــاد الوطن ــن شــأن هــذه ا�ســس ا�هيكل إن م

تعيــد ا�عتبــار إÂ القطاعــات والخدمــات العموميــة، بتجويــد أدائهــا ورفــع إنتاجيتهــا، لتلبيــة 

احتياجــات ا�واطنــÐ وا�واطنات بخصوص الشــغل والتعليــم والصحة، والنقل...

وهــذا يتطلــب بلــورة مخطــط وطنــي شــامل للتنميــة ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة، ينطلــق مــن رؤيــة 

أقطــاب  اختيــارات قطاعيــة ومجاليــة واضحــة، وتســتحâ مختلــف  تســتند عــ±  ́اتيجية  اســ

ا�قتصــاد ا�غــر¤، وتحرص ع± ض�ن تكاملها وانســجامها.

9. إيــ�ء العنايــة الكاملــة للقطــاع العمومــي وح�يتــه مــن التدمــ� وافســاد ا�منهــج، ورد ا�عتبــار 

�ؤسســاته لتســتعيد أدوارها الطبيعية � قيادة أوراش التنمية الشــاملة.

ــم شــامل  ــ� ا�فــوض عــ± ضــوء تقيي ــج التدب ــذا برنام ــج الخوصصــة وك ــادة النظــر � برنام 10. إع

وموضوعــي للتجربــة الســابقة عــ± مســتويات ا�اليــة العموميــة، الشــغل، وتنافســية ا�قتصــاد 

الوطني.

́اتيجية، كا�اء والطاقة. 11. تعزيــز مبــدأ تدخل الدولــة � بعض القطاعات اســ

تنويــع االقتصــاد المغربــي من خالل ثالثة أقطــاب وضمان تكاملها وانســجامها: 

القطــاع العــام، القطاع الخــاص، والقطاع االجتماعــي والتضامني.
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الخاص: القطاع 

12. توفــ� ا�نــاخ والــ�وط الكفيلــة بتســهيل مســاطر ا�ســتث�ر Þــا يضمــن الشــفافية والتنافســية 

للمســاهمة � خلق فرص الشــغل وتقويــة انتاج الوطني.

13. توفــ� البنيــات التحتيــة ا�ساســية � مناطــق صناعيــة وخدماتيــة مجهــزة بأ}نــة مشــجعة 

بعيدا عــن ا�ضاربات العقارية.

14. خلــق وكالــة عقاريــة مختصــة مهمتهــا توفــ� رصيــد عقــاري متوجــه ل�ســتث�ر وبكلفــة 

معقولة.

15. تشــجيع القطاعــات ا�كــï تشــغي� لليــد العاملــة � الف�حــة والصيــد البحــري والصناعــة 

والخدمات.   

ــا  ــع تزويده ــد، م ــباك الوحي ــة الش ــ� Þثاب ــح فع ــتث�ر لتصب ــة ل�س ــز الجهوي ــة دور ا�راك 16. تقوي

بــكل الســلط ال�زمة وكذلــك با�وارد الب�ية الكفأة والوســائل التقنية.

17. إقــرار ســـياسة تعاقديــة بــÐ مكونــات ا�قتصــاد الوطنــي مــن قطــاع عــام وقطــاع خــاص 

ــة  ــة واضح ــاس Áاك ــ± أس ــث، ع ــن والبح ــات التكوي ــة ومؤسس ــات محلي ــÐ ج�ع ــي وب وتضامن

.þا�عا

 ،Ðوا�جت�عيــ Ðا�قتصاديــ  Ðالفاعلــ  Ðبــ للع�قــات  ا�نظمــة   Ðالقوانــ 18. تفعيــل مقتضيــات 

كمدونة الشــغل وقانــون ح�ية ا�لكية الفكرية وقانون ا�نافســة.

19. تشــجيع ا�قاو�ت الصغ�ة وا�توســطة من خ�ل:

تســهيل الولوج للقــروض بفوائد معقولة؛  •

تســهيل الولــوج للصفقــات العمومية من خ�ل نســب � كل ×يبة ع± ال�كات.  •

ــق  ــ± خل ــل ع ــة، والعم ــة ا�نافس ــه �واجه ــث هياكل ــل تحدي ــن أج ــارة م ــاع التج 20. مصاحبةقط

تجارية. تعاونيات 
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االقتصــاد االجتماعي:

ــي والتضامني: االقتصاد االجتماع

21. تنميــة ا�قتصــاد ا�جت�عــي وإنعاشــه مــن خــ�ل برنامــج وطنــي للنهــوض بهــذا القطــاع �ــا لــه 

مــن أهمية � خلق مناصب شــغل قارة.

22. تنظيــم القطاعــات غ� ا�هيكلة � اتجــاه دمجها التدريجي؛

23. إيجــاد اôليــات العمليــة لòدماج التدريجي ل�قتصــاد غ� ا�هيكل.

االقتصــاد التضامني:

24. تشــجيع القطــاع التضامنــي وتنميتــه وإعطــاؤه الوســائل القانونيــة وا�اليــة والرمزيــة، باعتبــاره 

قطاعــا اقتصاديــا خالقــا للïوة ولدوره � مواجهــة الحاجيات غ� ا�لباة.

وضع حــد القتصاد الريع:

ــتغ�ل  ــكارات واس ــص واحت ــازات ورخ ــن امتي ــه م ــع أنواع ــع جمي ــع ومن ــاد الري ــة اقتص 25. محارب

للنفوذ.

ــع  ــل وا�ناجــم وا�قال ــات النق ــام الرخــص � قطاع ــل بنظ ــاء العم ــع بإنه ــر الري ــة مظاه 26. محارب

والصيد البحــري وا�ياه ا�عدنية.

ــÐ ويحافــظ  ــات وا�واطن ــح ا�واطن ــ� ا�فــوض Þــا يحمــي مصال 27. إعــادة النظــر � سياســة التدب

العام. ع± ا�ال 

.Ðا�واطن Ðبدأ ا�ســاواة بÞ 28. إيقــاف العمــل بالنصــوص التمييزيــة لـ"خدام الدولة"، عم�

29. اتخــاذ إجراءات قوية �حاربة الفســاد ونهب ا�مــوال العمومية

30. فصل الســلطة ا�الية عن الســلطة السياســية.
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االســتثمارات العمومية:
اتجــاه ا��ءمــة مــع حاجيــات  العموميــة، خاصــة �  36. مراجعــة ا�ولويــات � ا�ســتث�رات 

ا�غلبيــة الســاحقة مــن ا�واطنات وا�واطنÐ � البوادي وا�دن، وخلق مناصب الشــغل؛

ــاء  ــتع�ل الوع ــه اس ــية، وتوجي ــة ا�ساس ــات العمومي ــل الخدم ــاف لتموي ــوارد ا�وق ــاج م 37. إدم

(ا�ــدارس،  اجت�عــي  طابــع  ذات  عموميــة  اســتث�رية  مشــاريع  نشــاء  ل¿وقــاف  العقــاري 

.(...،Ðالجامعات وا�عاهد، ا�ستشــفيات، دور ا�ســن

دعــم العرض وخصوصا إنتاج ا�قاو�ت الصغ�ة وا�توســطة:  •

38. توفــ� Áوط اقتصاد ســوق حقيقي ودعــم "ا�قاولة ا�واطنة"؛

39. دعــم مبــاÁ أو تســهيل الولــوج للقــروض بنســب تفضيليــة، وخلــق ميكانيزمــات خاصــة 

تســتهدف هذه الفئة من ا�قاو�ت؛

́ام قانــون الشــغل، وخلــق فــرص العمــل  ́اط دعــم ا�قــاو�ت با�ســؤولية ا�جت�عيــة، واحــ 40. اشــ

ال�ئق؛

ــات  ــطة � الصفق ــ�ة وا�توس ــاو�ت الصغ ــة إÁاك ا�ق ــي وإلزامي ــل الوطن ــدأ التفضي ــرار مب 41. إق

العمومية.

:Ùإقــرار مخطط اقتصادي واجت�عي وبيئي وطني وشــمو  •

ــرص  ــاركية تح ــة تش ــل، وÞنهجي ــامل وكام ــي ش ــط وطن ــة Þخط ــات القطاعي ــض ا�خطط 31. تعوي

عــ± إدمــاج وÇثيليــة كل الطاقات والكفاءات الوطنية � مسلســل التحض� وا�صادقــة والتنفيذ؛

32. وضــع تصورجديــد ل¿ولويات � مجا�ت السياســات الف�حية والصناعيــة والخدماتية؛

ــة  ــة الداخلي ــوة الرقمي ــق اله ــا، وتضيي ــي لبلدن ــر الرقم ــاوز التأخ ــتعجل لتج ــج مس ــرار برنام 33. إق

بتســهيل الولوج اÂ العاþ الرقمــي �غلب ا�واطنÐ؛

ــاد  ــاض الح ــ± اعتبارا�نخف ــي، ع ــتث�ر العموم ــا ا�س ــي وخصوص ــب العموم ــن الطل ــع م 34. الرف

ا�باÁ،وÝكــن  الخارجــي  ا�ســتث�ر  وكــذا   ،îا�حــ الخــاص  القطــاع  اســتث�ر  ســيعرفه  الــذي 

ــدء  ــة، والب ــع الدول ــة م ــتث�رات ب�اك ــض ا�س ــل بع ــة لتموي ــة ا�حلي ــن ا�ديوني ــزء م ــتع�ل ج اس

بإعادة تشــغيل مصفاة سام�؛

35. إعطاءا�هميــة للمقــاو�ت الصغــرى وا�توســطة، � القطاعــÐ الصناعــي والخدمــا� ا�رتبــط 

بالصناعة.
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دعم الطلب وتوســيع الســوق الوطنية بالنهوض بالطبقة الوســطى من خ�ل:  •

42. سياســة للمداخيل تروم تحســÐ ا�داخيــل ا�باÁة وغ� ا�باÁة؛

43. سياســة جبائيــة تخفــف العــبء الâيبي ع± الفئات الوســطى والفق�ة من ا�واطنÐ؛

.Ùــة للقروض من أجل الســكن والتجهيز ا�نزù44. سياســة ولوج م�

إعــادة النظر � مسلســل ا�نفتاح ع± الخارج وح�يــة ا�نتوج ا�غر¤:  •

45. الحدمــن اســت�اد ا�ــواد الك�ليــة وا�ــواد ا�نافســة للمنتــوج ا�غــر¤، ســواء بالزيــادة � حقــوق 

ــن  ــة م ــك ا�تاح ــة، أو تل ــة للح�ي ــ� الجمركي ــات غ ــتع�ل اôلي ــواد، أو اس ــذه ا� ــ± ه ــرك ع الجم

طرف منظمــة التجارة الدولية؛

46. تدشــÐ صــ�ورة إعــادة النظــر � اتفاقــات التبــادل الحــر وإعــادة ا�فاوضــات الشــاملة القاùــة 

حولهــا ع± قاعدة انفتاح انتقــاõ ومفكر فيه؛

 Ðــ ــح ا�نتج ــي ومصال ــاد الوطن ́اتيجية ل�قتص ــ ــة اس ــق رؤي ــة وف ــة ذكي ــة ح�ي ــة أنظم 47. صياغ

وا�ســتهلكÐ � إطارالعو�ة؛

48. تأهيــل النظــام انتاجــي الوطني وتقديم "عرض ا�غــرب" التنافÊ وا�تنوع؛

49. تقويــة الكفــاءات الوطنية � مجــال ا�فاوضات الدولية.

مأسســة وتجويد الحكامــة ا�قتصادية وا�الية:  •

التوازنــات  �تطلبــات  ا�اكرو-اقتصاديــة  التوازنــات  إخضــاع  اعــ±  دســتوري  التنصيــص   .50

ا�جت�عيــة والبيئية؛

ــ±  ــة ع ــيادة الوطني ــدة الس ــي قاع ــدة، ه ــة" جدي ــدة ذهبي ــ± "قاع ــتور ع ــص � الدس 51. التنصي

السياســات العمومية واســتق�لها بالنســبة للمؤسســات ا�الية الدولية؛

52. إعادة تعريف Áوط "اســتق�لية" بنك ا�غرب، والسياســة النقدية وسياســة الØف؛

53. بلــورة معايــ� جديــدة وإعــادة تحديــد مضمــون وÁوط تخفيــض عجــز ا�يزانيــة وتدبــ� 

ا�ديونيــة العمومية بشــكل أمثــل ومحاربة التضخم؛

ــة، �  ــة وا�قتصادي ــ� ا�الي ــة إÂ ا�عاي ــة، إضاف ــة والبيئي ــة وا�جالي ــددات ا�جت�عي ــراز ا�ح 54. إب

منهجيــة اختيار أي م�وع اســتث�ري؛
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 Ðــ ــÐ تضمــن التنافــس الشــفاف ب 55. توفــ� Áوط اقتصــاد ســوق حقيقــي، عــÃ ت�يعــات وقوان

الفاعلــÐ، وتفعيــل ســلطة الضبــط والحكامــة وترســيخ نزاهــة ا�حاكــم التجاريــة ومصداقيــة مجلــس 

ا�نافسة.

إص�ح أنظمــة Çويل ا�قتصاد:  •

56. إص�ح القطاع البن] ومؤسســات التمويل ا�خرى لخلق أفضل Áوط الشــفافية وا�نافســة؛

57. خلــق بنــك عمومي لتســهيل ولوج ا�قاو�ت الصغ�ة وا�توســطة للتمويل؛

58. إصــ�ح جديد وشــامل �دونة الصفقــات العمومية، وعقلنة النفقــات العمومية؛

59. بلــورة مخطــط لتحويل الديون العمومية الداخلية إÂ اســتث�رات.

