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المغرب أواًل
تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي

ــاء  ــول لوب ــئ والمه ــار المفاج ــة االنتش ــتثنائي نتيج ــياق اس ــي س ــنة 2021 ف ــة لس ــتحقاقات االنتخابي ــد االس تنعق
»كوفيــد 19« حيــث مــا زال العالــم يصــارع للخــروج مــن األزمــة الصحيــة غيــر المســبوقة بفضــل اللقاحــات التــي تــم 
الشــروع فــي تعميمهــا. وكمــا أكــد االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية منــذ البدايــات األولــى، أن األمــر ال يتعلــق 
بنزهــة عابــرة، بــل بمرحلــة عصيبــة ســيكون لهــا مــا بعدهــا علــى جميــع األصعــدة: اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا. و 
ســتتطلب التداعيــات الســلبية للجائحــة مجهــودا سياســيا وتنمويــا مضاعفــا ومتواصــا المتصــاص اآلثــار الوخيمــة 

علــى األفــراد والمجتمــع، وهــو مــا تحقــق مــع مختلــف القــرارات الملكيــة الحكيمــة واالســتباقية.

إن األزمــة التــي يمــر منهــا العالــم ومعــه بادنــا، بــكل الزخــم الفكــري الــذي أثــت وصاحــب تطورهــا قــد طــرح 
ــدرس والتحليــل والســؤال عــن الغــد  ــر توقــف الجميــع بال ــر والمــآل، عب ــا حــول المصي ــة ســؤاال جوهري فــي المحصل
ــة  ــق مــن تجرب ــل باألســاس، المنطل ــه. هــو ســؤال البدي ــس ل ــذي يجــب أن نؤس ــد ال ــم الجدي ــن العال والمشــترك، ع
مؤلمــة أبانــت عــن عقــم ومحدوديــة المنهــج التدبيــري المؤطــر لاقتصــاد وخلــق الثــروة والــذي جعــل األمــم تواجــه 

ــيه. ــه ومهندس ــوق ومنظري ــة مــن الس ــة تنهــار فــي غفل ــول وتراقــب أنظمتهــا الماليــة واالقتصادي المجه

إن العالــم ونحــن معــه، وهــو يجــري أكبــر عمليــة تقييــم وترتيــب لألولويــات فــي تاريخــه خــارج كل منطــق للصــراع 
واالحتــدام النظــري والتأصيلــي، صــار متيقنــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى بــأن طريقــا جديــدا صــار ممكنــا، ومنهجــا 

متجــددا لــم ينتبــه إلــى جــدواه وقوتــه وحجيتــه هــو جــواب اليــوم علــى ســؤال الغــد.

والمبــادرة  واالحتــكار  الســوق  مناهــج  عــن  كبديــل  نفســه  يفــرض  صــار  الديمقراطــي  االشــتراكي  الجــواب  إن 
الحــرة غيــر المؤطــرة، وهــو الجــواب الــذي تبنتــه أكبــر القــوى الفاعلــة خارجــه مــن أجــل االرتقــاء بأوضــاع اإلنســان 
والمجتمعــات. ولــن يتــم ذلــك إال عبــر تقويــة أدوار الدولــة وتقنيــن تدخلهــا فــي التنميــة والحيــاة االقتصاديــة، 
وتمديــد جرعــات تحكمهــا فــي إنتــاج وتوزيــع الثـــروة، دولــة قويــة وعادلــة ترتكــز علــى القانــون وســمو المؤسســات، 

ــد.  ــوي الجدي ــودج التنم ــول النم ــا ح ــزي لتصورن ــعار المرك ــدده الش ــا ح ــن كم ــي متضام ــع حداث ومجتم

إن التوجــه الفكــري الــذي تبنــاه حزبنــا منــذ تأسيســه، وطــرح مــن خالــه بديــا قابــا للتحقيــق علــى المســتويات 
السياســية والمؤسســاتية واالقتصاديــة واالجتماعيــة صــار خيــارا اســتراتيجيا للدولــة فــي مواجهــة اآلثــار المدمــرة 
للجائحــة، خيــارا مؤسســا لمغــرب جديــد يعيــد ترتيــب أولوياتــه التنمويــة وينطلــق فــي هندســة تغييــره وصناعتــه.

وتأتــي المبــادرة الملكيــة بتعميــم التغطيــة الصحيــة علــى جميــع المغاربــة فــي أولويات األجنــدة الوطنيــة الجديدة 
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وتوســيع مجــاالت الرعايــة االجتماعيــة فــي مبــادرة اســتراتيجية مضبوطــة فــي الزمــان واإلمكانيــات للخــروج وبــكل 
ــرة  ــة المؤط ــاة الكريم ــي الحي ــاج وف ــي الع ــع ف ــق الجمي ــان ح ــة وضم ــة االجتماعي ــة الهشاش ــن دوام ــم م حس

بتوجــه وطنــي بقيــم العدالــة االجتماعيــة ال رجعــة فيــه.

وتأسيســا علــى هويتــه االشــتراكية الديمقراطيــة الراســخة و إعمــاال لمنطوق الفصــل األول من الدســتور الذي عرف 
نظــام الحكــم بالمغــرب بأنــه: ”ملكيــة دســتورية ديمقراطيــة برلمانيــة واجتماعيــة”، فــإن الحــزب، وبعــد أن صالحــت 
ــة  ــألة االجتماعي ــة المس ــة وحيوي ــى أولوي ــد عل ــدد التأكي ــية، يج ــه اإلنس ــع اختيارات ــم م ــد 19« العال ــة »كوفي جائح
كضامــن لانســجام والتــوازن المجتمعــي وكصمــام أمــان للكرامــة اإلنســانية، يعبــر عــن فخــره واعتــزازه بالتطابــق 
التــام بيــن قناعاتــه واختياراتــه هــذه والتوجهــات الملكيــة الســامية البليغــة فــي وضوحهــا وقوتهــا ونفســها 
االجتماعــي الديمقراطــي وأفقهــا االســتراتيجي كخيــار للدولــة. إنهــا توجهــات ترســم خارطــة طريــق مبتكــرة 
لسياســات عموميــة جديــدة انطلقــت مــع طــرح جالــة الملــك لمشــروع النمــوذج التنمــوي الجديــد واإلقــاع 
الصناعــي واإلصــاح الفاحــي وتعميــم التغطيــة الصحيــة والحمايــة االجتماعيــة ودعــم الشــباب والعدالــة المجالية 
وتوزيــع ثمــار النمــو. وبــكل تأكيــد، تحتــاج هــذه السياســات العموميــة إلــى مــوارد ماليــة مســتجدة ومســتدامة 
)توســيع الوعــاء الضريبــي، تجفيــف منابــع الريــع، محاربــة الفســاد، ترشــيد اإلنفــاق العمومــي، ...( مثلمــا هــي بحاجة 

لنخبــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة فــي مســتوى حملهــا واالقتنــاع بهــا والترافــع عنهــا و تفعيلهــا .

انطاقــا مــن كل ذلــك، يخــوض االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية االســتحقاقات االنتخابيــة ببرنامــج واقعــي 
وطمــوح، شــعاره »المغــرب أوال، تنــاوب جديــد بأفــق اجتماعــي ديمقراطــي«، ليتقــدم للناخبــات والناخبيــن بعــرض 
سياســي متكامــل ومنســجم. ويتمثــل هــذا العــرض فــي مجموعــة مــن االلتزامــات الواقعيــة التــي يعلنهــا الحــزب 
ويؤطرهــا بعنــوان بــارز: »المغــرب أوال« ألن ذاكرتــه تختــزن الكثيــر مــن قيــم التعلــق بالوطــن قبــل كل شــيء، ذاكــرة 
ــة  ــرورا بمرحل ــي، م ــاد الوطن ــر االقتص ــدة، وتحري ــق الوح ــتقلة، وطري ــة المس ــاء الدول ــة بن ــن مرحل ــدء م ــدي ب التح
التنــاوب التوافقــي، وتجــاوز الســكتة القلبيــة، ووصــوال إلــى االنخــراط فــي األفــق المتجدد للعهــد الجديــد. وبالنفس 
ــق  ــد بأف ــاوب جدي ــو تن ــتقبل، نح ــاء المس ــو بن ــزب نح ــه الح ــرا، يتوج ــن أوال وأخي ــأن الوط ــر ب ــذي يق ــه ال ــي ذات الوطن
اجتماعــي يتيــح للجميــع الحــق فــي الصحــة والتربيــة والشــغل والتنميــة والعيــش الكريــم، وبأفــق ديمقراطــي يعــزز 

التعدديــة السياســية والســلوك السياســي النزيــه ومشــاركة النســاء والشــباب.

إن برنامــج االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية يشــكل الجــواب االشــتراكي الديمقراطــي المغربــي علــى األســئلة 
ــول  ــري ح ــم الفك ــكل الزخ ــم، إذ ب ــي دول العال ــرار باق ــى غ ــا عل ــي بادن ــة ف ــا األزم ــي خلقته ــا الت ــرى والقضاي الكب
المصيــر والمــآل، والمســاءلة النقديــة للواقــع وتوقعــات الغــد وتحديــات المشــترك وفــق ترتيــب محكــم لألولويــات، 
ــا عــن مناهــج الرأســمالية المتوحشــة  ــا، ومنهجــا متجــددا، وبديــا واقعي ــادي طريقــا ممكن يرســم البرنامــج االتح

واالحتــكار والريــع.

ــدا ذي أفــق اجتماعــي يتيــح  ــا سياســيا جدي إن اســتيعاب الوضــع الراهــن وتوقــع مســتقبل أفضــل، يقتضــي تناوب
لجميــع المغاربــة الحــق فــي العيــش الكريــم، فــي الصحــة والعــاج، فــي التربيــة والتشــغيل، ويجعل من االســتثمار 
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فــي العنصــر البشــري رافعــة أساســية للتنميــة. بهــذا األفــق ســيكون باإلمــكان وضــع حد نهائــي لمظاهــر التهميش 
والبطالــة، واســتنهاض كل فئــات المجتمــع، خاصــة فــي أوســاط النســاء والشــباب، لانخــراط الجماعــي فــي بنــاء 

مجتمــع تســوده قيــم الديمقراطيــة والحداثــة والعدالــة االجتماعيــة.

ويطمــح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية إلــى تحقيــق هــذا األفــق االجتماعــي فــي 2026، مــن خــال 
اإلجــراءات الواقعيــة، المعقولــة والقابلــة للتنفيــذ، التــي يعلنهــا فــي برنامجــه االنتخابــي باعتبارهــا التزامــات 
التزامــا أساســيا  إنهــا 25  تهــم األقطــاب االجتماعيــة واالقتصاديــة، والمجتمعيــة، والثقافيــة، والمؤسســاتية. 
يتعاقــد الحــزب بشــأنها مــع المواطنــات والمواطنيــن ويتعهــد بالوفــاء بهــا مــن خــال 150 إجــراء بعــد تمكينــه مــن 

ــام. ــأن الع ــر الش ــي تدبيـ ــاهمة ف المس

فعلــى المســتوى االجتماعــي، يلتــزم الحــزب بجعــل اإلدمــاج االجتماعــي الشــامل حافــزا للتنميــة وآليــة لاســتقرار 
ــة  ــي خدم ــق ف ــان الح ــع ضم ــن، م ــة المواط ــون كرام ــة لص ــة االجتماعي ــم الحماي ــي، وبتعمي ــن االجتماع والتضام
صحيــة عموميــة ذات جــودة عاليــة، وفــي ســكن مناســب يوفــر شــروط التنشــئة االجتماعيــة الســليمة. كمــا يولــي 
عنايــة خاصــة للتشــغيل باعتبــاره دعامــة القــدرة الشــرائية وأســاس العدالــة االجتماعيــة، األمــر الــذي يدفعــه إلــى 
االلتــزام بتنميــة مدرســة تكافــؤ الفــرص، المنفتحــة علــى العالــم والمحققــة لارتقــاء االجتماعــي، وتطويــر جامعــة 

عموميــة تقــدم تكوينــا بمســتوى عالمــي إلنتــاج المعرفــة وإفــراز نخــب المســتقبل.

أمــا علــى المســتوى االقتصــادي، فيلتــزم االتحــاد االشــتراكي للقوات الشــعبية بتقوية وتوســيع الطبقة الوســطى 
ومحاربــة الهشاشــة مــن أجــل دعــم التنميــة االقتصاديــة وتعزيــز الســلم االجتماعــي، ويلتــزم باعتمــاد نظــام جبائــي 
عــادل ومنصــف لتوجيــه التنميــة االقتصاديــة بشــكل فعــال. ويتعهــد بتطويــر االســتثمار الوطنــي بمــا يمكــن مــن 
الرفــع مــن نســب النمــو بشــكل مضطــرد ومنتــج لمناصــب الشــغل، مــع خلــق تحــول هيكلــي فــي النســيج اإلنتاجــي 
لتلبيــة الطلــب الداخلــي والمنافســة فــي األســواق الدوليــة. كمــا يتعهــد بالتوجــه نحــو االقتصــاد األخضــر وترســيخ 
التنميــة المجاليــة المســتدامة مــن جهــة، والتركيــز، مــن جهــة أخــرى، علــى زيــادة اإلنفــاق العمومــي فــي البحــث 

العلمــي المتقــدم لكونــه عامــا حاســما فــي االنتقــال إلــى األنمــاط االقتصاديــة الصاعــدة ودعــم االبتــكار.

بينمــا يلتــزم االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، علــى المســتوى المجتمعــي، بإيــاء القطــب المجتمعــي 
العنايــة الازمــة مــن خــال إجــراءات عمليــة لحمايــة الطفولــة بوصفهــا اللبنــة األولــى لبنــاء مواطــن الغــد، والنهوض 
ــى  ــاوة عل ــة. وع ــة التنمي ــي عملي ــا ف ــراكهن كلي ــف وإلش ــف والعن ــكال الحي ــع كل أش ــع م ــاء للقط ــاع النس بأوض
اهتمامــه بإقــرار منظومــة رياضيــة قويــة ومســاهمة فــي التماســك االجتماعــي، يلتــزم كذلــك بتحريــر الطاقــات 
اإلبداعيــة للشــباب عبــر االســتثمار األمثــل لإلمكانــات التــي يوفرهــا التعليــم والشــغل، مــع تفعيــل المشــاركة 

ــة العالــم بمــا يمكــن مــن مواكبتهــم بشــكل أفضــل.  السياســية لمغارب

وبوصفــه فاعــا مؤثــرا فــي الحيــاة الثقافيــة، يطــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية التزامــا أساســيا يتمثــل 
فــي وضــع »مخطــط المغــرب الثقافــي« الــذي يرمــي إلــى إفــراز قطــب ثقافــي منتصــر لإلبــداع والفكر، وإلــى تطوير 
صناعــة ثقافيــة وإعاميــة تشــكل قيمــة مضافــة فــي االســتثمار الوطنــي. كمــا يلتــزم باعتمــاد قانــون إطــار للثقافــة 
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والفنــون، وتعزيــز الرأســمال الامــادي لصيانــة الهويــة والتنــوع الثقافــي، مــع وضــع آليــات خاصــة بترويــج المنتــوج 
الثقافــي الوطنــي، وتبســيط المســاطر لخلــق الحوافــز المشــجعة لإلنتــاج الفنــي. ويتعهــد الحــزب بالنهــوض بالوضع 
االعتبــاري واالجتماعــي للفنــان والكاتــب، وتعزيــز المــوارد البشــرية والماليــة لإلعــام العمومــي، ودعــم وتأهيــل 

المقــاوالت الصحافيــة مــع تعزيــز المكاســب االجتماعيــة للصحافيــات والصحافييــن المهنييــن.

وعلــى المســتوى المؤسســاتي، يلتــزم االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية بترســيخ الحقــوق والحريــات وفــق 
ــروع.  ــر المش ــراء غي ــون اإلث ــراج قان ــون الجنائــي المغربــي، وإخ ــري حداثــي، والمراجعــة الشــاملة للقان منظــور عص
أضــف إلــى ذلــك التزامــه بترســيخ اإلصــاح الشــامل لمنظومــة العدالــة إلســناد اإلقــاع التنمــوي وصــون كرامــة 
المواطــن، وتســريع مسلســل الجهويــة المتقدمــة كمدخــل حقيقــي للعدالــة المجاليــة واالجتماعيــة، مــع تقويــة 

الحكامــة العموميــة بوصفهــا دعامــة ضروريــة لتعزيــز البنــاء الديمقراطــي والتنمــوي.

إدريس لشكر

الكاتب األول 

لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية  
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القطب االجتماعي

إدماج اجتماعي شامل و حماية اجتماعية منصفة 

يتوخــى االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية إقامــة منظومــة اجتماعيــة متماســكة وعادلــة مــن 
خــال التفعيــل األمثــل لتعميــم الحمايــة االجتماعيــة بوصفهــا الثــورة االجتماعيــة الحقيقيــة التــي 
أطلقهــا جالــة الملــك، والتــي تســتهدف تعزيــز االســتقرار والتضامــن االجتماعــي. ويــروم البرنامــج 
االنتخابــي للحــزب تحقيــق االندمــاج االجتماعــي الشــامل مــن خــال تقويــة االســتثمار العمومــي 
فــي المجــاالت االجتماعيــة الحيويــة، وضمــان الولــوج للخدمــات العموميــة األساســية، مــع توفيــر 

شــروط العدالــة الترابيــة لرفــع الحيــف عــن الجهــات والمناطــق األكثــر هشاشــة.  

إن الهــدف الرئيســي للسياســة االجتماعيــة، مــن منظورنــا االشــتراكي الديمقراطــي، يتمثــل فــي 
إقــرار نظــام شــامل ومســتدام للحمايــة االجتماعيــة تشــمل الجميــع وفقــا لمبــادئ المســاواة 
واإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص، ويتيــح االســتفادة مــن الخدمــات التربويــة والصحيــة وضمــان الحــق 
فــي الســكن والشــغل والعيــش الكريــم. فالبعــد االجتماعــي المســتدام يعــد المدخــل الحقيقــي 
لترســيخ نجاعــة السياســة العموميــة فــي المجــال االجتماعــي، ويكــرس تقويــة اآلليــات الكفيلــة 
ــى  المحافظــة علــى  ــة، و القــادرة عل ــة والتهميــش مــن جه بمحاربــة البطالــة ومظاهــر الهشاش

التماســك االجتماعــي والتضامــن المجتمعــي. 

الصحة

منــذ وضــع الركائــز األساســية للمنظومــة الصحيــة لمغــرب مــا بعــد االســتقالل ســنة 1959 وتفعيلهــا وفــق توجهــات 
ــب  ــي الط ــي مجال ــن ف ــي، والتكوي ــد الوبائ ــراض ذات البع ــة األم ــات ومحارب ــرض العالج ــم ع ــول تنظي ــورت ح تمح
والتمريــض، عــرف قطــاع الصحــة تقدمــا ملحوظــا ســاهم فــي تحســين بعــض المؤشــرات الصحيــة، خصوصــا منهــا 
ــت  ــال. وتح ــع واألطف ــات الرض ــع وفي ــوالدات وتراج ــبة ال ــي نس ــم ف ــات والتحك ــبكة العالج ــيع ش ــة بتوس المتعلق
ضغــط التحــوالت التــي عرفتهــا البــالد علــى المســتويين الديموغرافــي والوبائــي، بــادرت الســلطات العموميــة إلــى 
اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر لتطويــر المنظومــة الصحيــة همــت أساســا هيكلــة وزارة الصحــة وتوســيع وإصــالح 
شــبكتي العالجــات األوليــة والمستشــفيات ودعــم برامــج صحــة الطفــل واألم وبرامــج مكافحــة األمــراض الســارية 

واألمــراض المزمنــة.

وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الجهــود الملحوظــة، ظــل تطــور المنظومــة الصحيــة غيــر منتظــم ممــا أدى إلــى عــدم 
اســتفادة العديــد مــن المواطنــات والمواطنيــن مــن حقهــم فــي الصحــة، وبقــي القطــاع الصحــي عاجــزا عــن رفــع 
التحديــات الراهنــة والمســتقبلية ومواكبــة التغيــرات البيئيــة واالجتماعيــة المتصلــة بالصحــة العامــة. ونتــج ذلــك عن 
جملــة مــن االختــالالت التــي تــالزم المنظومــة الصحيــة علــى عــدة مســتويات ترتبــط بالحكامــة ووضعيــة العامليــن 
الصحييــن وتمويــل الصحــة والنظــام المعلوماتــي وطبيعــة الخدمــات الصحيــة واألدويــة والمعــدات الصحيــة. وقــد 
كشــفت أزمــة جائحــة كورونــا عــن طبيعــة وعمــق هــذه االختــالالت وعــن ضعــف قــدرات المنظومــة الصحيــة التــي 
ال تتناســب مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة ومتطلبــات الوظائــف األساســية للصحــة العامــة. ولــوال القــرارات 
ــه الســلطات العموميــة وصمــود  ــرت عن ــذي عب ــرد الســريع والصــارم ال الملكيــة الحكيمــة والحــس االســتباقي وال

الشــغيلة الصحيــة بجميــع فئاتهــا لكانــت التداعيــات أكبــر ممــا عشــناه فــي عــز األزمــة ونعيشــه حاليــا.

ففــي غيــاب سياســة واضحــة المعالــم ترســم التوجهــات العامــة للصحــة علــى المســتوى المتوســط والبعيــد 
وتحــدد المحــاور االســتراتيجية الخاصــة بــكل وظيفــة مــن الوظائــف األساســية للنظــام الصحــي يبــدو جليــا أن 
قطــاع الصحــة ظــل محكومــا بالتدابيــر المنبثقــة عــن خطــط عمــل ظرفيــة ال تتجــاوز المــدى القصيــر، وأن معظــم 
اإلجــراءات المتخــذة إلــى اليــوم لــم تعكــس توجهــا حقيقيــا واســتراتيجيا إلصــالح المنظومــة الصحيــة ولــم تترجــم 
سياســة عموميــة قويــة بمخططــات عمليــة وأولويــات علميــة وأهــداف دقيقــة تســتجيب، بشــكل عــام، النتظــارات 

ــن.  ــال المهنيي ــن وآم المواطني

واســتنادا إلــى ذلــك، ينطلــق حــزب االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية مــن ضــرورة توفيــر حمايــة اجتماعيــة صلبــة 
تقطــع مــع منطــق المســاعدة االجتماعيــة مــن خــالل تفعيــل التغطيــة الصحيــة الشــاملة واألجــرأة الفعليــة لحــق 
الجميــع فــي الصحــة وتكريــس مفهــوم التضامــن والتكافــل االجتماعــي بيــن فئــات المجتمــع. ومــن ثمــة، يعتمــد 



الصحة

منــذ وضــع الركائــز األساســية للمنظومــة الصحيــة لمغــرب مــا بعــد االســتقالل ســنة 1959 وتفعيلهــا وفــق توجهــات 
ــب  ــي الط ــي مجال ــن ف ــي، والتكوي ــد الوبائ ــراض ذات البع ــة األم ــات ومحارب ــرض العالج ــم ع ــول تنظي ــورت ح تمح
والتمريــض، عــرف قطــاع الصحــة تقدمــا ملحوظــا ســاهم فــي تحســين بعــض المؤشــرات الصحيــة، خصوصــا منهــا 
ــت  ــال. وتح ــع واألطف ــات الرض ــع وفي ــوالدات وتراج ــبة ال ــي نس ــم ف ــات والتحك ــبكة العالج ــيع ش ــة بتوس المتعلق
ضغــط التحــوالت التــي عرفتهــا البــالد علــى المســتويين الديموغرافــي والوبائــي، بــادرت الســلطات العموميــة إلــى 
اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر لتطويــر المنظومــة الصحيــة همــت أساســا هيكلــة وزارة الصحــة وتوســيع وإصــالح 
شــبكتي العالجــات األوليــة والمستشــفيات ودعــم برامــج صحــة الطفــل واألم وبرامــج مكافحــة األمــراض الســارية 

واألمــراض المزمنــة.

وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الجهــود الملحوظــة، ظــل تطــور المنظومــة الصحيــة غيــر منتظــم ممــا أدى إلــى عــدم 
اســتفادة العديــد مــن المواطنــات والمواطنيــن مــن حقهــم فــي الصحــة، وبقــي القطــاع الصحــي عاجــزا عــن رفــع 
التحديــات الراهنــة والمســتقبلية ومواكبــة التغيــرات البيئيــة واالجتماعيــة المتصلــة بالصحــة العامــة. ونتــج ذلــك عن 
جملــة مــن االختــالالت التــي تــالزم المنظومــة الصحيــة علــى عــدة مســتويات ترتبــط بالحكامــة ووضعيــة العامليــن 
الصحييــن وتمويــل الصحــة والنظــام المعلوماتــي وطبيعــة الخدمــات الصحيــة واألدويــة والمعــدات الصحيــة. وقــد 
كشــفت أزمــة جائحــة كورونــا عــن طبيعــة وعمــق هــذه االختــالالت وعــن ضعــف قــدرات المنظومــة الصحيــة التــي 
ال تتناســب مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة ومتطلبــات الوظائــف األساســية للصحــة العامــة. ولــوال القــرارات 
ــه الســلطات العموميــة وصمــود  ــرت عن ــذي عب ــرد الســريع والصــارم ال الملكيــة الحكيمــة والحــس االســتباقي وال

الشــغيلة الصحيــة بجميــع فئاتهــا لكانــت التداعيــات أكبــر ممــا عشــناه فــي عــز األزمــة ونعيشــه حاليــا.

ففــي غيــاب سياســة واضحــة المعالــم ترســم التوجهــات العامــة للصحــة علــى المســتوى المتوســط والبعيــد 
وتحــدد المحــاور االســتراتيجية الخاصــة بــكل وظيفــة مــن الوظائــف األساســية للنظــام الصحــي يبــدو جليــا أن 
قطــاع الصحــة ظــل محكومــا بالتدابيــر المنبثقــة عــن خطــط عمــل ظرفيــة ال تتجــاوز المــدى القصيــر، وأن معظــم 
اإلجــراءات المتخــذة إلــى اليــوم لــم تعكــس توجهــا حقيقيــا واســتراتيجيا إلصــالح المنظومــة الصحيــة ولــم تترجــم 
سياســة عموميــة قويــة بمخططــات عمليــة وأولويــات علميــة وأهــداف دقيقــة تســتجيب، بشــكل عــام، النتظــارات 

ــن.  ــال المهنيي ــن وآم المواطني

واســتنادا إلــى ذلــك، ينطلــق حــزب االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية مــن ضــرورة توفيــر حمايــة اجتماعيــة صلبــة 
تقطــع مــع منطــق المســاعدة االجتماعيــة مــن خــالل تفعيــل التغطيــة الصحيــة الشــاملة واألجــرأة الفعليــة لحــق 
الجميــع فــي الصحــة وتكريــس مفهــوم التضامــن والتكافــل االجتماعــي بيــن فئــات المجتمــع. ومــن ثمــة، يعتمــد 
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الحــزب منهجــا شــموليا فــي معالجــة الشــأن الصحــي ال يقــوم علــى النمــوذج البيو-طبــي المحــض، بــل يتأســس 
ــة  ــات العمومي ــع النفق ــادة توزي ــروم إع ــة وي ــة البدني ــى الصح ــط عل ــر فق ــة ال يقتص ــك للصح ــوذج متماس ــى نم عل
لصالــح الخدمــات االجتماعيــة، وخاصــة الخدمــات الصحيــة. إنــه نمــوذج يســعى إلــى تثبيــت حــق جميــع المواطنيــن 

فــي الصحــة والولــوج إلــى خدمــات الوقايــة والرعايــة الطبيــة وفــق مبــادئ التضامــن والمســاواة والجــودة.

I - تحوالت عميقة في المعطيات الصحية: 
تحــوالت عميقــة فــي تركيبــة المراضــة، حســب معطيــات النظــام المعلوماتــي الصحــي والترصــد الوبائــي، يمكــن 

تلخيصهــا فــي أربعــة توجهــات:
ــد •  ــدام والرم ــيا والج ــرض البلهارس ــا وم ــا كالمالري ــتئصال بعضه ــراض واس ــن األم ــد م ــى العدي ــيطرة عل الس

الحبييــي واألمــراض المســتهدفة بالبرنامــج الوطنــي للتمنيــع ؛
االنتشــار المتواصــل ألمــراض مــا زالــت تهــدد الصحــة العامــة كالســل والســيدا والتهابــات الكبــد الفيروســي • 

والســحايا والتســممات الغدائيــة وبعــض األمــراض الحيوانيــة ؛
االرتفــاع فــي معــدل اإلصابــة بأمــراض القلــب والشــرايين والســكري والســرطان واألمــراض التنفســية • 

؛  والعقليــة  النفســية  واالضطرابــات  المزمنــة 
التهديدات المرتبطة بانتشار األمراض الناشئة والمستجدة وطوارئ الصحة العامة ذات البعد الدولي.• 
تميــز الوضــع الصحــي بتراجــع نســبة اإلماتــة الناتجــة عــن األمــراض المعديــة وارتفــاع مطــرد لعبــئ المراضــة • 

المرتبــط باألمــراض المزمنــة.
تســجيل فــوارق عميقــة علــى المســتوى الجغرافــي واالجتماعــي واالقتصــادي حيــث تمثــل وفيــات • 

ــري  ــطين الحض ــن الوس ــال بي ــات األطف ــن وفي ــر، وتتباي ــي الحواض ــجله ف ــا تس ــف م ــروي ضع ــم الق ــات بالعال األمه
والقــروي. 

  
II - ضعف الحكامة وتباين في خدمات الرعاية الصحية: 

وجــود حواجــز مجاليــة وطبقيــة وماليــة تعتــرض حــق المواطــن فــي الولــوج إلــى الخدمــات الصحية،خاصــة • 
ــم مــن أن دســتور 2011  ــى الرغ ــنين)، عل ــي وضعيــة إعاقــة، المس ــخاص ف ــال، األش ــات الهشــة (النســاء، األطف الفئ
ينــص علــى الحــق فــي الصحــة، ويقــر بــدور الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات المحليــة فــي تيســير الولوج 

إلــى العالجــات والعنايــة الصحيــة والحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة عبــر تعبئــة كل الوســائل المتاحــة. 
ضعــف معــدل اســتعمال الخدمــات العالجيــة الــذي ال يتجــاوز ســنويا 0,6 % ومعــدل االستشــفاء الــذي ال • 

يتجــاوز 5 % ممــا يؤكــد الولــوج الضعيــف إلــى المؤسســات االستشــفائية بســبب عــدم مالءمــة العــرض الصحــي 
مــع طبيعــة المنظومــة المراضيــة والوبائيــة والحاجيــات األساســية للمواطــن. 

ــل •  ــي ظ ــة ف ــة العمودي ــزي والمقارب ــع المرك ــة الطاب ــي  لهيمن ــاع الصح ــل القط ــرار داخ ــلطة الق ــوع س خض
مخططــات تغيــب عنهــا النظــرة الشــمولية فــي معالجة اإلشــكاالت الصحيــة وإدارة القطــاع وتحكمهــا البيروقراطية 
والتراتبيــة التــي تعطــل فــرص المشــاركة والمبــادرة واإلبــداع، رغم اإلجــراءات التي تــم اتخاذها لتفعيــل الالمركزية 
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وتفويــض بعــض المهــام للجهــات والعمــاالت واألقاليــم.
 اســتمرار االختــالالت المجاليــة فــي توزيــع مصالــح الرعايــة الصحيــة التــي تعــرف تمركــزا فــي األقطــاب • 

الحضريــة الكبــرى، مــع تســجيل خصــاص كبيــر فــي المــوارد البشــرية الصحيــة واختــالل التــوازن فــي توزيعهــا علــى 
ــن يتمركــزون فــي جهتــي الربــاط ســال القنيطــرة والــدار  الصعيــد الجهــوي (مثــال38  % مــن األطبــاء األخصائيي

ــرى). ــاء الكب البيض
يظــل مؤشــر كثافــة أطبــاء القطــاع العــام والخــاص الــذي ارتفــع إلــى 7,1 طبيــب لــكل 10.000 نســمة ضعيفا • 

ــة  ــه منظم ــي ب ــا توص ــى م ــى إل ــط وال يرق ــرق المتوس ــا وش ــمال إفريقي ــة ش ــن دول منطق ــد م ــع العدي ــة م مقارن
الصحــة العالميــة التــي تؤكــد علــى ضــرورة توفيــر 23 طبيــب لــكل 10.000 نســمة كحــد أدنــى. 

يظــل عــدد األطــر التمريضيــة دون المعــدل المعتمــد فــي الكثيــر مــن دول العالــم حيــث تبلــغ كثافــة هــذه • 
الفئــة 16,5 لــكل 10.000 نســمة مقابــل الحــد األدنــى المطلــوب الــذي يصــل إلــى  44,5لــكل 10.000 نســمة. 

ــاق •  ــم اإلنفــ ارتفــاع فــي نســبة األداء المباشــر لألســر حيــث تشــير الحســابات الوطنيــة للصحــة إلــى أن حجــ
اإلجمالي علــــى الصحــــة بالمغــــرب بلـــغ 52 مليـــار درهـــم، مقابـــل 47,8 مليـــار درهـم ســـنة 2010 معظمها توفره 

ثــالث مــوارد رئيســية وهــــي: األســــر بنســبة 50,7 %، والتأميــــن الصحــــي 22,4 %، ووزارة الصحـــة 19,9 %. 
بلــغ متوســـط اإلنفـــاق الصحـــي للفـــرد الواحـــد 1.578 درهـــم مقابــــل 1.498 درهــــم ســــنة 2010، أي بزيــادة • 

ضعيفــة ال ترقــى إلــى مســتوى معــدل الــدول األعضــاء لمنظمــة الصحــة العالميــة والــذي يصــل إلــى 302 دوالر 
للفرد الواحد. وتمثــــل هــــذه النفقــــات اإلجماليــــة للصحــــة حوالــــي 5,8 % مــن الناتــج الداخلــــي الخــام مقابل 7,3 

ــس و7,2  % فــي األردن.  % فــي تون
تســتفيد المستشــــفيات العموميـــة، فــي مــــا يتعلــــق بنفقــــات التأميــــن الصحــــي فــــي إطــــار نظــــام • 

الثالــــث المــــؤدى، بما نســـبته 10,3 % مـــن النفقـــات اإلجمالية للصحة لتبقـــى العيـــادات والمصحـــات الخاصـــة أكبر 
ــبة 64,7 %.  ــك بنسـ ــتفيدين وذلـ المسـ

تمثــل النفقــات الخاصــة باألدويــة والمســتلزمات الطبيــة نســبة 26,2 % مــن مجمــوع مصاريــف الصحــة، • 
ورغــم التدابيــر التــي تــم اتخاذهــا لتخفيــض تكلفــة بعــض األدوية وتشــجيع اســتعمال األدويــة الجنيســة، يظل ثمن 
الــدواء جــد مرتفــع يضاعــف مرتيــن أو ثــالث مــرات مــا هــو عليــه فــي العديــد مــن دول المنطقــة. كمــا أن اســتعمال 
الــدواء الجنيــس ال يتعــدى توفــره 30 %، إضافــة إلــى أن التوزيــع العمومــي والمبيعــات الخاصــة باألدويــة يتســم 

بالفوضــى وســوء التدبيــر.

 III - مشروع االتحاد االشتراكي من أجل منظومة صحية شاملة وناجعة:
        1 - بلورة سياسة عمومية ذات مصداقية:

اعتمــاد «ميثــاق وطنــي للصحــة» بالتشــاور مــع كافــة المتدخليــن لتحديــد مســؤوليات ومجــاالت التدخــل • 
قصــد ضمــان تفعيــل ولــوج الجميــع إلــى الخدمــات الصحيــة انســجاما مــع مقتضيــات دســتور 2011. 

 الحــرص علــى تثبيــت حــق جميــع المواطنيــن فــي الصحــة وفــي االســتفادة مــن وســائل الوقايــة والتطبيــب • 
ــي  ــن ف ــاف والتضام ــة واإلنص ــة والعدال ــات الصحي ــي الخدم ــادئ المســاواة ف ــل مب ــى تفعي ــرص عل ــالج، والح والع
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وتفويــض بعــض المهــام للجهــات والعمــاالت واألقاليــم.
 اســتمرار االختــالالت المجاليــة فــي توزيــع مصالــح الرعايــة الصحيــة التــي تعــرف تمركــزا فــي األقطــاب • 

الحضريــة الكبــرى، مــع تســجيل خصــاص كبيــر فــي المــوارد البشــرية الصحيــة واختــالل التــوازن فــي توزيعهــا علــى 
ــن يتمركــزون فــي جهتــي الربــاط ســال القنيطــرة والــدار  الصعيــد الجهــوي (مثــال38  % مــن األطبــاء األخصائيي

ــرى). ــاء الكب البيض
يظــل مؤشــر كثافــة أطبــاء القطــاع العــام والخــاص الــذي ارتفــع إلــى 7,1 طبيــب لــكل 10.000 نســمة ضعيفا • 

ــة  ــه منظم ــي ب ــا توص ــى م ــى إل ــط وال يرق ــرق المتوس ــا وش ــمال إفريقي ــة ش ــن دول منطق ــد م ــع العدي ــة م مقارن
الصحــة العالميــة التــي تؤكــد علــى ضــرورة توفيــر 23 طبيــب لــكل 10.000 نســمة كحــد أدنــى. 

يظــل عــدد األطــر التمريضيــة دون المعــدل المعتمــد فــي الكثيــر مــن دول العالــم حيــث تبلــغ كثافــة هــذه • 
الفئــة 16,5 لــكل 10.000 نســمة مقابــل الحــد األدنــى المطلــوب الــذي يصــل إلــى  44,5لــكل 10.000 نســمة. 

ــاق •  ــم اإلنفــ ارتفــاع فــي نســبة األداء المباشــر لألســر حيــث تشــير الحســابات الوطنيــة للصحــة إلــى أن حجــ
اإلجمالي علــــى الصحــــة بالمغــــرب بلـــغ 52 مليـــار درهـــم، مقابـــل 47,8 مليـــار درهـم ســـنة 2010 معظمها توفره 

ثــالث مــوارد رئيســية وهــــي: األســــر بنســبة 50,7 %، والتأميــــن الصحــــي 22,4 %، ووزارة الصحـــة 19,9 %. 
بلــغ متوســـط اإلنفـــاق الصحـــي للفـــرد الواحـــد 1.578 درهـــم مقابــــل 1.498 درهــــم ســــنة 2010، أي بزيــادة • 

ضعيفــة ال ترقــى إلــى مســتوى معــدل الــدول األعضــاء لمنظمــة الصحــة العالميــة والــذي يصــل إلــى 302 دوالر 
للفرد الواحد. وتمثــــل هــــذه النفقــــات اإلجماليــــة للصحــــة حوالــــي 5,8 % مــن الناتــج الداخلــــي الخــام مقابل 7,3 

ــس و7,2  % فــي األردن.  % فــي تون
تســتفيد المستشــــفيات العموميـــة، فــي مــــا يتعلــــق بنفقــــات التأميــــن الصحــــي فــــي إطــــار نظــــام • 

الثالــــث المــــؤدى، بما نســـبته 10,3 % مـــن النفقـــات اإلجمالية للصحة لتبقـــى العيـــادات والمصحـــات الخاصـــة أكبر 
ــبة 64,7 %.  ــك بنسـ ــتفيدين وذلـ المسـ

تمثــل النفقــات الخاصــة باألدويــة والمســتلزمات الطبيــة نســبة 26,2 % مــن مجمــوع مصاريــف الصحــة، • 
ورغــم التدابيــر التــي تــم اتخاذهــا لتخفيــض تكلفــة بعــض األدوية وتشــجيع اســتعمال األدويــة الجنيســة، يظل ثمن 
الــدواء جــد مرتفــع يضاعــف مرتيــن أو ثــالث مــرات مــا هــو عليــه فــي العديــد مــن دول المنطقــة. كمــا أن اســتعمال 
الــدواء الجنيــس ال يتعــدى توفــره 30 %، إضافــة إلــى أن التوزيــع العمومــي والمبيعــات الخاصــة باألدويــة يتســم 

بالفوضــى وســوء التدبيــر.

 III - مشروع االتحاد االشتراكي من أجل منظومة صحية شاملة وناجعة:
        1 - بلورة سياسة عمومية ذات مصداقية:

اعتمــاد «ميثــاق وطنــي للصحــة» بالتشــاور مــع كافــة المتدخليــن لتحديــد مســؤوليات ومجــاالت التدخــل • 
قصــد ضمــان تفعيــل ولــوج الجميــع إلــى الخدمــات الصحيــة انســجاما مــع مقتضيــات دســتور 2011. 

 الحــرص علــى تثبيــت حــق جميــع المواطنيــن فــي الصحــة وفــي االســتفادة مــن وســائل الوقايــة والتطبيــب • 
ــي  ــن ف ــاف والتضام ــة واإلنص ــة والعدال ــات الصحي ــي الخدم ــادئ المســاواة ف ــل مب ــى تفعي ــرص عل ــالج، والح والع
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تحمــل تكلفتهــا.
تنظيــم حــوار وطنــي موســع مــن أجــل إصــالح شــامل للمنظومــة الصحيــة وإعــادة النظــر فــي اإلطــار • 

القانونــي والتنظيمــي للصحــة، ومراجعــة الجانــب المؤسســاتي، خاصــة إنشــاء مجلــس وطنــي للصحــة.
إعــادة النظــر فــي مجمــوع السياســات والبرامــج للتأثيــر علــى المحــددات االجتماعيــة والبيئيــة للصحــة • 

اعتمــادا علــى الوظائــف األساســية للصحــة العامــة فــي إطــار تعبئــة شــاملة للقطاعــات ذات الصلــة إلعطــاء الصحــة 
ــا.  ــا وبرامجه ــي قراراته ــة ف مكان

        2 - تطوير حكامة المنظومة الصحية: 
التفعيــل الســليم للجهويــة المتقدمــة مــن أجــل عدالــة صحيــة مجاليــة تمكــن مــن تــدارك الخصــاص فــي • 

المــوارد الصحيــة، مــع تطويــر نظــام رصــد ومنــح المــوارد عبــر األخــذ بعيــن االعتبــار العامــل الديمغرافــي والوبائــي 
للجهــات كأســاس للعقــود – البرامــج مــع الســلطات الجهويــة.

مراجعــة الهيــكل التنظيمــي لــوزارة الصحــة لألخــذ بعيــن االعتبار المهــام التي تفرضهــا الجهويــة المتقدمة، • 
مــع إعــادة هيكلــة منظومــة العــالج فــي إطــار تصميــم مديــري لالتمركز تحتــل فيه الجهــة مكانــة متميزة.

(القطاعــات •  الفاعليــن والمتدخليـــن  بيـــن مختلــف  الصحــي  القطــاع  التشــاركي فــي  العمــل  مأسســة 
الحكوميــة، الجهــات، الجمعيــات،...)، مــع تطويــر اإلطــار القانونــي وآليــات التنســيق مــن أجــل وضــع أســس صلبــة 

للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي والجماعــات الترابيــة.
اعتمــاد اســتراتيجية جديــدة إلصــالح المؤسســات الصحيــة، وتجميعهــا فــي إطــار أقطــاب جهويــة وإقليمية • 

ومنحهــا االســتقاللية الكاملــة، مــع تعميــم برنامــج إصــالح وتأهيــل المستشــفيات العموميــة وإعــادة تأهيــل 
المراكــز االستشــفائية الجامعيــة وإنشــاء مراكــز الجــودة فــي بعــض التخصصــات.

إرســاء قواعــد الحمايــة االجتماعيــة وتســريع أجرأتهــا بهــدف الوصــول إلــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــع • 
ــام  ــن واقتس ــق التضام ــن طري ــي ع ــاع الصح ــل القط ــال تموي ــيع مج ــة وتوس ــالح حكامــة األنظم ــى إص ــل عل العم

مخاطــر المــرض وخلــق آليــات للتأميــن التكميلــي وللتعاضــد الجماعــي. 

        3 - اعتماد برامج وأنشطة مبتكرة لحماية صحة المواطنات والمواطنين:
ضــرورة اعتمــاد منظومــة فعالــة للتحكــم فــي مصــادر الخطــر ولرصــد األحــداث الصحيــة التــي تشــكل • 

تهديــدا للصحــة العامــة واألمــراض الناشــئة والمســتجدة ودعــم أنشــطة السياســة الوقائيــة وبرامــج صحــة الطفــل 
واألم ومحاربــة األمــراض الســارية.

وضــع وتطويــر برامــج مندمجــة خاصــة بمحاربــة األمــراض المزمنــة واألمــراض العقليــة واإلدمــان، وتســهيل • 
ــون  ــز األمــن الصحــي مــن خــالل إحــداث مرصــد وطنــي للبحــث فــي الصحــة و إصــدار قان مشــاركة الســكان وتعزي

الصحــة العامــة.
إعطــاء األهميــة الالزمــة لحفــظ الصحــة وســالمة وجــودة الميــاه والمــواد الغذائيــة وطــب الشــغل بتنســيق • 

مــع القطاعــات المعنيــة وتفعيــل قانــون مكافحــة التدخيــن.
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       4 - تحسين التمويل الصحي:
إصــالح تمويــل قطــاع الصحــة، وذلــك بإقــرار منظومــة شــاملة تعتمــد الرفــع مــن التمويــل العمومــي • 

ومصاحبتــه بترشــيد النفقــات وتحســين التدبيــر مــن أجــل تمكيــن المرفــق الصحــي العمومــي مــن االضطــالع 
بوظيفتــه بالفعاليــة والجــودة الالزمتيــن. ولتتمكــن وزارة الصحــة مــن تطويــر خدماتهــا وتوســيعها، البــد مــن الرفــع 
مــن ميزانيتهــا علــى األقــل بنســبة 10 % مــن الميزانيــة العامــة، وإقــرار مســاهمة الجماعــات المحليــة التــي تفــوق 

ــبة أي 10 %. ــس النس ــنتيم بنف ــون س ــا 500 ملي ميزانيته
مراجعــة السياســة الجديــدة لتحديــد ســعر األدويــة، وذلــك بإخضــاع كل األدويــة إلــى الســعر األقــل بالنســبة • 

لــدول المقارنــة عــوض المعــدل، مــع مراجعــة النظــام الضريبــي لألدويــة، وضبــط آليــات تســويق المســتلزمات الطبية 
ــة بأثمانها.  واإلحاط

ــي الوصفــات •  ــة كقاعــدة ف ــة الجنيس ــى اعتمــاد األدوي ــة، مــع التحفيــز عل ــدة الولــوج لألدوي توســيع قاع
الطبيــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا.

ــط •  ــة وضب ــات مراقب ــة آلي ــة، وتقوي ــة والصيدل ــال األدوي ــي مج ــارب ف ــاص بالتج ــي الخ ــار القانون ــز اإلط تعزي
ــة. ــاع الصيدل قط

      5 - االرتقاء بالموارد البشرية وقدراتها:
تثميـــن دور المــوارد البشــرية فــي قطــاع الصحــة، والرفــع مــن أعدادهــا باعتمــاد مخطط اســتعجالي يســتند • 

ــى التقاعــد، مــع تعزيــز  ــاظ بمناصــب المحاليــن عل إلــى توظيــف كل الخريجيــن مــن الكليــات والمعاهــد واالحتف
األعــداد بتشــجيع عــودة المهنييــن المغاربــة مــن الخــارج. 

ــة •  ــداد الكافي ــغيل األع ــن وتش ــط وتكوي ــك بتخطي ــة، وذل ــات الصحي ــي القطاع ــرية ف ــوارد البش ــة الم تنمي
حســب الخصــاص مــن مختلــف األطــر التقنيــة والتدبيريــة، وتكويــن وتوظيــف الممرضــات والممرضيــن علــى المــدى 

القريــب والمتوســط لتغطيــة النقــص الحالــي، مــع الحــرص علــى التوزيــع الجغرافــي العــادل للمــوارد البشــرية.
ــن •  ــن المهنيي ــة تكوي ــالح أنظم ــالل إص ــن خ ــب م ــة والط ــي الصح ــر ف ــن والتأطي ــي التكوي ــر  ف ــادة النظ إع

الصحييــن، وإقــرار وتنظيــم التكويــن فــي تدبيــر وتســيير المؤسســات الصحيــة، مــع إعــادة النظــر فــي دور مختلــف 
ــة. ــة العام ــة للصح ــة الوطني ــة المدرس ــن، وخاص المتدخلي

اعتمــاد حوافــز ماليــة وغيــر ماليــة مــن أجــل إعــادة انتشــار موظفــي الصحــة فــي المناطــق التــي تشــكو مــن • 
ضعــف الخدمــات، مــع اتخــاذ التدابيــر المالئمــة إليقــاف الخروقــات والممارســات غيــر القانونيــة فــي مزاولــة المهــن 

الصحيــة.
جعل الصحة والطب في صلب سياسة البحث العلمي. • 
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التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي

ــات التربويــة الكونيــة خاصــة فــي األزمنــة الحديثــة والمجتمعــات المعاصــرة، يتبيــن أن التربيــة  باســتحضار األدبي
ــاني. وقــد  ــرر اإلنس ــي عنوانــا للرقــي الحضــاري والتح ــاالت، وبالتال ــي كل المج ــاد التقــدم ف والتعليــم أضحيــا عم
ــنغافورة)  ــة، س ــا الجنوبي ــان، كوري ــن، الياب ــدم (الصي ــرق المتق ــي الش ــا ف ــرب كم ــي الغ ــانية ف ــارب اإلنس ــت التج أبان
أن النهــوض بالتعليــم كان العامــل األساســي فــي تجــاوز التخلــف وااللتحــاق بنــادي الــدول المتقدمــة، كمــا أبانــت 
نفــس التجــارب فــي البلــدان الســائرة فــي طريــق النمــو أن فشــل السياســات التعليميــة كان وال يــزال العقبــة 

الرئيســية للنهــوض باإلنســان والمجتمــع. 

ــل  ــن أج ــه م ــب معركت ــي صل ــة ف ــألة التعليمي ــعبية المس ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــل االتح ــار، جع ــذا االعتب وله
التحريــر والديمقراطيــة والتنميــة منــذ نشــأته، وخاصــة منذ المؤتمر االســتثنائي ســنة 1975. وهكذا، كانت المســألة 
التعليميــة واجهــة أساســية للنضــال، كمــا كانــت فــي الوقــت ذاتــه موضــوع اهتمــام االتحاديــات واالتحادييــن الــذي 
أســهم بعضهــم بقســط وافــر فــي تحليــل الوضــع التعليمــي والتربــوي وطــرح البدائــل المتاحــة، وفــي النضــال مــن 

أجــل حــق جميــع المغاربــة فــي التعليــم والتكويــن دون تمييــز مجالــي أو اجتماعــي. 

ويجــب التذكيــر، فــي هــذا الصــدد، بــأن االتحــاد االشــتراكي يشــدد علــى أن مجانيــة التعليــم حــق للشــعب المغربــي 
ــر تكافــؤ  ــات االجتماعيــة يمــر عب ــة مــع المجتمــع، ويؤكــد علــى أن محــو التفاوت والتــزام وتعاقــد مــن طــرف الدول
الفــرص فــي التعليــم لتمكيــن كل أبنــاء الشــعب مــن الحصــول علــى أدوات المعرفــة ذاتهــا وبنفــس الطريقــة 
والوســيلة، مــع اعتمــاد برامــج ومناهــج لتملــك أدوات الفكــر العقالنــي والنقــدي ووضــع بيــن أيــدي الجيــل الجديــد 

الوســائل والمفاتيــح النخراطــه فــي الثــورة العلميــة راهنــا ومســتقبال.

والمطالبــة  السياســي  الفعــل  عنــد  تتوقــف  لــم  التربويــة  التنميــة  فــي  االتحــاد  إســهامات  أن  اإلشــارة  وتجــدر 
باإلصــالح، وإنمــا تجــاوزت ذلــك إلــى المشــاركة الفعالــة واألكيــدة والنوعيــة فــي النقــاش العمومــي حــول المســألة 
التعليميــة، فــي كل المناظــرات الوطنيــة، وعبــر كل المؤسســات الدســتورية والمؤسســات االجتماعيــة والنقابيــة، 
ومــن المعارضــة، وعبــر المؤسســات الحكوميــة بعــد حكومــة التنــاوب التوافقــي التــي تحمــل خاللهــا االتحــاد تدبيــر 
الشــأن التعليمــي لعقــد مــن الزمــن، مــوازاة مــع تحملــه قيــادة النقابــة الوطنيــة للتعليــم العالــي والنقابــة الوطنيــة 

للتعليــم.

وقــد أســهم االتحــاد فــي إعــداد وتنفيــذ كثيــر مــن القوانيــن المؤطــرة إلصــالح منظومــة التربيــة والتكويــن، مــن 
قبيــل الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن الــذي دعــم الجهويــة مــن خــالل القانــون 00/07 وأســس الســتقاللية 
ــي 2015 – 2030  ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــتراتيجية للتربي ــة االس ــون 00/01، والرؤي ــالل القان ــن خ ــة م الجامع

التــي ســن بموجبهــا القانــون اإلطــار 17/51.
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ــل  ــن أج ــه م ــب معركت ــي صل ــة ف ــألة التعليمي ــعبية المس ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــل االتح ــار، جع ــذا االعتب وله
التحريــر والديمقراطيــة والتنميــة منــذ نشــأته، وخاصــة منذ المؤتمر االســتثنائي ســنة 1975. وهكذا، كانت المســألة 
التعليميــة واجهــة أساســية للنضــال، كمــا كانــت فــي الوقــت ذاتــه موضــوع اهتمــام االتحاديــات واالتحادييــن الــذي 
أســهم بعضهــم بقســط وافــر فــي تحليــل الوضــع التعليمــي والتربــوي وطــرح البدائــل المتاحــة، وفــي النضــال مــن 

أجــل حــق جميــع المغاربــة فــي التعليــم والتكويــن دون تمييــز مجالــي أو اجتماعــي. 

ويجــب التذكيــر، فــي هــذا الصــدد، بــأن االتحــاد االشــتراكي يشــدد علــى أن مجانيــة التعليــم حــق للشــعب المغربــي 
ــر تكافــؤ  ــات االجتماعيــة يمــر عب ــة مــع المجتمــع، ويؤكــد علــى أن محــو التفاوت والتــزام وتعاقــد مــن طــرف الدول
الفــرص فــي التعليــم لتمكيــن كل أبنــاء الشــعب مــن الحصــول علــى أدوات المعرفــة ذاتهــا وبنفــس الطريقــة 
والوســيلة، مــع اعتمــاد برامــج ومناهــج لتملــك أدوات الفكــر العقالنــي والنقــدي ووضــع بيــن أيــدي الجيــل الجديــد 

الوســائل والمفاتيــح النخراطــه فــي الثــورة العلميــة راهنــا ومســتقبال.

والمطالبــة  السياســي  الفعــل  عنــد  تتوقــف  لــم  التربويــة  التنميــة  فــي  االتحــاد  إســهامات  أن  اإلشــارة  وتجــدر 
باإلصــالح، وإنمــا تجــاوزت ذلــك إلــى المشــاركة الفعالــة واألكيــدة والنوعيــة فــي النقــاش العمومــي حــول المســألة 
التعليميــة، فــي كل المناظــرات الوطنيــة، وعبــر كل المؤسســات الدســتورية والمؤسســات االجتماعيــة والنقابيــة، 
ومــن المعارضــة، وعبــر المؤسســات الحكوميــة بعــد حكومــة التنــاوب التوافقــي التــي تحمــل خاللهــا االتحــاد تدبيــر 
الشــأن التعليمــي لعقــد مــن الزمــن، مــوازاة مــع تحملــه قيــادة النقابــة الوطنيــة للتعليــم العالــي والنقابــة الوطنيــة 

للتعليــم.

وقــد أســهم االتحــاد فــي إعــداد وتنفيــذ كثيــر مــن القوانيــن المؤطــرة إلصــالح منظومــة التربيــة والتكويــن، مــن 
قبيــل الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن الــذي دعــم الجهويــة مــن خــالل القانــون 00/07 وأســس الســتقاللية 
ــي 2015 – 2030  ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــتراتيجية للتربي ــة االس ــون 00/01، والرؤي ــالل القان ــن خ ــة م الجامع

التــي ســن بموجبهــا القانــون اإلطــار 17/51.
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ورغــم كل الجهــود المبذولــة مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة منــذ عقديــن، مــا زالــت المنظومــة التربويــة تعانــي 
مــن اختــالالت حقيقيــة زادت مــن حدتهــا وكشــفت عــن هشاشــتها الظرفيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة 
عــن تفشــي جائحــة كوفيــد 19 التــي كانــت لهــا تداعيــات ســلبية قويــة علــى الحيــاة المدرســية والجامعيــة. فالوضــع 
التعليمــي الراهــن بمــا يمثلــه مــن مؤشــرات ســلبية علــى مســتوى التحصيــل واإلبــداع والبحــث العلمــي واالبتــكار 
يحتــاج إلــى رؤيــة جديــدة تســتحضر المبــادئ المؤسســة لفكرنــا االشــتراكي الديمقراطــي الحداثــي ؛ رؤيــة نابعــة 
ــدي  ــب التح ــى كس ــة إل ــذه المنظوم ــاء به ــى االرتق ــعى إل ــم وتس ــو قائ ــا ه ــي لم ــي وعلم ــل موضوع ــن تحلي م

الحضــاري فــي شــموليته.

انطالقــا مــن ذلــك، يطــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية تصــورا اســتراتيجيا مندمجــا يضمــن التفاعــل بيــن 
المكونــات األساســية للمنظومــة (التربيــة، التكويــن، التعليــم العالــي، البحــث العلمــي)، ويجســد المســار التربــوي 
ــد  ــس جدي ــة بنف ــات جوهري ــور إصالح ــذا التص ــب ه ــاة. ويتطل ــدى الحي ــن م ــبة للمواط ــات بالنس ــل الحلق المتواص
ــور الحلــول  ــا يبل ــي. كم ــن المجتمع ــة والتضام ــة االجتماعي ــادئ العدال ــتورية ومب ــات الدس ــى المقتضي ــتند إل تس
المالئمــة لإلشــكاالت المطروحــة ســواء علــى مســتوى  التأطيــر البيداغوجــي أو علــى مســتوى التدبيــر اإلداري 

ــة والرقميــة.  ــزات والبنيــات التحتيــة المادي ــز التجهي والمالــي أو علــى مســتوى تعزي

I - مؤشرات مقلقة كابحة للنهوض بالمنظومة:
نســبة الولــوج إلــى التعليــم األولــي ال تتعــدى 50 %، مــع تفــاوت صــارخ بيــن العالميــن الحضــري والقــروي • 

بســبب ضعــف الطلــب بالوســط القــروي، والســيما بالنســبة لتســجيل الفتيــات.
ضعــف ميزانيــة االســتثمار فــي التعليــم المدرســي العمومــي (التعليــم االبتدائــي، التعليــم الثانــوي • 

اإلعــدادي، التعليــم الثانــوي التأهيلــي، أقســام التربيــة غيــر النظاميــة) إذ ال تتجــاوز نســبتها 9 %، مــع هدر مدرســي 
مــروع يفــوق 300 ألــف مغــادرة ســنويا.

تســجيل نســبة مهمــة فــي ظاهــرة التكــرار (9,8 % فــي االبتدائــي، 23,1 % فــي اإلعــدادي، ونســبة 12,8 • 
% فــي الثانــوي التأهيلــي)، وفــي ظاهــرة االنقطــاع (0,6 % فــي االبتدائــي، 10,7 % فــي الثانــوي اإلعــدادي، 9,1 

% فــي الثانــوي التأهيلــي.
عــدد الطلبــة الذيــن يلجــون التعليــم العالــي مــا زال ضعيفــا إذ لــم يصــل ســوى مليــون و80 ألــف مــن • 

الحاصليــن علــى البكالوريــا للتعليــم العالــي وهــي نســبة ضعيفــة مقارنــة مــع عــدد الســاكنة الذيــن تتــراوح أعمارهــا 
ــون. ــوى ملي ــم س ــل منه ــن ال يص ــي 8 ماليي ــى 17 % أي حوال ــل إل ــنة يص ــن 18 و24 س بي

توزيــع جامعــي غيــر عــادل وغيــر موحــد حيــث إنــه مــن بيــن 12 جامعــة عموميــة هنــاك جهــة واحــدة تتضمــن • 
ثــالث جامعــات (جهــة الــدار البيضــاء ســطات)، وهنــاك جهتــان تتضمنــان جامعتيــن (جهــة الربــاط القنيطــرة، جهــة 
فــاس مكنــاس)، بينمــا تغطــي جامعــة ابــن زهــر بأكاديــر خمــس جهــات (ســوس ماســة، درعــة تافياللــت، كلميــم 

واد نــون، العيــون الســاقية الحمــراء، الداخلــة واد الذهــب).
مســارات متعــدد ومشــتتة للتكويــن فــي التعليــم العالــي حيــث إن 92 % مــن حاملــي الباكلوريــا يلجــون • 
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الجامعــة العموميــة: 85 % يلجــون المؤسســات ذات االســتقطاب المفتــوح (كليــات اآلداب والعلــوم والحقــوق)، 
ــة  ــر الموزع ــن األط ــات تكوي ــي مؤسس ــا تكتف ــوى 7 %، بينم ــدود س ــتقطاب المح ــات ذات االس ــج المؤسس وال يل

علــى 17 وزارة باســتقبال 3  % ويســتقبل القطــاع الخــاص والمؤسســات فــي إطــار الشــراكة 5 %.
يتــراوح التأطيــر اإلداري بالمؤسســات الجامعيــة بيــن حــد أدنــى يتمثــل فــي 74 طالــب لــكل إداري (جامعــة • 

محمــد الخامــس بالربــاط) وحــد أقصــى يتحــدد فــي 278 طالــب لــكل إداري (جامعــة ابــن زهــر بأكاديــر). 
ضعــف التمويــل الــذي تخصصــه الدولــة للبحــث العلمــي حيــث ال يمثــل ســوى 0,8 % مــن الناتــج الداخلــي • 

الخــام.

II - أداء دون مستوى التطلعات:
غيــاب البعــد االســتراتيجي الموحــد فــي إصــالح منظومــة التربيــة والتكويــن واعتمــاد مخططــات متعــددة، • 

متباعــدة أحيانــا ومتنافــرة أحيانــا أخــرى، بحكــم الهاجــس المتمثــل فــي المعالجــة المتســرعة والمرتجلــة للمشــاكل 
اآلنيــة خــارج أيــة رؤيــة شــمولية بعيــدة المــدى.  

انعــدام التوجــه الجهــوي الحقيقــي فــي منهجيــة اإلصــالح التربــوي وتدبيــر منظومــة التربيــة والتكويــن • 
إذ تفتقــد السياســة التعليميــة لآلليــات الفعليــة المؤسســة علــى تدعيــم الالمركزيــة بمــا يســمح لــإلدارة الجهويــة 

بوضــع مشــاريعها المحليــة الخاصــة ضمــن األهــداف الوطنيــة العامــة.  
الفشــل فــي إرســاء تعليــم يضمــن جــودة مكتســبات التالميــذ لتمكينهــم مــن مواجهــة متطلبــات عالــم • 

ــي  ــي ف ــراط الفعل ــن االنخ ــه م ــوي لتمكين ــار الترب ــة اإلط ــى تعبئ ــدرة عل ــدم الق ــة، وع ــع المعرف ــاء مجتم ــد وبن الغ
ــه. ــس إلنجاح ــد والتحم ــة الغ ــروع مدرس مش

غيــاب إطــار قانونــي موحــد وشــامل للتعليــم األولــي، مــع صعوبــة تدقيــق المعطيــات اإلحصائيــة المتعلقــة • 
بالتعليــم األولــي بســبب تضاربهــا بحســب المصــادر وتنــوع الجهــات ذات الجهــات المتدخلــة (وزارة التربيــة الوطنيــة 

85 %، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية 7,83 %، والجمعيــات والتعــاون الوطنــي 7,17 %).
تفــاوت صــارخ مــن حيــث احتــرام دفتــر التحمــالت المتعلــق بالتعليــم المدرســي الخصوصــي، والــذي ينــص • 

علــى توفيــر فضــاءات تتوفــر فيهــا شــروط الســالمة والصحــة والتعليــم، مــع وجــود فوضــى فــي األســعار والواجبــات 
المدرســية وغيــاب نظــام أساســي خــاص باألطــر.

تعــدد أنظمــة التكويــن المهنــي والقطاعــات المتدخلــة، مــع غيــاب جســور حقيقيــة بيــن التكويــن المهنــي • 
والتعليــم العــام (المدرســي والجامعــي) وانعــدام هندســة تراعــي حاجيات ســوق الشــغل علــى الصعيديــن الوطني 

والجهوي.
نســبة تأطيــر غيــر متكافئــة بيــن مختلــف المؤسســات الجامعيــة ممــا يتعــارض مــع المقتضيــات الدســتورية • 

التــي تؤكــد علــى الحــق فــي تكويــن جيــد يتــاح للجميــع، وهــو مــا ال توفــره الوضعيــة الحاليــة للتكويــن فــي مجــال 
التعليــم العالــي. 