إص�حــات جبائيه، هيكليــة، فعالة ومنصفة:  •

ــق  ــة، وتحقي ــوارد الخزين ــز م ــاهم � تعزي ــة أن يس ــه عميق ــات جبائي ــام بإص�ح ــأن القي ــن ش إن م

نظــام ×يبي منصف وعــادل وذي مردودية، وذلك من خ�ل:

60. توســيع الوعــاء الâيبي ومحاربة الغــش والتهرب الâيبي؛

ــة  ــات الجبائي ــة النفق ــوع منظوم ــ� مجم ــة، وتطه ــزات الâيبي ــام التحفي ــر � نظ ــادة النظ 61. إع

بعد فحــص اعفاءات ا�عنية؛

62. إحــداث ×يبة تصاعدية عــ± الïوة وع± ارث الكب�؛

63. مواءمــة الâيبــة عــ± مداخيــل العمــل مــع الâيبــة عــ± مداخيــل الرأســ�ل، بتوحيــد نظــام 

التâيــب عــ± كل ا�داخيــل كيفــ� كان أصلهــا، والرفــع التدريجــي مــن عــدد أشــطر الâيبــة عــ± 

الدخــل، ومصاحبتــه بتصاعدية أقوى عــ± ا�داخيل العليا؛

ــي،  ــص الâيب ــة التمل ــدف محارب ــ�كات، به ــة عــ± ال ــد احتســاب الâيب ــط صــارم لقواع 64. ضب

وتوســيع وعــاء هــذه الâيبــة، مــع إقــرار نســب خاصــة بالنســبة إÂ الــ�كات التــي توجــد � وضــع 

شــبه احتكاري، والــ�كات التي � تتعرض للمنافســة الخارجية؛

ــ±  ــة وع ــ± البيئ ــة ع ــة" وا�حافظ ــة "ا�تقدم ــاح الجهوي ــة نج ــة وبيئي ــب جهوي ــرار ×ائ 65. إق

ا�ــوارد الطبيعية � إطــار انصاف والتضامن.

24



رســالتنا في إصالح 
األوضاع

االجتماعية

البرنامــج االنتخابي
2021



FEDERATIONDEGAUCHE WWW.ERRISSALA.MA

ــة  ــÐ فئ ــة ب ــا تؤكــد هــول الفــوارق ا�جت�عي ــة بب�دن ــة ل¿وضــاع ا�جت�عي إن القــراءة ا�وضوعي

قليلــة تســتحوذ عــ± خــ�ات البــ�د وأغلبيــة عظمــى مــن ا�غاربــة تعــاß مــن الهشاشــة والفقــر. 

ــة  ــارات ا�رتهن ــال؛ هــذه ا�ختي ــة � هــذا ا�ج ــارات الرســمية ا�تبع ــة ل�ختي وهــي نتيجــة حتمي

للتوصيــات الخارجيــة والتوازنــات ا�الية ع± حســاب إقرار تنمية اجت�عيــة حقيقية.

ـدت هــذه ا�زمــة ا�جت�عيــة ا�ركبــة ظواهــر خطــ�ة؛ كاجــرام، وتفــø مظاهــر  وقــد ولـ\

ــا  ــا، م ــهادات العلي ــî الش ــباب وحام ــاط الش ــا � أوس ــة خصوص ــبة البطال ــاع نس ــكك، وارتف التف

أدى إÂ اســتفحال مظاهر الفقر والهشاشــة، ســواء بالوســط الحâي أو القروي.

كل هــذا � ظــل تفــø الفســاد ا�قتصــادي والســيا�، الــذي يزيــد مــن اســتفحال هــذه ا�زمــة، 

ويقــف عائقــا أمــام أي محاولــة لتجاوزهــا، خصوصــا � ظــل غيــاب ارادة الرســمية للقيــام بــأي 

إصــ�ح اجت�عي حقيقي.

وقــد دقــت ا�حتجاجــات ا�جت�عيــة التــي شــهدها ا�غــرب،� الريــف وجــرادة وزاكــورة وغ�هــا 

ــة �لتقــاط عنا[هــا  ــا صاغي مــن ا�ناطــق، ناقــوس الخطــر إزاء هــذه ا�زمــة، دون أن تجــد آذان

التــي � تأخــذ  ال�شــعبية،  الدولــة اســتمرت � اختياراتهــا  بــل إن  والعمــل عــ± تجاوزهــا، 

الرأســ�ل الب�ي،الــذي يعتــÃ أهــم رأســ�ل، بعــÐ ا�عتبــار، بــل تعتــÃه مجــرد حلقــة � إعــادة 

إنتاج نفــس البنية ا�جت�عية.

كــ� عــرت جائحــة كورونــا عــ± هــول ا�زمــة ا�جت�عيــة الخانقــة التــي يعيشــها ا�غــرب، 

ومســتوى الهشاشــة والفقــر اللذيــن أصبحــا العنــوان البــارز �غــرب اليــوم، خصوصــا مــع مــا نتــج 

ــعة  ــة الواس ــة، وزادت الفئ ــة هشاش ــاع ا�جت�عي ــي زادت ا�وض ــها، والت ــا نفس ــة كورون ــن أزم ع

ــا  ــوق ثرواته ــروات ف ــم ث ́اك ــة ل ــذه ا�زم ــتغلت ه ــة اس ــة قليل ــل فئ ــرا � مقاب ــة فق ــن ا�غارب م

.Ðع± حســاب معانــاة ا�واطنات وا�واطن

إن اســتحضار التوازنــات ا�اليــة عــ± حســاب التوازنــات ا�جت�عيــة، وا�نســحاب التدريجــي 

للدولــة مــن تقديــم الخدمــات العموميــة للمواطنــات وا�واطنــÐ وتفويتهــا للقطــاع الخــاص، إمــا 

بشــكل مبــاÁ أو عÃ ال�اكات، كلها أســباب عمقت الفــوارق ا�جت�عية وا�جالية.

مــن أجل إصالح اجتماعي حقيقي يقطع مع الفســاد والريع ويقلص الفوارق ويضمن التماســك اجملتمعي

65
إجراء
65
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لــذا، فإننــا، � فيدراليــة اليســار، نــرى أن إصــ�ح ا�وضــاع ا�جت�عيــة مدخــل أســا� �ي تنميــة 

 Ðشــاملة ومســتدامة، وأن أي رؤيــة لهــذه التنميــة الشــاملة يجــب أن تجعــل ا�واطنــات وا�واطنــ

منطلقهــا وهدفهــا. ونؤكــد هنــا عــ± دور الدولــة ا�ســؤولة اجت�عيــا � ضــ�ن التوازنــات 

ــع  ــî م ــع الفع ــاف، والقط ــاواة وانص ــدأي ا�س ــاس مب ــ± أس ــلطتها ع ــة س ــة وم�رس ا�جت�عي

الفســاد والــري. إن أي إصــ�ح اجت�عــي حقيقــي � بــد أن يســتهدف تأمــÐ الحــق � الخدمــات 

العموميــة ا�جانيــة والجيــدة للجميــع، وإقــرار أنظمــة الح�يــة ا�جت�عيــة ا�ســتدامة والشــاملة 

ــم   ــÐ، باعتبارهاأه ــات وا�واطن ــاة ا�واطن ــل حي ــف مراح ــ�ل مختل ــة وخ ــات ا�جت�عي ــكل الفئ ل

آليــات إعــادة التوزيع وتقليــص الفوارق وادماج ا�جت�عي وبناء الت�ســك ا�جتمعي.

ــم والصحــة  ــد أربعــة قطاعــات أساســية؛ وهــي الشــغل والتعلي وســنتوقف، � هــذه الرســالة، عن

والسكن. 

ــة، كــ� يعتــÃ ا�دخــل ا�ســا� لباقــي  يعتــÃ الشــغل مــن أهــم الحقــوق ا�قتصاديــة وا�جت�عي

الحقــوق؛ فهــو أســاس الحيــاة الكرÝــة، خصوصــا � ظــل نظــام مغــر¤ تبعــي، يعمــل، بنــاء عــ± 

ــة  ــن صح ــة، م ــات ا�جت�عي ــة كل الخدم ــ± خوصص ــة، ع ــة ا�انح ــات ا�الي ــات ا�ؤسس توجيه

وتعليــم وســكن. وبالتــاÙ، فــ� منفــذ ل�ســتفادة مــن هــذه الخدمــات إ� مــن خــ�ل هــذا الحــق 

الــذي تنص عليه ا�واثيــق الدولية والوطنية.

 Áــؤ ــها م ــ± رأس ــؤÁات، وع ــن ا� ــة م ــتحâ مجموع ــرب، نس ــغيل با�غ ــع التش ــح واق ولت�ي

البطالــة. فقــد ســجلت ا�رقــام الرســمية الصــادرة عــن ا�ندوبيــة الســامية للتخطيــط لســنة 2020 

ــجلت �  ــث س ــوع، حي ــب الن ــبة حس ــذه النس ــزداد ه ــل. وت ــبة %11.9، ب 1.429.000 معط نس

أوســاط ا�ــرأة ا�غربيــة 16.2 با�ئــة، وكذلــك حســب ا�ســتوى التعليمــي، حيــث ســجلت � صفوف 

حامî الشــهادات الجامعية نســبة 18.5%.

وإذا كان الوســط الحــâي يســجل النســبة ا�كــÃ ب %15.8، فــإن قطــاع الف�حــة لوحــده فقد 273 

ألــف فرصة عمل لوحده.

وقــد بلــغ عــدد عــ�ل ا�توقفــÐ عــن العمــل 808 ألــف و199 عامل مــن القطــاع الخــاص، من أصل 

2.2 مليــون عامــل بنســبة %31. وهو ما يؤكد هول ا�رقام بالنســبة للتشــغيل با�غرب اليوم.

ــه،  ــØح ب ــ� ي ــ� م ــوأ بكث ــد أس ــذي يع ــال، ال ــع الح ــس واق ــمية � تعك ــام الرس ــذه ا�رق إن ه

خصوصا باســتحضار الطريقة التي يتم من خ�لها حســاب نســبة البطالة.

I. الشــغل والتشغيل:
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ــÃ مــن  ــع التشــغيل با�غــرب يعت ــر أن واق ــع ســوق الشــغل نفســه، يظه وبالعــودة إÂ واق

بــÐ ا�ســوأ عــ± الصعيــد العا�ــي. فحســب ا�رقــام الرســمية داùــا، والصــادرة عــن 

شــغ�  يشــتغلون   1.270.000 مــن  أزيــد  فــإن  للتخطيــط،  الســامية  ا�ندوبيــة 

ناقصــا، ســواء الشــغل الناقــص ا�رتبــط بعــدد ســاعات العمــل أو الشــغل الناقــص ا�رتبــط 

ــد  ــن. فق ــ�ت والتكوي ــع ا�ؤه ــغل م ــة الش ــدم م�ءم ــغل أو ع ــكا� للش ــ� ال ــل غ بالدخ

ســجلت ســنة 2020 حــواÙ 655 ألــف شــخص يشــتغلون شــغ� ناقصــا مرتبطــا بعــدد 

ســاعات العمل، وحواÙ 616 ألف شــخص مرتبطÐ بالنوع الثاß من الشــغل الناقص؛ أي أولئك 

ــم،  ــم وتكوينه ــم مؤه�ته ــغ� � ي�ئ ــتغلون ش ــ� كاف أو يش ــل غ ــتغلون بدخ ــن يش الذي

حيث Ýثل الشــغل الناقص %10,7 ع± ا�ســتوى الوطني.

:îكــن تلخيــص أهم ا�خت��ت التي يعرفها مجال الشــغل والتشــغيل � مايÝو

ضعــف انعــكاس نســبة النمــو عــ± خلــق فــرص الشــغل، حيــث إن نقطــة واحــدة   •

من نســبة النمو � تخلق ســوى 26700 منصب شــغل؛

ضعف كب� � نســبة النشــيطÐ، خاصة � أوســاط الشباب والنساء؛  •

ارتفــاع مســتوى البطالــة � أوســاط النســاء والشــباب، خاصــة حامــî الشــهادات،   •

وارتفاع مســتوى الشغل الناقص؛

́ام قانون الشــغل؛ هشاشــة الع�قات الشــغلية وعدم اح  •

ضعــف نســبة التغطية ا�جت�عية.   •

وتؤكــد وضعيــة ســوق الشــغل خــ�ل الفصــل الثــاß مــن ســنة 2021 هذا الوضــع. فقــد انتقل 

معدل البطالة من %12,3  إÂ %12,8 ع± ا�ستوى الوطني، ومن %15,6  إÂ %18,2 بالوسط 

ــدى  ــا ل ــدل مرتفع ــذا ا�ع ــى ه ــروي. ويبق ــط الق ــن %7,2 إÂ %4,8 بالوس ــâي، وم الح

ــÐ عــ±  ــÐ 15 و24 ســنة (%30,8) وا�شــخاص الحاصل ــا ب ́اوحــة أع�رهــم م الشــباب ا�

شــهادة (%20,4) والنساء 15,9%)).

وبلــغ عــدد النشــيطÐ ا�شــتغلÐ � حالــة الشــغل الناقــص ا�رتبــط بعــدد ســاعات العمــل

470.000  شــخص عــ± ا�ســتوى الوطنــي، مســج� نســبة %4,3 كمعــدل الشــغل الناقــص 

ــغل  ــة الش ــتغلÐ � حال ــيطÐ ا�ش ــدد النش ــغ ع ــ� بل ــل. ك ــاعات العم ــدد س ــط بع ا�رتب

الناقــص ا�رتبــط بالدخــل غــ� الــكا� أو بعدم م�ءمة الشــغل مع ا�ؤه�ت 529.000 شــخص 

(%4,9). و� ا�جمــل، بلــغ حجــم الســكان النشــيطÐ ا�شــتغلÐ � حالــة شــغل ناقص بشــقيه

 ،9,2% Â999.000  شــخص عــ± ا�ســتوى الوطنــي، وانتقــل معدل الشــغل الناقص من %13إ

من %12,2  إÂ %8,9  بالوســط الحâي، ومن %14,1 إÂ %9,5 بالوســط القروي.
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وعــرف معــدل الشــغل،من جهته، ارتفاعا من %39,3 إÂ %40,2 ع± ا�ســتوى الوطني

(0,9+ نقطــة). ولقــد ارتفع من %46,0  إÂ %50,4 � الوســط القروي، وانخفض من 35,6%

إÂ %34,9 � الوســط الحــâي. وارتفــع مــن %61,8 إÂ %62,2 بــÐ الرجــال (0,4+ نقطــة) 

ومــن %17,5 إÂ %18,9 بــÐ النســاء (1,4+ نقطــة). ومــع ذلــك، � يــزال  هذامعــد� دون 

ا�ســتوى ا�ســجل قبل الجائحة (%42,1 � الفصل الثاß من ســنة 2019).

 Ðا�قتصاديــ الفرقــاء  تجمــع  والتأهيــل  والتكويــن  للشــغل  جهويــة  مراكــز  خلــق   .1

́اح  وا�جت�عيــÐ وممثــî التعليــم العــاÙ والتكويــن ا�هنــي مــن أجــل تنســيق واقــ

وتقييم سياســات التشــغيل ع± مستوى الجهات.

ــة �واجهــة الخصــاص � مختلــف القطاعــات  2. خلــق مناصــب شــغل � الوظيفــة العمومي

ا�جت�عية. وا�جا�ت 

3. إصــ�ح هيــكî �نظومــة ال´بيــة تواكــب التحــو�ت التــي يعرفهــا العــاþ خــاص � مجــال 

الرقمنة.