وضعيــة بيداغوجيــة غيــر مســتقرة حيــث طبــق المغــرب مــع بدايــة الســنة الجامعيــة 2003 – 2004 نظامــا • 
جديــدا فــي الدراســة والمــواد والشــعب، خضــع لتغييــرات تقنيــة دون تقييم حقيقــي ســنوات 2007 و2009 و2014، 
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الجامعــة العموميــة: 85 % يلجــون المؤسســات ذات االســتقطاب المفتــوح (كليــات اآلداب والعلــوم والحقــوق)، 
ــة  ــر الموزع ــن األط ــات تكوي ــي مؤسس ــا تكتف ــوى 7 %، بينم ــدود س ــتقطاب المح ــات ذات االس ــج المؤسس وال يل

علــى 17 وزارة باســتقبال 3  % ويســتقبل القطــاع الخــاص والمؤسســات فــي إطــار الشــراكة 5 %.
يتــراوح التأطيــر اإلداري بالمؤسســات الجامعيــة بيــن حــد أدنــى يتمثــل فــي 74 طالــب لــكل إداري (جامعــة • 

محمــد الخامــس بالربــاط) وحــد أقصــى يتحــدد فــي 278 طالــب لــكل إداري (جامعــة ابــن زهــر بأكاديــر). 
ضعــف التمويــل الــذي تخصصــه الدولــة للبحــث العلمــي حيــث ال يمثــل ســوى 0,8 % مــن الناتــج الداخلــي • 

الخــام.

II - أداء دون مستوى التطلعات:
غيــاب البعــد االســتراتيجي الموحــد فــي إصــالح منظومــة التربيــة والتكويــن واعتمــاد مخططــات متعــددة، • 

متباعــدة أحيانــا ومتنافــرة أحيانــا أخــرى، بحكــم الهاجــس المتمثــل فــي المعالجــة المتســرعة والمرتجلــة للمشــاكل 
اآلنيــة خــارج أيــة رؤيــة شــمولية بعيــدة المــدى.  

انعــدام التوجــه الجهــوي الحقيقــي فــي منهجيــة اإلصــالح التربــوي وتدبيــر منظومــة التربيــة والتكويــن • 
إذ تفتقــد السياســة التعليميــة لآلليــات الفعليــة المؤسســة علــى تدعيــم الالمركزيــة بمــا يســمح لــإلدارة الجهويــة 

بوضــع مشــاريعها المحليــة الخاصــة ضمــن األهــداف الوطنيــة العامــة.  
الفشــل فــي إرســاء تعليــم يضمــن جــودة مكتســبات التالميــذ لتمكينهــم مــن مواجهــة متطلبــات عالــم • 

ــي  ــي ف ــراط الفعل ــن االنخ ــه م ــوي لتمكين ــار الترب ــة اإلط ــى تعبئ ــدرة عل ــدم الق ــة، وع ــع المعرف ــاء مجتم ــد وبن الغ
ــه. ــس إلنجاح ــد والتحم ــة الغ ــروع مدرس مش

غيــاب إطــار قانونــي موحــد وشــامل للتعليــم األولــي، مــع صعوبــة تدقيــق المعطيــات اإلحصائيــة المتعلقــة • 
بالتعليــم األولــي بســبب تضاربهــا بحســب المصــادر وتنــوع الجهــات ذات الجهــات المتدخلــة (وزارة التربيــة الوطنيــة 

85 %، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية 7,83 %، والجمعيــات والتعــاون الوطنــي 7,17 %).
تفــاوت صــارخ مــن حيــث احتــرام دفتــر التحمــالت المتعلــق بالتعليــم المدرســي الخصوصــي، والــذي ينــص • 

علــى توفيــر فضــاءات تتوفــر فيهــا شــروط الســالمة والصحــة والتعليــم، مــع وجــود فوضــى فــي األســعار والواجبــات 
المدرســية وغيــاب نظــام أساســي خــاص باألطــر.

تعــدد أنظمــة التكويــن المهنــي والقطاعــات المتدخلــة، مــع غيــاب جســور حقيقيــة بيــن التكويــن المهنــي • 
والتعليــم العــام (المدرســي والجامعــي) وانعــدام هندســة تراعــي حاجيات ســوق الشــغل علــى الصعيديــن الوطني 

والجهوي.
نســبة تأطيــر غيــر متكافئــة بيــن مختلــف المؤسســات الجامعيــة ممــا يتعــارض مــع المقتضيــات الدســتورية • 

التــي تؤكــد علــى الحــق فــي تكويــن جيــد يتــاح للجميــع، وهــو مــا ال توفــره الوضعيــة الحاليــة للتكويــن فــي مجــال 
التعليــم العالــي. 

وضعيــة بيداغوجيــة غيــر مســتقرة حيــث طبــق المغــرب مــع بدايــة الســنة الجامعيــة 2003 – 2004 نظامــا • 
جديــدا فــي الدراســة والمــواد والشــعب، خضــع لتغييــرات تقنيــة دون تقييم حقيقــي ســنوات 2007 و2009 و2014، 
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ويخضــع اليــوم للتغييــر بإقامــة نظــام البكالوريــوس الــذي ســيحول فتــرة التكويــن مــن 3 إلــى 4 ســنوات.
ــذب •  ــي ال يج ــام أساس ــل نظ ــي ظ ــي ف ــم العال ــي التعلي ــي ف ــالح البيداغوج ــمولية لإلص ــرة ش ــاب نظ غي

الحاصليــن علــى الدكتــوراه المتهــان مهنــة أســتاذ باحــث فــي وقــت تعيــش فيــه هيئــة التأطيــر والبحــث شــيخوخة 
حيــث إنــه خــالل األربــع ســنوات القادمــة، أي إلــى حــدود ســنة 2025، ســيحال حوالــي 50  %مــن األســاتذة الباحثين 

علــى التقاعــد. 
التعليــم العالــي علــى مســتوى الجامعــات •  إلــى مســتوى التدبيــر الجيــد لمنظومــة  قانــون ال يرقــى 

والمؤسســات، مــع وجــود هيــاكل ال تســعف علــى األداء الناجــع إذ  يصــل عــدد الممثليــن فــي مجالــس بعــض 
الجامعــات إلــى أكثــر مــن 90 عضــوا، إضافــة إلــى حضــور شــكلي ألعضــاء خارجييــن مــن المحيــط االقتصــادي 

واالجتماعــي خالفــا للهــدف المســطر فــي القانــون.
غيــاب اســتراتيجية واضحــة للبحــث العلمــي علــى مســتوى الجامعــات والمؤسســات التابعــة لهــا حيــث إن • 

األبحــاث تنجــز فــي مختبــرات أحدثــت بمبــادرات فرديــة أو مجموعــات محــدودة ورغــم أنــه تــم بدايــة مــن 2006 وضــع 
أنظمــة لتنظيــم فــرق ومختبــرات ومراكــز البحــث إال أنهــا لــم تــرق للمســتوى المطلــوب فــي غيــاب تمويــل حقيقــي 
وتجهيــزات متكاملــة حيــث أن النســبة الكبيــرة مــن األبحــاث العلميــة تنجــز فــي إطــار التعــاون مــع المختبــرات 

األجنبيــة.
غيــاب إشــراك حقيقــي للحيــاة الطالبيــة فــي المنظومــة العامــة للتعليــم العالــي رغــم أن القانــون 00/01 • 

خصــص لهــا بابــا بأكملــه، مــع غيــاب بنيــات للمواكبــة، وضعــف التغطيــة االجتماعيــة لجميــع الطلبــة، ووجــود 
ــح واإلقامــات الجامعيــة. ــتوى المن إشــكاالت حقيقيــة علــى مس

 
III - مقترحات االتحاد االشتراكي من أجل منظومة حديثة عادلة ومنفتحة:

        1 - عصرنة التعليم األولي:
توحيــــد التســــمية، بجعــــل هــــذا الطــــور التربــــوي قائمــا علــــى منظور مجدد، موحــــد ومنســجم وعصـري • 

للتعليـــم األولي، لدى كافـــة المتدخلين، علــــى خـــالف التصنيــــف الحالــــي: تعليــــم أولــــي تقليـــدي، تعليـــم أولي 
عصري، تعليــــم أولــــي عمومــــي.

ربــط التعليــم األولي بالتعليــم االبتدائي فــي إطــار ســيرورة تربويــة متكاملــة، مع وضــعُ ســلم معيــاري • 
مبنــي علــى منظــور تربــوي لضمــان الجــودة.

تخصيــص المــوارد الماليــة الكافيــة ألن تمويـــل التعليـــم األولــي اســـتثمار ذو مردوديـــة عاليــــة، شــــخصية • 
واجتماعيــــة واقتصاديــــة، وليــــس مجـــرد كلفـــة اجتماعيــة.

تمويـــل التعليـــم األولي مـــن مســـؤولية الدولـــة ومجانـــي بالنســـبة لألسر فـــي المؤسســــات العموميــــة، • 
وتخصــــص لــــه نســــبة مئوية كافيــة مــن الميزانيــة العامــة للدولــة، ضمانــــا لتكافــؤ الفــرص واإلنصاف بيــن كافــة 

األطفال، لكــــون هــــذا الطــــور اســــتثمار وقاعــــدة لــكل إصالح.

تسريع وتيرة تعميم التعليم األولي، علــــى كافــــة المناطــــق القرويــــة وذات الخصــــاص، وتطويــــره محليــا • 
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وجهويــا، وفــق مســتلزمات الجـودة، باسـتثمار مـا يلـي: 
 تهيئـة الزمـن التربوي والغالف الزمنــي بحســب الظــروف المناخيــة وولوجيــة الجغرافيــا،  	
 اســتعمال الفضــاءات القابلــة لمزاولــة هــذا النمــوذج مــن التربيــة،  	
 تأهيـل جيـد لألطر المزاولـة للمهنـة بمـا يتـالءم وأوضــاع هــذه المناطــق وحاجــات األطفال بهــا. 	
إشــراك الجماعــــات الترابيــــة لتتحمــــل مســـؤولياتها فـــي النهـــوض الحقيقـــي بالتعليـــم األولي بتعميمــــه • 

ــين خدماتــه. وتحســ
وضــــع تدابيــــر محفــــزة لتشــــجيع التعليــم األولـي الموجـــه لألطفال المنتميـن للفئـــات االجتماعيــة األكثر • 

عرضــة للهشاشــة.
وضــــع منظومــــة للتكويــــن فــــي قطــــاع التعليــــم األولــي القائــــم علــــى مســــتلزمات التربيــــة قبــــل • 

ــر،  ــراف، التأطيـ ــيير، اإلش ــر والتســ ــية (التدبيــ ــات األساس ــن واالختصاص ــى المهــ ــن عل ــز التكويــ ــية، وتركي المدرســ
العلمـــي والبيداغوجــــي). اإلنتــاج  المراقبـــة، االستشــارة، 

ــز لمهـــن التعليــــم األولــي علــى غــرار ماهــو معمــول بــه بالنســبة •  بلــورة نظـــام أساســـي متكامـــل ُومحفـ
ألطــر التعليــم االبتدائــي، واعتمــاد التكويــن األساســي والمســتمر، مــع وضــــع نظــــام معلوماتــــي للتدبيــــر اإلداري 

والمالــــي والبيداغوجــــي لترصيــــد التجــــارب وتنســــيق جهــــود العامليــن فــــي المجــال. 

        2 - االرتقاء بالتعليم المدرسي (العمومي والخصوصي):
اعتمــاد آليــات صارمــة لمحاربــة ظواهــر الهــدر المدرســي واالنقطــاع والتكــرار والفشــل الدراســي، والعمــل • 

علــى الحــد منهــا تدريجيــا فــي أفــق القضــاء عليهــا نهائيــا.
اعتمــاد وســائل وأســاليب تربويــة مالئمــة تشــجع علــى تنميــة مهــارات الطفــل وكفاياتــه التعليميــة • 

والتعلميــة، مــع العمــل علــى تفتــح ذاتيتــه وتنميــة وعيــه الصحــي واالجتماعــي والثقافــي والقيمــي والثقافــي 
ــي. والبيئ

التعليميــة، •  العمليــة  المســاهمين فــي  التربوييـــن  للمدرســات والمدرســين، وكافــة  األولويــة  إعطــاء 
بتحســين أوضاعهــم الماديــة والتربويــة، وإغنــاء معارفهــم وتجاربهــم التربويــة بتكوينــات هادفــة ومنتظمــة.

المدرســي •  الخــاص  للقطــاع  أنجــع  إدمــاج  أجــل  مــن  وتشــاركي  طمــوح  اســتراتيجي  مخطــط  بلــورة 
والتكويــن. للتربيــة  العامــة  المنظومــة  فــي  والتكوينــي 

إعــادة النظــر فــي الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي مجــال التربيــة والتكويــن بغيــة تطويــر • 
عالقــات أكثــر التزامــا وتوازنــا تقــوم علــى المواكبــة البيداغوجيــة والتقنيــة.

الرفــع مــن مؤهــالت المــوارد البشــرية عبــر تمكيــن أطــر التعليــم الخــاص مــن التكويــن األساســي بالمراكــز • 
الجهويــة لمهــن التدريــس فــي إطــار شــراكات جهويــة بيــن األكاديميــات الجهويــة والجمعيــات المهنيــة للقطــاع 

الخــاص.
دمــج المؤسســات الخاصــة ضمــن الفئــات المســتفيدة مــن مخططــات ودورات التكويــن المســتمر التــي • 

ينبغــي أن يطورهــا قطــاع التربيــة الوطنيــة علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي واإلقليمــي.
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وجهويــا، وفــق مســتلزمات الجـودة، باسـتثمار مـا يلـي: 
 تهيئـة الزمـن التربوي والغالف الزمنــي بحســب الظــروف المناخيــة وولوجيــة الجغرافيــا،  	
 اســتعمال الفضــاءات القابلــة لمزاولــة هــذا النمــوذج مــن التربيــة،  	
 تأهيـل جيـد لألطر المزاولـة للمهنـة بمـا يتـالءم وأوضــاع هــذه المناطــق وحاجــات األطفال بهــا. 	
إشــراك الجماعــــات الترابيــــة لتتحمــــل مســـؤولياتها فـــي النهـــوض الحقيقـــي بالتعليـــم األولي بتعميمــــه • 

ــين خدماتــه. وتحســ
وضــــع تدابيــــر محفــــزة لتشــــجيع التعليــم األولـي الموجـــه لألطفال المنتميـن للفئـــات االجتماعيــة األكثر • 

عرضــة للهشاشــة.
وضــــع منظومــــة للتكويــــن فــــي قطــــاع التعليــــم األولــي القائــــم علــــى مســــتلزمات التربيــــة قبــــل • 

ــر،  ــراف، التأطيـ ــيير، اإلش ــر والتســ ــية (التدبيــ ــات األساس ــن واالختصاص ــى المهــ ــن عل ــز التكويــ ــية، وتركي المدرســ
العلمـــي والبيداغوجــــي). اإلنتــاج  المراقبـــة، االستشــارة، 

ــز لمهـــن التعليــــم األولــي علــى غــرار ماهــو معمــول بــه بالنســبة •  بلــورة نظـــام أساســـي متكامـــل ُومحفـ
ألطــر التعليــم االبتدائــي، واعتمــاد التكويــن األساســي والمســتمر، مــع وضــــع نظــــام معلوماتــــي للتدبيــــر اإلداري 

والمالــــي والبيداغوجــــي لترصيــــد التجــــارب وتنســــيق جهــــود العامليــن فــــي المجــال. 

        2 - االرتقاء بالتعليم المدرسي (العمومي والخصوصي):
اعتمــاد آليــات صارمــة لمحاربــة ظواهــر الهــدر المدرســي واالنقطــاع والتكــرار والفشــل الدراســي، والعمــل • 

علــى الحــد منهــا تدريجيــا فــي أفــق القضــاء عليهــا نهائيــا.
اعتمــاد وســائل وأســاليب تربويــة مالئمــة تشــجع علــى تنميــة مهــارات الطفــل وكفاياتــه التعليميــة • 

والتعلميــة، مــع العمــل علــى تفتــح ذاتيتــه وتنميــة وعيــه الصحــي واالجتماعــي والثقافــي والقيمــي والثقافــي 
ــي. والبيئ

التعليميــة، •  العمليــة  المســاهمين فــي  التربوييـــن  للمدرســات والمدرســين، وكافــة  األولويــة  إعطــاء 
بتحســين أوضاعهــم الماديــة والتربويــة، وإغنــاء معارفهــم وتجاربهــم التربويــة بتكوينــات هادفــة ومنتظمــة.

المدرســي •  الخــاص  للقطــاع  أنجــع  إدمــاج  أجــل  مــن  وتشــاركي  طمــوح  اســتراتيجي  مخطــط  بلــورة 
والتكويــن. للتربيــة  العامــة  المنظومــة  فــي  والتكوينــي 

إعــادة النظــر فــي الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي مجــال التربيــة والتكويــن بغيــة تطويــر • 
عالقــات أكثــر التزامــا وتوازنــا تقــوم علــى المواكبــة البيداغوجيــة والتقنيــة.

الرفــع مــن مؤهــالت المــوارد البشــرية عبــر تمكيــن أطــر التعليــم الخــاص مــن التكويــن األساســي بالمراكــز • 
الجهويــة لمهــن التدريــس فــي إطــار شــراكات جهويــة بيــن األكاديميــات الجهويــة والجمعيــات المهنيــة للقطــاع 

الخــاص.
دمــج المؤسســات الخاصــة ضمــن الفئــات المســتفيدة مــن مخططــات ودورات التكويــن المســتمر التــي • 

ينبغــي أن يطورهــا قطــاع التربيــة الوطنيــة علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي واإلقليمــي.
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وضــع «ميثــاق المــدرس» بالتعليــم الخــاص لتمكيــن األطــر التربويــة واإلداريــة العاملــة بــه من وضــع اعتباري • 
ومــادي واضح ومســتقل. 

تمكيــن المؤسســات الخاصــة مــن خدمــات المراقبــة التربويــة والتوجيــه التربــوي علــى قــدم المســاواة مــع • 
المؤسســات التعليميــة العموميــة. 

مراجعــة اإلطــار القانونــي للتعليــم الخــاص وتطويــر مقتضياتــه فــي إطــار حــوار شــامل وجرئ مــع الجمعيات • 
       المهنيــة بمــا يمكــن مــن صيانــة مصالح المســتثمرين وحمايــة حقوق المتمدرســين.

        3 - االرتقاء بالتكوين المهني:
ــه، •  ــان جودت ــره وضم ــه وتأطي ــة أدائ ــي وتقوي ــن المهن ــالك التكوي ــع مس ــروم تنوي ــدة ت ــر جدي ــاذ تدابي اتخ

وذلــك مــن أجــل التمكــن مــن اســتيعاب الطلــب المتزايــد للفئــات المســتهدفة مــن جهــة، وجعلــه أكثــر مالءمــة 
ــة. ــة ثاني ــن جه ــغل م ــوق الش ــات س ــة ومتطلب ــاة المهني ــتلزمات الحي لمس

إبــداع نظــام معقلــن للجســور والممــرات بيــن مســتويات التكويــن المهنــي وأســالك التعليــم الثانــوي • 
إعــداد  التعليميــة قصــد  المســالك  المهنيــة ضمــن  التكوينيــة  المؤسســات  أجــل تقويــة موقــع  والعالــي مــن 

الكفــاءات التقنيــة والمهنيــة علــى ضــوء الحاجيــات الملحــة لالقتصــاد الوطنــي. 
اعتمــاد تصــور موســع للعمليــة التعليميــة ال تقــف عنــد الفضــاء المغلــق لمؤسســة التكويــن، بــل تســتهدف • 

ــن  ــة التكوي ــه منظوم ــع توجي ــي، م ــل الدراس ــارج الفص ــة خ ــطة الممكن ــمل األنش ــم لتش ــاالت التعلي ــيع مج توس
المهنــي نحــو تحقيــق التفاعــل اإليجابــي مــع المحيــط االقتصــادي واالجتماعــي. 

دعــم الشــراكة مــع الشــركاء االقتصادييــن والمالييــن مــن أجــل ضمــان انفتــاح أكبــر للمنظومــة التعليميــة • 
علــى محيطهــا االقتصــادي، مــع إدمــاج عالــم اإلنتــاج فــي وضــع برامــج مؤسســات التكويــن المهنــي ورســم معالــم 

الخريطــة الجهويــة المتعلقــة بالمجــاالت المختلفــة للتكويــن المهنــي.
مباشــرة إصــالح نظــام التوجيــه داخــل منظومــة التكويــن المهنــي مــن خــالل تحســين وعقلنــة عمليــات • 

التوجيــه بمــا يحقــق نوعــا مــن التــوازن بيــن المســالك بحســب الحاجــات المجتمعيــة، ويضمــن مالءمــة أفضــل مــع 
متطلبــات المحيــط االقتصــادي واالجتماعي.

        4 - االرتقاء بمنظومة التعليم العالي:
اعتبــار اإلصــالح البيداغوجــي فــي التعليــم العالــي مرتبطــا باإلصــالح التربــوي لمختلــف أســالك التعليــم • 

األولــي واإلعــدادي  والثانــوي.
ضــرورة إنجــاز دراســة نقديــة لجميــع القوانيــن المنظمــة للتعليــم العالــي، والتأســيس لقوانيــن جديــدة • 

تســمح بتطويــر المنظومــة وتقويــة أدائهــا.
اعتمــاد التقييــم المســتمر ألي إصــالح تربــوي انســجاما مــع األهــداف المســطرة لــه حيــث مــن الضــروري • 

تأســيس أي إصــالح جديــد علــى هــذا التقييــم، مــع اعتمــاد بعــد التراكــم واالســتمرارية فــي الزمــن. 
المرافــق •  جميــع  مــع  يتقاطــع  عمومــي  مرفــق  التعليــم  باعتبــار  االقتصادويــة  المقاربــة  عــن  االبتعــاد 

اإلنســان. حقــوق  مــن  وحــق  األخــرى  االجتماعيــة 
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ضــرورة إشــراك جميــع المعنييــن فــي أي إصــالح مرتقــب بمــن فيهــم األســاتذة واإلدارييــن والطلبــة • 
المدنــي. والمجتمــع 

تغطيتهــا •  وتوســيع  العليــا  الجامعيــة  بالمؤسســات  الخــاص  الجغرافــي  للتوزيــع  عادلــة  خريطــة  وضــع 
المجاليــة فــي عالقــة مالئمــة مــع إعــداد التــراب الوطنــي ووفــق منظــور توقعــي وتخطيــط مســتقبلي فــي إحداث 

الجامعــات.  
إحــداث الجســور فــي الفضــاءات الجامعيــة بيــن التخصصــات المختلفــة وإلغــاء الحــدود الفاصلــة بيــن التعليم • 

العالــي والمؤسســات العليــا للتكويــن مــن جهــة، ومؤسســات التكويــن التقني القصيــر والمتوســط المدى.
توحيــد مؤسســات التعليــم العالــي فــي فضــاءات جامعيــة متداخلــة تنعــدم فيهــا الحواجــز الفاصلــة بيــن • 

الكليــات والمعاهــد والمــدارس العليــا وخلــق أقطــاب للبحــث متعــددة التخصصــات مــن أجــل ترســيخ التفاعــل 
ــة.  ــول العلمي ــارف والحق ــف المع ــن مختل ــل بي والتكام

مراجعــة اآلليــات المعتمــدة فــي الرقابــة الماليــة المتعلقــة بمؤسســات التعليــم العالــي مــن خــالل دراســة • 
إمكانيــة اعتمــاد نظــام بعــدي للمراقبــة الماليــة علــى المؤسســات الجامعيــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان مرونــة 

ــون.  ونجاعــة أفضــل مــع الحــرص علــى ضمــان الشــفافية الالزمــة واالحتــرام التــام لمقتضيــات القان
ضــرورة توفيــر اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية الكفيلــة بتحقيــق تلــك األهــداف، خاصــة على مســتوى نســب • 

التأطيــر التــي تبقــى مرتفعــة حيــث إن المعــدل الوطنــي (فــي بعــض الحــاالت 83 طالــب لــكل أســتاذ) مــا زال بعيــدا 
جــدا عــن المعــدل الدولــي: 15 طالــب لــكل أســتاذ. 

تنويــع عــرض التكوينــات داخــل الشــعب التقنيــة والعلميــة واألدبيــة بتغليــب المســالك والمســارات المهنيــة • 
ليــس فقــط لدمــج الخريجيــن فــي الشــغل، ولكــن لتيســير اندماجهــم فــي النســيج السوســيو-اقتصادي باالعتمــاد 
علــى الجــذوع المشــتركة داخــل الشــعب وخارجهــا لترشــيد المــوارد (ماليــة وبشــرية) ومالءمتهــا مــع المتطلبــات 
واإلكراهــات، مــع اإلبقــاء القســري علــى الهيــكل األساســي للتخصصــات فــي شــكل مســالك أساســية تــؤدي إلــى 

البحــث وتطويــر المعــارف. 
تطويــر إطــار مرجعــي موحــد لرصــد أشــكال ومؤشــرات مراقبــة وقيــاس مســتوى الحكامــة والجــودة فــي • 

مؤسســات التعليــم العالــي للتمكــن مــن توفيــر الشــروط الدنيــا المتعلقــة بالنظــام التعليمــي الجامعــي، وخلــق 
تنافســية تتيــح تطويــر التدبيــر اإلداري والممارســة الجامعيــة.  

ضــرورة تقويــة وإعــادة النظــر فــي طــرق ووســائل حكامــة المؤسســات الجامعية عــن طريــق األدوار الجديدة • 
لمســيري هــذه المؤسســات بحيــث تفتــرض حكامــة مؤسســات التعليــم العالــي قيــادات تمتلــك حــس المبــادرة 
والقــدرة علــى االرتقــاء بهــا إلــى مســتوى أفضــل اعتمــادا علــى مشــاريع مؤسســية مبتكــرة، ومقاربــة تشــاركية 

وتقييــم موضوعــي ومســتقل يبنــى علــى النتائــج والمكتســبات.
جمــع شــتات مؤسســات تكويــن األطــر وإلحاقهــا بجامعــات موحــدة المعاييــر والمقاييــس ومتعــددة • 

االختصاصــات وتوحيــد القوانيــن واألنظمــة لمؤسســات التعليــم العالــي وخلــق جســور بينهــا وبين التكويــن المهني 
مــن أجــل تطويــره وتأهيــل القطــاع االقتصــادي واالجتماعــي.
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ضــرورة إشــراك جميــع المعنييــن فــي أي إصــالح مرتقــب بمــن فيهــم األســاتذة واإلدارييــن والطلبــة • 
المدنــي. والمجتمــع 

تغطيتهــا •  وتوســيع  العليــا  الجامعيــة  بالمؤسســات  الخــاص  الجغرافــي  للتوزيــع  عادلــة  خريطــة  وضــع 
المجاليــة فــي عالقــة مالئمــة مــع إعــداد التــراب الوطنــي ووفــق منظــور توقعــي وتخطيــط مســتقبلي فــي إحداث 

الجامعــات.  
إحــداث الجســور فــي الفضــاءات الجامعيــة بيــن التخصصــات المختلفــة وإلغــاء الحــدود الفاصلــة بيــن التعليم • 

العالــي والمؤسســات العليــا للتكويــن مــن جهــة، ومؤسســات التكويــن التقني القصيــر والمتوســط المدى.
توحيــد مؤسســات التعليــم العالــي فــي فضــاءات جامعيــة متداخلــة تنعــدم فيهــا الحواجــز الفاصلــة بيــن • 

الكليــات والمعاهــد والمــدارس العليــا وخلــق أقطــاب للبحــث متعــددة التخصصــات مــن أجــل ترســيخ التفاعــل 
ــة.  ــول العلمي ــارف والحق ــف المع ــن مختل ــل بي والتكام

مراجعــة اآلليــات المعتمــدة فــي الرقابــة الماليــة المتعلقــة بمؤسســات التعليــم العالــي مــن خــالل دراســة • 
إمكانيــة اعتمــاد نظــام بعــدي للمراقبــة الماليــة علــى المؤسســات الجامعيــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان مرونــة 

ــون.  ونجاعــة أفضــل مــع الحــرص علــى ضمــان الشــفافية الالزمــة واالحتــرام التــام لمقتضيــات القان
ضــرورة توفيــر اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية الكفيلــة بتحقيــق تلــك األهــداف، خاصــة على مســتوى نســب • 

التأطيــر التــي تبقــى مرتفعــة حيــث إن المعــدل الوطنــي (فــي بعــض الحــاالت 83 طالــب لــكل أســتاذ) مــا زال بعيــدا 
جــدا عــن المعــدل الدولــي: 15 طالــب لــكل أســتاذ. 

تنويــع عــرض التكوينــات داخــل الشــعب التقنيــة والعلميــة واألدبيــة بتغليــب المســالك والمســارات المهنيــة • 
ليــس فقــط لدمــج الخريجيــن فــي الشــغل، ولكــن لتيســير اندماجهــم فــي النســيج السوســيو-اقتصادي باالعتمــاد 
علــى الجــذوع المشــتركة داخــل الشــعب وخارجهــا لترشــيد المــوارد (ماليــة وبشــرية) ومالءمتهــا مــع المتطلبــات 
واإلكراهــات، مــع اإلبقــاء القســري علــى الهيــكل األساســي للتخصصــات فــي شــكل مســالك أساســية تــؤدي إلــى 

البحــث وتطويــر المعــارف. 
تطويــر إطــار مرجعــي موحــد لرصــد أشــكال ومؤشــرات مراقبــة وقيــاس مســتوى الحكامــة والجــودة فــي • 

مؤسســات التعليــم العالــي للتمكــن مــن توفيــر الشــروط الدنيــا المتعلقــة بالنظــام التعليمــي الجامعــي، وخلــق 
تنافســية تتيــح تطويــر التدبيــر اإلداري والممارســة الجامعيــة.  

ضــرورة تقويــة وإعــادة النظــر فــي طــرق ووســائل حكامــة المؤسســات الجامعية عــن طريــق األدوار الجديدة • 
لمســيري هــذه المؤسســات بحيــث تفتــرض حكامــة مؤسســات التعليــم العالــي قيــادات تمتلــك حــس المبــادرة 
والقــدرة علــى االرتقــاء بهــا إلــى مســتوى أفضــل اعتمــادا علــى مشــاريع مؤسســية مبتكــرة، ومقاربــة تشــاركية 

وتقييــم موضوعــي ومســتقل يبنــى علــى النتائــج والمكتســبات.
جمــع شــتات مؤسســات تكويــن األطــر وإلحاقهــا بجامعــات موحــدة المعاييــر والمقاييــس ومتعــددة • 

االختصاصــات وتوحيــد القوانيــن واألنظمــة لمؤسســات التعليــم العالــي وخلــق جســور بينهــا وبين التكويــن المهني 
مــن أجــل تطويــره وتأهيــل القطــاع االقتصــادي واالجتماعــي.
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ضــرورة التقييــم المســتمر إلنجــازات المســؤولين المشــرفين علــى تدبيــر المؤسســات والجامعــات بالنظــر • 
إلــى مــا ورد فــي مشــاريعهم.

إعــادة النظــر فــي تشــكيل مجالــس المؤسســات والجامعــات والتمييــز بيــن المجلــس اإلداري والمجلــس • 
األكاديمــي فــي تدبيــر المؤسســة وأن ال تعتمــد التمثيليــة كمــا هــو الحــال اليــوم علــى التمثيليــة الفئويــة التــي لم 
تعــد لهــا ضــرورة، وإنمــا يجــب أن يتــم تقليــص عــدد الممثليــن فــي هــذه المجالــس خاصــة علــى مســتوى المجلــس 

اإلداري لتضــم عــددا محــددا، يتمثــل دوره فــي وضــع االســتراتيجيات الكبــرى للمؤسســة والجامعــة.
التحفيــز مــن أجــل تشــجيع الباحثيــن لولــوج مهنــة األســتاذ الباحــث عــن طريــق مكافــأة االمتيــاز والبحــث • 

ــن  ــاتذة الباحثي ــن األس ــة م ــداد هائل ــوغ أع ــة بل ــتدعيها معضل ــي تس ــتعجال الت ــة االس ــى حال ــس عل ــي مؤس العلم
ــذا  ــر، وه ــة فــي المهج ــة العامل ــه علــى الكفــاءات ســواء األجنبيــة أوالمغربي ــة علــى التقاعــد، بانفتاح ــن اإلحال س

ــي. ــم العال ــة للتعلي ــادة فــي المناصــب الماليــة المخصص يقتضــي الزي
وضــع نظــام أساســي جديــد يعالــج االختــالالت التــي يعرفهــا النظــام الحالــي، متعــدد المداخــل يمكــن مــن • 

ولــوج المنظومــة مــن إطــار أســتاذ محاضــر أو إطــار أســتاذ التعليــم العالــي.
اعتماد نظام يسمح بخضوع األستاذ الباحث للتقييم الدوري.• 
وضــع نظــام جديــد للتدبيــر اإلداري الالمتمركــز مبنــي علــى العمليــة التشــاركية ومؤســس علــى مشــاركة • 

األســتاذ واإلداري والطالــب.
وضع نظام أساسي لإلداريين وتقنيي المختبرات.• 
خلــق مركــز للتكويــن والتكويــن المســتمر فــي كل جامعة في مجــال البيداغوجيــا الجامعيــة والتكنولوجيا • 

الجديدة.
إعــادة النظــر فــي بنيــة المؤسســات المنــوط بهــا تكويــن أســاتذة التربيــة والتكويــن بحيــث يتــم التنســيق • 

بيــن التكويــن المعرفــي الــذي تقدمــه الجامعــة والتكويــن المهنــي الــذي تقدمــه المؤسســات المتخصصــة 
(المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن ومركــز تكويــن مفتشــي التعليــم ومركــز التوجيــه والتخطيــط التربــوي 

ــا لألســاتذة التــي أصبحــت تابعــة للجامعــة). والمــدارس العلي

      5 - دعم وتطوير البحث العلمي:
ــي •  ــث العلم ــط البح ــط مخط ــى رب ــرص عل ــع الح ــي، م ــث العلم ــي للبح ــس الوطن ــل المجل ــل بتفعي التعجي

ــة. ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــاملة للتنمي ــة الش بالخط
إعــادة النظــر فــي حكامــة البحــث العلمــي علــى جميــع المســتويات وتجميــع شــتات المتدخليــن فــي هــذا • 

المجــال، مــن خــالل القيــام بإصــالح مؤسســاتي شــامل. 
ــار •  ــي إط ــات...)، وف ــات، جامع ــز، مؤسس ــرات، مراك ــتويات (مختب ــع المس ــي جمي ــم ف ــر التقيي ــاد عنص اعتم

ــث. ــتاذ الباح ــة األس ــين وضعي ــى تحس ــم عل ــذا التقيي ــس ه ــى أن ينعك ــد عل تعاق
تفعيــل الصنــدوق الوطنــي لتمويــل البحــث العلمــي بمســاهمات الدولــة والمقــاوالت ومســاعدات التعاون • 

الدولــي، مــع توفيــر اإلمكانــات الماديــة إلنجــاز المشــاريع المقترحــة وتبســيط مســطرة التمويــل والصــرف ومســطرة 

2021 8
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إبــرام العقــود والصفقــات المتعلقــة بالبحــث العلمــي وإعمــال مبــدأ المراقبــة البعديــة.
تنميــة المــوارد الماليــة الالزمــة لتطويــر ودعــم البحــث فــي جميــع المجــاالت ومختلــف العلــوم، مــع زيــادة • 

اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي وتحفيــز القطــاع الخــاص للمســاهمة فــي تمويلــه، ودعــم مشــروعاته الكبــرى، 
وتعبئــة كل الجهــود قصــد الزيــادة فــي الناتــج الداخلــي الخــام المخصــص للبحــث العلمــي (أقــل مــن 1 %) ليصــل 

ــى 1,5 %.  ــنة 2025 إل ــق س ــي أف ف
إعفــاء التعويضــات عــن البحــث العلمــي مــن الضريبــة علــى الدخــل العــام مــع إعفاء كافــة وســائل وتجهيزات • 

ومســتلزمات البحــث مــن الضرائب.
فصــل االعتمــادات المخصصــة للبحــث العلمــي عــن ميزانيــة التســيير والرفــع منهــا بمــا يســاير التطــور الكمي • 

والنوعــي للبحوث.
ــا علــى منجزاتهــم العلميــة المتميــزة ذات العالقــة بالمبــادرات العلميــة •  مكافــأة األســاتذة الباحثيــن مادي

التــي تســعى للنهــوض بمقومــات بالدنــا المعرفيــة واألكاديميــة والثقافيــة، واإلســهام فــي تعزيــز قدراتهــا 
العلميــة والتقنيــة واألدبيــة.

ــى •  ــرص عل ــر، والح ــس والتأطي ــب التدري ــى جان ــث إل ــتاذ الباح ــية لألس ــة أساس ــي مهم ــث العلم ــار البح اعتب
تكريــس احتــرام أخالقيــات البحــث فــي أوســاط األســاتذة الباحثيــن، وعــدم االقتصــار علــى اعتمــاده وســيلة مــن 

ــة. ــه المأمول ــة وفاعليت ــة والموضوعي ــه األكاديمي ــد قيمت ــث يفق ــط، حي ــي فق ــائل الترق وس
وضــع برنامــج للتوظيــف فــي البحــث العلمــي علــى المــدى البعيــد وتحفيــز العامليــن بهــذا القطــاع، • 

وتخصيــص تعويضــات للطلبــة الباحثيــن فــي مرحلــة إعــداد األطروحــات، مــع إحــداث إطــار للباحــث ضمــن الوظيفــة 
العموميــة.

ــر التخفيــض مــن مهــام التدريــس لفائــدة كل مــن ينتــج •  تحســين ظــروف العمــل فــي البحــث العلمــي عب
فــي مجــال البحــث العلمــي، مــع الرفــع مــن عــدد تقنيــي المختبــرات فــي البحــث العلمــي.

المنجــزة •  الجامعيــة  البحــوث  بأهميــة  التعريــف  القيــام بحمــالت تحسيســية وإعالميــة موجهــة قصــد 
وإعطــاء االعتبــار للجيــد منهــا ودعــم المؤلفــات واإلنتاجــات العلميــة، مــع الدعــم الشــامل لنشــر إنجــازات األســاتذة 

الباحثيــن ونتائــج دراســاتهم.
خلق أقطاب للبحث متعددة التخصصات.• 
إحــداث مؤسســات خاصــة بالبحــث العلمــي علــى المســتوى الجهــوي هيأتهــا غيــر قــارة لتمكيــن األســاتذة • 

الباحثيــن مــن التفــرغ ألعمــال البحــث لمــدة معينــة حســب برنامــج البحــث المحــدد ســنويا مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة 
للبحــث أو اللجــن المتخصصــة المتفرعــة عنهــا أو اللجــن الجهويــة.

إحــداث هيــأة وطنيــة للبحــث العلمــي بامتــدادات جهويــة مهمتهــا دراســة واقتــراح السياســية العموميــة • 
علــى الصعيديــن الوطنــي والجهــوي وتتبــع تنفيذهــا وتقييمهــا، مــع تحديــد المحــاور ذات األولويــة بالنســبة 

ــا .  ــة لدعمه ــائل الالزم ــات والوس ــر اإلمكان ــي وتوفي ــث العلم ــاريع البح لمش
ــرات •  ــم المختب ــداث ودع ــوي إلح ــي وجه ــط وطن ــذ مخط ــورة وتنفي ــى بل ــدف إل ــك يه ــور متماس ــع تص وض
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إبــرام العقــود والصفقــات المتعلقــة بالبحــث العلمــي وإعمــال مبــدأ المراقبــة البعديــة.
تنميــة المــوارد الماليــة الالزمــة لتطويــر ودعــم البحــث فــي جميــع المجــاالت ومختلــف العلــوم، مــع زيــادة • 

اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي وتحفيــز القطــاع الخــاص للمســاهمة فــي تمويلــه، ودعــم مشــروعاته الكبــرى، 
وتعبئــة كل الجهــود قصــد الزيــادة فــي الناتــج الداخلــي الخــام المخصــص للبحــث العلمــي (أقــل مــن 1 %) ليصــل 

ــى 1,5 %.  ــنة 2025 إل ــق س ــي أف ف
إعفــاء التعويضــات عــن البحــث العلمــي مــن الضريبــة علــى الدخــل العــام مــع إعفاء كافــة وســائل وتجهيزات • 

ومســتلزمات البحــث مــن الضرائب.
فصــل االعتمــادات المخصصــة للبحــث العلمــي عــن ميزانيــة التســيير والرفــع منهــا بمــا يســاير التطــور الكمي • 

والنوعــي للبحوث.
ــا علــى منجزاتهــم العلميــة المتميــزة ذات العالقــة بالمبــادرات العلميــة •  مكافــأة األســاتذة الباحثيــن مادي

التــي تســعى للنهــوض بمقومــات بالدنــا المعرفيــة واألكاديميــة والثقافيــة، واإلســهام فــي تعزيــز قدراتهــا 
العلميــة والتقنيــة واألدبيــة.

ــى •  ــرص عل ــر، والح ــس والتأطي ــب التدري ــى جان ــث إل ــتاذ الباح ــية لألس ــة أساس ــي مهم ــث العلم ــار البح اعتب
تكريــس احتــرام أخالقيــات البحــث فــي أوســاط األســاتذة الباحثيــن، وعــدم االقتصــار علــى اعتمــاده وســيلة مــن 

ــة. ــه المأمول ــة وفاعليت ــة والموضوعي ــه األكاديمي ــد قيمت ــث يفق ــط، حي ــي فق ــائل الترق وس
وضــع برنامــج للتوظيــف فــي البحــث العلمــي علــى المــدى البعيــد وتحفيــز العامليــن بهــذا القطــاع، • 

وتخصيــص تعويضــات للطلبــة الباحثيــن فــي مرحلــة إعــداد األطروحــات، مــع إحــداث إطــار للباحــث ضمــن الوظيفــة 
العموميــة.

ــر التخفيــض مــن مهــام التدريــس لفائــدة كل مــن ينتــج •  تحســين ظــروف العمــل فــي البحــث العلمــي عب
فــي مجــال البحــث العلمــي، مــع الرفــع مــن عــدد تقنيــي المختبــرات فــي البحــث العلمــي.

المنجــزة •  الجامعيــة  البحــوث  بأهميــة  التعريــف  القيــام بحمــالت تحسيســية وإعالميــة موجهــة قصــد 
وإعطــاء االعتبــار للجيــد منهــا ودعــم المؤلفــات واإلنتاجــات العلميــة، مــع الدعــم الشــامل لنشــر إنجــازات األســاتذة 

الباحثيــن ونتائــج دراســاتهم.
خلق أقطاب للبحث متعددة التخصصات.• 
إحــداث مؤسســات خاصــة بالبحــث العلمــي علــى المســتوى الجهــوي هيأتهــا غيــر قــارة لتمكيــن األســاتذة • 

الباحثيــن مــن التفــرغ ألعمــال البحــث لمــدة معينــة حســب برنامــج البحــث المحــدد ســنويا مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة 
للبحــث أو اللجــن المتخصصــة المتفرعــة عنهــا أو اللجــن الجهويــة.

إحــداث هيــأة وطنيــة للبحــث العلمــي بامتــدادات جهويــة مهمتهــا دراســة واقتــراح السياســية العموميــة • 
علــى الصعيديــن الوطنــي والجهــوي وتتبــع تنفيذهــا وتقييمهــا، مــع تحديــد المحــاور ذات األولويــة بالنســبة 

ــا .  ــة لدعمه ــائل الالزم ــات والوس ــر اإلمكان ــي وتوفي ــث العلم ــاريع البح لمش
ــرات •  ــم المختب ــداث ودع ــوي إلح ــي وجه ــط وطن ــذ مخط ــورة وتنفي ــى بل ــدف إل ــك يه ــور متماس ــع تص وض
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ومجموعــات البحــث علــى مســتوى المؤسســات الجامعيــة فــي مختلــف التخصصــات وتمكينهــا مــن كافة الوســائل 
الضروريــة لالشــتغال وفــق دفتــر تحمــالت متعاقــد بشــأنه. 

بلــورة سياســة قويــة وطموحــة للبحــث واالبتــكار بنــاء علــى تقييــم موضوعــي لواقــع االبتــكار ولمختلــف • 
الجوانــب المتعلقــة بالحكامــة (التنظيــم) والتمويــل والبنيــة التحتيــة، وذلــك بهــدف إعطــاء دفعــة قويــة ونفــس 

جديــد للمجــال.
ــي •  ــكار ف ــم االبت ــي لدع ــدوق وطن ــداث صن ــالل إح ــن خ ــل م ــال التموي ــي مج ــة ف ــتراتيجية فعال ــع اس وض

أفــق إحــداث صناديــق جهويــة، وخلــق منتوجــات محــددة بتمويــل مشــترك مــع القطــاع الخــاص، مــع خلــق الشــروط 
الكفيلــة بالرفــع مــن نشــر بــراءات االختــراع.

تســريع وتعميــم إنشــاء حاضنــات جامعيــة بهــدف تطويــر المبــادرة الجامعيــة المبدعــة، وإقامــة فضــاءات • 
وأحيــاء لالبتــكار داخــل الجامعــات مــن أجــل تشــجيع عمليــات اإلبــداع العلمــي.

ــن •  ــة م ــدارات الجامعي ــر واإلص ــل النش ــوي، لتأهي ــي والجه ــن: الوطن ــى الصعيدي ــدة، عل ــة موح ــع خط وض
خــالل اعتمــاد معاييــر مضبوطــة واالســتجابة لمختلــف التخصصــات وتشــجيع نشــر وتســويق األبحــاث واألطروحــات 

وطبــع المجــالت المتخصصــة.   

        6 - إعادة االعتبار للحياة المدرسية والطالبية: 
ــي المناطــق •  تشــجيع إقامــة مراكــز وفضــاءات إليــواء تلميــذات التعليــم االبتدائــي والثانــوي، خاصــة ف
ــة. الهش
الرفــع مــن الطاقــة االســتيعابية لألحيــاء الجامعيــة وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــي هــذا • 
المجــال.
تخليــد اليــوم العالمــي للتنــوع الثقافــي (21 مــارس مــن كل ســنة) لالحتفــاء بالطلبــة األجانــب، خاصــة • 

المنحدريــن مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء.
دعــم التظاهــرات الطالبيــة، ومواكبــة الجمعيــات الطالبيــة عــن طريــق تجهيــز النــوادي الثقافيــة والرياضيــة • 

الخاصــة بــاألدب والمســرح والكتابــة والشــعر والموســيقى.
تشجيع الطلبة لالنفتاح على العالم الخارجي عن طريق تطوير عالقات التبادل الدولي.• 
ــة •  ــم خاص ــة ومصاحبته ــاة الطالبي ــة والحي ــم بالجامع ــة وتعريفه ــتقبال الطلب ــة الس ــام للمصاحب ــق نظ خل

ــة. ــل الجامع ــى داخ ــنتهم األول ــي س ف
خلــق مصلحــة لالســتماع ومتابعــة الطلبــة فــي كل جامعــة مــن الجامعــات، مــع إحــداث مصلحــة للتوجيــه • 

البيداغوجــي وإعــادة التوجيــه. 
وضــع نظــام للمنــح علــى مســتوى اإلجــازة والماســتر والدكتــوراه يرتكــز علــى االســتحقاق حســب النقــط • 

المحصــل عليهــا أوال، ثــم بعــد ذلــك علــى أســاس الوضعيــة االجتماعيــة. 
تخصيــص منــح للتميــز تســمح للطلبــة المتفوقيــن باســتكمال تكوينهــم فــي مجــال البحــث والمســاهمة • 

فــي النــدوات الوطنيــة والدوليــة.
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إدمــاج درجــة مــا بعــد الدكتــوراه تســمح للطالــب فــي االســتمرار بعــد حصولــه علــى الدكتــوراه فــي الجامعــة • 
لممارســة البحــث والتكويــن.

وضــع تصــور واضــح علــى مســتوى الطلبــة فــي وضعيــة إعاقــة مــن خــالل وضــع مراكــز للمتابعــة وخلــق • 
مســالك للتكويــن فــي قضايــا اإلعاقــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار كل الوســائل لتمكيــن الطلبــة فــي وضعيــة إعاقــة مــن 

ــات فــي ظــروف مواتيــة.  الســكن الجامعــي وتســخير جميــع الوســائل الجتيازهــم االمتحان
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ــات فــي ظــروف مواتيــة.  الســكن الجامعــي وتســخير جميــع الوســائل الجتيازهــم االمتحان



التشغيل والحوار االجتماعي

ــز التــي يقــوم عليهــا برنامجــه االنتخابــي،  ــر االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية التشــغيل مــن أهــم الركائ يعتب
حيــث يســعى إلــى تقديــم إجابــات وتصــورات واضحــة تنتصــر لمرجعتيــه االجتماعيــة وتوجهاتــه السياســية المبنيــة 
علــى تأهيــل وتثميــن المــوارد البشــرية، بمــا يضمــن توفيــر الفــرص المالئمــة والمناســبة للحيــاة األفضــل لعمــوم 

الشــعب المغربــي بمختلــف شــرائحه ومكوناتــه .

ــامل  ــق والش ــه الدقي ــن تقييم ــه  م ــه وإجراءات ــم تصورات ــي تقدي ــعبية ف ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــق االتح ينطل
لواقــع التشــغيل ببالدنــا ومــدى نجاعــة السياســيات العموميــة المرتبطــة بــه. ويعتبــر الحــزب أن السياســات القائمــة 
فــي مجــال التشــغيل أصبحــت متجــاوزة نظــرا لكونهــا تعانــي مــن اختــالالت متعــددة ومتداخلــة تحــد مــن قدرتهــا 
علــى خلــق الفــرص، وتســاهم فــي اســتمرار البطالــة فــي مســتويات غيــر مقبولــة، وتمنــع اإلقــالع التنموي الشــامل 

والعــادل الــذي يجعــل جميــع فئــات الشــعب المغربــي تســتفيد مــن إنتــاج الثــروات .

وقــد ظهــرت محدوديــة وضعــف السياســات العموميــة فــي مجــال التشــغيل، بشــكل جلــي، خــالل أزمــة جائحــة 
كورونــا وأثارهــا المؤلمــة علــى االقتصــاد الوطنــي، حيــث أضحــت حزمــة اإلجــراءات والتدابيــر المعتمــدة عاجــزة عــن 
وقــف نزيــف االنكمــاش الــذي بــات يعانــي منــه ســوق الشــغل، وغيــر قــادرة  علــى الحفــاظ علــى مناصــب الشــغل 
المحدثــة. وتبقــى مجهــودات العقديــن األخيريــن دون مســتوى اإلمكانيــات االقتصاديــة والبشــرية المتوفــرة 
التــي بإمكانهــا، فــي حالــة اســتغاللها األمثــل، أن تحقــق أداءات جيــدة علــى صعيــد خلــق فــرص الشــغل. فتبنــي 
سياســات ومقاربــات أكثــر شــمولية وواقعيــة ونجاعــة سيســهم بشــكل كبيــر وواضــح فــي تقليــص الفــوارق 
المجتمعيــة، ودعــم االســتقرار االجتماعــي، وخفــض نســب البطالــة، خاصــة فــي أوســاط الشــباب، ومواكبــة 
المتغيــرات الديمغرافيــة عبــر تخفيــف الضغــط علــى ســوق الشــغل، خاصــة فــي المجــال الحضــري الــذي وصلــت فيــه 

ــنة 2020. ــبة 15,8 % س ــى نس ــة إل   البطال
انطالقــا ممــا ســبق، يبلــور االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية تصــورا شــامال ومتكامــال يــروم إنعــاش التشــغيل 
وخلــق فــرص الشــغل عبــر مجموعــة مــن اإلجــراءات والمشــاريع المتمحــورة حــول ترســيخ النمــو االقتصــادي، 
وتقويــة االســتثمار العمومــي المنتــج للشــغل، ودعــم البرامــج الناجعــة للتشــغيل. ويتوخــى هــذا التصــور تفعيــل 
مخطــط وطنــي للشــغل يتســم بالفعاليــة واالســتمرارية، تنبثــق عنــه مخططــات جهويــة تراعــي الخصوصيــات 
المحليــة وتســتهدف محــو الفــوارق المجاليــة فــي مجــال التشــغيل، خاصــة مــن خــالل التركيــز علــى إدمــاج النســاء 

والشــباب فــي ســوق الشــغل.

I - مؤشرات مقلقة لوضعية مخيبة لآلمال:  
تواضــع النمــو االقتصــادي وانعكاســه علــى اإلنتــاج الكمــي لفــرص الشــغل إذ رغــم محافظــة المغــرب علــى • 
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ــق  ــى خل ــادرة  عل ــر ق ــة وغي ــبة ضعيف ــذه النس ــت ه ــعينات، ظل ــة التس ــذ نهاي ــدود 4 % من ــي ح ــو ف ــدالت للنم مع
ــة الشــباب بالمجــال  ــة بطال مناصــب الشــغل لتســريع وثيــرة إدمــاج الشــباب، ورفــع معــدل نشــاط النســاء، ومحارب

الحضــري، ومعالجــة التشــغيل الناقــص لشــباب العالــم القــروي، و التخفيــف مــن طغيــان العمــل غيــر المنظــم.
ــة •  ــة الكفيل ــر التحفيزي ــا التدابي ــب عنه ــي وتغي ــد اجتماع ــن أي بع ــردة م ــت مج ــغيل أصبح ــات التش سياس

ــنة  ــن 9,2 % س ــزت م ــي قف ــة الت ــبة البطال ــى نس ــر عل ــكل مباش ــس بش ــا انعك ــو م ــة، وه ــة الطارئ ــة األزم بمواجه
2019 إلــى 11,9 % ســنة 2020.

حسب المندوبية السامية للتخطيط «البحث الميداني حول تأثيرات كورونا»:• 
 فقــدان الشــغل فــي مجمــوع القطاعــات ســنة 2020 بلــغ حــدا غيــر مســبوق: خســارة 432 ألــف منصــب * 

شــغل مقابــل إحــداث 165 ألــف منصــب جديــد ســنة 2019.  
 حســب التوزيــع القطاعــي، الخســارات األكبــر كانــت فــي قطــاع الفالحــة والغابــات والصيــد بفقــدان 273 * 

ألــف منصــب شــغل، قطــاع الخدمــات: 107 ألــف، الصناعــة بمــا فــي ذلــك الصناعــة التقليديــة: 37 ألــف، قطــاع البنــاء 
ــة: 9 آالف. ــغال العمومي واألش

ــة: حوالــي 12 % ســنة 2020 مقابــل 9,2 % ســنة 2019. وبلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل *   نســبة البطال
ــنة 2019. ــع س ــة م ــبته 29 % مقارن ــاع نس ــل بارتف ــي 1.429.000 عاط ــنة 2020 حوال س

 ارتفــاع نســبة البطالــة فــي أوســاط الشــباب المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 15 و24 ســنة مــن 24,9 % إلــى * 
31,2 % بزيــادة 6,3 نقــط.  

 تفاقــم البطالــة فــي أوســاط النســاء أكثــر منــه فــي أوســاط الرجــال، حيــث ارتفعــت نســبة بطالــة اإلنــاث * 
ســنة 2020 إلــى 16,2 % بينمــا ارتفعــت نســبة بطالــة الذكــور إلــى 10 %.

 الكشــف عــن هشاشــة المقــاوالت الصغــرى حيــث توقفــت مؤقتــا حوالــي 16 % مــن المقــاوالت الصغرى، * 
وتوقفــت نهائيــا حوالــي 3 % منهــا. وهمــت هــذه الظاهــرة فــروع النقــل والفندقــة والمطاعم.

تؤكــد معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط أن نســبة البطالــة وصلــت فــي صفــوف خريجــي التكويــن • 
المهنــي إلــى 25,5 %، بينمــا تصــل هــذه النســبة إلــى 19,7 % فــي صفــوف خريجــي المؤسســات الجامعيــة.

ضعــف بنيــات الوســاطة والمفاوضــة االجتماعيــة بيــن الشــركاء إذ وصــل عــدد نزاعــات الشــغل ســنة 2019 • 
إلــى 38.672 نزاعــا، بينمــا ارتفــع العــدد ســنة 2020 إلــى47.916 نزاعــا حســب إحصائيــات وزارة الشــغل. 

II - سياسات للتشغيل تفتقد لألثر المنشود: 
غيــاب رؤيــة مندمجــة للتشــغيل وانعــدام التقائيــة السياســات العموميــة المرتبطــة بهــا نتيجــة ضعــف • 

التنســيق  بيــن مختلــف الفاعليــن والقطاعــات و المنتجيــن لهــا.
ضعــف التحكــم فــي المؤشــرات االقتصاديــة واختــالل التوازنــات الماكــرو اقتصاديــة المتمثلــة فــي ضعــف • 

ــغل  ــب الش ــر مناص ــن توفي ــز ع ــه عج ــج عن ــا نت ــل، مم ــة والتموي ــية واإلنتاجي ــدرة التنافس ــف الق ــو وضع ــدل النم مع
وارتفــاع صافــي البطالــة. 
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ــق  ــى خل ــادرة  عل ــر ق ــة وغي ــبة ضعيف ــذه النس ــت ه ــعينات، ظل ــة التس ــذ نهاي ــدود 4 % من ــي ح ــو ف ــدالت للنم مع
ــة الشــباب بالمجــال  ــة بطال مناصــب الشــغل لتســريع وثيــرة إدمــاج الشــباب، ورفــع معــدل نشــاط النســاء، ومحارب

الحضــري، ومعالجــة التشــغيل الناقــص لشــباب العالــم القــروي، و التخفيــف مــن طغيــان العمــل غيــر المنظــم.
ــة •  ــة الكفيل ــر التحفيزي ــا التدابي ــب عنه ــي وتغي ــد اجتماع ــن أي بع ــردة م ــت مج ــغيل أصبح ــات التش سياس

ــنة  ــن 9,2 % س ــزت م ــي قف ــة الت ــبة البطال ــى نس ــر عل ــكل مباش ــس بش ــا انعك ــو م ــة، وه ــة الطارئ ــة األزم بمواجه
2019 إلــى 11,9 % ســنة 2020.

حسب المندوبية السامية للتخطيط «البحث الميداني حول تأثيرات كورونا»:• 
 فقــدان الشــغل فــي مجمــوع القطاعــات ســنة 2020 بلــغ حــدا غيــر مســبوق: خســارة 432 ألــف منصــب * 

شــغل مقابــل إحــداث 165 ألــف منصــب جديــد ســنة 2019.  
 حســب التوزيــع القطاعــي، الخســارات األكبــر كانــت فــي قطــاع الفالحــة والغابــات والصيــد بفقــدان 273 * 

ألــف منصــب شــغل، قطــاع الخدمــات: 107 ألــف، الصناعــة بمــا فــي ذلــك الصناعــة التقليديــة: 37 ألــف، قطــاع البنــاء 
ــة: 9 آالف. ــغال العمومي واألش

ــة: حوالــي 12 % ســنة 2020 مقابــل 9,2 % ســنة 2019. وبلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل *   نســبة البطال
ــنة 2019. ــع س ــة م ــبته 29 % مقارن ــاع نس ــل بارتف ــي 1.429.000 عاط ــنة 2020 حوال س

 ارتفــاع نســبة البطالــة فــي أوســاط الشــباب المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 15 و24 ســنة مــن 24,9 % إلــى * 
31,2 % بزيــادة 6,3 نقــط.  

 تفاقــم البطالــة فــي أوســاط النســاء أكثــر منــه فــي أوســاط الرجــال، حيــث ارتفعــت نســبة بطالــة اإلنــاث * 
ســنة 2020 إلــى 16,2 % بينمــا ارتفعــت نســبة بطالــة الذكــور إلــى 10 %.

 الكشــف عــن هشاشــة المقــاوالت الصغــرى حيــث توقفــت مؤقتــا حوالــي 16 % مــن المقــاوالت الصغرى، * 
وتوقفــت نهائيــا حوالــي 3 % منهــا. وهمــت هــذه الظاهــرة فــروع النقــل والفندقــة والمطاعم.

تؤكــد معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط أن نســبة البطالــة وصلــت فــي صفــوف خريجــي التكويــن • 
المهنــي إلــى 25,5 %، بينمــا تصــل هــذه النســبة إلــى 19,7 % فــي صفــوف خريجــي المؤسســات الجامعيــة.

ضعــف بنيــات الوســاطة والمفاوضــة االجتماعيــة بيــن الشــركاء إذ وصــل عــدد نزاعــات الشــغل ســنة 2019 • 
إلــى 38.672 نزاعــا، بينمــا ارتفــع العــدد ســنة 2020 إلــى47.916 نزاعــا حســب إحصائيــات وزارة الشــغل. 

II - سياسات للتشغيل تفتقد لألثر المنشود: 
غيــاب رؤيــة مندمجــة للتشــغيل وانعــدام التقائيــة السياســات العموميــة المرتبطــة بهــا نتيجــة ضعــف • 

التنســيق  بيــن مختلــف الفاعليــن والقطاعــات و المنتجيــن لهــا.
ضعــف التحكــم فــي المؤشــرات االقتصاديــة واختــالل التوازنــات الماكــرو اقتصاديــة المتمثلــة فــي ضعــف • 

ــغل  ــب الش ــر مناص ــن توفي ــز ع ــه عج ــج عن ــا نت ــل، مم ــة والتموي ــية واإلنتاجي ــدرة التنافس ــف الق ــو وضع ــدل النم مع
وارتفــاع صافــي البطالــة. 
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افتقــاد السياســة العموميــة فــي مجــال التشــغيل ألي تفاعــل مــع السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة، • 
ممــا يــؤدي إلــى انتفــاء شــرط الشــمولية الــذي يجــب أن يميــز هــذه السياســات فــي توجهاتهــا ومخرجاتهــا.

ــف •  ــغيل إذ تختل ــة بالتش ــرة المتعلق ــة المتوف ــات اإلحصائي ــرات والمعطي ــي المؤش ــر ف ــارب كبي ــود تض وج
األرقــام الصــادرة عــن مختلــف المؤسســات المعنيــة والمختصــة، ممــا يضعــف األســاس الــذي تســتند إليــه السياســة 

العموميــة فــي مواجهــة البطالــة.
عــدم اســتجابة منظومــة التربيــة والتكويــن للحاجيــات الحقيقيــة لســوق الشــغل لكونهــا لــم تســتطع • 

االســتجابة للمتطلبــات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية المدربــة والمؤهلــة القــادرة علــى االندمــاج فــي النســيج 
الوطنــي.  االقتصــادي 

عــدم اســتجابة المنظومــة القانونيــة للتطــورات المتســارعة لســوق الشــغل إذ أصبحــت متجــاوزة فــي كثيــر • 
ــات  ــا ب ــغيل مم ــتعصية للتش ــاكل المس ــن المش ــة ع ــات ملموس ــم إجاب ــى تقدي ــادرة عل ــد ق ــم تع ــا، ول ــن فصوله م

يشــكل عائقــا حقيقيــا أمــام حــث المقــاوالت علــى الرفــع مــن قدرتهــا علــى فــي هــذا المجــال.
ضعــف آليــات التفــاوض والحــوار االجتماعــي للمحافظة علــى مناصب الشــغل المحدثة وخلق فــرص جديدة • 

مــن خــالل اعتمــاد التدابيــر الهادفــة إلــى تعزيــز الثقــة وتقويــة الحــوار بيــن الشــركاء االقتصادييــن واالجتماعييــن 
والحفــاظ علــى وحــدة المؤسســات اإلنتاجيــة وتنميتهــا فــي بيئــة اجتماعيــة ســليمة.

غيــاب أي توجــه اســتراتيجي لتشــجيع الحــوار االجتماعــي داخــل المقــاوالت والوحــدات اإلنتاجيــة، وفــرض • 
شــروط احتــرام العمــل النقابــي، وحمايــة حقــوق العامليــن، وتيســير مقومــات الوســاطة والمفاوضــة االجتماعيــة 

بيــن الشــركاء.
التركيــز المفــرط علــى سياســة إنعــاش التشــغيل والتــي ظهــرت محدوديتهــا وأدت إلــى اختــالالت كبيــرة • 

ــدل  ــن، وب ــن العاطلي ــدودة م ــات مح ــي فئ ــا ف ــر تأثيره ــة ينحص ــراءات فئوي ــى إج ــا إل ــة برامجه ــت غالبي ــث تحول حي
ــا  ــار االســتفادة منه تحســينها لقابليــة التشــغيل، أصبحــت تهــدد هــذه القابليــة بفعــل تطبيقهــا االرتجالــي، واعتب
بمثابــة الفرصــة األخيــرة للولــوج لســوق الشــغل، وتحويلهــا لعــدد مــن المناصــب القــارة إلــى مناصــب أقــل اســتقرارا 

فــي غيــاب أي تأطيــر قانونــي واضــح يحــدد شــروط االســتفادة منهــا.
فشــل البرنامــج الداعــم آلليــة التشــغيل الذاتــي وعجــزه عــن خلــق أيــة ديناميــة فــي ســوق الشــغل إذ لــم • 

ــجيع  ــالل تش ــن خ ــغل م ــرص الش ــق ف ــا لخل ــتال حقيقي ــاره مش ــه باعتب ــة علي ــات المطروح ــة الرهان ــتطع مواكب يس
ــاوالت. ــق المق ــتثمار وخل ــى االس ــباب عل الش

انعــدام سياســة تواصليــة داعمــة للتشــغيل يعكســه عــدم خلــق قنــوات لإلخبــار وتوفــر المعلومــات الالزمــة • 
المتعلقــة بفــرص الشــغل المتوفــرة فــي الســوق، مــع ضعــف األداء التواصلــي والحضــور  اإلعالمــي للمؤسســات 

العاملــة فــي هــذا الميــدان.
ضعــف ومحدوديــة بنيــات الوســاطة والتدبيــر نظــرا للخصــاص المهــول فــي اإلمكانيــات الماديــة والتأطيــر • 

القانونــي الــذي يوضــح مهامهــا و مجــاالت تدخلهــا، والمنافســة غيــر المنطقيــة بيــن مكونهــا العمومــي والخــاص، 
وانحصــار مجــاالت تعاملهــا فــي فئــة معينــة، وعــدم قدرتهــا علــى االنفتــاح علــى الكفــاءات العليــا والمؤسســات 
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والمقــاوالت ذات الجــودة العاليــة فــي التوظيــف وتســهيل إدمــاج الشــباب فــي ســوق الشــغل.
غيــاب البعــد الجهــوي لبنيــات الوســاطة فــي التشــغيل ممــا يفــرز ضعفــا فــي بنيــات االســتقبال ومحدوديــة • 

فــي وضــع وتنفيــذ برامــج قــادرة علــى مواكبــة التطــورات الجهويــة والترابيــة، ويجعلهــا حبيســة برامــج وطنيــة ال 
تســمح بإبــداع الصيــغ الجهويــة والمحليــة الضروريــة لنجــاح مهامهــا.