4. مواكبة الشــباب ا�عطل وتأهيلهم ومســاعدتهم ع± إيجاد مناصب الشــغل.

5. تخصيــص منحــة تقــدر ب %70 مــن الحــد ا�د^ ل¿جــر �ــدة ســتة أشــهر لفائــدة الشــباب 

الباحثÐ عن الشــغل.

ــب  ــق مناص ــة لخل ــج محلي ــع برام ــل وض ــن أج ــة م ــات ا�حلي ــة الج�ع ــم ومواكب 6. دع

للشباب. الشغل 

7. إصــ�ح الوكالــة الوطنية نعاش الشــغل والكفــاءات لتحقيق أهدافها.

8. تشــجيع الشــباب عــ± خلــق تعاونيــات ودعمهــم � كل مراحــل انتــاج والتســويق مــن 

أجل ض�ن ا�ســتمرارية.

ــدون  ــم التســبيقات ب ــن خــ�ل تقدي ــن الشــغل م ــÐ ع ــاو�ت للباحث ــق ا�ق 9. تشــجيع خل

فائــدة واعفاء من ا�عباء ا�جت�عية �دة 24 شــهرا.

10. خلــق صندوق للتضامن لتشــجيع النســاء عــ± خلق مقاو�تهن.

ــق بالحــد ا�د^ ل¿جــور وعــدد  ــ� يتعل ــون الشــغل، وبالخصــوص في ́ام قان ــرض احــ 11. ف

ســاعات العمل والحريات النقابية وحــق التنظيم.

اقتراحاتنا:
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12. ا�صادقــة عــ± ا�تفاقيات الدولية ذات الصلة Þجال الشــغل.

13. الرفــع مــن الحــد ا�د^ ل¿جــور ليصــل إÂ 3000 درهــم وتوحيــده � القطاعــÐ الصناعــي 

والف�حي.

ــع  ــوازاة م ــن با� ــدوري �عاشــات ا�تقاعدي ــع ال ــل الســلم ا�تحــرك ل¿جــور والرف 14. تفعي

ارتفاع نســبة النمو و كلفة ا�عيشــة.

ــوارق  ــص الف ــن تقلي ــا يضم Þ ــة ــة العمومي ــور بالوظيف ــبكة ا�ج ــر � ش ــادة النظ 15. إع

.Ðا�وضاع ا�جت�عية لفئات واســعة من ا�وظف Ðالصارخــة وتحســ

ــق  ــغل وخل ــب الش ــم � مناص ــة وإدماجه ــة إعاق ــخاص � وضعي ــوق ا�ش ́ام حق ــ 16. اح

صندوق لòدماج ا�هني يســهم � مســاعدته ع± بناء مشــاريع.

ــارة للحــوار  ــون إطــار وإنشــاء مؤسســة ق ــن خــ�ل قان 17. مأسســة الحــوار ا�جت�عــي م

ا�جت�عي.

ــل  ́ام Áوط العم ــ ــة وباح ــاو�ت با�ســؤولية ا�جت�عي ــة للمق ــز الâيبي ــط الحواف 18. رب

ال�ئــق وخلق مناصب جديدة للشــغل.

ــرب  ــن للمغ ــا � Ýك ــن دونه ــاملة، م ــة الش ــرة للتنمي ــم قاط ــار التعلي ــة اليس ــÃ فيدرالي تعت

ــا  ــع ا�ســتويات. وهــو م ــي يعيشــها عــ± جمي ــة الت ــات ا�ركب ــة ا�زم أن يخــرج مــن دوام

 ïــ ــ± التع ــ´ ع ــا التس ــد ممكن ــي þ يع ــة، الت ــة ال´بوي ــام� للمنظوم ــا ش ــب إص�ح يتطل

الــذي تعيشــه، والــذي يظهــر بجــ�ء مــن خــ�ل تفــø العديــد مــن الظواهــر التــي 

أصبحــت تــدق ناقــوس الخطــر حــول منظومتنــا القيميــة ككل، حيــث تزايــد العنــف 

ــ±  ــان ع ــ� ادم ــم)، وانت ــال التعلي ــاء ورج ــى لنس ــه حت ــح يوج ــذي أصب ــدر� (وال ا�

ا�خــدرات، فضــ� عن تراجع ا�ــردود التعليمي Þختلف مســتويات التعليم.

́اتيجية 2030-2015، التي   كل هــذا � ظل فشــل برامج اصــ�ح ا�توالية، آخرها الرؤية ا�ســ

ــة  ــها ×ب مجاني ــ± رأس ــبات، ع ــن ا�كتس ــة م ــ± مجموع ــ�ة ع ــات خط ــت تراجع حمل

التعليــم، وهــو مــا أكــده القانــون اطــار، وكذلــك اعتــ�د التشــغيل بالتعاقــد، الــذي يهــدد 

ا�ســتقرار ا�جت�عــي لفئــة واســعة مــن نســاء ورجــال التعليــم، ويكــرس للهشاســة وعــدم 

التكافــؤ داخــل ا�نظومــة التعليميــة، دون أن ننــ_ تجميــد وضعيــة مختلــف فئــات 

الشــغيلة التعليمية ورفض ا�ســتجابة �طالبهــا العادلة وا��وعة.

II. التربيــة والتكوين:
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ــض  ــتحâ بع ــم، نس ــاع التعلي ــه قط ــذي يعيش ــأزم ال ــع ا�ت ــذا الوض ــن ه ــف ع ــ] نكش ول

ا�ؤÁات:

اســتمرار نسبة ا�مية فوق %30؛   •

اســتمرار ا�رقــام ا�هولــة بخصــوص الهــدر ا�ــدر�، والــذي ســجل ســنة 2020 أزيــد   •

مــن 304000 تلميذا وتلميذة؛ 

غيــاب ا�ســتمرارية بÐ التعليم ا�ســا� والتعليم العاÙ؛   •

%11 فقــط من ا�تمدرســÐ اج�ليÐ يلتحقــون بالجامعة؛   •

حــوÙ نصــف الطلبة الجدد يغادرون الجامعة دون شــهادة؛   •

حصــة التعليــم ا�وÙ العمومــي � Çثل إ� %13 مقابــل التقليدي والخاص؛   •

حــواÙ ثلث ا�طفال � يلتحقــون بالتعليم ا�وÙ؛   •

الخصــاص ا�هول � ا�طر ال´بوية؛   •

ايواء الجامعي � يوفر سوى %12 من السكن �ا يزيد عن 240000 طالب وطالبة.   •

ــق  ́اتيجيا لتحقي ــ ــتث�را اس ــاره اس ــم باعتب ــقية للتعلي ــة ونس ــية عميق ــات سياس 19. إص�ح

التنمية الشــاملة وا�ســتدامة وربطه باص�ح الشــامل للب�د.

20. إرســاء أسس مدرســة موحدة وموحدة لبناء الت�ســك ا�جتمعي.

ــÐ وإÁاك  ــه نقــاذ ا�درســة والجامعــة العموميت ــي متعاقــد علي ــ�د برنامــج وطن 21. اعت

ــة  ــق تعبئ ــل خل ــن أج ــن، م ــة والتكوي ــة ال´بي ــة �نظوم ــة إص�حي ــÐ � أي رؤي كل الفاعل

حــول التعليــم العمومي وض�ن ا�نخراط وا�لتــزام الج�عي �Þوع اص�ح.

22. تفعيــل شــعار التعليــم أولوية وطنية عــÃ الرفع من ا�يزانيــة ا�خصصة للقطاع.

23. التعميــم الفعــî للتعليــم العمومي وض�ن جودته ومجانيتــه للجميع.

24. إصــ�ح ا�ضامــÐ وا�ناهــج ال´بويــة عــ± مســتوى ا�هــارات والقيــم وا�كتســبات 

ا�عرفيــة والســلوكية، مــن أجــل مدرســة مرســخة لقيــم الحداثــة والعق�نيــة والقيــم 

الوطنية وانســانية.

25. إصــ�ح ا�وضــاع ا�اديــة وا�هنيــة للشــغيلة التعليميــة وإÁاكهــا � صياغــة وتنزيــل كل 

اص�حية. الÃامج 

اقتراحاتنا:
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ــÃ التشــغيل  ــع مأسســة الهشاشــة ع ــي وا�جت�عــي والقطــع م 26. ضــ�ن ا�ســتقرار ا�هن

́اتيجي وإدمــاج كل ا�ســاتذة الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد �  بالتعاقــد � قطــاع اســ

الوظيفــة العمومية.

الحâيــة  ا�همشــة  ا�ناطــق   � الت�ميــذ  كافــة  لفائــدة  انصــاف  Áوط  ضــ�ن   .27

ــزات  ــات والتجهي ــ± مســتوى البني ــد ع ــدرس الجي ــ� Áوط التم ــن خــ�ل توف ــة م والقروي

والداخليات وا�طاعم ا�درســية.

28. وضــع حــد لــكل أشــكال تســليع ال´بيــة وتفويــت ا�ؤسســات العموميــة للقطــاع 

الخــاص تحت غطاء ال�اكات.

ــه  ــه وÁوط عمل ــر بنيات ــه لتطوي ــع ميزانيت ــاÙ، والرف ــم الع ــن مســتوى التعلي ــع م 29. الرف

ــؤدى  ــات ا� ــن زحــف الخوصصــة والتكوين ــه م ــده وح�يت ــه وتوحي والعمــل عــ± دمقرطت

. عنها

30. تشــجيع البحــث العلمــي بتخصيص %1 مــن الناتج الداخî الخام.

31. العنايــة بالوضــع ا�جت�عــي للطلبــة، وتوســيع قاعــد ايــواء واطعــام � التعليــم 

.Ùالعا

لقــد أكــدت اليــوم جائحــة كوفيــد 19 وتداعيــات انتشــار ف�وس كورونــا، عÃ العــاþ و� بلدنا 

ا�غــرب، مــا عÃنــا عنــه مــن قبــل بــل داùــا بخصــوص هشاشــة القطــاع الصحــي العمومــي 

ــر  ــاة وتدم ــ�ه ومعان ــوء تدب ــه وس ــدß لخدمات ــتوى ا�ت ــه وا�س ــور أحوال ــي وتده الوطن

العاملــÐ بــه. وقــد أكدنــا مــرارا أن الســبب ا�ســا� وراء ذلــك هــو موقــف الدولــة القــا` 

 Âــتق�ل وإ ــذ ا�س ــا من ــن طرفه ــة م ــات ا�طبق ــي � كل السياس ــد ا�جت�ع ــب البع بتغيي

ــات،  ــة أوÂ ا�ولوي ــون الصح ــ] تك ــا ل ــة لديه ــية حقيقي ــاب إرادة سياس ــا غي اôن، وضمنه

وتجســد ذلــك � غياب سياســة وطنيــة للصحة تضمن الحق � الصحــة للجميع...

́دي والــÊء  إن الجائحــة، التــي انطلقــت منــذ أكــï مــن ســنة ونصــف، عــرّت الواقــع ا�ــ

للمنظومــة الصحيــة، وفضحــت انعــدام أيــة إرادة أو رؤيــة لــدى الحاكمــÐ بخصــوص 

ل�ســتجابة  مؤهــل  عمومــي  صحــي  مرفــق   � جيــدة  صحيــة  خدمــات  توفــ�  ×ورة 

للحاجيــات الصحيــة للمواطنات وا�واطنÐ بشــكل عــادل اجت�عيا ومجاليا.

الصحة:  .III
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ــâورة  ــة القصــوى ل ــاþ و� ا�غــرب، ا�همي ــÃ الع ــرت با�لمــوس، ع ــل إن الجائحــة أظه ب

رعايــة الدولــة لصحــة ا�واطنــÐ مــن خــ�ل دعــم قــوي للقطــاع الصحــي العمومــي 

 ÙاÃــ ــو¤ اللي ــا الل ــزال يدفــع � اتجاهه ــي كان و� ي وا�بتعــاد عــن الخوصصــة ا�فرطــة الت

والرأســ�Ù ا�توحــش. وإذا كان الحاكمــون، � العديــد مــن الــدول، و� بلدنــا كذلــك، قــد 

عــÃّوا، � بدايــة الجائحــة وأمــام هــول الصدمــة، عــن مراجعــة لسياســاتهم وتأكيدهــم عــ± 

أنــه � منــاص مــن دعــم القطــاع الصحــي العمومــي واعتبــاره هــو ا�ســا�، فإنهــم، وبعــد 

ــك  ́اجعــون عــن تل ــدأوا ي ــا ب ــان م ــل شــهور)، èع ــاõ وتحســنه (قب اســتقرار الوضــع الوب

ــوم البعــض  ــث يق ــا، حي ــرة حلوب ــرى � الصحــة بق ــدة ت ا�واقــف � اتجــاه خوصصــة جدي

ــو  ــ� ه ــع ك ــكل مقّن ــح وبش ــكل واض ــه بش ــذا التوج ــم ه ــÐ تدع ــات وقوان ــن سياس بس

الحال � ا�غرب.

ــة،  ــة الوطني ــة الصحي ــزري للمنظوم ــع ا� ــا للواق ــق � قراءتن ــ± ح ــا ع ــا كن ــÃ أنن ــا نعت إنن

́اح  ســواء عــ± مســتوى التشــخيص ورصــد ا�ختــ��ت وأســبابها أو عــ± مســتوى اقــ

 þ البدائــل. وعليــه، فإننــا � فيدراليــة اليســار نؤكــد عــ± أن ا�نظومــة الصحيــة العموميــة

ــب  ــن تجري ــود م ــبعة عق ــد س ́اتيجية بع ــ ــة وا�س ــا ا�رحلي ــق أهدافه ــن تحقي ــن م تتمك

ــاب ا�ســدود بســبب  ــة إÂ الب ــت � كل مرحل ــل وصل ــات، ب ــج والتوصي السياســات والÃام

تحكــم رؤيــة سياســية Þواقفهــا ا�تصلبــة وا�جــزأة، والتــي حولــت ا�نظومــة الصحيــة 

ا�نســحاب  برمجــة  النهايــة  يســتهدف �  التقنــي  للتنفيــذ  إÂ فضــاء حيــوي  الوطنيــة 

الشــاملة كخدمــة  الصحــة   Ðتأمــ ́اتيجية �  ا�ســ للدولــة مــن مســؤوليتها  التدريجــي 

́اتيجيات  وطنيــة وعموميــة للجميــع. فالخلفيــة السياســة ا�تحكمــة � الÃامــج وا�ســ

ــ�  ــال الصحــي وتســتبعد تغي ــة � ا�ج ــة أدوار الدول ــ� بني ــا تســتهدف تغي ــذة قطاعي ا�نف

.Ðالواقــع الصحي ا�تدهور وا�ســتجابة لحاجيات ا�واطن

́اكــم ا�ســجل � العجــز الصحــي خدمــة وولوجــا Ýكــن تصويــره مــن خــ�ل مــؤÁات  إن ال

ــي  ــة؛ وه ــة ا�جت�عي ــي والح�ي ــ�ي والتنظيم ــاÙ والب ــاõ وا� ــفاõ والوق ــز ا�ستش العج

نفــس ا�ــؤÁات وا�عطيــات لتفســ� الفشــل ا�تكــرر للسياســات الصحيــة بســبب خلفيتهــا 

السياســية التــي أدت إÂ تأزيم ا�نظومــة الصحية الوطنية.