ــل •  ــي ظ ــغيل ف ــاش التش ــة بإنع ــراءات المتعلق ــج واإلج ــق بالبرام ــا يتعل ــي م ــوي ف ــه الجه ــدام التوج انع
ــزات  ــتوعب الممي ــراءات تس ــاريع وإج ــة مش ــى صياغ ــل عل ــة تعم ــة ومتكامل ــة مندمج ــتراتيجيات جهوي ــاب اس غي

االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجــاالت الترابيــة.
ــة •  ــق االقتصادي ــز بالمناط ــا متمرك ــروي إذ أن أغلبه ــم الق ــي العال ــغيل ف ــة بالتش ــات مكلف ــدام مؤسس انع

الكبــرى والمتوســطة، األمــر الــذي يعرقــل إنعــاش الشــغل باألوســاط القرويــة ويحــول دون تحقيــق العدالــة 
االجتماعيــة.   

االنعــكاس الســلبي للريــع علــى منظومــة التشــغيل إذ يتســبب المنطــق الريعــي فــي عــدد مــن القطاعــات • 
ــة  ــي المنظوم ــل ف ــة العم ــيئ لقيم ــا يس ــادي بم ــو االقتص ــاف النم ــي إضع ــع، ...) ف ــل، المقال ــتراتيجية (النق االس

الثقافيــة مــن جهــة، ويحــول دون توجيــه إمكانيــات االســتثمار للقطاعــات المنتجــة التــي تخلــق فــرص الشــغل.

III - مخطط االتحاد االشتراكي من أجل خلق مليون فرصة عمل الئق في خمس سنوات المقبلة:
        1 - سياسة عمومية متناسقة لتعزيز تشغيل الشباب:

ضمــان تناســقية السياســات العموميــة فــي مجــال التشــغيل وتعزيــز التنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن • 
ــة  ــع سياس ــة لوض ــس الحكوم ــراف رئي ــت إش ــة تح ــة لاللتقائي ــة وطني ــداث آلي ــالل إح ــن خ ــن م ــن المعنيي والفاعلي

ــة. ــمولية مندمج ش
إعــادة توجيــه وتحفيــز االقتصــاد الوطنــي نحــو القطاعــات ذات المردوديــة العليــا فــي القيمة وخلــق مناصب • 

العمــل الالئــق (التكنولوجيــا، الصناعــات الطبيــة، .. )، والدفــع بعجلة النمو.
تحفيــز االســتثمار الشــبابي مــن خــالل خلــق «الصنــدوق الوطنــي لدعــم االبتــكار االســتثماري» يكــون • 

هدفــه احتضــان وتمويــل المشــاريع المبتكــرة للشــباب ذات القــدرة العاليــة علــى خلــق القيمــة، خاصــة فــي مجــاالت 
ــات. ــكارات واالختراع ــة واالبت ــا والصناع التكنولوجي

تشجيع وتحفيز االستثمارات الشبابية في المجال الفالحي.• 
ــراط •  ــادة انخ ــباب وزي ــي للش ــغيل الذات ــاريع التش ــالت مش ــى تموي ــول عل ــروط الحص ــاطر وش ــيط مس تبس

ــال.  ــذا المج ــي ه ــي ف ــاع البنك القط
تعزيز بنية استقبال وتوطين المقاوالت الشبابية على الصعيد الوطني.• 
تعزيــز أدوار وإمكانيــات الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة بمــا يســمح لهــا • 

بالمواكبــة القبليــة والبعديــة للمقــاوالت الشــبابية الحديثــة النشــأة. 
تأهيــل الوعــاء العقــاري العمومــي فــي مختلــف مناطــق المغــرب الحتضــان المشــاريع واالســتثمارات • 

الشــبابية. 
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والمقــاوالت ذات الجــودة العاليــة فــي التوظيــف وتســهيل إدمــاج الشــباب فــي ســوق الشــغل.
غيــاب البعــد الجهــوي لبنيــات الوســاطة فــي التشــغيل ممــا يفــرز ضعفــا فــي بنيــات االســتقبال ومحدوديــة • 

فــي وضــع وتنفيــذ برامــج قــادرة علــى مواكبــة التطــورات الجهويــة والترابيــة، ويجعلهــا حبيســة برامــج وطنيــة ال 
تســمح بإبــداع الصيــغ الجهويــة والمحليــة الضروريــة لنجــاح مهامهــا.

ــل •  ــي ظ ــغيل ف ــاش التش ــة بإنع ــراءات المتعلق ــج واإلج ــق بالبرام ــا يتعل ــي م ــوي ف ــه الجه ــدام التوج انع
ــزات  ــتوعب الممي ــراءات تس ــاريع وإج ــة مش ــى صياغ ــل عل ــة تعم ــة ومتكامل ــة مندمج ــتراتيجيات جهوي ــاب اس غي

االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجــاالت الترابيــة.
ــة •  ــق االقتصادي ــز بالمناط ــا متمرك ــروي إذ أن أغلبه ــم الق ــي العال ــغيل ف ــة بالتش ــات مكلف ــدام مؤسس انع

الكبــرى والمتوســطة، األمــر الــذي يعرقــل إنعــاش الشــغل باألوســاط القرويــة ويحــول دون تحقيــق العدالــة 
االجتماعيــة.   

االنعــكاس الســلبي للريــع علــى منظومــة التشــغيل إذ يتســبب المنطــق الريعــي فــي عــدد مــن القطاعــات • 
ــة  ــي المنظوم ــل ف ــة العم ــيئ لقيم ــا يس ــادي بم ــو االقتص ــاف النم ــي إضع ــع، ...) ف ــل، المقال ــتراتيجية (النق االس

الثقافيــة مــن جهــة، ويحــول دون توجيــه إمكانيــات االســتثمار للقطاعــات المنتجــة التــي تخلــق فــرص الشــغل.

III - مخطط االتحاد االشتراكي من أجل خلق مليون فرصة عمل الئق في خمس سنوات المقبلة:
        1 - سياسة عمومية متناسقة لتعزيز تشغيل الشباب:

ضمــان تناســقية السياســات العموميــة فــي مجــال التشــغيل وتعزيــز التنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن • 
ــة  ــع سياس ــة لوض ــس الحكوم ــراف رئي ــت إش ــة تح ــة لاللتقائي ــة وطني ــداث آلي ــالل إح ــن خ ــن م ــن المعنيي والفاعلي

ــة. ــمولية مندمج ش
إعــادة توجيــه وتحفيــز االقتصــاد الوطنــي نحــو القطاعــات ذات المردوديــة العليــا فــي القيمة وخلــق مناصب • 

العمــل الالئــق (التكنولوجيــا، الصناعــات الطبيــة، .. )، والدفــع بعجلة النمو.
تحفيــز االســتثمار الشــبابي مــن خــالل خلــق «الصنــدوق الوطنــي لدعــم االبتــكار االســتثماري» يكــون • 

هدفــه احتضــان وتمويــل المشــاريع المبتكــرة للشــباب ذات القــدرة العاليــة علــى خلــق القيمــة، خاصــة فــي مجــاالت 
ــات. ــكارات واالختراع ــة واالبت ــا والصناع التكنولوجي

تشجيع وتحفيز االستثمارات الشبابية في المجال الفالحي.• 
ــراط •  ــادة انخ ــباب وزي ــي للش ــغيل الذات ــاريع التش ــالت مش ــى تموي ــول عل ــروط الحص ــاطر وش ــيط مس تبس

ــال.  ــذا المج ــي ه ــي ف ــاع البنك القط
تعزيز بنية استقبال وتوطين المقاوالت الشبابية على الصعيد الوطني.• 
تعزيــز أدوار وإمكانيــات الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة بمــا يســمح لهــا • 

بالمواكبــة القبليــة والبعديــة للمقــاوالت الشــبابية الحديثــة النشــأة. 
تأهيــل الوعــاء العقــاري العمومــي فــي مختلــف مناطــق المغــرب الحتضــان المشــاريع واالســتثمارات • 

الشــبابية. 



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

30

2021 8

28

إقرار حزمة إجراءات ضريبية تحفيزية للمشاريع والمقاوالت الشبابية. • 
تمكين المقاوالت الشبابية من االستفادة من الطلبيات والصفقات العمومية. • 

       2 - خلق تحول قوي في مجال إنعاش التشغيل (مخطط «أمل الشباب»):
إعــادة توجيــه وتعديــل برامــج إنعــاش التشــغيل بمــا يضمــن فعاليتهــا ومســاهمتها فــي تحفيــز التشــغيل • 

وبمــا يتــالءم مــع شــروط العمــل الالئــق، إضافــة إلــى إقــرار برامــج جديــدة تســاهم فــي  تمكيــن الشــباب مــن الولوج 
إلــى ســوق الشــغل القــار.

مالءمــة المنحــة المخصصــة للمســتفيدين مــن برنامــج «إدمــاج» مــن 1.600 درهــم كحــد أدنــى، مــع الحــد • 
األدنــى لألجــور المعمــول بــه فــي بالدنــا، وتحمــل الدولــة لتكاليــف المســتحقات االجتماعيــة للصنــدوق الوطنــي 
للضمــان االجتماعــي بشــكل كامــل بــدل االقتصــار علــى التغطيــة الصحيــة، مــع تخفيــض مــدة االســتفادة إلــى 18 

شــهرا.
ــع •  ــتفيد م ــى 20 مس ــن 10 إل ــاوالت م ــبة للمق ــز» بالنس ــج «تحفي ــن برنام ــتفيدين م ــدد المس ــن ع ــع م الرف

ــة 2026.  ــى غاي ــج إل ــل بالبرنام ــد العم تمدي
إعــادة تأهيــل عقــد اإلدمــاج المهنــي (مخصــص إلدمــاج أصحــاب الشــواهد الصعــب إدماجهــم) المعمــول • 

بــه مــن خــالل تحويــل منحــة التكويــن المخصصــة للمقــاوالت إلــى تحمــل الدولــة لتكاليــف التغطيــة الصحيــة 
ــهرا. ــدود 18 ش ــي ح ــج ف ــن البرنام ــتفيدين م ــص للمس ــر المخص ــي األج ــهريا ف ــغ 1.500 ش ــاهمتها بمبل ومس

اعتمــاد إجــراء جديــد يحمــل اســم برنامــج «كفــاءات» يســتهدف تشــجيع المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة • 
علــى تشــغيل وإدمــاج الكفــاءات الشــبابية ذات التكويــن العالــي التقنــي (مهندســين، أطــر تقنيــة عليــا، ...)، 
وتســاهم الدولــة مــن خاللــه بتحمــل تكاليــف المســتحقات االجتماعيــة، وإقــرار إعفــاء كلــي للضريبــة علــى الدخــل 

لمــدة ســنتين فــي إطــار عقــد عمــل غيــر محــدد المــدة.
إطــالق برنامــج جديــد «فرصــة» مخصــص لــذوي االحتياجات الخاصــة يستـــهدف تحفيز وتشــجيع المقاوالت • 

المغربيــة علــى تشــغيل هــذه الفئــة مــن خــالل مســاهمة الدولــة فــي تحمــل مصاريــف المســتحقات االجتماعيــة، 
وبمنحــة تبلــغ 1.000 درهــم فــي الشــهر لــكل مســتفيد فــي إطــار حــد لألجــر مــا بيــن الحــد األدنــى لألجــور المعمــول 

بــه وأجــر 5.000 درهــم شــهريا، مــع اإلعفــاء مــن الضريبــة علــى الدخــل لمــدة 18 شــهرا. 
وضــع برنامــج جديــد «قــدرة» موجــه لمواكبــة الجمعيــات والتعاونيــات والمنظمات غيــر الحكوميــة، وجعلها • 

مــن القطاعــات القــادرة علــى المســاهمة فــي تشــغيل الشــباب عبــر حزمــة مــن التحفيــزات تيســر إدمــاج الشــباب 
ــم  ــة 1.000 دره ــة بقيم ــر منح ــتفيدين عب ــص للمس ــر المخص ــي األج ــة ف ــاهم الدول ــث تس ــاريعها، حي ــل مش داخ
شــهريا لــكل مســتفيد فــي حــدود 3 مســتفيدين للجمعيــات و10 مســتفيدين للتعاونيــات، مــع تحمــل التكاليــف 

االجتماعيــة للمســتفيدين لمــدة 12 شــهرا. 
ــه برنامجــا وطنيــا •  ــل من ــا يجع ــروطه بم ــه وش ــة توجهات ــي» وإعــادة صياغ ــج «مقاولت ــل برنام ــادة تفعي إع

تحفيزيــا إلنشــاء المقــاوالت، مــع تســهيل عمليــة التمويــل وتنويــع مصادرهــا. 
إنشــاء •  اآلليــات فــي دعــم  البشــرية كإحــدى  للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  خلــق جســور االلتقائيــة مــع 
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الصغــرى. المقــاوالت 

      3 - تحسين آليات الوساطة في مجال التشغيل:
إعــادة تأهيــل الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والرفــع مــن إمكانياتهــا وتوســيع اختصاصاتهــا، ومراجعــة • 

اســتراتيجية انتشــارها الترابــي، بمــا يتوافــق ووصــول خدماتهــا لكافــة مناطــق المغــرب.
خلــق آليــة وطنيــة وجهويــة وإقليميــة لــدى وزارة التشــغيل تعمــل علــى التنســيق واإلشــراف علــى مختلــف • 

أنشــطة الوســاطة فــي التشــغيل مــا بيــن الفاعــل العمومــي والمقــاوالت الخاصــة العاملــة فــي هــذا المجــال مــن 
أجــل ضمــان ضبــط وشــفافية ونجاعــة هــذه العمليــة.

تعزيــز قــدرات الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات فــي مجــال الوســاطة اإللكترونيــة وتنميــة • 
وتجويــد خدماتهــا فــي هــذا المجــال.

      4 - تكريس البعد الجهوي في مجال التشغيل: 
تعزيــز الشــراكة مــع الجهــات والمجالــس المنتخبــة مــن أجــل إدمــاج التشــغيل ضمــن األولويــات الميزانياتيــة • 

ــات.  لهذه المؤسس
إنجاز عقود برنامج مع كل جهة تراعي الخصوصيات والخصائص المميزة لسوق الشغل داخلها.• 
تعزيز األدوار الجهوية لألجهزة والمؤسسات المسؤولة على التشغيل. • 
وضع برامج وإجراءات جهوية إلنعاش التشغيل متالئمة مع واقع التشغيل على المستوى المحلي. • 
ــه الجهــات علــى وضــع حزمــة •  تعميــم برنامــج «الجهــة تدعمــك» علــى مختلــف الجهــات، تعمــل مــن خالل

مــن التحفيــزات والمســاهمات الموجهــة للشــباب قصــد مســاعدتهم علــى البحــث عــن شــغل، يضــم مســاعدة ماليــة 
(تقررهــا كل جهــة)  للتنقــل واإليــواء قصــد إجــراء مقابــالت التشــغيل خــارج حــدود الجهــة ومســاهمة ماليــة كذلــك 

(تقررهــا كل جهــة) فــي المشــاريع الشــبابية الصغــرى خاصــة فــي المجــال القــروي.

      -5 تقوية دعامة التكوين لالرتقاء بمنظومة التشغيل: 
تعزيز و تجويد الدراسات االستشرافية للتشغيل وتحديد خارطة التكوينات بناء على نتائجها. • 
تعزيــز برامــج تحســين القابليــة للتشــغيل مــن خــالل التكويــن وتجويــد مضامينهــا وجعلهــا أكثــر مواكبــة • 

للحاجيــات الحقيقيــة لســوق الشــغل. 
توجيــه منظومــة التكويــن المهنــي نحــو مواكبــة القطاعــات الصاعــدة وذات القيمــة العاليــة، وخاصــة فــي • 

المجــال التكنولوجــي والصناعــي. 
جعل منظومة التكوين المهني أكثر مرونة وأكثر قدرة على التأقلم مع متغيرات سوق الشغل. • 
تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التكوين المهني.• 
ــز التكويــن المســتمر وفصــل تدبيــر عقــود التكويــن الخاصــة عــن مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش •  تعزي

الشــغل، وخلــق آليــة خاصــة يعهــد إليهــا هــذا األمــر. 
تعزيــز وتنويــع التكوينــات التأهيليــة للشــباب غيــر الحاصليــن علــى الشــواهد والديبلومــات وربطهــا بحاجيــات • 
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الصغــرى. المقــاوالت 

      3 - تحسين آليات الوساطة في مجال التشغيل:
إعــادة تأهيــل الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والرفــع مــن إمكانياتهــا وتوســيع اختصاصاتهــا، ومراجعــة • 

اســتراتيجية انتشــارها الترابــي، بمــا يتوافــق ووصــول خدماتهــا لكافــة مناطــق المغــرب.
خلــق آليــة وطنيــة وجهويــة وإقليميــة لــدى وزارة التشــغيل تعمــل علــى التنســيق واإلشــراف علــى مختلــف • 

أنشــطة الوســاطة فــي التشــغيل مــا بيــن الفاعــل العمومــي والمقــاوالت الخاصــة العاملــة فــي هــذا المجــال مــن 
أجــل ضمــان ضبــط وشــفافية ونجاعــة هــذه العمليــة.

تعزيــز قــدرات الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات فــي مجــال الوســاطة اإللكترونيــة وتنميــة • 
وتجويــد خدماتهــا فــي هــذا المجــال.

      4 - تكريس البعد الجهوي في مجال التشغيل: 
تعزيــز الشــراكة مــع الجهــات والمجالــس المنتخبــة مــن أجــل إدمــاج التشــغيل ضمــن األولويــات الميزانياتيــة • 

ــات.  لهذه المؤسس
إنجاز عقود برنامج مع كل جهة تراعي الخصوصيات والخصائص المميزة لسوق الشغل داخلها.• 
تعزيز األدوار الجهوية لألجهزة والمؤسسات المسؤولة على التشغيل. • 
وضع برامج وإجراءات جهوية إلنعاش التشغيل متالئمة مع واقع التشغيل على المستوى المحلي. • 
ــه الجهــات علــى وضــع حزمــة •  تعميــم برنامــج «الجهــة تدعمــك» علــى مختلــف الجهــات، تعمــل مــن خالل

مــن التحفيــزات والمســاهمات الموجهــة للشــباب قصــد مســاعدتهم علــى البحــث عــن شــغل، يضــم مســاعدة ماليــة 
(تقررهــا كل جهــة)  للتنقــل واإليــواء قصــد إجــراء مقابــالت التشــغيل خــارج حــدود الجهــة ومســاهمة ماليــة كذلــك 

(تقررهــا كل جهــة) فــي المشــاريع الشــبابية الصغــرى خاصــة فــي المجــال القــروي.

      -5 تقوية دعامة التكوين لالرتقاء بمنظومة التشغيل: 
تعزيز و تجويد الدراسات االستشرافية للتشغيل وتحديد خارطة التكوينات بناء على نتائجها. • 
تعزيــز برامــج تحســين القابليــة للتشــغيل مــن خــالل التكويــن وتجويــد مضامينهــا وجعلهــا أكثــر مواكبــة • 

للحاجيــات الحقيقيــة لســوق الشــغل. 
توجيــه منظومــة التكويــن المهنــي نحــو مواكبــة القطاعــات الصاعــدة وذات القيمــة العاليــة، وخاصــة فــي • 

المجــال التكنولوجــي والصناعــي. 
جعل منظومة التكوين المهني أكثر مرونة وأكثر قدرة على التأقلم مع متغيرات سوق الشغل. • 
تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التكوين المهني.• 
ــز التكويــن المســتمر وفصــل تدبيــر عقــود التكويــن الخاصــة عــن مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش •  تعزي

الشــغل، وخلــق آليــة خاصــة يعهــد إليهــا هــذا األمــر. 
تعزيــز وتنويــع التكوينــات التأهيليــة للشــباب غيــر الحاصليــن علــى الشــواهد والديبلومــات وربطهــا بحاجيــات • 
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ســوق الشــغل وتنويــع مصــادر تمويلهــا. 
تأهيــل التعليــم المهنــي واعتبــاره جــزء أساســا مــن منظومــة التربيــة المنفتحــة علــى حاجيــات ســوق • 

الشــغل، وتجشــيع التدريــب المهنــي خــارج  أوقــات المدرســة مــن أجــل تقويــة العالقــة مــع أربــاب العمــل وتطويــر 
ــة.  ــاءات المهني الكف

تعزيز وتطوير صيغ وتوجهات التكوين داخل المقاوالت وبالتدرج. • 
إشــراك القطــاع الخــاص فــي إعــداد وتنفيــذ وتقييــم مناهــج وبرامــج التكويــن المســتمر مــن أجــل الرفــع • 

مــن الكفــاءات وتوجيــه أفضــل للمؤهــالت، حســب الســن والمســتوى الدراســي، علــى   ضــوء متطلبــات وأولويــات 
ســوق الشــغل.

توجيــه مســالك التربيــة والتكويــن المهنــي اســتجابة آلفــاق التشــغيل وحاجيــات االســتراتيجيات القطاعيــة • 
وأقطــاب التنافســية المرتقــب إحداثهــا، ومواصلــة إحــداث مســالك خاصــة فــي الخدمــات والصناعــات الواعــدة 

بشــراكة مــع القطــاع الخــاص.

      6 - تأهيل اإلطار القانوني والمعلوماتي وتقوية آليات الحوار االجتماعي:
تطوير إجراءات مرونة سوق الشغل وتعزيز الوسائل القانونية واالجتماعية لحماية حقوق األجراء. • 
مراجعــة سياســة األجــور بطريقــة غيــر معرقلــة لحركيــة الشــغل، تأخــذ بعيــن االعتبــار، مــن جهــة، معاييــر • 

األداء والمردوديــة ومــدى تحقيــق األهــداف بحســب المهــام والوظائــف، وتحافــظ، فــي نفــس اآلن، علــى مناصــب 
الشــغل. 
إصــالح وتطويــر إجــراء التعويــض عــن فقــدان الشــغل وجعلــه أكثــر فعاليــة وأكثــر اســتجابة للمرونــة • 

المطلوبــة فــي ســوق الشــغل. 
تطويــر وتأهيــل جهــاز تفتيــش الشــغل والرفــع مــن مــوارده البشــرية، وجعلــه أكثــر قــدرة وفعاليــة علــى • 

المراقبــة وتكريــس المنــاخ المواتــي للعمــل واإلنتــاج، مــع تشــجيع وتطويــر آليــات الوســاطة والتحكيــم بوصفهــا 
أســاس المســاعي الراميــة إلــى حــل نزاعــات الشــغل.

وكل •  واألجيــر  المشــغل  بيــن  العالقــة  لتنظيــم  الالزمــة  والتشــريعية  القانونيــة  باإلصالحــات  القيــام 
المتدخليــن فــي عمليــة التشــغيل، مــع وضــع نظــام معلومياتــي يخــص التشــغيل فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

تعزيز وتشجيع االتفاقيات الجماعية، خاصة في ما يتعلق بالوظائف المؤقتة وذات العمل الجزئي. • 
التنصيص القانوني على منع مراكمة الوظائف. • 
اإلصالح القانوني للعمل المؤقت وجعله أكثر فعالية وجاذبية. • 
تشديد اإلجراءات القانونية المتعلقة بحماية الحقوق النقابية لألجراء. • 
تعزيــز احتــرام الحريــات النقابيــة ومأسســة الحــوار االجتماعــي، إن علــى المســتوى القطاعــي، أو علــى • 

المســتوى الوطنــي والجهــوي والمحلــي، ووضــع مســتلزمات أجــرأة ســليمة وسلســة لمقتضيــات مدونــة الشــغل 
ــة. ــيمها التطبيقي ومراس

تشجيع وتطوير آليات الحوار االجتماعي داخل المقاوالت المغربية.  • 
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ــة •  ــة وطني ــار مؤسس ــي إط ــا ف ــتقاللية عمله ــان اس ــا وضم ــز أدواره ــغل وتعزي ــد الش ــة رص ــر منظوم تطوي
مســتقلة. 

       7 - محاربة الريع وإدماج القطاع غير المهيكل:
تحريــر القطاعــات اإلنتاجيــة مــن الريــع، وتأهيلهــا وفــق قواعــد الشــفافية وجعلهــا أكثــر قــدرة علــى التنظيــم • 

وعلى التنافســية.
مراجعــة النظــام الضريبــي وجعلــه أكثــر نجاعــة وأكثــر قــدرة علــى تحفيـــز الشــركات واألفــراد لالندمــاج فــي • 

االقتصــاد الوطنــي بشــكل رســمي.  
تبســيط المســاطر التحفيزيــة لتحــول الوحــدات واألفــراد العامليــن داخــل القطــاع غيــر المهيــكل وإدماجهــم • 

فــي النســيج النظامــي المغربــي. 
ــذا •  ــي ه ــر ف ــدد أكب ــراط ع ــن انخ ــن م ــبة تمك ــزات مناس ــرار تحفي ــي وإق ــاول الذات ــة المق ــر آلي ــز وتطوي تعزي

ــراء.  اإلج



الحماية االجتماعية

تشــكل الحمايــة االجتماعيــة منظومــة تتعلــق باالحتياط االجتماعي، تســتهدف مســاعدة المواطنــات والمواطنين 
علــى مواجهــة الصعوبــات الناتجــة عــن المخاطــر االجتماعيــة والمهــددة لتوازنــات ميزانيتهــم وألمــن أســرهم 
االقتصــادي. وتعتبــر الحمايــة االجتماعيــة محــورا اســتراتيجيا فــي السياســات االجتماعيــة بالمغــرب إذ تتكــون 
مــن نظاميــن أساســيين: نظــام قائــم علــى المســاهمات يتمثــل فــي التأميــن االجتماعــي الــذي يشــمل صناديــق 
تأميــن موظفــي القطــاع العمومــي وأجــراء القطــاع الخــاص، والنظــام الثانــي يقــوم علــى مســاعدة الدولــة مــن 

خــال اعتمــاد برامــج حكوميــة للدعــم والمســاعدة االجتماعيــة.

ــة  ــة الصحي ــا التغطي ــن بينه ــات م ــن اإلصاح ــة م ــة بالمغــرب لمجموع ــة االجتماعي ــت منظومــة الحماي ــد خضع وق
 ،)RAMED( »ونظــام المســاعدة الطبيــة »الرامــد ، )AMO(األساســية المتمثلــة فــي التأميــن اإلجبــاري علــى المــرض
ــر المنظومــة الحمائيــة المعتمــدة  وبرامــج المســاعدة الماليــة المباشــرة. وبالرغــم مــن هــذه المجهــودات، ظــل أث
محــدودا علــى المســتوى المعيشــي للمســتفيدين نظــرا لمجموعــة مــن اإلكراهــات والمشــاكل التــي اعترضتهــا 

وحــدت مــن نجاعتهــا وتأثيرهــا االجتماعــي.

 وقــد أبــرز التقريــر الدولــي حــول الحمايــة االجتماعيــة الــذي أنجزتــه المنظمــة العالميــة للشــغل )2017 – 2019( أن 
المغــرب يســجل تأخــرا ملموســا فــي هــذا الصــدد مقارنــة مــع بعــض الــدول الناميــة مثــل الشــيلي ومصــر، وذلــك 
فــي إطــار مقارنــة نجاعــة أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة علــى أســاس عــدة مؤشــرات )عــدد المســتفدين مــن أنظمــة 
حمايــة األشــخاص المســنين، نســبة الســاكنة المســتفيدة مــن األنظمــة االجتماعيــة، نســبة التكلفــة المرصــودة 

للصحــة، ...(.  

وإذا كان التقريــر يهــم مرحلــة مــا قبــل جائحــة كورونــا، فبــكل تأكيــد ســيعرف الوضــع تراجعــا متفاقمــا جــراء 
التداعيــات الســلبية لألزمــة الصحيــة )كوفيــد 19( والتــي أبانــت الدولــة علــى قــدر كبيــر مــن التجــاوب اإليجابــي مــع 
ــن  ــد م ــى أزي ــرة( عل ــم لألس ــط 1000 دره ــرة )بمتوس ــة مباش ــات مالي ــع إعان ــال توزي ــن خ ــتثنائية م ــة االس الظرفي
أربعــة ماييــن أســرة. وهــو مــا يــدل علــى قابليــة العمــل بنظــام شــبكات األمــان االجتماعــي التــي تســتهدف الفئات 
المعــوزة أو الفئــات التــي تعيــش فــي وضعيــة هشاشــة، وعلــى معقوليــة حجــم التمويــل مــن ميزانيــة الدولــة إذا 
تمــت معالجــة صنــدوق المقاصــة، ودمــج الصناديــق التــي توفــر إعانــات تدخــل فــي نفــس البــاب وتدقيــق وضعيــة 

ــا. ــتفيدين وتحيينه المس

ــارز تمثــل فــي الثــورة االجتماعيــة الهادئــة التــي أطلقهــا  وقــد ســاهم هــذا الســياق الخــاص فــي إحــداث تحــول ب
جالــة الملــك بمــوازاة مشــروع النمــوذج التنمــوي الجديــد، والتــي تهــم تعميــم الحمايــة االجتماعيــة لفائــدة 
جميــع المغاربــة بشــكل تدريجــي علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة مــن خــال إصــاح جوهــري لمختلــف 
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ــة المعتمــدة. ويتمحــور تعميــم الحمايــة االجتماعيــة حــول:  المؤسســات واألنظمــة والبرامــج االجتماعي
أوال، تعميــم التغطيــة الصحيــة اإلجباريــة لفائــدة22  مليــون مســتفيد إضافــي مــن التأميــن األساســي علــى المرض 

لتغطيــة تكاليــف التطبيــب واقتنــاء األدوية واالستشــفاء والعــاج )2021 – 2022( ؛
 ثانيــا، تعميــم التعويضــات العائليــة لفائــدة األســر غيــر المســتفيدة والتــي تهــم حوالــي ســبعة ماييــن طفــل فــي 

ســن التمــدرس )2023 – 2024( ؛
 ثالثــا، توســيع االنخــراط فــي أنظمــة التقاعــد لفائــدة خمســة ماييــن مغربي من الســاكنة النشــيطة غيــر المتوفرة 

علــى حــق التقاعــد )في أفــق 2025( ؛
 رابعــا، تعميــم االســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل بالنســبة لــكل شــخص يتوفــر علــى عمــل قــار )فــي 

ــق 2025(. أف

ــع  ــل األنج ــرورة التفعي ــى ض ــعبية عل ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــد االتح ــدة، يؤك ــادرة الرائ ــذه المب ــع ه ــا م وتفاع
آلليــات الحمايــة االجتماعيــة والحــرص علــى إقــرار حكامــة جيــدة لمواكبــة تطبيــق مقتضيــات االتفاقيــات المبرمــة 
الحمايــة  بتعزيــز منظومــة  الكفيلــة  التدابيــر واإلجــراءات  الشــأن. وبالتالــي، يقتــرح مجموعــة مــن  فــي هــذا 

االجتماعيــة واســتدامتها لتكــون ســندا للنمــو االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة والتضامــن المجتمعــي.

I - انتظارات كبرى ومتطلبات أكبر:
مــا يقــرب مــن 60 % مــن الســكان النشــيطين ظلــوا محروميــن مــن الحمايــة االجتماعية، وظــل وزن نفقات 	 

األنظمــة اإللزاميــة للتقاعــد والتأميــن الصحــي فــي حــدود أقــل مــن 5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )مثلــت 
ــة  ــاون والتنمي ــة التع ــي دول منظم ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــن 21 % م ــرب م ــا يق ــات م ــذه النفق ــة ه حص
االقتصاديــة ومــا يقــرب مــن 15 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الشــيلي وكوريــا الجنوبيــة والمكســيك 

وتركيــا(.
أزيــد مــن 60 % مــن الســكان النشــطين المغاربــة ال يســتفيدون مــن أنظمــة التقاعــد القائمــة و30 % 	 

ــرض. ــى الم ــاري عل ــن إجب ــن تأمي ــا م ــتفيدون حالي يس
ال تســتفيد غالبيــة المســنين مــن الحــق فــي معــاش التقاعــد، الــذي يقــل فــي أكثــر مــن 70 % مــن الحــاالت 	 

عــن الحــد األدنــى لألجور. 
يتطلــب تمويــل تعميــم الحمايــة االجتماعيــة 51 مليــار درهــم ســنويا )23 مليــار درهــم مــن ميزانيــة الدولــة، 	 

و28 مليــار درهــم عبــر مســاهمات المؤمنيــن( موزعــة علــى تعميــم التغطيــة بالتأميــن اإلجبــاري عــن المــرض )14 
مليــار درهــم(، وتعميــم التعويضــات العائليــة )20 مليــار درهــم(، وتوســيع قاعــدة المنخرطيــن فــي نظــام التقاعــد 

)16 مليــار درهــم(، وتعميــم الولــوج للتعويــض عــن فقــدان الشــغل )مليــار درهــم(.

II - محدودية المساعدة االجتماعية واختالالت في التدبير:
ضعــف المنظومــة التشــريعية والقانونيــة المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة واتســامها بالتعقيــد وعــدم 	 

ــة.  ــة المعني ــات االجتماعي ــف الفئ ــي لمختل ــر القانون ــط بالتأطي ــا يرتب ــي م ــس ف التجان
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تشــتت برامــج الحمايــة االجتماعيــة وعــدم تناســقها بفعــل تعــدد األطــراف المتدخلــة وتضــارب المهــام 	 
ــا. ــا بينه ــي م ــيق ف ــتوى التنس ــف مس ــاالت،  وضع ــن الح ــر م ــي الكثي ــات ف واالختصاص

تعــدد المؤسســات واألنظمــة العموميــة وعــدم تركيزهــا ممــا يضعــف األداء العــام للحمايــة االجتماعيــة 	 
ويســهم فــي هشاشــة العمــل االجتماعــي وعجــز مــوارده البشــرية والماليــة )مجــال التقاعــد مثــال بــارز علــى ذلــك(. 

غيــاب المقاربــة التشــاركية الحقيقيــة، خاصــة مــع الشــركاء االجتماعييــن، وضعــف آليــات الحــوار االجتماعي 	 
فــي بلــورة وتتبــع المبــادرات المتعلقــة بالحمايــة االجتماعية.

انعــدام المســاواة بيــن الجنســين حيــث تتعــرض النســاء بشــكل متزايــد للعمــل غيــر المنظــم أو العرضــي 	 
أو المؤقــت أو بــدوام جزئــي وفــي القطاعــات التــي ال تغطيهــا أو ال تغطيهــا بشــكل كامــل أنظمــة الحمايــة 
االجتماعيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى التســتفيد النســاء المســاهمات فــي األنظمــة االجتماعيــة مــن نفــس 

ــذي يســاهمن علــى قــدم المســاواة. حقــوق الرجــال فــي الوقــت ال
ــال( مــن االســتفادة مــن الخدمــات 	  ــات االجتماعيــة )األشــخاص المســنين، األطف ــد مــن الفئ إقصــاء العدي

ــة.  ــة االجتماعي ــة للحماي ــة القائم ــدود المنظوم ــكل مح ــا بش ــي توفره ــة الت العمومي
اختــال التــوازن المالــي نتيجــة ارتفــاع فــي نســبة أمــد الحيــاة، ارتفــاع متوســط عمــر المؤمنيــن، وانخفــاض 	 

تجديــد اآلجيــال. 

III - يراهن االتحاد االشتراكي على تعزيز حكامة من أجل حماية اجتماعية مستدامة:
        1 - حماية اجتماعية شاملة وعادلة : 

رفــع كل أشــكال التمييــز التــي تطــال النســاء بمــا يضمــن إخراجهــن مــن وضعيــة الهشاشــة الناجمــة عــن 	 
العمــل غيــر المنظــم أو العرضــي مــن جهــة، واســتفادتهن الكاملــة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال مــن تعويضــات  

األنظمــة االجتماعيــة.
اتخــاذ إجــراءات لضمــان التناســقية بيــن الحمايــة االجتماعيــة والسياســات العموميــة المتعلقــة بالطفولــة، 	 

خاصــة  لألطفــال،  المتحولــة  االحتياجــات  مــع  يتــاءم  بمــا  االجتماعيــة  الحمايــة  لبرامــج  المنتظــم  والتطويــر 
الموجوديــن فــي وضعيــة هشاشــة.

إعــادة النظــر فــي اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي المؤطــر لحــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة ومراجعــة 	 
الجوانــب الخاصــة بالمعاينــة والتكفــل والتعويــض، مــع تطويــر المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بطــب الشــغل. 

تحســين اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة الموجهة لألشــخاص فــي وضعية 	 
إعاقــة، وعلــى وجــه الخصــوص إحــداث تدابيــر تحفيزيــة لفائدتهــم )ضمــان الدخــل األساســي، تيســير الولــوج إلــى 

ســوق الشــغل، ...(.
اإلصــاح الشــامل لمنظومــة التقاعــد وفــق مقاربــة تشــاركية تأخــذ بعيــن االعتبــار تصــورات الفاعليــن 	 

االجتماعييــن، مــع ضمــان حــد أدنــى مــن الدخــل األساســي لألشــخاص المســنين  لفائــدة الذيــن ال يســتفيدون مــن 
ــهريا. ــا ش ــى 2000 درهم ــات إل ــى للمعاش ــد األدن ــع الح ــهريا( ورف ــا ش ــد )1000 درهم ــاش للتقاع مع
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       2 -  إقرار حكامة ناجعة لالستجابة النتظارات المواطن :
وضــع منظومــة للحكامــة الفعالــة والنزيهــة مــن أجــل تفعيــل أســلم لعمليــة تعميــم الحمايــة االجتماعيــة، 	 

واعتمــاد وســائل ناجعــة للتنســيق واالنســجام بيــن مختلــف المحــاور والمجــاالت.
تعزيــز الحكامــة المؤسســاتية للحمايــة االجتماعيــة مــن خــال إصــاح الهيئــات المكلفــة بتدبيــر أو رقابــة 	 

التأميــن والضمــان االجتماعــي وتكريــس اســتقاليتها التامــة، وذلــك بالتشــاور مــع الفرقــاء االجتماعييــن.
ــن 	  ــاء االجتماعيي ــع الفرق ــراكة م ــع بش ــة، توض ــون المالي ــة بقان ــة، ملحق ــة وطني ــة اجتماعي ــاد ميزاني اعتم

وتخضــع للمصادقــة والرقابــة البرلمانيــة. 
وضــع هيــاكل وآليــات محكمــة لتفعيــل وتتبــع وتقييــم االتفاقيــات المبرمــة بيــن األطــراف المتدخلــة 	 

ــن  ــار والمهنيي ــدى التج ــاري ل ــن اإلجب ــم التأمي ــم تعمي ــي ته ــك الت ــة تل ــة، وخاص ــة االجتماعي ــم الحماي ــي تعمي ف
المســتقلين، والمهنييــن فــي الصناعــة التقليديــة، والفاحيــن. 

ــال 	  ــن خ ــك م ــة، وذل ــة للصح ــة العام ــار السياس ــي إط ــدي ف ــاع التعاض ــاتي للقط ــار المؤسس ــة اإلط تقوي
ــة. ــة والتضامني ــة االجتماعي ــة الصحي ــي والرعاي ــن الصح ــق بالتأمي ــة المتعل ــام الحكام ــي نظ ــر ف ــادة النظ إع

ــال 	  ــن خ ــة م ــة االجتماعي ــة بالحماي ــات المعني ــي الهيئ ــن ف ــن االجتماعيي ــة للفاعلي ــاركة فعال ــان مش ضم
ــورة وتفعيــل وتقييــم  ــة التشــاركية فــي بل ــا، مــع ترســيخ المقارب ــا وجهوي ــة آليــات الحــوار االجتماعــي وطني تقوي

ــة االجتماعيــة. ــة للحماي ــات المندمج السياس

       3 -  نجاعة التدبير العمومي في مجال الحماية االجتماعية:
بلــورة اســتراتيجية وطنيــة تشــاركية تهــدف إلــى المحافظــة علــى التــوازن بيــن االحتياجــات التــي تفرضهــا 	 

الحمايــة االجتماعيــة والمــوارد الوطنيــة المتوفــرة.
ــة 	  ــة االجتماعي ــة بالحماي ــات المتعلق ــودة الخدم ــج وج ــر والنتائ ــم المخاط ــة لتقيي ــرات واضح ــاد مؤش اعتم

ــر واشــتغال المــوارد البشــرية وصــرف الميزانيــات. مــن حيــث أســاليب التدبي
اعتمــاد رقــم تعريــف اجتماعــي وطنــي بالنســبة لــكل المســتفيدين، وإحــداث نظــام معلوماتــي مندمــج 	 

يرصــد بطريقــة موحــدة كل المعطيــات والمعلومــات المرتبطــة بالحمايــة االجتماعيــة علــى الصعيــد الوطنــي.
ماءمــة السياســات العموميــة واإلطــار التنظيمــي واآلليــات المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة مــع المعاييــر 	 

المعتمــدة علــى الصعيــد الدولــي، مــع اعتمــاد إجــراء التقييــم المنتظــم للسياســات العموميــة والتدابيــر المتعلقــة 
بالحمايــة االجتماعيــة.

ــة 	  ــون متخصص ــي تك ــم العال ــدارس التعلي ــات وم ــتمر بمؤسس ــن المس ــن والتكوي ــدات للتكوي ــداث وح إح
فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة، يعهــد إليهــا بإفــراز كفــاءات فــي مجــال تدبيــر األنظمــة المرتبطــة بهــا.

       4 - توفير خدمات بجودة عالية في مجال الحماية االجتماعية :
التبســيط المتواصــل لشــروط االســتفادة مــن الخدمــات العموميــة المرتبطــة بالحمايــة االجتماعيــة بنــاء 	 

علــى نتائــج التقييــم الــدوري المنجــز بخصوصهــا، واالعتمــاد الكلــي علــى الوســائل الرقميــة.  
خفــض الباقــي علــى عاتــق المؤمــن عبــر توســيع قاعــدة الولــوج لألدويــة، واعتمــاد األدويــة الجنيســة 	 
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ــي. ــي أو الكل ــاء الجزئ ــتحق اإلعف ــي تس ــة الت ــراض المزمن ــة األم ــة قائم ــة ومراجع ــات الطبي ــي الوصف ــدة ف كقاع
تعزيــز التدابيــر المرتبطــة بالحمايــة االجتماعيــة المخصصــة ألجــراء القطــاع الخــاص لمواجهــة المخاطــر 	 

المترتبــة عــن انعــدام االســتقرار في ســوق الشــغل، وبغية تقويــة األداء العمومــي في مجال الضمــان االجتماعي.
إحــداث منصــة رقميــة موحــدة للشــكايات المتعلقــة بخدمــات الحمايــة االجتماعيــة تمكــن المؤمــن لهــم 	 

مــن إحالــة ملفــات تظلماتهــم وتلــزم الهيئــات المعنيــة بمعالجتهــا داخــل آجــال محــددة وترتيــب اآلثــار الازمــة عــن 
ذلــك. 

اعتمــاد مخططــات تواصليــة عموميــة لتعميــم الحقــوق والواجبــات المتعلقــة باالســتفادة مــن خدمــات 	 
الحمايــة االجتماعيــة وكيفيــة صيانــة حقوقهــم فــي مواجهــة المخاطــر االجتماعيــة، وخاصــة عبــر اســتثمار وســائط 

التواصــل االجتماعــي.



السكن 

إن االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، وعيــا منــه باالختــاالت القائمــة وبالمتطلبــات الضروريــة، يقتــرح مقاربــة 
مندمجــة لمنظومــة التــراب وتهيئــة المــدن والتعميــر والســكن بغيــة بلــورة مخططــات متناســقة قابلــة لدعــم 
ــجيع  ــأنها تش ــن ش ــي م ــة الت ــر المتكامل ــن التدابي ــة م ــزب بمجموع ــدم الح ــك، يتق ــد. ولذل ــوي الجدي ــه التنم التوج
االســتثمار المنتــج والرفــع مــن جــودة الخدمــات واالســتجابة لانتظــارات المشــروعة لمختلــف الفئــات المجتمعيــة. 
وتســتند هــذه التدابيــر إلــى منطلقــات الحــزب التــي تحــدد األولويــات فــي تحييــن السياســة الترابيــة، وتطويــر 
منظومــة الســكن االجتماعــي، وبلــورة عــرض ســكني جديــد لفائــدة الطبقــة المتوســطة، واعتمــاد سياســة 

ــة. ــة للمدين متقدم

I - معطيات تسائل طبيعة األداء ومستوى الجودة: 
نســبة مهمــة مــن المســتجوبين، فــي إطــار دراســة أنجزتهــا وزارة اإلســكان، عبــرت عــن عــدم رضاهــا علــى 	 

مســتوى الســكن االجتماعــي أو االقتصــادي، حيــث بلغــت هــذه النســبة حوالــي 62 %.
هيمنــة تدخــل القطــاع الخــاص مقارنــة مــع حجــم تدخــل القطــاع العــام فــي بنــاء الوحــدات الســكنية حيــث 	 

اســتحوذ القطــاع الخــاص علــى بنــاء 203.3259 وحــدة ســكنية مقابــل اكتفــاء القطــاع العــام ببنــاء 70.077 وحــدة 
ســكنية )معطيــات وزارة اإلســكان لســنة 2021(.

يمثـــل الطلــــب علــــى الســــكن مــــن طــرف الطبقــــة الوســــطى القاطنــــة بالوســــط الحضـــري 37 % مـــن 	 
إجمالـــي الطلـــب علـــى السـكن بالمغـرب )4,20 % بالنسـبة للطبقـة الوســـطى العليـا و9,16 % للطبقـة الوسـطى 
الدنيـا(. وفـي الوسـط القـروي، ال يمثل طلـب الطبقـة الوسـطى إال 21 % مـن إجمالـي الطلـب )15 % للفئـة الدنيـا 

و5 % للفئـــة العليـا(.

II - برامج مترهلة ومفتقدة للنفس الجديد:
صعوبــة الولــوج إلــى ســكن الئــق بســبب ارتفــاع تكلفتــه، خاصــة بالنســبة للفئــات المعــوزة والطبقــة 	 

الوســطى.
لجوء األســـر المعـــوزة مضطرة إلـــى معامات غيـــر نظاميـــة وإلـــى تفاهمـات مختلفـة للولـــوج إلـى العقـار 	 

بتكلفـــة مناســـبة، أو حتـــى إلـــى احتـــال العقـــارات بصـــورة غيـــر قانونيـــة، ترقبـــا لاســـتفادة مـــن برامـــج لتســـوية 
الوضعيـــة أو إعــادة اإلســـكان.

اســـتمرار انتشـــار الســـكن العشـــوائي رغـــم وجـــود برامـــج عمومية لم تتمكن من ضمـان االندمـــاج األمثـل 	 
لألسـر التـي تمـت إعـادة إسـكانها فـي أحيـاء بعيـدة عـن وسـط المدينـة، ممـا يزيـد مـن حـدة الفـوارق االجتماعيـة 

والمجاليــة.
علــى 	  يعمــل  وال  الراهنــة  والمجتمعيــة  السياســية  للتحــوالت  يســتجيب  ال  متجــاوز  اســتراتيحي  إطــار 
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المعالجــة المتكاملــة لإلشــكاالت الحقيقيــة التــي تطرحهــا مختلــف أنمــاط الســكن، وخاصــة فــي مــا يتعلــق 
االجتماعــي. الســكن  لحاجيــات  باالســتجابة 

ــا 	  ــي م ــة ف ــتهلكين، خاص ــوق المس ــة حق ــة بحماي ــة المتعلق ــات القانوني ــليم للمقتضي ــل الس ــدم التفعي ع
ــات جــودة المنتــوج الســكني وخدمــة مــا بعــد البيــع. يتعلــق بتطبيــق قانــون البيــع فــي طــور اإلنجــاز، وبضمان

ــة 	  ــراب والتنمي ــداد الت ــي إلع ــاق الوطن ــل الميث ــن تفعي ــة ع ــبات الناتج ــن المكتس ــى تثمي ــدرة عل ــدم الق ع
المســتدامة المتمخــض عــن الحــوار الوطنــي حــول إعــداد التــراب لســنة 2001، وانعــدام التحييــن، ســواء علــى 

مســتوى االســتراتيجية الوطنيــة أو علــى مســتوى البرامــج التنمويــة الجهويــة، علــى ضــوء دســتور 2011.
ضعــف السياســة العموميــة المؤطــرة للســكن المعــد للكــراء وعــدم اللجــوء إلــى اإلشــراك الحقيقــي 	 

لمختلــف المؤسســات العموميــة والجماعــات المحليــة والقطــاع الخــاص مــن أجــل االســتثمار فــي هــذا القطــاع.
الســكن 	  إنتــاج  نحــو  الموجهــة  تدخاتــه  واختــال  اإلســكان  مجــال  فــي  العمومــي  التدخــل  معانــاة 

االجتماعــي، خاصــة علــى مســتوى تحديــد المســتفيدين ودعــم الفئــات االجتماعيــة المحــدودة الدخــل واألنشــطة 
ذات الطابــع المضارباتــي، وضمــان شــفافية اســتفادة المســتحقين مــن برامــج الســكن االجتماعــي.

تعــدد المؤسســات العموميــة المتدخلــة فــي القطــاع داخــل نفــس المدينــة وغيــاب أي إرادة إلدمــاج 	 
البرامــج وتجميــع اإلمكانيــات وإدمــاج السياســة الســكنية ضمــن رؤيــة اســتراتيجية لتنميــة المدينــة.

انعــدام المخططــات الســكنية الهــادف إلــى تخصيــص حصــة مــن البرامــج الســكنية العموميــة لفائــدة 	 
الشــباب ولألســر الشــابة الحديثــة التكويــن )التمليــك أو الكــراء( وغيــاب اإلجــراءات التحفيزيــة لاســتثمار فــي هــذا 

القطــاع.
غيــاب اإلطــار القانونــي الخــاص بتهيئــة المــدن واألحيــاء القديمــة والــذي بإمكانــه تحديــد شــروط التدخــل 	 

فــي األنســجة التقليديــة، والمحافظــة علــى تراثهــا العمرانــي وقيمتهــا المعماريــة ورمزيتهــا الثقافيــة.
غيــاب مرصــد وطنــي ومراصــد جهويــة ومحليــة لتأطيــر واستشــراف قطــاع الســكنى والتعميــر واتخــاذ 	 

اإلجــراءات الخاصــة بإحــداث منتــوج جديــد موجــه لفائــدة الشــباب ولألســر الشــابة الحديثــة التكويــن.

III - سياسة عمومية متطورة للسكن والتعمير وسياسة المدينة:
        1 - استهداف أفضل للفئات االجتماعية الهشة:

تنويـــع المعاييـــر الخاصـــة بإنجـاز التجزئـــات المخصصـة للسـكن االقتصـــادي، مع اإلعفاء من رسوم التحفيظ 	 
فــي المناطــق المخصصــة لهــذه العمليــات.

إعــادة النظــر جذريــا فــي التصــور الخــاص بالســكن االجتماعــي مــن خــال تغييــر المنهجيــة المعتمــدة 	 
ومراجعــة الشــروط المتضمنــة فــي دفتــر التحمــات مــع المنعشــين العقارييــن.

رفــع وتيــرة إنتــاج الســكن االجتماعــي بتشــجيع االســتثمارات الخصوصيــة بخلــق صناديــق اســتثمارية فــي 	 
مجــال الســكن االجتماعــي، ومراجعــة النظــام الجبائــي الخــاص بمشــاريع الســكن االجتماعــي لجــذب االســتثمارات 

واالســتجابة لحاجيــات الجهــات.
تحفيــز الجماعــات الترابيــة علــى تطويــر سياســات محليــة للســكن االجتماعــي وفقــا لحاجياتهــا بتمكينهــا 	 
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مــن التمويــل والعقــار فــي إطــار جيــل جديــد مــن التعاقــدات، مــع خلــق شــركات جهويــة تتكلــف بتهيئــة العقــارات 
لفائــدة الجماعــات المحليــة.

وضــع مقاربــة جديــدة لمحاربــة الســكن غيــر الائــق تعتمــد باألســاس علــى مناطــق التهيئــة التدريجيــة التــي 	 
تســتفيد منهــا األســر التــي تقطــن دور الصفيــح أو المحــدودة األجــر، مــع التركيــز علــى المــدن التــي تعــرف انتشــارا 

واســعا للظاهــرة.
جعــل ملــف محاربــة الســكن الائــق شــأنا محليــا، مــع دعــم الجماعــات علــى أســاس مجهودهــا فــي مجــال 	 

مراقبــة ومحاربــة الســكن الائــق علــى ترابهــا فــي إطــار جيــل جديــد مــن التعاقــدات.
إعــادة هيكلــة األحيــاء الناقصــة التجهيــز واألنســجة القديمــة والمســاكن اآليلــة للســقوط حيــث تتكفــل 	 

الــوكاالت الحضريــة بمشــاريع إعــادة هيكلــة األحيــاء الناقصــة التجهيــز بتمويــل مــن الجماعــات الترابيــة، كمــا تتكلــف 
       باألنســجة القديمــة والمســاكن اآليلــة للســقوط و بإعــادة التأهيــل الحضــري.

        2 - تدابير مواكبة لتعزيز الدور االقتصادي واالجتماعي للطبقة المتوسطة:
تنفيــذ تدابيــر تيســير ولــوج الطبقــة الوســطى إلــى العقــار ومحاربــة الســكن العشــوائي ويجــــب أن يتأتــــى 	 

حــــل مشــــاكل اإلســــكان مــــن خــال التقليــــص الملمــــوس مــــن كلفــــة عمليــــات التجزئــــة العقاريــــة واألراضــــي 
المعــــدة للبنــاء.

وضــع برامــج للنهــوض بالســكن المتوســط، وتدعيمهــا بتدابيــر تحفيزيــة، مــع العمــل علــى ضمــان تتبــع 	 
صـارم للتصـدي لعمليـات االسـتياء علـى العقـارات.

تشــجيع تنميــة العقــار الموجــه للســكن المعــد للكــراء لفائــدة الطبقة الوســطى، وذلــك من خال تشــــجيع 	 
االســــتثمار فــــي هــذا المجــال عــــن طريــــق إحــداث آليــات للتمويــل واعتمــــاد تحفيــــزات ضريبيــــة وتدابيــــر لتقنيــــن 

الســــومة الكرائيــــة وتمكيــــن الفئــات المســتهدفة مــن الولــوج إلــــى هــذه الوحــدات الســكنية.
تقديــم تحفيــزات عقاريــة وجبائيــة للتعاونيــات الســكنية وخلــق إطــار جديــد لتنميــة العمــل التعاونــي فــي 	 

       مجــال الســكن، مــع تقديــم تحفيــزات ضريبيــة لاســتثمارات التــي تهــم المســاكن الموجهــة للطبقــة المتوســطة. 
        3 - مدينة جديدة في مستوى التحديات التنموية:

إقــرار نظــام جديــد لتدبيــر المــدن يضمــن الفعاليــة فــي التســيير والنجاعــة فــي التدبيــر ويســمح بالمشــاركة 	 
الفعالــة الواســعة بإعــادة النظــر فــي دور ومهــام المنتخبيــن وســلطات الوصايــة، وعبــر بنــاء إدارة جماعيــة حديثــة 

وكفــأة.
الحــد مــن تعــدد المؤسســات العموميــة المتدخلــة فــي القطــاع داخــل نفــس المدينــة والحــرص علــى 	 

اندمــاج البرامــج وتجميــع اإلمكانيــات وإدمــاج السياســة الســكنية ضمــن رؤيــة اســتراتيجية لتنميــة المدينــة.
إصــاح وتعميــم نظــام التخطيــط الحضــري، باالعتمــاد علــى التخطيــط االســتراتيجي مــن أجــل بلــورة 	 

ــي  ــات الضواح ــج الجماع ــات اســتراتيجية تدم ــدن بمخطط ــر الم ــة عبــر تأطي ــجم للمدين ــري المنس المشــروع الحض
ضمــن رؤيــة استشــرافية تقــوم علــى التشــاور والشــراكة.

ــع 	  ــة، م ــات التحتي ــة والبني ــق العمومي ــال المراف ــي مج ــة ف ــتثمارات عمومي ــدة باس ــدن الجدي ــة الم مواكب
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إعطــاء نفــس جديــد لسياســة المــدن الجديــدة واألقطــاب الحضريــة الكبــرى مــن خــال وضــع إطــار قانونــي مائــم 
 ومحفــز يدعــم اســتثمارات المــدن. 

        4 - من أجل منظومة تدبيرية فاعلة:
ــامل 	  ــور ش ــاد تص ــراب باعتم ــداد الت ــا إع ــع قضاي ــل م ــي التعام ــة ف ــة األحادي ــرة القطاعي ــاوز النظ ــرورة تج ض

ومندمــج أساســه التعــاون والتنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن والفاعليــن االقتصادييــن واالجتماعييــن.
نهــج سياســة تواصليــة وإعاميــة منفتحــة إلشــراك الســكان فــي برامــج التهيئــة المحليــة مــن خــال 	 

اســتثمار الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي دعــم سياســة إعــداد التــراب وتحقيــق التنميــة الترابيــة.
ــتدراك 	  ــل اس ــن أج ــة م ــة والترابي ــة الجهوي ــط التنمي ــى تخطي ــد عل ــة تعتم ــدة مائم ــة جدي ــورة منهجي بل

متأخــرات التنميــة وإقــرار تخطيــط جهــوي تفاوضــي و تشــاوري مــع الفاعليــن الجهوييــن والمحلييـــن بطريقــة 
تشــاركية ال مركزيــة.

مراجعــة النظــام الضريبــي لقطــاع العقــار بهــدف جلــب المزيــد مــن االســتثمارات وتخفيــض العــبء الضريبي 	 
ــكن  ــل )الس ــاالت التدخ ــا لمج ــة تبع ــب متخصص ــق ضرائ ــع خل ــن، م ــين العقاريي ــر أو المنعش ــب األس ــن جان ــواء م س

االجتماعــي، الكــراء، الســكن الســياحي، األنســجة القديمــة، ...(.
تنظيــم المهــن المرتبطــة بقطــاع اإلنعــاش العقــاري وخصوصــا مهــن الــوكاء العقارييــن، مــع تحفيــز 	 

المنعشــين العقاريــن الكبــار لولــوج البورصــة لاســتفادة مــن كل أشــكال التمويــل المتاحــة.
توســيع عمــل الــوكاالت الحضريــة ليشــمل التخطيــط واالستشــراف والتدبيــر الحضــري ومشــاريع التأهيــل 	 

الحضــري، وتعميــم فــروع الــوكاالت الحضريــة لتشــمل كل المراكــز القرويــة التــي تعــرف ديناميــة عمرانية متســارعة، 
مــع تكثيــف التجزئــات العقاريــة بالمراكــز القرويــة الصاعــدة.

تعميــم وتحييــن مخططــات التهيئــة الحضريــة، مــع تبســيط مســاطر المصادقــة ومراجعــة وثائــق التعميــر، 	 
مــع فــرض آجــال محــددة إلنجــاز تصاميــم التهيئــة للجهــات التــي تشــكو مــن خصــاص فــي إنتــاج الســكن وتقييــد 

الفوائــد خــال مرحلــة إنجــاز هــذه التصاميــم.
ــتراتيجي، 	  ــط االس ــة التخطي ــران، لتقوي ــة العم ــة مؤسس ــة، وخاص ــات المتدخل ــي المؤسس ــر ف ــادة النظ إع

مــع بلــورة أشــكال جديــدة للشــراكة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص فــي مجــال إنعــاش الســكن بحثــا عــن الفعاليــة 
وســرعة التنفيــذ والجــودة.

إحــداث مركــز  وطنــي للتكويــن فــي التدبيــر الترابــي، وإعــداد برامــج للتكويــن المســتمر المائــم.، مــع 	 
تكويــن المنتخبيــن الجهوييــن والمحلييــن للتمكيــن مــن آليــات التدبيــر الضروريــة لممارســة مهامهــم.

ــرض 	  ــة الع ــاس ماءم ــد لقي ــداث مرص ــن )إح ــث والتكوي ــاس والبح ــاص بالقي ــاتي خ ــار مؤسس ــر إط  تطوي
والطلــب فــي مجــال الســكن، خلــق مؤسســة لألبحــاث والدراســات فــي مجــال البنــاء واإلنعــاش العقــاري وجلــب 

ــاري(. ــاش العق ــاء واإلنع ــاالت البن ــي مج ــي ف ــي والتقن ــن المهن ــز للتكوي ــق مراك ــة، خل ــات الخارجي التقني
تخصيــص جوائــز ألحســن المشــاريع الســكنية لتشــجيع المهندســين المعمارييــن والمنعشــين العقارييــن 	 

وشــركات البنــاء الصغــرى والمتوســطة والكبــرى الذيــن يســاهمون فــي الرفــع مــن الجــودة المعماريــة.



إصالح اإلدارة وتعزيز الحكامة العمومية

ــروع  ــي المش ــة وف ــة المهيكل ــج الوطني ــي البرام ــا ف ــا مهم ــرة، موقع ــنوات األخي ــال الس ــاح اإلدارة، خ ــل إص احت
المجتمعــي الحديــث حيــث أصبــح يشــكل مدخــا رئيســيا نحــو إصــاح الدولــة ذاتها عبــر تقوية مؤسســاتها وتنســيق 
وظائفهــا واالرتقــاء بخدماتهــا. وقــد تضاعفــت أهميــة هــذا اإلصــاح مــع إعــداد النمــوذج التنمــوي الجديــد إذ كان 
واضحــا أن اإلدارة، رغــم المحــاوالت اإلصاحيــة الســالفة، تمثــل إحــدى العقبــات أمــام اإلقــاع التنمــوي الشــامل، 
ــرزت  ــاء المؤسســاتي والتنافســية االقتصاديــة. وأب علــى الرغــم ممــا حققــه المغــرب مــن تطــور ملحــوظ فــي البن
التشــخيصات المختلفــة أن إيقــاع اإلدارة لــم يعــد قــادرا علــى اســتيعاب التحــوالت المتســارعة للمجتمــع واالنتظارات 
المتزايــدة للمواطــن نتيجــة اختاالتهــا البنيويــة والوظيفيــة المتعــددة. حيــث اتســمت اإلدارة بنقــص شــديد فــي 
االبتــكار واحتضــان أقــل للكفــاءات وتعثــر واضــح فــي التدبيــر والحكامــة، ممــا انعكــس ســلبا علــى أدائهــا الــذي ظــل 

دون مســتوى التطلعــات، ســواء فــي اتجــاه المواطــن، أو فــي اتجــاه المقاولــة.

وعلــى هــذا األســاس، أصبــح إصــاح اإلدارة أولويــة مــن األولويــات التــي تؤكــد عليهــا تقاريــر العديــد مــن الهيئــات 
الدوليــة والوطنيــة، بــل إن الدولــة نفســها جعلــت منــه خيــارا اســتراتيجيا ال بــد منــه فــي اعتمــاد سياســات عموميــة 
ــي  ــق عموم ــرار مرف ــي إق ــة، تقتض ــة ومســتلزماتها التنموي ــا المختلف ــة، بإكراهاته ــة الحالي ــا أن المرحل ــة. كم ناجع
ــال  ــدة وأداء فع ــة جي ــاس حكام ــى أس ــي عل ــل العموم ــر العم ــتثمار، وتطوي ــن واالس ــة المواط ــي خدم ــال ف فع
يســهم فــي تجســيد العدالــة االجتماعيــة والمجاليــة واحتــرام شــروط الكرامــة اإلنســانية. ولذلــك، تمــت المبــادرة، 
خــال الواليــة الحكوميــة الحاليــة، إلــى اعتمــاد الخطــة الوطنيــة إلصــاح اإلدارة وفــق مقاربــة مندمجــة تشــاركية 
تؤســس لثقافــة جديــدة فــي التعاطــي مــع المرفــق العــام، وتمكــن مــن إرســاء آليــات جديــدة للتدبيــر العمومــي. 
وقــد تمحــورت هــذه الخطــة حــول إعــادة النظــر فــي هيــاكل اإلدارات العموميــة لتمكينهــا مــن إســناد التطــور 
ــق  ــات لتحقي ــع الخدم ــم وتنوي ــة لتعمي ــة خاص ــت عناي ــا أول ــاملة، كم ــة الش ــم التنمي ــادي ودع ــي واالقتص السياس
االندمــاج االجتماعــي، وتمكيــن اإلدارة مــن اآلليــات والوســائل التشــريعية والتنظيميــة والتدبيريــة الضروريــة. 
وقــد اســتهدفت خطــة اإلصــاح تحقيــق تحــوالت هيكليــة فــي اإلدارة والوظيفــة العموميتيــن علــى المســتويات 
التنظيميــة والتدبيريــة والتخليقيــة والرقميــة مــن خــال مجموعــة مــن الدعامــات الرئيســية المتمثلــة في التشــريع 

والتواصــل والتقييــم واالبتــكار.