فإشــكالية ا�نظومــة الصحيــة ليســت مشــكلة تقنيــة تصــّور كمشــكلة ع�جــات، و� مراحــل 

والتعديــل  الوقايــة  مفاهيــم  عــ±  تقــوم  أساســية  صحيــة  خدمــات  كمشــكلة  أخــرى 

الســلو?، و� مراحــل �حقــة كمشــكلة Çويــل تقــوم عــ± مفهــوم إعــادة تأهيــل ا�نظومــة 

ا�اليــة والتدب�يــة، وحاليــا كمشــكلة ترحيــل ا�نظومــة الصحيــة العموميــة وإخضاعهــا  

�نطق الســوق الصحي...
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ــجنت  ــية س ــكالية إرادة سياس ــي إش ــوم، ه ــا الي ــة، � تقديرن ــة الصحي ــكالية ا�نظوم إن إش

ــيا�  ــو- س ــق إدي ــطها منط ــة ينش ــة إرادي ــات برامجي ــن توجه ــنة ضم ــذ70 س ــها من نفس

́اكمــة بهــدف تحويلهــا إÂ ســلعة  ليــÃاÙ أخضــع ا�نظومــة �سلســل ا�زمــات ا�تكــررة وا�

.Ðوليس كحق حســب حاجيات ا�واطن ،Ðتبــاع حســب إمكانيــات ا�رتفق

ــة  ــة الصحي ــرر للمنظوم ــل ا�تك ــف الفش ــة تكش ــمية والدولي ــة الرس ــؤÁات احصائي فا�

وعــ± كافــة ا�ســتويات. وهــي تقــدم لنــا نتائــج مرقمــة وموثقــة Þعطيــات وطنيــة ودوليــة 

ــا  ــق م ــة فشــلت �  تحقي ــج صحي ــم برام ــج ســيا� � مجــال الصحــة تحكــم � تصمي لنه

أعلنتــه من أهــداف ونتائج وانتظارات. 

وا�جت�عيــة  والب�يــة  الصحيــة  الصحيــة، ÞؤÁاتهــا  ا�نظومــة  تدمــ�  الســبب �  إن 

وادارة  الحكومــات  نفذتهــا  التــي  السياســية  التوجهــات   Âإ با�ســاس  يعــود  الحاليــة، 

الصحيــة طيلــة ســبعة عقــود ا�اضيــة، والتــي أوصلتنــا إÂ مرحلــة Ýكــن توصيفهــا با�زمــة 

ا�ركبــة للمنظومــة الصحيــة عــÃ مراحــل تاريخيــة، تراكمــت خ�لهــا نتائــج الفشــل ا�تكــرر 

والÃامج. للسياسات 

إن كل الÃامــج التــي تــم تطبيقهــا أو تجريبهــا أو فرضهــا � القطــاع الصحيبعــد ســنة 1959 

(ســنة ا�ناظــرة الوطنيــة ا�وÂ حــول الصحــة) وإÂ حــدود اليــوم، انتهــت إÂ الفشــل 

ــة، ومــن  ــة والدولي ــة الوطني ــات وا�ــؤÁات ا�وضوعي الشــامل وا�وثــق با�رقــام واحصائي

ــة  ــدوÙ حــول التنمي ــر ال ــرب نحــو ا�ســفل � التقري ــب ا�غ ــادة ترتي ــؤÁات إع ــا م ضمنه

الب�يــة. إن هــذا الفشــل ا�تكــررأدى إÂ تعميــق ا�ختــ��ت البنيويــة، والتــي Ýكــن 

اشــارة إليها ع± ا�قل � ســت نتائج للتخلــف والتأخر الصحي:

ــل بطــيء جــداً؛  ــة جــداً؛ تكف ــة ضعيف ــدة جــداً؛ تغطي ــة جــداً؛ مؤسســات بعي صحــة مكلف

تثمــÐ للمــوارد الب�ية نادر جــداً؛ حكامة غائبة جداً.

ــا، فــإن نتائــج الفشــل ا�تكــرر لسياســات الÃامــج الصحيــة انعكســت بشــكل  ولòشــارة، هن

ــذا  ــ� � ه ــل كب ــة، وأدت إÂ فش ــة با�نظوم ــوارد الب�ي ــ� ا� ــ± تدب ــي ع ــاÁ وتراكم مب

الجانــب. وتكفــي اشــارة إÂ أن العــدد اجــ�Ù للمواطنــÐ خــ�ل العقــود الخمســة 

ــة  ــن ا�نظوم ́ة þ تتمك ــ ــس الف ــ�ل نف ــ� خ ــف، بين ــرات ونص ــ�ث م ــف ث ــ�ة تضاع ا�خ

الصحيــة مــن مضاعفــة العدد اجــ�Ù للمهنيÐ، ل] � نقــول مضاعفتهم ث�ث مرات.
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ــب إرادة  ــا يتطل ــة. وهــو � رأين ــة ا�واطن ــا للصح ــ´ح م�وع ــة اليســار نق ــا � فيدرالي إنن

لحاجيــات  ا�ســتجيبة  الصحيــة  العموميــة  الخدمــة   � الحــق  تدعــم  وطنيــة  سياســية 

وتطلعــات ا�واطنــÐ وا�هنيــÐ، عــÃ تصميــم متوافــق بشــأنه ومرتــب � أولوياتــه الوطنيــة 

والجهويــة، يحــدد إجراءاتــه وتطبيقاتــه ومؤÁاتــه والنتائــج ا�طلوبــة وفــق مخطــط زمنــي، 

الصحــة  مــ�وع  لتحقيــق  والتعديــل  والتقييــم  وا�راقبــة  التتبــع  آليــات  ضبــط  مــع 

ا�واطنة.

ــات  ــÐ الج�ع ــن ب ــدل وا�ســاواة والتضام ــادئ الع ــ± أســاس مب ــذا ا�ــ�وع ع ــوم ه ويق

وا�فــراد، والتوزيــع العــادل للخدمــات وم�ءمتهــا مــع حاجيــات ا�واطنــÐ. ونعتــÃ أن ذلــك 

Ýثــل عنــØا أساســيا للتــوازن وا�ســتقرار والت�ســك ا�جتمعــي ولبنــة ×وريــة لبنــاء 

الدولــة ا�جت�عية التي نناضل مــن أجل بلوغها.

إننــا، � فيدراليــة اليســار، نعتــÃ أنــه لــ] يتــم ضــ�ن الحــق � الصحــة لكافــة ا�واطنــات 

،Ðوا�واطن

ــم  ــول قي ــي ح ــق وطن ــ� Áوط تواف ــ�ل توف ــن خ ــة م ــة للصح ــة وطني ــرار سياس 32. إق

ــط  ــدى ا�توس ــ± ا� ــق ع ــة طري ــع خارط ــة، ووض ــة الصحي ــذه السياس ــاء ه ــزات بن ومرتك

ــذي يجــب أن يســهر  ــداول الســيا� الحكومــي، ال ــد وخــارج الزمــن ا�نتخــا¤، والت والبعي

ــة،  ــا تفاعــ� مــع ا�ســتجدات الصحي ــا وتعديله ــذ الســليم للخارطــة مــع تقوÝه عــ± التنفي

́اتيجيات  ــ�زم ل�ســ ــم ال ــة والتقيي ــام با�تابع ــط ا�ســؤولية با�حاســبة والقي مــع ×ورة رب

ا�ســطرة، وإصدار تقرير وطني ســنوي حول الحالــة الصحية الوطنية.

ــة  ــات وبني ــة وخدم ــج صحي ــعة وبرام ــات واس ــة بص�حي ــة للصح ــة جهوي ــرار سياس 33. إق

استشــفائية م�ùــة ل¿وضاع الوبائيــة والحاجيات الع�جيــة والخصوصيات الجهوية.

الدولــة � مجــال  بالتأكيــد عــ± مســؤولية  ́اتيجية اجت�عيــة للصحــة  اســ 34. وضــع 

ــا  ــة بعمــق عــادل ومتكافــئ اجت�عي ــار الصحــة مرفقــا عامــا وخدمــة عمومي الصحــة واعتب

ومجاليــا بــÐ كل ا�واطنÐ من أجــل مصالحة ا�واطنÐ مــع منظومتهم الصحية.

:îوبهــدف تحقيــق ذلك، نق´ح ما ي

ــة  ــة مرتبط ــن أن الصح ــا م ــة، انط�ق ــات العمومي ــب كل السياس ــة � قل ــل الصح 35. جع

ــوارد  ــن ا� ــن (تكوي ــم)، وبالتكوي ــة (التعلي ــة)، وبال´بي ــة (الف�حــة، ا�حــواض ا�ائي بالتغذي

الب�يــة الصحيــة الكفــؤة)، وبالثقافــة، وبالرياضــة، وبالتجهيــز، وبالســكن، وبالطاقــة، 

وبالبيئــة، وبا�وارد ا�الية...؛

اقتراحاتنا:

35



FEDERATIONDEGAUCHE WWW.ERRISSALA.MA

36. تأهيــل القطــاع العام الصحي وجعلــه قاطرة لتنمية القطــاع الصحي ككل؛

37. دمقرطــة الخدمــات الصحيــة وجعلها � متناول كافــة Áائح ا�جتمع؛

ــكل  ــ± ش ــارية ع ــ� الس ــارية وغ ــراض الس ــن ا�م ــة م ــوى للوقاي ــة قص ــاء أهمي 38. إعط

برامج مــا بÐ قطاعية؛

ــة  ــة مجالي ــ�ن تغطي ــة لض ــارة وا�تنقل ــة الق ــات الصحي ــبكة ا�ؤسس ــم ش ــادة تنظي 39. إع

عادلة؛

40. إدمــاج القطاعÐ العام والخاص وضــ�ن تكامله�؛

́اتيجية للتكفل بالحا�ت ا�ســتعجلة؛ 41. إعــداد اســ

42. الرفــع التدريجــي �يزانيــة وزارة الصحة لتصل %12 من ا�يزانيــة العامة للدولة؛

ــا،  ــا عا�ي ــارف عليه ــو متع ــ� ه ــاملة ك ــة الش ــة الصحي ــم التغطي ــدف تعمي ــق ه 43. تحقي

ــاذ  ــت إنق ــس الوق ــو � نف ــاملة ه ــة الش ــة الصحي ــدف التغطي ــون ه ــب أن يك ــث يج بحي

ــ�ج  ــف الع ــع تكالي ــة ودف ــرض وا�صاب ــات ا� ــه مضاعف ــاب وتجنيب ــض أو ا�ص ــاة ا�ري حي

ا�فاجئــة التــي قــد تهــوي بــه إÂ مســتوى الفقــر (للتذكــ�، فبالرغــم مــن وجــود شــكل مــن 

ــبة  ــاÁة نس ــة مب ــؤدي بصف ــن � زال ي ــاÙ، فا�واط ــة الح ــة الصحي ــام التغطي ــكال نظ أش

%54 مــن تكاليف الع�ج)؛

44. إحــداث صنــدوق لتمويــل الخدمــات الصحيــة، Ýــول عــن طريــق نظــام التغطيــة 

́ابيــة، جبايــات متعلقــة بالتلــوث، جبايــات متعلقــة  الصحيــة، مســاهمة الج�عــات ال

ــرح،  ــâب والج ــ�، وبال ــوادث الس ــة بح ــر ا�تعلق ــة، الذعائ ــات الكحولي ــغ، با��وب بالتب

ا�دوية ا�ضادة ل¿عشــاب الضارة والح�ات؛

ــة  ــاع الصح ــÐ بقط ــب العامل ــتجيب �طال ــة يس ــة للصح ــة عمومي ــام وظيف ــداد نظ 45. إع

ــق  ــة وتحقي ــÃ الفعالي ــز ع ــوم التحفي ــار �فه ــادة ا�عتب ــم وإع ــ�ن كرامته ــة، بض العمومي

الصحية؛  ا�هداف 

ــن  ــع م ــة (الرف ــة الصحي ــوارد الب�ي ــداد ا� ــن أع ــع م ــة للرف ́اتيجية وطني ــ ــع اس 46. وض

أعــداد الطلبــة بكليات الطب، وطب ا�ســنان، والطلبة ا�مرضÐ)؛

́اتيجية عــ± ا�ــدى ا�توســط والبعيــد قصــد تأهيــل ا�ــوارد الب�يــة  47. وضــع اســ

ــة  ــة الجيني ــة، الهندس ــة التقوÝي ــاء، الجراح ــة ا�عض ــة (زراع ــات الحديث ــة � التقني الصحي

والوراثية، الهندســة البيوطبية،...)؛
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والتقنيــات  الدوائيــة  الصناعــة  إÂ مجــال  العمومــي  ا�ســتث�ر  مــن  توجيــه جــزء   .48

الصحية؛

ــا عــ± الوجــه  ــÐ مــن أجــل ا�ضطــ�ع Þهامه ــة والســلطة ال�زمت ــة ا�كان 49. إعطــاء الجه

ا�مثل؛

50. وضــع نظــام صارم �واكبة ومراقبــة القطاع الصحي وطنيا وجهويــا وإقليميا؛

للمنظومــة  التخطيــط والتقييــم  بــه مهــام  تنــاط  للصحــة  أعــ±  51. إحــداث مجلــس 

الصحيــة الوطنية. 

السكن:  .IV

إن فيدراليــة اليســار الدÝقراطــي تعتــÃ مظاهــر الســكن مــن أبــرز ا�ــؤÁات التــي تعمــق، 

� مغــرب اليــوم، الفــروق ا�جت�عيــة وتنتــج مظاهــر الحقــد والتفرقــة بــÐ ا�واطنــÐ. كــ� 

ــان  ــرم انس ــي تك ــة الت ــج ا�ندمج ــار الÃام ــÐ ا�عتب ــذ ب ــة � تأخ ــات التعم�ي أن السياس

ــدل ا�ــؤÁات التــي خــرج بهــا احصــاء العــام ا�خــ� عــ± أن أحزمــة  ــة. وت ́م البيئ وتحــ

عديــدة للفقــر والهشاشــة تنت� بهوامش ا�دن، كــ� تنت� � العاþ القروي.