وبمــوازاة مــع الخطــة المذكــورة، ارتكــز إصــاح اإلدارة والوظيفــة العموميــة علــى الرســالة الملكيــة الموجهــة إلــى 
الملتقــى الوطنــي للوظيفــة العموميــة العليــا المنعقــد بالصخيــرات فــي 27 فبرايــر 2018، والتــي تضمنــت توجهــات 
أساســية بتدابيــر جوهريــة تســتند إلــى المقتضيــات الدســتورية، وخاصــة مــا يتعلــق بميثــاق المرفــق العــام، أيضــا 
تيســير ولــوج المواطنيــن إلــى الخدمــات العموميــة ذات الجودة، وتحســين أداء اإلدارة العمومية عبــر دعم الحكامة 

الجيــدة، وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وتحقيــق مبــادئ اإلنصــاف المجالــي والحيــاد والشــفافية والنزاهــة.
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إن االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، إذ يســجل أهميــة هــذه الخطــوات المنجــزة، ينخــرط كليــا فــي التوجــه 
اإلصاحــي الهــادف إلــى مراجعــة شــاملة وعصريــة لمنظومــة اإلدارة، ويؤكــد مواصلتــه لتفعيــل الخطــة الوطنيــة 
ــة، وخاصــة الواقــع الجديــد الــذي أفرزتــه جائحــة  ــر برامجهــا وآلياتهــا بمــا يتماشــى مــع التحــوالت الطارئ مــع تطوي
»كوفيــد 19« ومــا يتطلبــه مــن تحديــث نظــم ووســائل العمــل )بمــا فيهــا العمــل عــن بعــد( وتســريع عمليــات 
ــا، تطويــر وظائفهــا، تعزيــز  ــاإلدارة: تحديــث هياكله الرقمنــة. وســيحرص الحــزب علــى اتخــاذ مــا يلــزم لارتقــاء ب
مواردهــا البشــرية والماليــة، تخليــق المرفــق العمومــي، تعميــم الخدمــات العموميــة وتنويعهــا، تكريــس مبــادئ 

ــة.          ــل والحكام ــرب والتواص الق

I - تفاوتات كبيرة وعوائق متعددة:
تتوفــر اإلدارة العموميــة علــى رأســمال بشــري مهــم بلــغ حوالــي 568.449 موظفــا مدنيــا ســنة 2020، أي 	 

مــا يشــكل 1,6 ٪ مــن عــدد الســكان، وهــو مــا يعــادل حوالــي 16 موظفــا مدنيــا لــكل 1.000 نســمة، ويعــادل حوالــي 
46 موظفــا مدنيــا لــكل 1.000 نســمة مــن الســكان النشــيطين.

 تعتبــر كتلــة أجــور الموظفيــن العمومييــن مرتفعــة جــدا بالمقارنــة مــع مــا تتيحــه إمكانيــات الدولــة مــن 	 
مــوارد ماليــة حيــث ســجلت كتلــة أجــور موظفــي القطــاع العــام خــال ســنة 2020 أكثــر مــن 37 ٪ مــن مجمــوع 

النفقــات الخاصــة بالميزانيــة العامــة.
عرفــت نفقــات الموظفيــن ارتفاعــا بلــغ حوالــي 3 ٪ إذ انتقلــت مــن 135.933.004.000 درهــم ســنة 2020، 	 

إلــى مــا يناهــز 139.863.458.000 درهــم )بمــا فيهــا مبلــغ 18.609.325.000 درهــم كمســاهمات الدولــة فــي 
إطــار أنظمــة االحتيــاط االجتماعــي والتقاعــد( برســم ســنة 2021.

تمركــز حوالــي 78 ٪ مــن نفقــات الموظفيــن بجهــات الربــاط ســا القنيطــرة، والــدار البيضــاء ســطات، وفــاس 	 
ــاس، وطنجــة تطــوان الحســيمة، ومراكــش أســفي، وســوس ماســة ؛ مــع تمركــز حوالــي 23 ٪ مــن نفقــات  مكن

الموظفيــن بجهــة الربــاط ســا القنيطــرة نظــرا لتمركــز جــل القطاعــات الوزاريــة بمدينــة الربــاط.
يعــرف توزيــع الموظفيــن العمومييــن علــى القطاعــات الوزاريــة تفاوتــا كبيــرا إذ يتمركــز حوالــي 90 ٪ 	 

مــن الموظفيــن فــي ســتة قطاعــات وزاريــة كبــرى علــى رأســها التربيــة الوطنيــة، والداخليــة، والصحــة، والعــدل، 
واالقتصــاد والماليــة وإصــاح اإلدارة، وإدارة الســجون.

ــة 	  ــل المرتب ــال إذ احت ــاخ األعم ــال من ــي مج ــرب ف ــجله المغ ــذي س ــوظ ال ــن الملح ــن التحس ــم م ــى الرغ عل
53 عالميــا حســب تصنيــف المؤشــر العالمــي لممارســة األعمــال، مــا زالــت اإلدارة تعانــي مــن اختــاالت متعــددة 

ــز االســتثمار.    تجعلهــا عائقــا أمــام تعزي

II - إصالح طموح في مواجهة واقع عنيد:
البــطء فــي تفعيــل الخطــة الوطنيــة إلصــاح اإلدارة، وخاصــة علــى مســتوى مجموعــة مــن المحــاور 	 

البرامــج  العديــد مــن  البشــرية، مــع تعثــر  المــوارد  المتقدمــة وتدبيــر  الجيــدة والجهويــة  بالحكامــة  المرتبطــة 
الفســاد. اإلداري ومحاربــة  األداء  تأهيــل  إلــى  الهادفــة  الحكوميــة  والمشــاريع 



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

45

خضــوع القيــادات اإلداريــة إلكراهــات التســيير اليومــي فــي غيــاب رؤيــة اســتراتيجية للتأهيــل اإلداري 	 
ونقــص كبيــر  فــي التدبيــر التشــاركي الــذي يتيــح تعبئــة جميــع الطاقــات والكفــاءات اإلداريــة، وخاصــة الشــركاء 

االجتماعييــن والمهنييــن.  
ــاذ 	  ــن اتخ ــز ع ــة، والعج ــة العمومي ــي الوظيف ــدة ف ــور المعتم ــتوى األج ــى مس ــارخ عل ــاوت الص ــد التف تزاي

اإلجــراءات العمليــة إلقــرار منظومــة جديــدة لألجــور، محفــزة ومنصفــة وشــفافة، مــع اســتمرار تعــدد األنظمــة 
ــن. ــن الموظفي ــة م ــات عريض ــع فئ ــل م ــي التعام ــاالة ف ــية والامب األساس

الوظيفــة 	  المعتمــدة حاليــا فــي  الألجــور  العــام لمنظومــة  التركيــب  التعويضــات علــى  هيمنــة عنصــر 
العموميــة، وذلــك مقارنــة مــع الراتــب األساســي المرجعــي الــذي تتميــز شــبكة أرقامــه االســتداللية بالمحدوديــة 

ــق.  ــدم التناس وع
انعــدام العدالــة اإلداريــة مــن خــال اســتمرار المقاربــة ذات األســاس الفئــوي فــي مجــال األجــور، والمؤديــة 	 

إلــى تعميــق التفاوتــات بيــن هيئــات الموظفيــن وغيــاب التجانــس بيــن األنظمــة األساســية للوظائــف. 
ــق 	  ــل المرف ــن مفاص ــة م ــي مجموع ــام ف ــال الع ــدار الم ــة وإه ــوة والزبوني ــاد والرش ــر الفس ــتمرار مظاه اس

العمومــي، الشــيء الــذي يمــس فــي الجوهــر مبــدأ المجانيــة ويؤثــر ســلبا فــي ثقــة المواطــن ومصداقيــة اإلدارة. 
غيــاب التــوازن بيــن اإلدارات و المرافــق العموميــة ســواء مــن حيــث توزيــع المــوارد البشــرية بطريقــة غيــر 	 

منصفــة أو مــن حيــث تخصيــص االعتمــادات الماليــة بطريقــة غيــر متكافئــة، ممــا يــؤدي إلــى وجــود قطاعــات إداريــة 
بامتيــازات واضحــة وأخــرى مهمشــة. 

ــة المجاليــة فــي توفيــر الخدمــات اإلداريــة نظــرا للتفاوتــات الموجــودة فــي مــا بيــن الجهــات 	  غيــاب العدال
مــن جهــة، وفــي مــا بيــن الوســط الحضــري والعالــم القــروي الــذي يعانــي مــن نقــص حــاد فــي المــوارد البشــرية 

ــة.    ــة والتقني والمالي
اللجــوء إلــى الممارســات المناهضــة للشــفافية وتكافــؤ الفــرص بفعــل اللجــوء إلــى المنــاورات وااللتفــاف 	 

علــى المســاطر القانونيــة المعتمــدة فــي التعييــن فــي المناصــب العليــا خدمــة لألهــداف الشــخصية والــوالءات 
السياســية. 

غيــاب مخططــات فاعلــة لـــتأهيل المــوارد البشــرية وتنميــة المؤهــات والكفــاءات اإلداريــة وتطويــر 	 
أســاليب التدبيــر اإلداري نتــج عنــه ضعــف واضــح فــي برامــج التكويــن المســتمر الموجهــة لألطــر اإلداريــة ومختلــف 

ــن.  ــات الموظفي فئ
انعــدام االســتراتيجيات التواصليــة المتمحــورة حــول المنظومــة اإلداريــة وسياســاتها العموميــة ممــا أدى 	 

ــة  ــة، وقل ــات اإلداري ــى المعلوم ــوء إل ــير اللج ــدم تيس ــة، وع ــات اإلداري ــار بالمقتضي ــي اإلخب ــول ف ــاص مه ــى خص إل
التواصــل مــع فئــات الموظفيــن. 

ضعــف الحكامــة اإلداريــة وقصــور الرقابــة فــي المجــاالت العموميــة نتيجــة قصــور عمليــات التفتيــش 	 
المردوديــة. بالمحاســبة والمســاءلة وتقييــم  المتعلقــة  القانونيــة واإلداريــة  اآلليــات  اإلداري وعــدم تفعيــل 

تقديــم الحكومــة ومؤسســاتها اإلداريــة العموميــة لنمــوذج ســيء فــي احتــرام العدالــة واالمتثــال 	 
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للقــرارات القضائيــة حيــث ارتفعــت حــاالت اإلدارات الممتنعــة عــن تنفيــذ األحــكام القضائيــة، وبالتالــي عــدم إنصــاف 
ــن. ــاوالت والموظفي ــن المق ــد م العدي

III -  إرادة قوية من أجل إدارة ناجعة:
         1 - تقوية وتطوير اإلطار التشريعي والتنظيمي: 

بلــورة مخطــط تشــريعي دقيــق إلصــدار أو تعديل النصــوص القانونية الضروريــة بتحديث منظومــة الوظيفة 	 
العموميــة، واالرتقــاء بــاألداء العمومــي، ورقمنــة اإلدارة، وتكريــس النزاهــة والشــفافية، وتعزيــز الحكامــة الجيدة، 

وتوفيــر الخدمــات ذات الجودة.
تفعيــل مقتضيــات الميثــاق الوطنــي لاتمركــز اإلداري وفــق أفــق زمنــي واضــح، وتســريع إخــراج وتعميــم 	 

البشــرية  والوســائل  الازمــة  االختصاصــات  ذات  الناجعــة  لــإلدارة  دعمــا  اإلداري  لاتمركــز  المديريــة  التصاميــم 
ــوي. ــي أو الجه ــد الوطن ــى الصعي ــواء عل ــة س ــة المائم والمادي

التفعيــل األســلم لإلطــار التنظيمــي المحــدد لقواعــد تنظيــم القطاعــات الوزاريــة وتعزيــز آلياتــه مــن أجــل 	 
بلــورة أفضــل وتدبيــر أنجــع للبرامــج القطاعيــة، خاصــة فــي المجــاالت االجتماعيــة واالســتثمارية ذات األولويــة.

ضمــان الرعايــة المســتمرة للمرفــق العــام وجــودة الخدمــات العموميــة، مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن دعــم 	 
ــرية. ــوارد البش ــر الم ــي تدبي ــة ف ــاءة والفعالي ــاد للكف ــز اإلداري واعتم ــاد الاتمرك ــوي واعتم ــد الجه للبع

ــإلدارات 	  ــة ل ــب األمامي ــل المكات ــق بتأهي ــتقبال المتعل ــين االس ــي لتحس ــج الوطن ــم البرنام ــر وتعمي تطوي
العموميــة وفــق المبــادئ العامــة لميثــاق حســن االســتقبال، وذلــك بغيــة توفيــر خدمــات عموميــة ميســرة لفائــدة 

المواطــن والمقاولــة.
إعــادة النظــر فــي تعــدد األنظمــة األساســية للموظفيــن العمومييــن، مــع مراجعــة منظومــة األجــور 	 

الحاليــة مــن أجــل التقليــص مــن حــدة الفــوارق بيــن األجــور الدنيــا واألجــور العليــا، وتحفيــز الموظفيــن علــى الرفــع 
مــن أدائهــم اإلداري.

        2 - تعزيز حكامة اإلدارة العمومية: 
التفعيــل الســليم لمقتضيــات ميثــاق المرافــق العمومية لتجســيد االلتــزام بقواعد الحكامــة الجيدة وضمان 	 

حقــوق المواطــن والمقاولــة وتقديــم خدمــات عموميــة قائمة على مبادئ الشــفافية والعدالــة واإلنصاف.
ــات 	  ــن الخدم ــن م ــب المواط ــة وتقري ــة الترابي ــيخ الحكام ــة لترس ــة المتقدم ــى الجهوي ــكاز عل ــرورة االرت ض

والمرافــق العموميــة ومــن مراكــز القــرار عبــر انخــراط الجميــع وخصوصــا اإلدارة العموميــة، المركزيــة والاممركــزة.
ــى 	  ــرص عل ــع الح ــة، م ــة المالي ــة الرقاب ــان نجاع ــة وضم ــة اإلداري ــة الحكام ــى تقوي ــة إل ــات الرامي ــز اآللي تعزي

ــبة.  ــؤولية بالمحاس ــط المس ــج ورب ــى النتائ ــي عل ــر المبن ــم والتدبي ــم المنتظ ــة التقيي ــس ثقاف تكري
اســتحضار مبــادئ الحكامــة العموميــة الجيــدة، وبلــورة أفــكار متقدمــة بشــأن التدبيــر العمومــي الناجــع، 	 

ــج، مــع األخــذ  المتشــبع بثقافــة التعاقــد المؤســس علــى االلتــزام باألهــداف، واالحتــكام إلــى المردوديــة والنتائ
ــة المجاليــة،  ــم علــى مبــادئ المصلحــة العامــة، والنزاهــة، والعدال ــار منطــق الخدمــة العموميــة القائ بعيــن االعتب
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ــي. ــك االجتماع والتماس
ضــرورة إعــداد أجيــال جديــدة مــن القيــادات اإلداريــة بمختلــف اإلدارات والمرافــق العموميــة عبــر اســتقطاب 	 

ــط  ــال والتخطي ــل الفع ــات التواص ــة ومؤه ــؤولية العالي ــروح المس ــي ب ــي، والتحل ــن العال ــاءات ذات التكوي الكف
ــي  ــن ف ــاطر التعيي ــم مس ــب أن تحك ــة يج ــر جوهري ــا معايي ــاريع بوصفه ــر المش ــى تدبي ــدرة عل ــتراتيجي والق االس

الوظائــف الســامية.
إعــادة النظــر فــي هيــاكل وأدوار الوظيفــة العموميــة العليــا والمتوســطة وتعزيــز مواردهــا البشــرية 	 

مــن خــال االلتــزام بمعاييــر االســتحقاق والكفــاءة والمهنيــة والتقيــد بالمنطــق التعاقــدي وربــط المســؤولية 
بالمحاســبة.

إصــاح منظومــة الولــوج إلــى الوظائــف العموميــة مــن خــال إعــادة النظــر فــي طــرق التوظيــف والبحــث 	 
عــن أحســن الســبل الســتقطاب الكفــاءات بالوظيفــة العموميــة تكريســا للبعــد المهنــي.

 إحــداث مرصــد المرفــق العمومــي لرصــد وتتبــع المؤشــرات المتعلقــة بــاإلدارة العموميــة مــن أجــل تقويــم 	 
العمــل العمومــي واتخــاذ التدابيــر التصحيحيــة الازمــة لاســتجابة لحاجيــات المرتفقيــن.

برنامــج تحســين الخدمــات اإلداريــة قصــد تيســير ولــوج المرتفقيــن إليهــا وتحســين منــاخ األعمــال، وخاصــة 	 
التركيــز علــى الخدمــات العموميــة ذات الوقــع المباشــر واإليجابــي علــى المواطــن والمقاولــة.

وضــع نظــام لقيــاس األداء العمومــي عبــر اعتمــاد بارامتــر لقيــاس جــودة الخدمــات العموميــة بشــكل 	 
منتظــم مــن أجــل معرفــة مــدى اســتجابة المرفــق العمومــي لحاجيــات المرتفــق وتتبــع مســتوى رضــاه، مــع 

إحــداث المرصــد الوطنــي لــإلدارة العموميــة الــذي ســيتولى تقييــم النجاعــة اإلداريــة وجــودة المرفــق العــام.
ــات القطــاع 	  ــة منظومــة اإلصــاح اإلداري مــن خــال تعزيــز صاحيــات واختصاص ضــرورة مراجعــة حكام

الــوزاري المكلــف بــاإلدارة والوظيفــة العموميــة فــي اتجــاه تكريــس دورهــا األفقــي وضمــان التقائيــة اإلصاحــات 
القطاعيــة.   

        3 - تأهيل الموارد البشرية:
العمــل 	  ظــروف  تحســين  خــال  مــن  البشــرية  بالمــوارد  لارتقــاء  محكــم  متكامــل  مخطــط  اعتمــاد 

االجتماعيــة.  والرعايــة  الحمايــة  وتقويــة  التكوينيــة  البرامــج  ودعــم  الماليــة  المحفــزات  وتعميــم  واالشــتغال، 
تحديــث آليــات تدبيــر المــوارد البشــرية بــاإلدارة العموميــة مــن خــال تعزيــز قــدرات الموظفيــن العمومييــن 	 

وصقــل مؤهاتهــم وجلــب الكفــاءات القــادرة علــى اإلســهام فــي االرتقــاء بــاألداء العمومــي. 
فتــح مســالك اإلصــاح الضروريــة لتدشــين مســار االنتقــال المتــدرج، مــن نمــوذج للوظيفة العموميــة قائم 	 

علــى تدبيــر المســارات، إلــى نمــوذج جديــد مبنــي علــى تدبيــر الكفــاءات ونمــوذج إداري فعــال مائــم للنمــوذج 
التنمــوي المنشــود ومســتجيب لمتطلبــات المرحلــة الراهنــة والمقبلــة.

ضــرورة التـــزام موظفــي المرافــق العموميــة بمعاييــر الجودة والشــفافية والمســؤولية والمحاســبة لضمان 	 
القــرب مــن المواطنيــن واإلصغــاء لمطالبهــم وتلبيــة حاجياتهم المشــروعة.

تطويــر منظومــة تقييــم أداء الموظــف عبــر بلــورة آليــات قانونيــة وتدبيريــة تمكــن مــن ترســيخ عناصــر 	 
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االســتحقاق والكفــاءة والمردوديــة فــي المســارات المهنيــة فــي عاقتهــا بجــودة الخدمــة العموميــة.
إيــاء األهميــة الازمــة للتكويــن المســتمر مــن خــال وضــع سياســة واضحــة وبرامــج موحــدة للتكويــن 	 

المســتمر علــى مســتوى جميــع اإلدارات العموميــة، مــع دمجــه فــي عمليــات التقييــم وفــي معاييــر الترقيــة فــي 
المســار المهنــي.

ــى 	  ــة عل ــات الوزاري ــن القطاع ــة بي ــات الضروري ــادة التوازن ــمح بإع ــا يس ــتركة بم ــر المش ــة األط ــل حركي تفعي
بيــن مختلــف القطاعــات  التأطيريــة والتوجيهيــة، مــع اعتمــاد نظــام مــرن إلقامــة الجســور  مســتوى قدرتهــا 

العموميــة. والمجــاالت 
ــة 	  ــة للمســاواة بيــن الجنســين فــي الوظيفــة العموميــة مــن أجــل ترســيخ أقــوى لمقارب إقــرار آليــات جريئ

النــوع االجتماعــي، مــع تدعيــم ولــوج النســاء للوظيفــة العموميــة العليــا عبــر اعتمــاد تدابيــر تحفيزيــة تســعى إلــى 
تحقيــق المناصفــة ومراعــاة مبــدأ االســتحقاق والكفــاءة.

       4 - تحول رقمي سريع إلرساء الخدمات عن بعد: 
مضاعفــة اللجــوء إلــى التكنولوجيــات الحديثــة فــي مختلــف اإلدارات والمؤسســات العموميــة، مــع وضــع 	 

حــد نهائــي للتداخــل واالزدواجيــة بيــن المســاطر التقليديــة والرقميــة مــن خــال تحديــد آجــال قريبــة لانتقــال إلــى 
الرقمنــة الشــاملة.

تطويــر المخطــط التوجيهــي للتحــول الرقمــي لــإلدارة العموميــة مــن خــال تقوية البنيــة التحتيــة الرقمية 	 
وتوفيــر األعــداد الازمــة مــن المــوارد البشــرية المؤهلــة القــادرة علــى إنتــاج وتدبيــر وتتبــع مختلــف الخدمــات 

الرقميــة، ســواء تلــك المشــتركة بيــن مختلــف اإلدارات، أو تلــك الموجهــة للمواطــن والمقاولــة.
تحســين اشــتغال المنصــة الحكوميــة للتكامــل )Gateway( وإتاحــة الولــوج المشــترك لبيانــات ســجل 	 

ــن  ــة م ــن مجموع ــن م ــتفادة المواطني ــير اس ــد تيس ــاري قص ــي والتج ــجلين العدل ــة والس ــف الوطني ــة التعري بطاق
الخدمــات العموميــة.

 الرفــع مــن جــودة نظــام الشــكايات )البوابــة الوطنيــة الموحــدة(  لدعــم ثقــة المواطــن فــي اإلدارة الرقميــة 	 
ــز قنــوات التفاعــل الســريع بيــن المواطــن واإلدارة مــن خــال معالجــة الشــكايات المتوصــل بهــا فــي آجــال  وتعزي

زمنيــة قصيــرة.
ــان 	  ــة SIRH-AP لضم ــاإلدارات العمومي ــرية ب ــوارد البش ــر الم ــترك لتدبي ــي المش ــام المعلومات ــر النظ  تطوي

تبــادل أفضــل للمعلومــات بيــن مختلــف المرافــق اإلداريــة وتمكيــن الفاعــل اإلداري مــن اتخــاذ القــرار المناســب فــي 
مجــال السياســات المرتبطــة بالمــوارد البشــرية.

        5 - الشفافية والتواصل آليتان ضروريتان لإلدارة المنفتحة:
ــدم 	  ــوذ، ع ــتغال النف ــاد، اس ــوة، الفس ــينة )الرش ــات المش ــلوكات والممارس ــة الس ــات ومحارب ــر العقلي تغيي

االنضبــاط فــي أداء العمــل،...( التــي تســيء لــإلدارة وللموظــف معــا مــن أجــل تعزيــز نجاعــة اإلدارة والرفــع مــن 
منســوب الثقــة فيهــا لــدى المواطــن.

إعــادة االعتبــار لمنظومــة القيــم داخــل المرفــق العمومــي علــى كافــة مســتويات اإلدارة مــع تقديــم 	 
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الوطنيــة وشــرف خدمــة المواطــن والجديــة والجــودة والنزاهــة واالنخــراط مــن أجــل الصالــح العــام، ومحاربــة 
الممارســات الســلبية مثــل التغيــب غيــر المشــروع والتســويف أو البــطء المبالــغ فيه عنــد معالجة ملفــات المواطنين 

والمســتثمرين.
إرســاء آليــات لترســيخ منظومــة النزاهــة وتحســين جــودة الخدمــات العموميــة، وخاصــة دعــم األخاقيــات 	 

فــي الوظيفــة العموميــة مــن خــال إصــدار مدونــة القيــم واألخاقيــات والســلوك المهنــي الخاصــة بالموظفيــن 
العمومييــن.

التســريع فــي وضــع اآلليــات الضروريــة لتنفيــذ مقتضيــات قانــون الحصــول علــى المعلومــات مــن أجــل 	 
ترســيخ مبــادئ الشــفافية فــي التدبيــر العمومــي وضمــان الحــق للموطــن فــي الحصــول علــى المعلومــات طبقــا 

للمقتضيــات الدســتورية.
تعزيــز الخطــة الوطنيــة للحكومــة المنفتحــة بتقويــة آليــات الديمقراطيــة التشــاركية القائمــة علــى إشــراك 	 

المواطــن فــي بلــورة وتقييــم السياســات العموميــة، وذلــك فــي إطــار انخــراط المغــرب فــي مبــادرة الشــراكة مــن 
أجــل حكومــة منفتحــة.

التــام 	  باالحتــرام  للتقيــد  العموميــة  والمؤسســات  الوزاريــة  للقطاعــات  الموجهــة  اإلجــراءات  تشــديد 
المفــروض علــى اإلدارة اتجــاه القانــون والعدالــة مــن خــال االمتثــال لقــرارات القضــاء وتنفيــذ األحــكام القضائيــة 

ــا. ــي حقه ــادرة ف الص
وضــع آليــات لنشــر الثقافــة اإلداريــة الديمقراطيــة المؤسســة علــى مبــادئ الحــوار والتشــاور بيــن مختلــف 	 

المتدخليــن )اإلدارة، الموظــف، المواطــن، الشــريك االقتصــادي واالجتماعــي، ...( وإشــراك الموظــف إلبــداء وجهــة 
نظــره فــي المشــاريع والبرامــج القطاعيــة والمســاهمة الفعليــة فــي صناعــة القــرار العمومــي. 

اتخــاذ اإلجــراءات الراميــة إلــى ضمــان الشــفافية الازمــة والرفــع مــن حــس التواصــل مــع المواطنيــن فــي 	 
مراكــز تقديــم الخدمــات العموميــة )الصحــة، القضــاء، النقــل، الضرائــب، الجمــارك، األمــن، ...(. 

اعتمــاد مخطــط حكومــي وطنــي ملــزم لمختلــف القطاعــات العموميــة مــن أجــل تأهيــل التواصــل 	 
المؤسســاتي العمومــي بمــا يمكــن اإلدارات العموميــة مــن بنيــات مختصــة وكفــاءات مهنيــة لدعــم البرامــج 
القطاعيــة فــي إصــاح اإلدارة، مــع ترســيخ نظــام تواصلــي ناجــع يســهم فــي انفتــاح اإلدارة علــى المواطــن 

والمجتمــع.



القطب االقتصادي
ــرا،  ــا تشــكل لغــزا محي ــاع أن بادن ــر تعطــي االنطب دراســة السياســة االقتصاديــة للمغــرب خــال النصــف القــرن األخي

ذلــك أن نســب نمــو الناتــج الداخلــي الخــام )PIB( ظلــت متقلبــة وغيــر مســتقرة بالمقارنــة مــع بلــدان أخــرى فــي طريــق 

النمــو، وأحيانــا بمســتويات أضعــف مــن البلــدان األقــل نجاعــة بقارتنــا.

وعليه فيمكن تصنيف نسب نمو الناتج الداخلي الخام المغربي عبر خمسة مراحل مختلفة:

ــرات 	  ــع تغي ــدل 6,2٪( م ــبيا )بمع ــة نس ــام عالي ــمت بأرق ــى 1980 اتس ــن 1960 إل ــدة م ــى الممت ــة األول المرحل

ــام ، ــي الخ ــج الداخل ــة للنات طفيف

 المرحلــة الثانيــة )بيــن 1980 و1990( عرفــت نمــوا أقــل أهميــة بمعــدل يقــارب 4,2 ٪ ســنويا وتذبــدذب أكبــر 	 

للناتــج الداخلــي الخــام،

 خــال المرحلــة الثالثــة المتعلقــة بعشــرية 1990 عرفــت نســب النمــو علــى عكــس مــا ســبق تقلبــات كبيــرة 	 

مــع تراجــع ملحــوظ، نتيجــة لزيــادة ســنوية ضئيلــة ٪3,5، 

ــة الرابعــة مرحلــة عشــرية 2000 اقــاع نســبة النمــو لتصــل إلــى معــدل 5 ٪ وذلــك بفضــل 	   وتســجل المرحل

ــا،  ــي أساس ــب الداخل ــة بالطل ــل المرتبط ــى العوام ــة إل ــة الموجه ــات االقتصادي السياس

 لكــن وتيــرة النمــو تدنــت بشــدة مــع بدايــة عشــرية 2010 لتصــل إلــى معــدل ال يتجــاوز 3,5 ٪ وذلــك بســبب 	 

عناصــر ذاتيــة وأيضــا خارجيــة .
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I. نمو بوتيرة غير كافية منذ20 سنة
فــي ظــل المنعطفــات السياســة االقتصاديــة وبفضــل تحســن الســياق الدولــي، شــهد مســار النمــو بالمغــرب تســارعا 
ملحوظــا علــى امتــداد عشــرية 2000 حيــث تمكــن ايقــاع نمــو الناتــج الداخلــي الخــام PIB مــن ربــح نقطتيــن مقارنــة 
مــع العشــرية التــي ســبقتها ليســتقر حــول معــدل ســنوي ب 5 ٪ وقــد كان لهــذا االنجــاز انعكاســات هامــة علــى 

الدخــل ومســتوى العيــش.

ونتــج عــن عمليــة إنعــاش مسلســل النمــو التــي انطلقــت مــع بدايــة عشــرية 2000 تحســن ملمــوس لــألداء 
االقتصــادي علــى المســتوى العــام وفــي مــا يخــص كل قطــاع علــى حــدة، كمــا أن عمليــة االنعــاش هــذه كانــت 
تحصيــل حاصــل للتوجــه الجديــد الــذي طبــع السياســة االقتصاديــة وبصفــة عامــة اســتراتيجية النمــو المعتمــد منــذ 
بدايــة هــذه العشــرية، حيــث عمــدت الســلطات العموميــة فــي اطــار هــذه االســتراتيجية إلــى تبنــي اختيــار إحيــاء 
ــمت  ــرية 2000 اتس ــي 1، إذ أن عش ــتثمار العموم ــم االس ــي ودع ــب الداخل ــر الطل ــال تطوي ــن خ ــو م ــلة النم سلس
بأنشــطة هامــة تــروم تحســين القــدرة الشــرائية ودعــم اســتهاك األســر. ومــن بيــن هــذه االداءات تجــدر اإلشــارة، 
بصفــة خاصــة، الــى إعــادة تقييــم مداخيــل األجــور والحــد األدنــى لألجــور وتعديــل الجبايــة المتعلقــة بالدخــل 
ــرية  ــذه العش ــا تميــزت ه ــرائية بواســطة نظــام المقاصــة. كم ــم فــي التضخــم المالــي ودعــم القــدرة الش والتحك
ــر  ــى تطوي ــا عل ــي أساس ــتثمار العموم ــود االس ــب مجه ــا انص ــاص. وبينم ــا الخ ــي وأيض ــتثمار العموم ــة االس بتقوي
البنيــات التحتيــة وتحســين الخدمــات العموميــة األوليــة، كانــت تقويــة االســتثمار الخــاص تصــب فــي اتجــاه تنويــع 
ــلكية  ــات الس ــياحة والمواص ــاطات الس ــت نش ــا خص ــة كم ــة والصناعي ــة، الطاقي ــات المعدني ــي القطاع ــاج ف االنت

ــة. ــغال العمومي ــاء واالش والبن

وقــد تميــزت عشــرية 2000 أيضــا بتنــوع االقتصــاد الوطنــي عبر ارســاء اســتراتيجيات قطاعيــة في الصناعــة والفاحة 
والســياحة مــن جهــة، كمــا ســجلت مــن جهــة أخــرى انفتــاح المغــرب علــى المحيــط الدولــي مــن خــال توقيــع عــدة 
اتفاقيــات للتبــادل الحــر ALE  )الواليــات المتحــدة االمريكيــة ، االتحــاد االوربــي وتركيــا، الــخ( لكــن هــذه االتفاقيــات 
ــرب  ــاه المغ ــي تج ــب الخارج ــل الطل ــث اضمح ــة حي ــابات الخارجي ــتمر للحس ــور المس ــي التده ــي تاف ــح ف ــم تفل ل
مــن جهــة وارتفعــت أســعار الــواردات مــن جهــة أخــرى، كمــا ســاهم التزايــد المطــرد فــي أســعار المــواد األوليــة و 
الطاقيــة فــي هشاشــة ميــزان األداءات حيــث وصــل عجــز الحســاب الجــاري إلــى 6,9 ٪ مــن الناتــج الداخلــي الخــام 

PIB فــي 2020 بمــا يعنــي التقهقــر بـــ 2,3 نقــط بالنســب المئويــة عاقــة بالمســتوى المســجل ســنة 2019.