ويكفــي أن ننظــر، عــ± ســبيل ا�ثــال، إÂ الســكن ا�جت�عــي، ليتبــÐ أنــه تحــول إÂ قطــاع 

ــم  ــة وبدع ــزة الدول ــون بأجه ــلطة وا�رتبط ــذون � الس ــه الناف ــتفيد من ــح، يس ــاري مرب تج

منهــا، عــÃ "التشــجيعات" التــي خصصتهــا الحكومــة، � إطــار برنامــج الســكن ا�جت�عــي، 

ــاوز  ــي تتج ــي، والت ــكن ا�جت�ع ــاع الس ــتثمرين � قط ــÐ ا�س ــÐ العقاري ــدة ا�نعش لفائ

حــدود السياســة الراميــة اÂ القضــاء عــ± معضــ�ت مــدن الصفيــح وتيســ� ولــوج الفئــات 

ذات الدخــل ا�حــدود إÂ مســاكن �ئقــة. وإذا كانــت العــÃة بالنتائــج، فــإن الواقــع الــذي 

ــقق  ــ�رات بش ــكان وتكديســهم � ع ــع الس ــل � تجمي ــة تتمث Çــه يكشــف صــورة قا نعاين

ــه  ́في ــة بال ــاءات الخاص ــâاء والفض ــاحات الخ ــا ا�س ــدم فيه ــاء تنع ــودة وأحي ــر للج تفتق

والرياضــة، وا�رافــق ا�جت�عيــة العموميــة التــي يجــب أن تتوفــر � أي حــي ســكني.ومن 

ــدأت  ــع؛ إذ ب ــك ا�جتم ــظ Çاس ــي ويحف ــاج ا�جت�ع ــق ا�ندم ــع أ�يحق ــذا الواق ــأن ه ش

 Ðحزمــة جغرافيــة للمهمشــ Âتتحــول التجمعــات الســكانية الخاصــة بالســكن ا�جت�عــي إ

ــة  ــاءات للبطال ــة، واÂ فض ــة وا�جت�عي ــطة ا�قتصادي ــن كل ا�نش ــÐ م ــا وا�حروم اجت�عي

والفقــر، مــع ما يتولد عن ذلك من عنف وســخط اجت�عي. 
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 � Ð́اتيجية ســكنية وتعم�يــة مندمجــة، تضمــن حــق ا�واطنــ إن الوضــع يقتــ> اســ

́م انســان والبيئة. لــذا نق´ح العمل ع±: الســكن، وتحقــق ا�ندماج ا�جت�عي، وتح

ــة  ــم لكاف ــكن الكري ــة الس ــتهدف إقام ــجمة تس ــاملة ومنس ــكنية ش ــة س ــع سياس 52. وض

ا�واطنــÐ، وتــóع وتــ�ة القضــاء عــ± دور الصفيــح وتســتدمج التهيئــات العمرانيــة 

ا��ùة.

53. إعــادة النظــر � ا�عايــ� التعم�يــة عــن طريــق تصميــم حــâي متكامــل عــ± 

ــه ســاكنة نشــيطة  ــا ســكنية تتجمــع في ــق أقطاب مســتوى الفضــاء الداخــî والخارجــي، يخل

تســاهم � Îو الحركة ا�قتصادية.

́فيهيــة وا�ســاحات الطبيعيــة والتشــج�  54. فــرض إلزاميــة تشــييد ا�رافــق ا�جت�عيــة وال

� كل مــ�وع للتعمــ� بكل أنواعه.

ــض  ــه � بع ــول ب ــو معم ــرار ماه ــ± غ ــكنية، ع ــة الس ــاص للتنمي ــدوق خ ــداث صن 55. إح

ــة  ــات العقاري ــة � ا�جــال، وخاصــة ا�ضارب ــة الصفــة ا�حتكاري ــدان، مــن أجــل محارب البل

وا�ؤسســات التمويلية.

56. ×ورة انفتــاح ا�ؤسســات والج�عــات ا�حليــة وا�ؤسســات التمويليــة العامــة � 

التنمــوي  البعــد  ا�عتبــار   Ðبعــ العقــاري عــ± محيطهــا ا�جت�عــي، وا�خــذ  ا�جــال 

ــل  ــات Çوي ــل اتفاقي ــة وتفعي ــا ا�ع�ري ــر  قدراته ــ± تطوي ــل ع ــكنية والعم ــة الس للعملي

ــز  ــة للتجهي ــ�كات الوطني ــياحي، وال ــاري والس ــرض العق ــة، كالق ــÁ Ðكاء الدول ــكن ب الس

الخ. والبناء،... 

ــكن �  ــاع الس ــ± قط ــة ع ــة ا�فروض ــومات الجبائي ــب والرس ــطرة الâائ ــد مس 57. توحي

×يبــة واحــدة، مــع تقويــم بعــض الثغــرات التــي شــابت القانــون الجبــاõ (وضــع قانــون 

جهوي).  õجبا

ــة  ــق لدعــم الفكــر التعــاوß وال´بي ــار ا�قتصادي-ا�جت�عــي كمنطل ــز عــ± الخي ́كي 58. ال

ــاج  ــة اÂ إنعــاش إنت ــة الرامي ــئ ا�ناطــق الحâي ــدة لتهي ــل الÃامــج الجدي ــة، وتفعي ا�جالي

الســكن ا�جت�عي وا�قتصادي داخل ا�دن.

ــ�  ــكن والتعم ــال الس ــة � مج ــات الوطني ــورة ا�تفاقي ــكنية � بل ــة الس ــ� السياس 59. تغي

مــع الدولــة والــ�كاء ا�جت�عيــÐ وا�قتصاديــÐ � ســن مســاطر واضحــة وا�ســتفادة مــن 

جــزء من التمويل.

38

اقتراحاتنا:



FEDERATIONDEGAUCHE WWW.ERRISSALA.MA

ــات ا�هتمــة  ــات الســكنية والجمعي ــة خاصــة بالتعاوني ــة تنظيمي 60. إصــدار نصــوص قانوني

Þجال الســكن، مراعاة لخصوصياتها وذلك من أجل حل إشــكالية توف� الســكن.

61. تبســيط مســطرة الحصــول عــ± ا�را` الصالحــة للبنــاء و�ســي� تلــك العائــدة �مــ�ك 

الدولــة (ا�را` التابعــة ل¿م�ك ا�خزنيــة، أرا` الج�عات، أرا` الوقف...).

́كة بــÐ مؤسســات الدولــة واطــارات (الجمعيــات، التعاونيــات...)  62. وضــع برامــج مشــ

ل�ســتفادة مــن الصفقــات العموميــة والصفقــات الخصوصيــة التــي تهتــم بالســكن لفائــدة 

الفئــات ذات الدخــل ا�حــدود، وتعميمها ع± كافة ا�تâرين من الســكن غ� ال�ئق.

63. ضــ�ن إيصــال ا�ــاء الــ�وب كحــق أســا� مــن حقــوق ا�نســان ا�غــر¤ والســهر عــ± 

أن يكــون إنتاجــه وتوزيعه من طرف الدولــة أو الج�عات ا�حلية.

64. ترســيخ مفهــوم ا�قاولــة ا�واطنــة، وذلــك بواســطة برنامــج عمــراß يــزود الســوق 

́م، مــن جهــة، معايــ� الجــودة التــي تســتجيب للــ�وط  العقاريــة بســكن �ئــق يحــ

ــي  ــكاß ويلب ــور الس ــب التط ــا يواك ــاء عمراني ــق فض ــرى، يخل ــة أخ ــن جه ــانية، وم انس

الحاجيــات السوســيو اقتصادية للمدن.

ــا  Þ ،ــي ــكن ا�جت�ع ــاع الس ــة � قط ــة ا�نتهج ــاملة للمقارب ــة والش ــة العميق 65. ا�راجع

يضمــن ا�من ا�جت�عي للســاكنة، ويحفظ Çاســك ا�جتمع.
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إن فيدراليــة اليســار، انط�قــا مــن متابعتهــا لواقــع حقــوق انســان والحريــات با�غــرب، وتــØف 

ــا �لفــات  ــا الفــردي أو الج�عــي، وطبيعــة معالجته الســلطات اتجــاه م�رســتها، ســواء � طابعه

حقــوق انســان، تســجل  أن  ا��رســة � تــزال، � العديــد مــن الحــا�ت، تتــم خــارج الضوابــط 

ــ� تســجل أن  ــوق انســان. ك ــة بحق ــة ذات الصل ــم الكوني ــع القي ــام م ــارض ت ــة، و� تع القانوني

ــاع  ــم بأوض ــي تهت ــة الت ــة والدولي ــ�ت الوطني ــر ا�نظ ــع تقاري ــا م ــة، � تعامله ــة ا�غربي الدول

حقــوق انســان والحريــات، إمــا تتجاهلهــا أو تتعاطــى معهــا بشــكل انتقــاõ، و� تســتتبعه 

ــة  ــة القانوني ــف ا�نظوم ــة تخل ــك، تســجل الفيدرالي ــة إÂ ذل بإجــراءات للمعالجــة الفورية.وإضاف

عــن مضامــÐ ا�واثيــق الدوليــة لحقــوق انســان � العديــد مــن ا�جــا�ت، وعــ± رأســها حقــوق 

ــة  ــاب، خاص ــن العق ــ�ت م ــات اف ــج سياس ــتمرار نه ــدة، واس ــة ا�عتم ــة الجنائي ــرأة، والسياس ا�

فيــ� يتعلــق بالخروقات الصادرة عن الجهــات التابعة للدولة.

وتتجــ± تلــك الخروقــات عــ± مســتوى  الحقــوق السياســية وا�دنيــة � اســتمرار التضييــق عــ± 

ــب النشــطاء الشــباب �  ــÐ وأغل ــÐ وا�دون ــت الصحافي ــي طال ــات وظاهــرة ا�عتقــا�ت الت الحري

الحــراكات الشــعبية عــ± ا�ســتوى الوطنــي، وإدانتهــم بأحــكام قاســية، وشــيوع ظاهــرة الشــطط 

� اســتع�ل الســلطة � ع�قتها بتدب� حالــة الطوارئ الصحية.

́اجــع كانــت بــارزة  وعــ± مســتوى الحقــوق ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة والثقافيــة، فــإن مظاهــر ال

ــذي  ــغيل ال ــغل والتش ــال الش ́دي، ومج ــ ــن ال ــدا م ــرف مزي ــذي يع ــم ال ــال التعلي ــï � مج أك

ــة وهشاشــة الع�قــات الشــغلية، باضافــة إÂ تراجعــات لهــا ع�قــة  يشــهد ارتفــاع معــدل البطال

بالحــق � الصحة والحق � الســكن وغ�ه�.

́اجعــات، وذلــك � ظــل اســتمرار عــدد مــن  وجــاءت جائحــة كورونــا لتعــري أكــï مظاهــر تلــك ال

ا�نتهــاكات، مــن قبيــل ا�عتقــا�ت التــي تطــال الصحافيــÐ والحقوقيــÐ وا�دونــÐ ونشــطاء 

ــار. كــ�  ــا العق ــن يفضحــون الفســاد ومافي ــة إÂ النشــطاء الذي ــة، باضاف ا�حتجاجــات ا�جت�عي

تفــ; الفقــر بســبب توقــف ا�نشــطة ا�قتصاديــة أو تقليصهــا، وتجلــت بوضــوح هشاشــة 

ا�نظومــة الصحيــة وقصورها عن ضــ�ن أمننا الصحي.

من أجل ضمان حقوق اإلنســان وحمايتها والنهوض بها

35
إجراء
35
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ــة وا�حــزاب  ــات الحقوقي ــي، اســتهداف بعــض الجمعي ــم الوضــع الحقوق ــÐ مظاهــر تفاق ومــن ب

اليســارية والنقابــات الع�ليــة عــن طريــق حرمانهــا مــن وصــو�ت ايــداع وا�متنــاع عــن تســلم 

ــع  ــم، وقم ــق � التنظي ــاكا للح ــل انته ــا Ýث ــو م ــا؛ وه ــة به ــد الخاص ــيس أو التجدي ــات التأس ملف

اللمواطنÞ ÐــÃر فرض تداب� الطوارئ.

́اجــع عــن السياســات ا�تبعــة �  ــب بال ــا تطال ــذا الوضــع، فإنه ــه له ــة اليســار، إذ تنب إن فيدرالي

هــذا ا�يــدان، والتــي تتســم با�ســتمرار � انتهــاك حقــوق انســان، �ن هــذا ا�نحــى الســلبي قــد 

يفاقــم حالــة ا�حتقــان وÝكــن أن يــؤدي إÂ انفجــارات اجت�عيــة، خاصــة مــع التداعيــات التــي 

.èخلفتهــا الجائحــة عــ± ا�وضاع ا�قتصادية وا�جت�عيــة للعديد من ا�

ــة  ــة حقوقي ــة إÂ مقارب ــا�، والحاج ــل ا�ؤسس ــي والخل ــاص الت�يع ــر الخص ــدد مظاه ــام تع وأم

مبنيــة عــ± ا�واثيــق والصكــوك الدوليــة لحقــوق انســان لح�يــة الحقــوق والحريــات والنهــوض 

بهــا، فــإن فيدراليــة اليســار الدÝقراطــي، مــن منطلــق الســعي ا�ســؤول للنضــال مــن أجــل  

:îح�يــة هــذه الحقــوق والنهوض بها، ســتعمل مع كل ا�طــراف ذات ا�صلحة ع± ما ي

1.  م�ءمــة الت�يعــات والقوانــÐ الوطنية مع ا�واثيق الدولية لحقوق انســان، وت�يع ســمو 

الدولية. ا�عاي� 

2.  ا�صادقــة عــ± ا�تفاقيــات الدولية، تفعي� لديباجة الدســتور كآلية لح�يــة الحقوق والحريات.

3.  ا�صادقــة عــ± الÃوتوكــول ا�ختياري ا�لحــق بالعهد الدوÙ حول الحقوق السياســية وا�دنية 

بشــأن إلغــاء عقوبة اعــدام، وا�صادقة ع± اتفاقيــة ا�حكمة الجنائية الدوليــة، وا�تفاقية رقم 87 

الصــادرة عن منظمــة العمل الدوÙ الخاصة بالحريــات النقابية.

4.  رفــع جميــع أشــكال التحفــظ عن ا�تفاقيات التــي صادق عليها ا�غــرب (اتفاقية القضاء ع± 

جميــع أشــكال التمييز ضد ا�رأة...).

5.  إلغــاء العقوبــات الحبســية � قضايا النــ� وتخفيف الغرامات.

6.  م�ءمــة وضــع ا�جلــس الوطني لحقوق انســان مع معاي� ا�ؤسســات ا��ثلة � الدول 

الدÝقراطية.

7.  اèاع بتنفيــذ توصيــات هيئــة انصاف وا�صالحــة، وتفعيل كافة التوصيــات حول ا�نتهاكات 

الجســيمة، وتوصيات لجان حقوق انســان التابعــة ل¿مم ا�تحدة.
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8. إلغــاء جميــع التقييــدات العمليــة والقانونية التي تحد بصورة تعســفية من حــق التنظيم وا�جت�ع 

وحــق التعب� والن�.

 � Ð9. اتخــاذ إجــراءات جديــدة للمراقبة والحد من أع�ل العنف والتعذيب ا��رســة ضــد ا�عتقل

الســجون وأماكــن ا�حتجــاز، والقطع مع التدخ�ت القمعية ضد أشــكال ا�حتجاج الســلمي.

10. مراجعــة قانون ا�ســطرة الجنائية لتأمــÐ الض�نات ا�ساســية للمحاكمة العادلة.

11. مراجعــة القانــون الجنــاÞ õا يت�ءم والتطورات � مجــال الحقوق والحريات.

12. مراجعــة قانــون الســجون، وإعادة النظر � برامج تكويــن رجال ال�طة والدرك وحراس 

الســجون، � اتجــاه ا�نفتــاح ع± التطورات العا�يــة ا�تعلقة بأســاليب التعامل مع الجرÝة 

.Ðوالجانح

13. تقويــة الض�نــات القانونية وا�ســطرية ضد انتهاكات حقوق انســان.

́ام حقوق جميع ا�طراف، مؤسســاٍت وأفراداً وج�عاٍت،  ́ام تطبيــق القانون واح 14. ضــ�ن احــ

́اتيجية وطنية �ناهضــة اف�ت من العقاب والعمل عــ± تطبيقها. وإقــرار اســ

́ام مقتضيات ا�عاي� الدوليــة ذات الصلة بالحقــوق ا�قتصادية وا�جت�عية  15. إعــ�ل واحــ

والثقافيــة والبيئية.

16. الكشــف عــن الحقيقــة بإخبار الرأي العام وا�نظــ�ت الحقوقية بال�ئحة الكاملة �ســ�ء الذين 

تــم اســتج�ء الحقيقــة عن مص�هم، وكذا الحا�ت التي Çت دراســتها، والعمــل ع± رفع الóية عن 

ملــف الشــهيد ا�هدي بنÃكة، وإجــ�ء الحقيقة كاملة � كافــة ا�لفات العالقة.

17. إدمــاج ال´بيــة ع± حقوق انســان � برامــج تكوين القضاة ورجال الســلطة ومنفذي القانون.

18. ترســيخ ثقافــة حقــوق انســان، بتطوير وتعميم برنامــج ال´بية عليها، � ا�ؤسســات التعليمية 

والتكوينية ودور الشــباب واعــ�م العمومي وادارة وغ�ها.

19. حفــظ الذاكــرة وإعــادة بنــاء التاريخ ا�غر¤، � أفق جÃ كافة أنواع الــâر ا�عنوي الذي لحق 

والج�عات. ا�فراد 

20. ســن ض�نــات قانونيــة لح�ية ا�دافعÐ عن حقوق انســان، مع التنصيص عــ± عقوبات زجرية 

قاســية ضد ا�اســÐ بهم وبنشاطهم.

21. تقويــة دور وفعاليــة عمل مؤسســات ا�ســاعدة ا�جت�عية، وتخصيص ا�ــوارد ا�الية والب�ية 

الكافيــة لح�ية الطفولة.
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22. ا�هتــ�م با�شــخاص � وضعيــة إعاقة، باســتحضارهم � كافة الت�يعات، Þــا يضمن لهم الولوج 

إÂ كافــة ا�رافــق والخدمات، خاصة التعليم والصحة والشــغل وا�نشــطة الرياضية.

23. وضع جهاز ا�ســاعدة ا�جت�عية رهن إشــارة عائ�ت ا�شــخاص � وضعية إعاقة كل� تطلب 

ا�مــر تدخله ومســاعدة ذويهــم � التغلب ع± ا�صاريــف الطبية التي يســتدعيها وضعهم الصحي.

24. ا�هتــ�م بوضعيــة ا�ســنÐ والعجزة بإنشــاء ا�زيد من ا��جئ �حتضانهم، وتحســÐ الخدمات 

ا�قدمــة إليهــم، وإدخــال ا�هت�م بهم ضمن مهام ا�ؤسســة ا�جت�عية التي ينبغــي تعزيز مواردها 

الب�يــة وا�اليــة، ضفاء الفعاليــة والجدية ع± دورها.

25. تقويــة الدعــم ا�ادي وا�عنــوي لفائدة الجمعيات النســائية، ووضع معاي� موضوعية لتشــجيع 

عمل الجمعيــات الجادة منها.

26. اعتــ�د القواعــد ا�عيارية الدولية لحقوق الســجناء وتحســÐ أوضاعهم Þــا يضمن كرامتهم 

انســانية، وذلــك مــن خ�ل تقوية الرقابة القضائية ع± الســجون، وإعــادة النظر � طريقة إدارة 

ا�راكــز الســجنية، لتلعــب دورها � اص�ح وإعادة إدمــاج نز�ئها � ا�جتمع.

27. إعــادة النظــر � منهجيــة عمل الهيــأة العليا ل�تصال الســمعي البØي(الهاكا) وكيفيــة تدخلها، Þا 

يفرض ا�لتزام بتفادي بث الوســائل الســمعية البØية لÃامج تعادي حقوق انســان ك� هي 

متعــارف عليهــا عا�يــا، وتناهض ال´بية ع± القيم انســانية الفض±.

44



فــي حقــوق الجالية المغربيــة بالمهجر:  

FEDERATIONDEGAUCHE WWW.ERRISSALA.MA

تتشــبث فيدراليــة اليســار بâورة ا�رتقاء بحقــوق الجالية ا�غربيــة با�هجر، داخل الوطن و� 

مهاجرهــا. ومن أجل ذلك، ســتعمل ع±:

28. تحســÁ Ðوط ا�ســتقبال � القنصليات، وتســهيل ا�ســاطر واجراءات ل�ســتفادة من الخدمات 

العمومية.

́شــيح، بإصدار  29. تفعيــل حــق ا�شــاركة السياســية �بناء الجاليــة ا�غربية، Þا فيها حق التصويت وال

قانــون منظم �ا ورد � الفصل 17 من الدســتور.

30. ضــ�ن التمثيليــة الحقيقيــة والدÝقراطيــة للمهاجرين بالخارج.

 Ãتنميــة حقيقية للبلد، ودمقرطة الدولــة وا�جتمع، ع Ã31. إيجــاد حلــول جذريــة �شــكل الهجرة، ع

إص�حات سياسية ودســتورية عميقة.

32. مســاندة ا�هاجريــن � نضا�تهم ضد العنØيــة وا�س بالكرامة.

33. الدفــاع عن حــق ا�واطنة الكاملة �غاربــة ا�هجر هنا وهناك.

 Ðعمليــة العبــور، وخلق شــباك وحيد داخل ا�غرب، لقضاء أغــراض ا�غاربة ا�قيم Ð34. تحســ

بالخارج.

35. العنايــة با�ناهــج الدراســية ا�وجهة إÂ أبنــاء ا�غاربة با�هجر، Þا يرســخ الهوية ا�غربية 

ا�نفتحــة، وا�ؤمنــة بقيــم ا�خت�ف والتعدد والتســامح والتعايش الســلمي، ويكرس حس ا�واطنة.
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ــي  ــة الت ــو�ت البنيوي ــتيعاب التح ــم واس ــط وفه ــتقبل ضب ــل � ا�س ــاق العم ــد آف ــب تحدي يتطل

ــة،  ــة والثقافي ــة وا�مني ــية وا�جت�عي ــة والسياس ــتويات ا�قتصادي ــ± كل ا�س ــاþ ع ــها الع يعيش

ــة  ùــات القا ــع كل السياس ــرص تض ــن ف ــدوÙ م ــي وال ــي واقليم ــياق الوطن ــه الس ــا يتيح وكل م

عــ± ا�حــك، Þا يطرحه ذلك من تحديــات ع± الحركة السياســية ا�غربية عامة.

مــن أهــم تحديــات مــ�وع فيدراليــة اليســار، عــ± ا�ســتوى الســيا� وا�جت�عــي وا�قتصــادي 

والثقــا� والحقوقــي، تلــك التــي تتعلــق بكيفيــة تحقيــق ا�ســاواة بــÐ الجنســÐ كقيمــة أساســية 

مــن القيــم التي Çيز ا�جتمــع الحدا' الذي تهدف الفيدراليــة إÂ تحقيقه.

ونحــن ننطلــق، � ذلــك، مــن أنــه � Ýكــن �ي مجتمــع أن يحقــق طموحــه � التنميــة والتقــدم 

 Ðقصــاء والتهميــش. لــذا، فنحــن حــإذا كان نصــف قــواه الحيــة -نســاؤه- يعــاß مــن التمييــز وا

ــا الحقــوق النســائية وا�ســاواة  ــإن قضاي ــل مــن أجــل التقــدم، ف ــا اليســاري كبدي نطــرح م�وعن

ــف  ــ± مختل ــا ع ــدم ب�دن ــد أن تتق ــن نري ــاغ، ونح ــه؛ إذ � يستس ــد � صلب ــÐ توج ــÐ الجنس ب

والثقافيــة  وا�جت�عيــة  ا�قتصاديــة  الحيــاة  هامــش  عــ±  النســاء  تبقــى  أن  ا�ســتويات، 

والسياســية، أي دون أن تتمتــع با�واطنــة الكاملــة ودون مســاواة بــÐ الجنســÐ � الحقــوق 

والواجبات.

 Ðص�حــات، عــ± مســتوى القوانــلقــد تــم خــ�ل العقــود ا�خــ�ة القيــام بسلســلة مــن ا

ــات  ــار والتداعي ــÐ الجنســÐ. لكــن اôث ــز ا�ســاواة ب ــ� لتعزي ــات، واتخــاذ بعــض التداب والت�يع

ــرأة  ــي للم ــة � الوضــع ا�جت�ع ــة هيكلي ــن هشاش ــت ع ــا أبان ــن جائحــة كورون ــت ع ــي ترتب الت

وعــن عــدم نجاعــة السياســات العموميــة � هــذا ا�جــال. فلــم تنفــع � اص�حــات القانونيــة و� 

كوفيــد  جائحــة  عــرت  فقــد   .Ðالجنســ  Ðبــ الحقوقيــة  الهــوة  ردم   � ا�تخــذة  التدابــ� 

19 حجــم الفــوارق بــÐ الجنســÐ � العديــد مــن ا�جــا�ت، مــن قبيــل الصحــة، والشــغل، 

ــة،  ــدر�، وا�مي ــدر ا� ــا[ات، واله ــج الق ــتغ�ل، وتزوي ــف وا�س ــن العن ــة م ــة، والح�ي والعدال

والفقــر، والنظرة الدونية... إلخ.

من أجل معاجلة هيكلية لقضية املســاواة وإقرار املناصفة وضمان كرامة النســاء

20
إجراء
20
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ــة، كــ� تكشــفه  ــب العا�ــي للفجــوة الجندري ́تي ــب متأخــرة � ســلم ال ــ�ل ا�غــرب �رات إن احت

ــده  ــ� ترص ــا، ك ــÐ � ب�دن ــÐ الجنس ــاواة ب ــع ال�مس ــة لواق Çــورة القا ــة، والص ــر الدولي التقاري

التقاريــر الوطنيــة (تقاريــر ا�جلــس ا�قتصــادي وا�جت�عــي والبيئــي، وا�جلــس الوطنــي لحقــوق 

انســان...)، يجــدان تفســ�ه� � ضعــف نســبة ا�شــاركة ا�قتصاديــة للنســاء، لضعــف نشــاطهن 

ا�نتــج للخــ�ات وÇركــزه � عــدد محــدود مــن ا�هــن أو � أنشــطة غــ� مثمنــة أو غــ� معــ´ف 

بهــا كأنشــطة اقتصاديــة مــدرة للدخــل. وبســبب هــذا الوضــع وكــذا بســبب ضعــف ولــوج النســاء 

ــة  ــة ا�جت�عي ــ� فرصهــن � ا�ســتفادة مــن التغطي ــص إÂ حــد كب ــكل، تتقل لســوق الشــغل ا�هي

والصحيــة. كــ� تعــاß الفتيــات دون الخامســة عــ�ة مــن التشــغيل ا�بكــر، ا�مــر الــذي يحرمهــن 

مــن طفولتهــن ومــن حقهن � التعليــم والتكوين، وهو ما يفاقم ظاهــرة تأنيث الفقر.

ــا  ــائدة عنه ــة الس ــورة النمطي ــوß والص ــي والقان ــادي وا�جت�ع ــرأة ا�قتص ــع ا� ــة وض إن هشاش

ــه  ــف أنواع ــوع ا�جت�عــي Þختل ــم عــ± الن ــف القائ ــن العن داخــل ا�جتمــع ا�غــر¤ تجعــ�ن م

ا�نــزل   � تواجدهــا؛  فضــاءات  كل  و�  ا�جت�عيــة،  ال�ائــح  مختلــف   � متفشــية  ظاهــرة 

ــن  ــد اســتفحلت هــذه الظاهــرة زم ــن... وق ــل ومعاهــد الدراســة والتكوي ــكان العم والشــارع وم

 Ếة الحجــر الصحــي، حيــث عانــت النســاء مــن العنــف الجســدي والنفــ الوبــاء، خصوصــا � فــ

ــة  ــف محدودي ــا كش ــو م ــبوق. وه ــ� مس ــكل غ ــي بش ــادي والرقم ــوß وا�قتص ــÊ والقان والجن

النســاء،  ضــد  العنــف  Þحاربــة  ا�تعلــق   103  .13 القانــون  نجاعــة 

الــذي دخــل حيــز التنفيذ � فÃايــر 2018، � الحد من الظاهرة بلــه القضاء عليها.

ــا،  ــ± مجتمعن ــلبا ع ــس س ــة، وينعك ــرأة ا�غربي ــاß منها� ــذي تع ــادم ال ــع الص ــذا الواق ــام ه أم

ــار إ� أن نجعــل مــن  ــا وازدهارهــا، � يســعنا � فيدراليــة اليس ويكبــح تطلعاتنــا لتقــدم ب�دن

́اتيجيا وم�وعــا غــ� قابــل للتأجيــل. ومــن أجــل ذلــك،  قضيــة ا�ســاواة بــÐ الجنســÐ رهانــا اســ

:îنق´ح ما ي

1. إصــدار ت�يعــات وقوانــÐ مت�ùــة مــع ا�عايــ� الدوليــة لحقــوق ا�ــرأة وا�واثيــق ذات 

الصلــة التي صــادق عليها ا�غرب.

2. التصديــق عــ± ا�تفاقيــات وا�واثيــق الدوليــة الضامنــة لحقــوق ا�ــرأة، ورفــع كل صيــغ 

التحفــظ عــ± اتفاقيــة القضــاء عــ± جميــع أشــكال التمييــز ضــد ا�ــرأة (ســيداو)، وم�ءمــة 

كافة الت�يعــات الوطنية معها.
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3. ترجمــة مقتضيــات الفصــل 19مــن دســتور 2011 التــي تنــص عــ± ا�ســاواة � الحقــوق 

وإقــرار ا�ناصفــة، إÂ قوانــÐ وإجراءات ذات تأث� إيجا¤ ع± مســتوى واقع ا�رأة.

ــف  ــكال العن ــن كل أش ــرأة م ــة ا� ــق بح�ي ــوß ا�تعل ــار القان ــاملة لòط ــة الش 4. ا�راجع

وفــق ا�عايــ� الدولية � أبعادهــا الوقائية والح�ئية والزجريــة والتكفلية.

ــطرة  ــة ومس ــطرة مدني ــف؛ مس ــا العن ــاء ضحاي ــدة النس ــة لفائ ــطرة مزدوج ــداث مْس 5. إح

جنائية.

6. إلغــاء الفصلــÐ 490 و491 مــن القانــون الجنــاõ اللذيــن، بتجرÝهــ� للع�قــات الجنســية 

الرضائيــة وغــ� الرضائيــة خــارج إطــار الــزواج، يقفــان حاجــزا أمــام حــق النســاء � التبليــغ 

ا�غتصاب. عن 

ــأن �  ــو الش ــ� ه ــاء، ك ــد النس ــزا ض ــن Çيي ــي تتضم ــة الت ــانة القانوني ́س ــة ال 7. مراجع

تزويــج القا[ات، والتعدد، وتقســيم ا�متلكات...

́اتيجيات والسياســات  8. تفعيــل مبــدأ ا�ســاواة بــÐ النســاء والرجــال � جميــع ا�ســ

العموميــة، مــع اعت�د مــؤÁات تتبع النوع ا�جت�عــي تنفيذا وتقيي�.

9. اعتــ�د أدوات ناجعــة ومــؤÁات تنســجم مــع ا�تفاقيــات وا�عايــ� الدوليــة التــي 

ــا  ــة باعتباره ــاة ا�قتصاديّ ــال � الحي ــاء والرج ــÐ النس ــاواة ب ــة ا�س ــق فعليّ ــمح بتحقي تس

وســيلة للحد من التفاوتات.

والرياضــة،  التعليــم، واعــ�م،  ا�طــراف � مجــال  بــÐ كل  تعاقــد وطنــي  إبــرام   .10

ــ�  ــ± ن ــل ع ــرأة، والعم ــة للم ــور النمطي ــة الص ــراط � محارب ــا  ل�نخ ــة... وغ�ه والثقاف

ا�ساواة. ثقافة 

11. جعــل مشــاركة النســاء � النشــاط ا�قتصــادي أولويــة أساســية، والعمــل عــ±  إطــ�ق 

برنامج عمل مندمج ضّد تشــغيل الفتيات دون ســن الشــغل.
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 Ðالنســاء والرجــال، والتوفيــق بــ Ð12. توفــ� إطــار مناســب للمســاواة ا�قتصاديــة بــ

ا�ســؤوليات ا�هنية والعائلية.

13. تعزيــز ومواكبــة ا�قاولة النســائية، ودعم ومواكبة أنشــطة ا�رأة ا�درة للدخل.

14. تعزيــز الح�يــة ا�جت�عيــة للمرأة، ورصد ميزانيات خاصــة لصحتها.

ــ�م  ــل، وا�هت ــال العم ــرأة � مج ــه ا� ــرض ل ــذي تتع ــتغ�ل ال ــكال ا�س ــة أش 15. محارب

بتشــغيل النساء ا�عي�ت �èهن.

16. تشــجيع Çــدرس الفتيــات، خصوصــا � العــاþ القــروي، وتوفــ� Áوط الحــد مــن الهــدر 

بينهن. ا�در� 

ــات  ــن خدم ــتفادة م ــم ا�س ــاء، وتعمي ــدة النس ــة لفائ ــل � الصح ــق الكام ــ�ن الح 17. ض

انجابية. الصحة 

القرويــة، وتجويــد خدمــات الصحــة  التحتيــة الصحيــة � ا�ناطــق  البنيــة  18. تقويــة 

انجابية.

́اتيجية فعالة وناجعة �حاربة ا�مية لفائدة النســاء. 19. وضــع اســ

ــادف  ــوي اله ــل الجمع ــم العم ــداع، ودع ــل واب ــائية # العم ــادرات النس ــجيع ا�ب 20. تش

لخدمــة قضايا ا�ــرأة وتطلعاتها للمســاواة والعيش الكريم.
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ــا  ــØا معوق ــأ، عن ــن خط ــÃت، ع ــا اعتُ ــي طا� ــة، الت ــة البيئ ــتدامة وح�ي ــة ا�س ــا التنمي إن قضاي

للنمــو ا�قتصــادي، أصبحــت اôن ×ورة � مواجهــة الطــوارئ البيئيــة التــي مــا فتئــت تداعياتهــا 

. تهــدد الحياة ع± الكوكب ا�̀ر

ــات  ــار وا�حيط ــوث ا�نه ــامة وتل ــازات الس ــاث الغ ــة وانبع ــïوات الطبيعي ــرط لل ــتغ�ل ا�ف فا�س

ــرارة ا�رض  ــة ح ــاع درج ــية، كارتف ــة قاس ــ�ات مناخي ــن تغ ــا م ــج عنه ــا ينت ــة وم ــة ا�ائي والفرش

ــات  ــ�ل التوازن ــرة واخت ــاف والهج ــ�ب والجف ــة لل ــاه الصالح ــح ا�ي ــات وش ــق والفيضان والحرائ

ايكولوجيــة وا�مــراض ا�ختلفة، ســتؤدي حت� إÂ اســتحالة العيش فوق كوكب ا�رض.

ــة، ووضعــه تصــورا وأهدافــا  ــدوÙ بخطــورة التحــو�ت البيئي وعــ± الرغــم مــن وعــي ا�جتمــع ال

ــات  ــج وا�خطط ــل الÃام ــع بتفعي ــرف الجمي ــن ط ــزام م ــإن ا�لت ــتدامة، ف ــة ا�س ــا التنمي عنوانه

واôليــات التي من شــأنها تحقيق هذه ا�هــداف يبقى ضعيفا.

و� ا�غــرب، بالرغــم مــن اعتــ�د ا�يثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة ا�ســتدامة � عــام 2010، ظلــت 

اجــراءات التــي تــم تنفيذهــا محــدودة، وزخــم اصــ�ح قــد نفــذ. ويبــدو أن ا�هــداف ا�وليــة 

ا�ســطرة أصبحت أقل فأقل قابليــة للتحقيق.

وانط�قــا مــن مرجعيــة فيدراليــة اليســار الفكريــة ا�بنيــة عــ± قيــم التضامــن بــÐ ا�فــراد 

ــال  ــة احتياجــات الحــا× دون ا�ســاس بقــدرة ا�جي ــروم تلبي ــال، وهــو نهــج ي وا�جــا�ت وا�جي

القادمــة عــ± تلبيــة احتياجاتهــا، مــن خــ�ل إيجــاد التــوازن الصحيــح بــÐ ح�يــة البيئــة 

والتنميــة ا�قتصاديــة والتقــدم ا�جت�عــي وا�ســتغ�ل ا�مثــل للنمــو ا�قتصــادي الــâوري 

لرفاهيــة ا�واطــن وبــÐ القيــود التــي تفرضهــا حــدود الكوكــب لتجديــد مــوارده وامتصــاص 

ــة  ــب السياســات العمومي ــع جوان ــي � جمي ــج البعــد البيئ ــرى أن دم ــة ت ــإن الفيدرالي ــوث، ف التل

́اتيجيات القطاعيــة أصبح أمــرا ملحا أكï من أي وقت م!. وا�ســ

للــïوات  ا�مثــل  وا�ســتغ�ل  ا�ســته�ك  عقلنــة  عــ±  للفيدراليــة  البيئــي  الÃنامــج  ويرتكــز 

الطبيعيــة وتدويــر النفايــات مــن خــ�ل ا�قتصــاد الدائــري ووضــع سياســة مائيــة وزراعيــة 

الســواحل  التصحــر وتــآكل  الطاقــي ومحاربــة  التحــول  الســاكنة وتóيــع  تضمــن حاجيــات 

البحرية وتلوث الفرشــة ا�ائية وا�نهار والســواحل البحرية ا�توســطية وا�طلســية.

من أجل دمج البعد البيئي يف السياســات العمومية واالســرتاتيجيات القطاعية

30
إجراء
30
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ــن  ــة Ýك ــة ثانوي ــواد أولي ــك م ــكل كذل ــغل ويش ــق الش ــدرا لخل ــري مص ــاد الدائ ــكل ا�قتص يش

ضخهــا � منظومة انتاج.

� ا�غــرب، يتــم دفــن حــواÙ 27 مليــون طــن مــن النفايــات ســنويا � عــدة مواقــع دفــن النفايــات. 

وغالبــا مــا تتــم عمليــة دفــن هــذه النفايــات خــارج الÃوتوكــو�ت ا�تعــارف عليهــا علميــا � هــذا 

مــن  للحــد   2017 عــام  منــذ  والÃامــج  ا�شــاريع  مــن  العديــد  وضــع  تــم  كــ�  ا�جــال. 

 Ðالتنســيق بــ Âهــذه النفايــات واســتعادتها، إ� أن هــذا ا�نتقــال كان ل¿ســف رهينــة ا�فتقــار إ

 .Ðمختلــف ا�تدخل

1. إعــادة تأهيــل وتطويــر مدافــن النفايــات غــ� القانونيــة الحاليــة، وتحديــث القطــاع مــن خــ�ل 

ــر و ا�ســتعادة وتنظيــف ا�واقــع ا�تــâرة مــن التØيفــات  ــر مراكــز الفــرز و إعــادة التدوي تطوي

الســامة من مكبات النفايات؛ 

2. تحقيــق معــدل جمع ٪100 للنفايــات ا�نزلية بحلول عام 2030؛

3. دعم الســلطات ا�حلية � إنشــاء نظام فرز أوÙ من خ�ل ا�عت�د ع± مشــاركة ا�واطنÐ؛

4. تشــجيع البحوث حــول عمليات إعادة التدوير واســتعادة النفايات؛

́م البيئة؛ ́م انتاج الــذي يح 5. تشــجيع الــ�كات التي تح

6. إقامــة دورات تدريبيــة � مهــن ا�قتصاد الدائري وخاصــة قطاع البناء؛

7. محاربــة اســت�اد النفايــات ا�جنبية وانتقــال الصناعات ا�نتجة للنفايــات الخطرة إÂ ا�غرب؛

8. حظــر الع�مــات التجارية ا�عروفة بسياســة التقــادم ا�خطط لها.

I . النفايــات واالقتصاد الدائري:

اإلجــراءات / المقترحات:
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9. التحــول إÂ تقنيــات أقــل تكلفــة مثــل الخ�يــا الكهروضوئيــة (حــواÙ 0.3 درهــم / كيلو وات ســاعة 

كــ� هــو الحــال بالنســبة �ــ�وع كــوم أمبــو � مــØ، مقابل 1.38 درهــم / كيلــو وات ســاعة للحرارة 

الشمســية ا�ركــزة ا�ختــارة �حطــات مــ�وع نــور الــذي أدى إÂ عجز بنحــو 800 مليون درهم ســنويا 

مع العلم أن الكيلووات ســاعة يتم ضخها � شــبكة ONEE بســعر 0.85 درهم.

10. تفضيــل الهيدروجــÐ ا�خــâ، وهــو وقــود جديــد بــدون انبعاثــات مــع ارتفــاع الطلــب، 

ويشــكل مجال صناعة حقيقية للمســتقبل؛

(تعاونيــات)  التضامنيــة  ا�غربيــة  للــ�كات  الســ�ح  خــ�ل  مــن  الكهربــاء  ســوق  فتــح   .11

́ابيــة  وا�è، ا�ــØح لهــا بالفعــل بإنتــاج الكهربــاء، بإعــادة ضــخ الفائــض �  والج�عــات ال

العامة؛ الشبكة 

12. دعــم البحث عن الطاقــات النظيفة؛

13. إعــداد برنامج دعم "كفــاءة الطاقة" لل�كات.

اإلجــراءات / المقترحات:

لقــد حــدد ا�غــرب، الــذي اســتورد أكــï مــن ٪95 مــن احتياجاته مــن الطاقــة � عام 2016، لنفســه 

هــدف زيــادة حصــة الطاقــات ا�تجــددة � إنتــاج الكهربــاء إÂ ٪42 بحلول عــام 2021. وهو هدف 

التــي  التكنولوجيــة  والخيــارات  الشمســية  الطاقــة  ́اتيجية  اســ إخفاقــات  بســبب  يتحقــق   þ

ا�غرب. اعتمدها 

الطاقة:  .II
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ــ±  ــط ع ــح الضغ ــكان، أصب ــدد الس ــادة ع ــع زي ــن م ــي. لك ــق عا� ــو ح ــاه ه ــ± ا�ي ــول ع الحص

ــدا  ــï تهدي ــدان ا�ك ــÐ البل ــن ب ــوم م ــرب الي ــح ا�غ ــد. وأصب ــكل متزاي ــا بش ــة قوي ــوارد ا�ائي ا�

ــادة.  ــة ح ــة مائي ــة ضائق ــو اôن � حال ــة، وه ــادة الحيوي ــذه ا� ــه ه ــذي تعرف ــص ال ــبب النق بس

ــ�  ــا، ك ــوء تدب�ه ــتخدامها وس ــوء اس ــن س ــة م ــة ا�تاح ــïوة ا�ائي ــاß ال ــك، تع ــة إÂ ذل باضاف

تعاß مصــادر ا�ياه من التلوث. 

III. المياه والزراعة المســؤولة:

14. تنويــع مصــادر ا�يــاه مــن خــ�ل إنشــاء محطــات تحليــة ميــاه البحــر ومعالجــة ميــاه الــØف 

الصحي؛

15. بناء ســدود وبح�ات ع± ســفوح الت�ل منخفضة التكلفة � ا�ناطق شــبه القاحلة؛

ــث  ــن حي ــة أو م ــة الكمي ــن الناحي ــواء م ــاه، س ــوارد ا�ي ــا � ́ام ــï اح ــة ا�ك ــجيع الزراع 16. تش

ا�بيدات؛ استخدام 

17. إحــداث ×يبة ع± التلوث؛

18. مراجعــة الت�يعــات ا�تعلقــة بالتدبــ� ا�فــوض � مجــال توزيــع ا�ــاء والتطهــ� الســائل قصــد 

إدخــال بنــود متعلقة بصيانة شــبكات التوزيع والتطه�؛ 

́شــيد مياه الري أكï م�ءمة لســياق اجهاد ا�اõ؛  ́اتيجية ل 19. وضع اســ

20. دعــم وتدريــب الف�حÐ ع± مبادئ التنــوع البيولوجي الزراعي؛

21. تشــجيع الزراعة ا�خصصة لنمط اســته�ك مســتدام بيئياً؛

ــي  ــدات ا�عشــاب الت ــد ومبي ــدات النيونيكوتينوي ــات، و� ســي� مبي ــدات اôف 22. حظــر أخطــر مبي

أساســها الغليفوسات.

اإلجــراءات / المقترحات:
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ــ±  ــط ع ــح الضغ ــكان، أصب ــدد الس ــادة ع ــع زي ــن م ــي. لك ــق عا� ــو ح ــاه ه ــ± ا�ي ــول ع الحص

ــدا  ــï تهدي ــدان ا�ك ــÐ البل ــن ب ــوم م ــرب الي ــح ا�غ ــد. وأصب ــكل متزاي ــا بش ــة قوي ــوارد ا�ائي ا�

ــادة.  ــة ح ــة مائي ــة ضائق ــو اôن � حال ــة، وه ــادة الحيوي ــذه ا� ــه ه ــذي تعرف ــص ال ــبب النق بس

ــ�  ــا، ك ــوء تدب�ه ــتخدامها وس ــوء اس ــن س ــة م ــة ا�تاح ــïوة ا�ائي ــاß ال ــك، تع ــة إÂ ذل باضاف

تعاß مصــادر ا�ياه من التلوث. 

IV. إجــراءات / مقترحات أخرى:

23. بلــورة وتطوير ودعم سياســة Îط اســته�ك صحي ومحاربة هــدر ا�واد الغذائية؛

24. دمج البعد البيئي � دراســات ا�شــاريع؛

25. دمــج ا�ســاحات الخــâاء � دراســات ا�راكــز الحâيــة الجديــدة Þعــدل � يقــل عــن 6 أمتــار 

مربعــة لــكل ســاكن (حاليًا أقل من م´ مربع واحد لكل ســاكن)؛

26. تخض� ا�راكــز الحâية القاùة؛

27. تشجيع الســياحة البيئية؛

28. بلورة سياســة طاقيــة متجددة بخصوص وســائل النقل العمومي؛

́اتيجية فعالة ومندمجة لح�ية الســواحل مــن التآكل والتلوث؛ 29. إعــداد وتنفيــذ اســ

30. محاربــة التصحــر وزحف الرمال عÃ سياســة زراعية م�ùة.

اإلجــراءات / المقترحات:

56



الثقافة

رسالتنا
في

البرنامــج االنتخابي
2021



FEDERATIONDEGAUCHE WWW.ERRISSALA.MA

ــاة  ــة الثقافــة � حي ــات 2021، مــن إÝانهــا Þركزي ــة اليســار، وهــي تدخــل انتخاب تنطلــق فيدرالي

ــل  ــن عوام ــاره م ــا� باعتب ــل الثق ــة للعام ــة فائق ــك، أهمي ــا لذل ــوÙ، تبع ــان. وت ــع وانس ا�جتم

مــن  وتحــد  طاقاتــه  تكبــل  التــي  التخلــف  أشــكال  مختلــف  ومواجهــة  با�جتمــع  النهــوض 

إمكاناته.

ــة بالوضــع  ــا ذات صل ــا مجتمعن ــي يواجهه ــد مــن ا�شــاكل الت ــة أن العدي وإذ تســتحâ الفيدرالي

الثقــا� الســائد، فإنهــا تؤمــن بــا�دوار ا�ساســية للفعــل الثقــا� الجــاد والهــادف � تحقيــق 

الدÝقراطيــة والتنمية وا�زدهــار �جتمعنا.

ــتوى  ــ± ا�س ــه ع ــا إلي ــذي وصلن ــق ال ــدى ا�قل ــÃز ا� ــا� ي ــا الثق ــي لواقعن ــد ا�وضوع إن الرص

ــ�  ــا ين ــدر م ــذي بق ــا ا�ركــب، ال ــة الرأســ�لية بنظامه ــة لCل ــات الثقافي ́اق ــا�، بفعــل ا�خ الثق

التقنيــة ويعمــم ثقافــة ا�ســته�ك، فإنــه يســعى، مــن جهــة، إÂ إخضــاع ا�جتمــع والتحكــم فيــه، 

ــي  ــة للوع ــة ومناهض ــة مضلل ــة ذات حمول ــاط ثقافي Îــجيع أ ــم وتش ــرى، إÂ دع ــة أخ ــن جه وم

ــة  ــور داع إÂ الحري ــا� متن ــل ثق ــويه كل فع ــاف وتش ــك إضع ــج ذل ــن نتائ ــد كان م ــدي. وق النق

والحداثــة والعدالة ا�جت�عية.

ــا � ثقافــة  إن السياســة الرســمية التــي نهجتهــا الدولــة � تدبــ� الشــأن الثقــا� أغرقــت مجتمعن

ا�ســتبداد  تأبيــد  غاياتهــا   Ðبــ مــن  إن  والتمييــع.  والتجهيــل  والتقليــد  وارجــاء  احبــاط 

وا�ســتغ�ل، وإعادة إنتاج نفس ا�وضاع الســائدة.

́اض خاطــئ وخطــ� مفــاده أن العمــل  ويجــري تنفيــذ هــذه السياســة � ظــل ال´ويــج �فــ

ــود  ́اض � يق ــ ــذا ا�ف ــدود. وه ــيط ومح ــ�ه بس ــع، أو أن تأث ــ± الواق ــ� ع ــه تأث ــس ل ــا� لي الثق

ــإÂ إغــ�ض العــÐ عــن ا�شــاريع  ــل قــد يؤديـ ــة للفعــل الثقــا�، ب ــار العملي ــكار اôث فقــط إÂ إن

ممــن  الثقــا�،  للحقــل   Ðا�نتســب بعــض  يحــول  وقــد  وال�دÝقراطيــة،  ال�شــعبية  السياســية 

انفصلــوا عن نبــض ا�جتمع، إÂ دعاة لها.

من أجل النهــوض بالفعل الثقايف الذي يعمم التنوير والتحديــث ويبني جمتمع املعرفة

ويعزز قيــم الدميقراطية واملواطنة الكاملة

13
إجراء
13
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́امهــا بشــكل تــام، باعتبارهــا جــزءا � يتجــزأ مــن حقــوق  1. تعزيــز الحقــوق الثقافيــة واح

انسان.

ــة وا�واطــن،  ــة، Þــا يضمــن كرامــة ا�واطن 2. العمــل عــ± نــ� ثقافــة حقــوق انســان وا�واطن

ويرتقي �Þرســة الحقــوق والقيام بالواجبات.

العربيــة وا�مازيغيــة  الثقــا� ا�غــر¤، با�هتــ�م بــكل روافــده؛  النســيج  3. تقويــة Çاســك 

والحســانية، � إطار الهويــة الثقافية ا�غربية.

Ç .4كــÐ ا�ؤسســات الثقافية من الوســائل الâوريــة لتضطلع بدورها الثقا� وســط ا�جتمع.

ــة  ــم ا�واطن ــيخ قي ــاواة، وترس ــن وا�س ــة التضام ــ� ثقاف ــة � ن ــة والجامع ــة دور ا�درس 5. تقوي

ــة  ــررات التعليمي ــح ا�ق ــية، وتنقي ــج الدراس ــدي � ا�ناه ــس النق ــز الح ــوق انســان، وتعزي وحق

مــن ا�ضامÐ ا�ناهضــة للتنوير والتحديث.

6. تنقيــح الثقافــة الدينيــة باســتث�ر مكوناتهــا التنويريــة والعق�نيــة، وجعلهــا آليــة لتقويــة 

́ك.  النســيج ا�جت�عي، وا�نفتاح ع± اôخر، بن� قيم التســامح وا�نفتاح والعيش ا�شــ

ــة،  ــة لنــ� الوعــي وا�عرف ــة، رافعــة ثقافي ــه الثقافي 7. نهــوض اعــ�م الســمعي البــØي بوظائف

ــو  ــا نح ــ� قدم ــن الس ــا يضم Þ ،ــي ــ�Ù والفن ــذوق الج ــاء بال ــداع، وا�رتق ــ± اب ــجيع ع والتش

التقــدم والرقي الحضاري.

8. تعميــم البنيــات التحتيــة الثقافيــة عــ± ا�ســتوى ا�جــاÙ، مــن مكتبــات ومســارح ودور 

ــة  ــة الحامل ــادرات الثقافي ــجيع ا�ب ــل، وتش ــ�ح أو التأهي ــم أو اص ́مي ــاء أو ال ــباب...، بالبن الش

�شــاريع الرقي الثقا�.

ــزام  ــي، وإل ــتوى الحكوم ــ± ا�س ــا� ع ــل الثق ــوض بالفع ــة للنه ــة الâوري ــوارد ا�الي ــد ا� 9. رص

ثقافــة  ا�رتقاء،بنــ�   Âإ والهادفــة  الجــادة،  الثقافيــة  ا�نشــطة  بدعــم  ا�حليــة  الج�عــات 

التحديــث والتنويــر محليــا ووطنيا، وذلك � إطار من الشــفافية والدÝقراطية.

ــا فقــط، بــل هــو ×وري؛  ــأن عا�ــا آخــر ليــس ممكن ــذا، فنحــن بحاجــة ماســة إÂ ثقافــة تؤمــن ب ل

ثقافــة تــروم تنميــة الحــس النقــدي، وتحريــر العقــل مــن ا�نغــ�ق، وتحفيــزه عــ± التفكــ� 

ــة  ــة؛ عربي ــا ا�ختلف ــة بتعب�اته ــة ا�غربي ــد الثقاف ــة � رواف ــات الكامن ــة تفجــر الطاق ــداع، ثقاف واب

وأمازيغية وحســانية.

ــم  ــذي يعم ــا� ال ــل الثق ــوض بالفع ــة للنه ــس الâوري ــاء ا�س ــة إرس ــذه الغاي ــق ه ــب تحقي ويتطل

التنويــر والتحديــث، ويبنــي مجتمع ا�عرفــة، ويعزز قيم الدÝقراطيــة وا�واطنة الكاملة.

:îو�جــل ذلــك، تق´ح فيدرالية اليســار، � ا�حور الثقا� مــن برنامجها، ما ي
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 Ðالنســاء والرجــال، والتوفيــق بــ Ð12. توفــ� إطــار مناســب للمســاواة ا�قتصاديــة بــ

ا�ســؤوليات ا�هنية والعائلية.

13. تعزيــز ومواكبــة ا�قاولة النســائية، ودعم ومواكبة أنشــطة ا�رأة ا�درة للدخل.

14. تعزيــز الح�يــة ا�جت�عيــة للمرأة، ورصد ميزانيات خاصــة لصحتها.

ــ�م  ــل، وا�هت ــال العم ــرأة � مج ــه ا� ــرض ل ــذي تتع ــتغ�ل ال ــكال ا�س ــة أش 15. محارب

بتشــغيل النساء ا�عي�ت �èهن.

16. تشــجيع Çــدرس الفتيــات، خصوصــا � العــاþ القــروي، وتوفــ� Áوط الحــد مــن الهــدر 

بينهن. ا�در� 

ــات  ــن خدم ــتفادة م ــم ا�س ــاء، وتعمي ــدة النس ــة لفائ ــل � الصح ــق الكام ــ�ن الح 17. ض

انجابية. الصحة 

القرويــة، وتجويــد خدمــات الصحــة  التحتيــة الصحيــة � ا�ناطــق  البنيــة  18. تقويــة 

انجابية.

́اتيجية فعالة وناجعة �حاربة ا�مية لفائدة النســاء. 19. وضــع اســ

ــادف  ــوي اله ــل الجمع ــم العم ــداع، ودع ــل واب ــائية # العم ــادرات النس ــجيع ا�ب 20. تش

لخدمــة قضايا ا�ــرأة وتطلعاتها للمســاواة والعيش الكريم.
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ــïوة  ــا مــن أن ا�ســتث�ر � ال ــة، انط�ق ــا� إÂ مســتوى الصناعــة الثقافي ــي با�جــال الثق 10. الرق

ــوي  ــات وتق ــن القطاع ــد م ــض بالعدي ــرى تنه ــروات أخ ــق ث ــهم � خل ــه أن يس ــة بإمكان الثقافي

ا�غر¤. ا�قتصاد 

ــة  ــجيع حرك ــا، وتش ــا وخارجي ــه داخلي ــ± ترويج ــل ع ــر¤ والعم ــا� ا�غ ــوج الثق ــم ا�نت 11. دع

الن� وترويــج الكتاب ا�غر¤.

ــ�ري  ́اث ا�ع ــ ــ± ال ــة ع ــادي، وا�حافظ ــادي وال�م ــا ا� ــة وموروثه ــرة الوطني ــظ الذاك 12. حف

́ميــم والصيانة والتعريف به ع± أوســع نطاق،وتشــجيع الســياحة الثقافية. ا�غــر¤ بال

ــوض،  ــدم والنه ــرة للتق ــاره قاط ــة، باعتب ــروع ا�عرف ــف ف ــي � مختل ــث العلم ــوض بالبح 13. النه

ــر البحــث العلمــي  ــز البحــث فضــاءات لتطوي ــا ومراك ــة وا�عاهــد العلي ــة ا�غربي ــل الجامع وجع

وتحقيــق ا�نجــزات العلمية والفكرية.
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معا  مستمرون 
مــن أجل مغرب آخر
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