ــو  ــوذج النم ــك أن نم ــرية 2010، ذل ــة عش ــذ بداي ــو من ــرة النم ــور وتي ــري لتط ــاف جوه ــرار بانعط ــن االق ــذا فيمك له
ــيئا  ــه ش ــاد يتوج ــا كان االقتص ــارزة. فبينم ــر ب ــات تقهق ــر عام ــنة أظه ــاوز 21 س ــا يج ــذ م ــرب من ــه بالمغ ــول ب المعم
فشــيئا نحــو ايجــاد قــدرات نمــو علــى األمــد البعيــد طيلــة عشــرية2000، تبــدو وتيــرة صعــوده تميــل نحــو انعطــاف 

ــي  ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــن ٪30 م ــر م ــتثمار أكث ــي لالس ــم اإلجمال ــل الحج ــرين، مث ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد األول م ــالل العق ــنوًيا خ ــاوز ٪8 س ــادة تج ــط   زي  1 - بمتوس

ــعينيات. ــة بالتس ــي مقارن ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــة م ــاط مئوي ــن 5 نق ــر م ــب أكث ــي كس ــرة، وبالتال ــذه الفت ــالل ه ــط   خ المتوس
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خــال هــذه العشــر ســنوات االخيــرة مــع فــارق نمــو يتــراوح بيــن 1.5 ونقطتيــن فيمــا يتعلــق بمعــدل مرحلــة 2000 
.2010 -

إضافــة إلــى تأثيــر العناصــر المكونــة يمكــن اســتنتاج أن ضعــف المنظومــة الــذي خلصــت إليــه المعاينــات كان 
متفاقمــا فــي أواخــر دورة النمــو التــي اســتنفذت كل طاقاتهــا التحفيزيــة، ويمكــن ايجــاد عناصــر فهــم كل هــذا 
فــي طبيعــة خصوصيــات نمــوذج النمــو الــذي تــم إطاقــه مــع بدايــة ســنوات 2000، إذ أن تركــز النمــو خــال هــذه 
العشــرية أساســًا علــى عوامــل الطلــب الداخليــة، االســتهاك واالســتثمار، أفقــده قوتــه بســبب نقــاط الضعــف 
ــة  ــدم كفاي ــية، وع ــدرة التنافس ــدان الق ــة، وفق ــابات العمومي ــز الحس ــتمرار عج ــو، واس ــؤ النم ــه. تباط ــة في الجوهري
ــي  ــة الت ــتدامة الديناميكيــة االقتصادي ــول اس ــاؤالت ح ــر تس ــر تثي ــا عناص ــاض اإلدمــاج، كله ــرص الشــغل، وانخف ف

بــدأت ألكثــر مــن عشــر ســنوات وقدرتهــا علــى التجديــد فــي المســتقبل.

II. يواجــه االقتصــاد الوطنــي تصاعــدا فــي المخاطــر الداخليــة والخارجيــة التــي تشــكل العديــد مــن 
التحديــات التــي يجــب التغلــب عليهــا:

اســتمر الوضــع االقتصــادي لبلدنــا فــي التدهور منذ عام 2011 وتميز بشــكل أساســي بتباطؤ في النمــو االقتصادي، 
حيــث انخفــض متوســط   معدلــه مــن 5 ٪ خــال العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين إلــى متوســط   ٪3.5. 
عــاوة علــى ذلــك، يظــل هــذا النمــو »لغــزا« بمعنــى أنــه علــى الرغــم مــن تنفيــذ عــدد مــن السياســات القطاعيــة، 
فإنــه يظــل متقلًبــا وغيــر مســتقر وضعيفــا وحبيــس المخاطــر المناخيــة إلــى حــد كبيــر. واألكثــر خطــورة أنــه ال يــزال 
غيــر شــامل وال يــكاد يخلــق فــرص العمــل2. فأصبحــت البطالــة عنصــرا هيكليــا مــع كل المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا 
ــغل،  ــع ســوق الش ــهد وض ــام 2020، ش ــي الشــهادات. فــي ع ــباب حامل ــى الش ــر عل ــيما تلــك التــي تؤث ــك، ال س ذل
ــغل،  ــب الش ــر مناص ــز بتدمي ــوًرا تمي ــة، تده ــة الجاف ــنة الفاحي ــاء COVID-19 والس ــر المشــترك لوب ــل التأثي ــي ظ ف

وانخفــاض حجــم العمــل بالســاعة وزيــادة فــي البطالــة والعمالــة الناقصــة وعــدم النشــاط.

ــذ عشــرين عامــا قــد أتاحــت تحقيــق مكاســب  ــدأت من ــه إذا كانــت عمليــة النمــو التــي ب يوضــح هــذا التشــخيص أن
كبيــرة مــن حيــث اإلنتــاج والدخــل، فــا يمكــن إنــكار أن نمــوذج النمــو المطبــق لــم يكــن قــادرا علــى تجــاوز أوجــه 
القصــور الهيكليــة التــي أصابــت حــدوده. وبالفعــل، فــإن اســتهاك األســر الــذي زاد بشــكل كبيــر خــال العقــد األول 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين، بفضــل زيــادة الدخــل، يميــل إلــى الركــود فــي العشــرية األخيــرة بســبب انخفــاض 
القــدرة الشــرائية لألســر إثــر ركــود األجــور. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان نمــوذج النمــو هــذا هــو الســبب الرئيســي 
ــورة  ــواردات )فات ــم ال ــي حج ــادة ف ــبب الزي ــات بس ــزان المدفوع ــاري لمي ــاب التج ــز الحس ــي عج ــة ف ــادة الهيكلي للزي
ــواردات  ــة ال ــي تقوي ــي ف ــتهاك الداخل ــاهم االس ــد س ــل، فق ــتهاكية(. وبالفع ــلع االس ــزات، الس ــة، التجهي الطاق

لصالــح شــركائنا التجارييــن، فــي غيــاب عــرض إنتــاج وطنــي قــادر علــى اســتيعاب هــذا الطلــب المحلــي.

تبعــا لــكل مــا ســلف، تتيــح المرحلــة التــي تشــمل الـــعشرين ســنة األخيــرة فرصــة التفكيــر المتمعــن ليــس للقيــام 

2  - تنتج نقطة واحدة من النمو 9.000 منصب شغل خالل عقد 2010 مقابل 27.000 في المتوسط   خالل عقد 2000..
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بتشــخيص مفصــل للديناميــة االقتصاديــة الجاريــة فحســب، بــل أيضــا مــن أجــل تحديــد الرهانــات األساســية التــي 
ــاح إنتاجيــة  ــات بقــدرة االقتصــاد علــى تحقيــق أرب تصاحــب مسلســل النمــو فــي المســتقبل، وتتعلــق هــذه الرهان
كافيــة وفــي مســتوى التضحيــات بخصــوص تجميــع رأس المــال للدفــع بمسلســل اإلقــاع3. كمــا تشــمل إمكانيــات 
إعــادة هيكلــة النظــام االنتاجــي وتنوعــه باإلضافــة إلــى التمكــن مــن خلــق فــرص الشــغل بمــا يســتجيب لاحتياجات 
المتناميــة والنوعيــة. ويكــون الهــدف األســمى مــن تجويــد االنتاجيــة واعــادة الهيكلــة وازديــاد التشــغيل الوصــول 

إلــى إدرار مداخيــل كافيــة تســاعد علــى تقليــص فــوارق مســتوى العيــش وإرســاء ديناميــة مدمجــة حقيقيــة.

وتجــدر االشــارة رغــم ذلــك إلــى أنــه فــي ظــل نــدرة المــوارد وتصاعــد االحتياجــات الماليــة، ال يمكــن تصــور االســتمرار 
فــي العمــل لتحقيــق األهــداف المتوخــاة دون األخــذ بعيــن االعتبــار ضــرورة الحفــاظ علــى التوازنــات الماليــة وتحمــل 
العجــز العمومــي. ويصيــر الحفــاظ علــى التوازنــات الماليــة للدولــة فــي مســتويات مقبولــة داخــل ســياق مطبــوع 
باتســاع المديونيــة فــي هــذه الظرفيــة تحديــا رئيســيا كمــا هــو الشــأن فــي مــا يتعلــق باإلنتاجيــة والمداخيــل 

والتشــغيل.

وقبــل التســاؤل حــول الســيناريوهات المحتملــة للنشــاط االقتصــادي المســتقبلي تكمــن الضــرورة القصــوى فــي 
تقييــم الرهانــات األساســية لحركيــة النمــو اعتمــادا علــى تشــخيص شــامل علــى ضــوء الخاصــات الناتجــة عمــا جــرى 

خــال الســنوات االخيــرة. وتبــدو هــذه الرهانــات تحديــا آلفــاق اقتصادنــا.

        1 - سياسة صناعية بنتائج غير كافية:
يبقــى النمــو الشــامل لاقتصــاد رهيــن بقــدرات القطــاع االولــي الــذي وبمســاهمة متوســطة بحوالــي ٪15 	 

مــن الناتــج الداخلــي الخــام PIB يســجل تذبذبــا واضحــا لســنوات متتاليــة،
مــا يطبــع ديناميــة النمــو منــذ بدايــة العشــرية التوجــه نحــو غلبــة القطــاع الثالــث فــي النشــاط االقتصــادي 	 

.PIB التــي تتجلــى فــي تنامــي أنشــطة الخدمــات فــي الناتــج الداخلــي الخــام
يجــد القطــاع الصناعــي صعوبــة فــي تحقيــق الزخــم رغــم المجهــودات والتضحيــات التــي طبعــت فتــرة زمنية 	 

تفــوق مــا يناهــز 10 ســنوات.

      2. عرف الموقع الخارجي للبالد تقهقرا كبيرا خالل عشرية 2010
ســجلت التجــارة الخارجيــة4 ازدهــارا ملحوظــا بازديــاد مضطــرد للتبــادالت التجاريــة واســتمر المنحــى التصاعــدي 
للمبــادالت التجاريــة خــال فتــرة 2000 - 2010 علــى مــدار النصــف األول مــن العشــرية الحاليــة، ولكــن بوتيــرة جــد 
بطيئــة ولــم يتوقــف تصاعــد العجــز الهيكلــي للحســابات الخارجيــة منــذ بدايــة العشــرية ليبلــغ ذروتــه بمقاربتــه نســبة 
10 ٪ســنة 2012 مــع تراجــع النمــو وضعــف قــدرات التصديــر وغــاء أســعار المنتوجــات المســتوردة. ولــم تكــن العــودة 

3 - تصنــف المؤسســات الدوليــة البلــدان إلــى ثــالث فئــات وفًقــا لمــا إذا كانــت اقتصاداتهــا مدفوعــة »بالتراكــم المكثــف« لعوامــل اإلنتــاج )البلــدان الناميــة( ، أو »الكفــاءة أو االســتخدام 
األفضــل« للعوامــل المتراكمــة بالفعــل )البلــدان الناشــئة بالفعــل( أو أخيــًرا مــن خــالل »البحــث« - التنميــة - االبتــكار »)الــدول المتقدمــة تقــود االقتصــاد العالمــي(.

4 -  فــي نهايــة عــام 2020، تميــزت التجــارة بانخفــاض حجمهــا اإلجمالــي بنســبة ٪11.7 مقارنــة بالعــام الســابق. لذلــك تظهــر الــواردات انخفاضــا بنســبة ٪14 أو 68.7- مليــار درهــم )422.3 
مليــار درهــم عــام 2020 مقابــل 491 مليــار درهــم عــام 2019( ، وهــو مــا يمثــل انخفاًضــا أكبــر مــن الصــادرات. هــذه األخيــرة انخفضــت بنســبة ٪7.6 أو 21.7- مليــار درهــم بقيمــة 262.8 مليــار 

درهــم نهايــة عــام 2020 مقابــل 284.5 مليــار درهــم نهايــة عــام 2019.
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ــروز  ــل ب ــة إال بفض ــرة ممكن ــنوات االخي ــال الس ــة خ ــز األداءات الخارجي ــة لعج ــتويات مقبول ــى مس ــيئا إل ــيئا فش ش
ساســل صناعيــة جديــدة موجهــة إلــى أســواق التصديــر وبســبب هبــوط أســعار الطاقــة والمــواد االوليــة.

منــذ بضــع ســنوات وإلــى حــدود األزمــة الصحيــة لســنة 2020، بــدل المغــرب جهــودا كبيــرة لتجويــد موقعــه 
التنافســي مــن حيــث التصديــر وهكــذا أظهــر تطــور المؤشــرات الرئيســية للمبــادالت الخارجيــة برســم ســنة 2020 
انخفــاض العجــز التجــاري بنســبة 22,8 ٪ وربحــت نســبة التغطيــة 4,3 نقــط لتســتقر فــي 62,2 ٪ وهــذا علــى الرغــم 

ــاد. ــا الب ــرت به ــي م ــرة الت ــة الكبي ــات االقتصادي ــن الصعوب م

المتوقع التنافسي للمغرب

بزيــادة متوســطة تقــدر بـــ ٪7 ســنويات خــالل مرحلــة 2010 - 2017 تبقــى وتيــرة ازدهــار أســواق التصديــر 
ــرض  ــة ع ــتوى تقوي ــى مس ــة عل ــودات المبذول ــى المجه ــر إل ــدودة بالنظ ــرية مح ــة العش ــذ بداي ــة من المالحظ
التصديــر فيمــا يخــص تنويــع المنتجــات، ويكمــن الســبب الرئيســي لهــذه المحدوديــة فــي كــون تقويــة 
ــى  ــم ترق ــش ل ــتويات العي ــين مس ــل وبتحس ــاج والمداخي ــع اإلنت ــق برف ــا يتعل ــه فيم ــو ونتائج ــل النم مسلس
إلــى إحــداث ديناميــة حقيقيــة مــن حيــث التنافســية، ولهــذا فــإن الموقــع التنافســي للمغــرب بالقيــاس عبــر 
الحصــص الســوقية علــى الصعيــد الدولــي لــم يســجل تطــورا ملحوظــا منــذ بدايــة العشــرية. وتبــرز التقييمــات 
المجــراة فــي هــذا الشــأن أن حصــة المغــرب الســوقية انتقلــت مــن ٪0,125 ســنة 2010 إلــى ٪0,145 ســنة 
ــة  ــب منهجي ــرب بحس ــب المغ ــرز ترتي ــا يب ــرية. كم ــة العش ــذ بداي ــة من ــبة مئوي ــط 0,02 كنس ــق فق 2014 لتحق
ــرة،  ــنوات االخي ــالل الس ــرب خ ــية للمغ ــات التنافس ــور اإلمكان ــف تط ــي WEF ضع ــادي العالم ــدى االقتص المنت
بنتيجــة تقــدر بـــ 4,2 فــي مقيــاس مؤشــر التنافســية الشــاملة ICG لســنة 2016 احتــل المغــرب المرتبــة 70 فــي 
مجمــوع 138 بلــد رابحــا فقــط 5 مراتــب منــذ ســنة 2010. ويبــرز تقريــر القــدرة التنافســية العالميــة لســنة 2019 أن 
المغــرب حصــل علــى نتيجــة 60 علــى 100 بتحســين يقــدر بـــ 1,5 نقطــة مقارنــة مــع الســنة الفارطــة ومــع ذلــك 

ــة 75. ــه راوح المرتب ــإن ترتيب ف

وهــذا المؤشــر يعتبــر قياســا للتنافســية الوطنيــة التــي يتــم تعريفهــا وقياســها علــى أســاس »مجمــوع 
المؤسســات والسياســات والعوامــل التــي تحــدد مســتوى اإلنتاجيــة«. فالمغــرب إذا كان قــد بــدل مجهــودات 
فــي مــا يخــص المؤسســات والبنيــة التحتيــة واالســتقرار الماكــرو اقتصــادي، فقــط ظــل متخلفــا فيمــا يتعلــق 
بمحــاور الصحــة واعتمــاد تقنيــات التواصــل وتطويــر الكفــاءات حيــث احتــل علــى التوالــي المراتــب 91 - 97 و111. 
ــى  ــد عل ــو المعتم ــة النم ــال مــن مرحل ــي االنتق ــيط، ف ــيا وس ــا تنافس ــي موقع ــل االقتصــاد المغرب ــذا يحت وبه

تراكــم عوامــل اإلنتــاج إلــى مرحلــة النجاعــة.
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3.  انتاجية عامة لعوامل االنتاج تساهم بشكل غير كافي في النمو:
ــر  ــة لعناص ــة االجمالي ــاهمة االنتاجي ــت مس ــا. ووصل ــارعا هام ــو تس ــرة النم ــت وتي ــث عرف ــرية 2000 حي ــال عش خ
اإلنتــاج فــي النمــو إلــى أعلــى مســتوياتها بأزيــد مــن 30 ٪ فــي المجمــوع. علــى العكــس تميــزت فتــرات تباطــئ 
النشــاط كمــا هــو الشــأن بالنســبة للنصــف األول مــن عشــرية 2010 بضعــف مســاهمة االنتاجيــة فــي وتيــرة النمــو 
وقــد تكــون هــذه الوتيــرة تقلصــت عمليــا إلــى الثلــث لترســو حــول معــدل 10 ٪. وهنــا يجــب التركيــز علــى أن العامــل 
االساســي المســتخلص مــن هــذه النتائــج يكمــن فــي كــون اربــاح االنتاجيــة 5 تشــكل أهــم الرهانــات فــي ديناميــة 
ــم تتطــور االنتاجيــة العامــة لعوامــل االنتــاج إال بـــ ٪+1,7 كمعــدل  التنميــة للســنوات القادمــة. مــن جهــة أخــرى ل
ــكل  ــود مش ــى وج ــدل عل ــذا ي ــرع وه ــال أس ــد رأس الم ــور رصي ــا كان تط ــة. بينم ــنة الماضي ــوال الـــ 15 س ــنوي ط س

مردوديــة وفعاليــة االســتثمار.

4. سوق شغل غير فعال يطبعه ضعف القدرة على إحداث مناصب الشغل:
مافتــئ عــرض الشــغل يحــرز تقدمــا ملحوظــا يفــوق نســبة تزايــد الســكان6، وقــد ازدادت حــدة هــذا المنحــى بفعــل 

ظاهــرة التوســع الحضــري الــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي ارتفــاع الضغــط علــى ســوق الشــغل بالمراكــز الحضريــة.

 وبالمــوازاة مــع ضغــط العــرض تطــور الطلــب بوتيــرة أكثــر بطئــا بالقيــاس مــع حركيــة النشــاط وهكــذا يســجل 
نمــوذج النمــو بعــض التفــاوت بيــن أداء النشــاط االقتصــادي وتطــور الشــغل.

ويمكــن تفســير ضعــف قــدرة خلــق فــرص الشــغل عــن طريــق نمــو قــوي بطبيعــة التركيبــة نفســها آلليــة االنتــاج 
واالختافــات الهامــة التــي تطبــع النشــاط والشــغل بيــن الوســط القــروي والوســط الحضــري وبهــذا الصــدد تحــدد 
احصائيــات التشــغيل نســبة البطالــة بالوســط القــروي فــي مســتوى يتــراوح بحســب الموســم الفاحــي بيــن 3 و4

٪ وهذا مستوى يعتبر عموما من طرف أغلب المحللين ضعيفا جدا بصفة غير عادية.

ويشــابه هــذا المســتوى وضعيــة »العمالــة الكاملــة« )le plein emploi( بينمــا الشــغل فــي العالــم القــروي يبقــى 
حســب االنطبــاع العــام مطبوعــا باألنشــطة الموســمية والعمالــة الناقصــة )le sous-emploi( والبطالــة المقنعــة. 
والحــال أن نســبة البطالــة بالعالــم القــروي كمــا هــو مبيــن فــي احصائيــات الشــغل تحتــل مراتــب جــد متأخــرة كمــا 
ال تتأثــر كثيــرا بالتقلبــات االقتصاديــة وتنعكــس علــى المعــدل الوطنــي بتحفيــظ النســبة االجماليــة، وهــذا يســاهم 

فــي بــروز بعــض حــاالت التاشــي فيمــا يتعلــق بتوجهــات النشــاط ودورات اإلنتــاج.

ــش  ــتوى عي ــين مس ــر لتحس ــي بالنظ ــر كاف ــا وغي ــراج بطيئ ــى االنف ــي يبق ــتوى االجتماع ــى المس 5. عل
ــوارق: ــى الف ــاء عل ــكان والقض الس

 تشــير المعطيــات المتضمنــة فــي آخــر اســتطاع هــم األســر إلــى منحنــى بطيــئ لكــن حقيقــي فــي اتجــاه تقليص 

 5 -  تتحقــق هــذه المكاســب مــن خــالل زيــادة نجاعــة االســتثمارات وتوزيعهــا حســب القطاعــات. كمــا يتــم تحقيقهــا مــن خــالل تراكــم رأس المــال البشــري مــن خــالل نظــام تعليمــي 
فعــال واســتغالل رافعــات الرقمنة.

6 - إن مرحلــة التحــول الديموغرافــي التــي يمــر بهــا المغــرب حاليــا والتــي تتميــز بانخفــاض مصاحــب فــي معــدل المواليــد ومعــدل الوفيــات لــم تصــل بعــد إلــى أجيــال الســكان الذيــن 
يدخلــون ســوق العمــل.
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الفــوارق فيمــا يخــص المصاريــف بيــن الفئــات السوســيواقتصادية بالعالــم الحضــري كمــا بالعالــم القــروي. ومــع ذلــك 
فــإن االتجــاه نحــو تقليــص الفــوارق مــن حيــث االســتهاك يبقــى بــارزا وســط الســاكنة الحضريــة باالســتناد إلــى تطور 
مؤشــر تركيــز االنفــاق حيــث تقلصــت قيمــة مؤشــر جينــي )Gini( بنقطــة واحــدة فقــط علــى المســتوى االجمالــي 

فــي بحــر 12 ســنة7 وأكثــر مــن نقطتيــن لــدى الســاكنة الحضريــة خــال نفــس الفتــرة.

ويبــدو االنعطــاف الملحــوظ لمؤشــر تركيــز االنفاق الذي ســجل توجهــا واضحا نحو تقليــص الفوارق بيــن المجموعات 
السوســيواقتصادية مصحوبــا مــن جهــة اخرى بتراجــع ملموس للفقر8 بالمقارنة مع معطيات الدراســات الســابقة.

6. على المستوى المجالي تبرز تفاوتات مستويات العيش بين مختلف الجهات.
يتبيــن مــن خــال ترتيــب الجهــات مــن حيــث االنفــاق المتوســط الفــردي، أن النصــف عاجــز عــن تخطــي عتبــة المعــدل 
الوطنــي لانفــاق الفــردي. حســب هــذا الترتيــب يبــدو ان الجهتيــن األفقــر همــا درعــة تافالــت وبنــي مــال خنيفــرة.
وتجــدر االشــارة أنــه إلــى جانــب التقــدم المســجل مــن حيــث المداخيــل ومتســويات العيــش علــى الصعيــد الوطنــي، 
ــش  ــتويات العي ــوارق مس ــص ف ــن تقلي ــا م ــا يمكنه ــن مم ــارب متي ــل تق ــي مسلس ــة ف ــدو منخرط ــات تب ــدة جه ع
مقارنــة مــع جهــات أغنــى منهــا. ويتعلــق األمــر خاصــة بجهــات فــاس مكنــاس ومراكــش آســفي والجهــة الشــرقية. 

لتســريع هــذه الوثيــرة وجــب توطيــد هــذا المسلســل عبــر نمــو أكثــر قــوة وأكثــر ادماجــا.

7 . تبقى الحسابات المالية للدولة مطبوعة باختالالت ملحة
عجز الميزانية

بخصــوص التوازنــات الماليــة كانــت ديناميــة النمــو فــي عشــرية 2000 مصحوبــة باســتقرار نســبي لحســابات الدولــة، 
ــي  ــج الداخل ــق بالنات ــة المتعل ــز الميزاني ــي. إذ أن عج ــتثمار العموم ــث االس ــن حي ــة م ــود المبذول ــم الجه ــك رغ وذل

الخــام اســتقر خــال النصــف االول مــن العشــرية فــي حوالــي  3.6 ٪.

إن التوجهــات نحــو اســتقرار حســابات الدولــة البــارزة إلــى حــدود نهايــة عشــرية 2000 عرفــت اضطرابــات مهمــة فــي 
بدايــة العشــرية الحاليــة بفعــل ضعــف النمــو المصحــوب بعــدم اســتقرار االســواق والتذبذبــات القويــة ألســعار الطاقــة 
والمــواد االوليــة. وطفــت علــى الســطح قطيعــة مــع التوازنــات التــي ظهــرت طيلــة عشــرية  2000 لتبــدو واضحــة 

ســنة 2021 حيــث بلــغ عجــز الميزانيــة ذروتــه الــى 7.5 ٪ مــن الناتــج الداخلــي الخــام.

أمــام هــذا االختــال المهــول، اتخــذت عــدة إجــراءات مــن ضمنهــا خاصــة التخفيضــات الكبيــرة التــي أجريــت فــي 
ميزانيــة االســتثمار للدولــة، مقايســة أســعار المــواد النفطيــة وتقليــص نفقــات المقاصــة عبــر رفــع دعــم اســعار بعــض 

المنتوجــات.

 7-- انخفض مؤشر جيني من 40.6 في عام 2001 إلى 39.60 في عام 2017.
ــات المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية والعتبــات األساســية الرســمية للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، يشــكل الفقــراء ٪1.19 مــن الســكان بالمغــرب،  ــا لبيان 8 - فــي عــام 2019، وفًق
٪13.06 منهــم فــي المناطــق الحضريــة و ٪86.94 فــي المناطــق القرويــة حيــث يقــدر معــدل انتشــار الفقــر بنســبة ٪2.79. مــن حيــث عمــق وشــدة الفقــر يالحــظ تتأثــر الوســط القــروي 

أيًضــا أكثــر مــن الحضــري.



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

57

لكــن العمــل بهــذه االجــراءات كان لــه أثــر محــدود جــدا بفعل انكماش النشــاط مــع عواقبــه الوخيمة علــى مداخيل 
الدولــة وأيضــا بفعــل جمــود بعــض نفقــات التســيير. وياحــظ أن عجــز الميزانيــة بقــي يــراوح مكانــه منــذ ســنة 2013 
ــم  ــر حج ــه ألكب ــى مصراعي ــاب عل ــح الب ــام وفت ــي الخ ــج الداخل ــن النات ــن 6 ٪م ــى م ــي أعل ــنة 2015 ف ــم س ــى مت إل
للمديونيــة العموميــة. وبقــي تخفيــف عجــز الميزانيــة فيمــا بعــد متواضعــا منتقــا مــن 4 ٪مــن الناتــج الداخلــي 
الخــام ســنة 2016 إلــى 3.8 ٪ســنة 7102 و 5.3 ٪ســنة 2018 وازدادت هــوة هــذا العجــز ســنة 2020 كنتيجــة لآلثــار 
الســلبية لألزمــة الصحيــة. فقــد وصــل العجــز ذروتــه إلــى 7.6 ٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام وذلــك تحــت وطــأة 
االنفــاق الــذي قامــت بــه الدولــة لتوفيــر التجهيــزات الطبيــة واألدويــة واللقــاح وإنقــاذ النســيج االقتصــادي الوطنــي 

والحفــاض علــى القــدرة الشــرائية للمواطنيــن.

المديونية العمومية
بعــد تطــوٍر نســبيا متواضــع خــال عشــرية 2000 عــادت المديونيــة العموميــة بقــوة الــى حالتهــا فــي الســنوات 

ــة. ــابات الدول ــتوى حس ــى مس ــجلة عل ــة المس ــات  المتتالي ــى االنحراف ــع ال ــذا راج ــرة. وه األخي

ال يمكــن عــزل التطــورات الظرفيــة التــي طبعــت مرحلــة الســنوات االخيــرة عــن التوجــه التصاعــدي الــذي تــا 
ــذ  ــة من ــه المتذبذب ــو وطبيعت ــؤ النم ــة أن تباط ــتنتج خاص ــنة 2008 ويس ــة س ــى المديوني ــر لمنحن ــاف الكبي االنعط
ــتمرار  ــتلزم اس ــرة. واس ــر مباش ــرية والغي ــة المباش ــدات الجباي ــى عائ ــة عل ــب وخيم ــه عواق ــت ل ــرية كان ــة العش بداي
مجهــود االســتثمار الــذي قامــت بــه الدولــة والمؤسســات العموميــة تعبئــة مــوارد هامــة علــى مســتوى الســوق 
الداخلــي كمــا علــى مســتوى االســواق الخارجيــة وازدادت حــدة الضغــط علــى الميزانيــة في اطــار الســياق الظرفي 
للنصــف االول مــن الشــعرية بفعــل االرتفــاع الكبيــر لنفقــات المقاصــة تحــت تأثيــر اشــتعال أســعار النفــط والمــواد 

األوليــة.

8. قطاع خاص يبقى على هامش التنمية االقتصادية الوطنية.
عمومــا، إن القطــاع الخــاص المغربــي لــم يتمكــن مــن لعــب دور المرافقــة الفعالــة لمختلــف السياســات العموميــة 
للتنميــة التــي وضعــت ببادنــا منــذ أكثــر مــن 40 ســنة. ويكمــن الســبب فــي عــدم القــدرة علــى تطويــر المقاولــة 
ــة ودخــول غمــار التحــرر واالســتقال الــذي يمكنــه مــن امتــاك القــدرة علــى االبتــكار  والتحــرر مــن وصايــة الدول

وتحمــل المخاطــر وإعطــاء دفعــة حقيقيــة لعجلــة االقتصــاد وتســريع تحولــه.

إن المغــرب ورث إثــر خروجــه مــن الحمايــة بورجوازيــة تجاريــة لــم تنجــح فــي التحــول إلــى بورجوازية صناعيــة مقاولة 
بالمفهــوم األوربــي أو الشــمال أمريكــي. وهكــذا نجــد مــن عناصــر فهــم هــذه الحالــة التخــوف مــن المخاطــر، رفــض 

تحقيــق هوامــش ربــح أقــل أهميــة، اســتمرار اقتصــاد الريــع والزبونية.

ختامــا، بعــد تحديــد نقــاط اليقظــة فــي اقتصادنــا التــي تشــكل كل التحديــات التــي يتوجــب رفعهــا للتوصــل الــى 
وضــع اللبنــات االساســية القتصــاد ناشــئ حقيقــي، حيــوي، ومبتكــر وشــمولي، يبــدو مــن البديهــي ضــرورة تغييــر 

نمــوذج التنميــة.
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إن النمــوذج الحالــي المرتكــز علــى العوامــل المرتبطــة بالطلــب الداخلــي، ورغــم االنجــازات التــي ال غبــار عليهــا كمــا 
أســلفنا، قــارب حالــة االشــباع، فأضحــى يعانــي مــن بعــض االنهــاك فيمــا يتعلــق بوتيــرة النمــو. إنــه نمــوذج يفتقــر 
الــى الشــمولية ويعجــز عــن تافــي الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة. وهــو أيضــا نمــوذج يتســم بعــدة نقائــص فيمــا 

يتعلــق بالحكامــة علــى اعتبــار ان الدولــة لــم تلعــب دورهــا بطريقــة فعالــة، خاصــة:
كمنضــم وضامــن لحســن ســير اقتصــاد الســوق. وقــد كان لهــذا االخــال آثــار وخيمــة منهــا تطــور اقتصــاد 	 

الريــع والزبونيــة والوحشــية االقتصاديــة وتقويــة الممارســات الاتنافســية.
كاستراتيجي حامل لنظرة مستقبلية على األمد البعيد، قادر على التخطيط ووضوح الرؤيا الشمولية.	 
كحامي بشبكات اجتماعية وآليات للحماية االجتماعية للساكنة الهشة والمعوزة.	 

إن هــذا النمــوذج التنمــوي لــم يســتطع إضفــاء ديناميــة حقيقيــة قــادرة علــى دعــم نشــأة طبقــة متوســطة كما لم 
يمكــن مــن تجويــد االنتاجيــة العامــة مــن خــال التحــول الهيكلــي القتصادنــا والتنــوع وتركيــب نســيجنا الصناعــي، 

وهــي مقومــات أساســية للتنافســية.

 III.  الحالة الراهنة والحصيلة وافاق نمو االقتصاد المغربي لسنة 2021.
خصوصيــة األزمــة الصحيــة التــي يمــر بهــا العالــم منــذ ينايــر 2020 هــي أنهــا تمــارس صدمــة مزدوجــة، علــى العــرض 
وعلــى الطلــب. علــى الرغــم مــن بقــاء عــدد قليــل مــن القطاعــات فــي مأمــن، هــذا االنكمــاش يرجــع أساًســا إلــى 
انخفــاض إنتــاج الســلع والخدمــات، وانخفــاض الصــادرات، وتعطــل ساســل القيمــة العالميــة، فضــًا عــن انخفــاض 
الســياحة بســبب إغــاق الحــدود والتدابيــر التــي تقيــد التنقــل. فيمــا يتعلــق بالشــغل، شــهدت ســوق العمــل فــي 
ــف وانخفــاض  ــر الوظائ ــز بتدمي ــوًرا يتمي ــم الفاحــي الجــاف تده ــترك لوبــاء COVID-19 الموس ــر المش ــل التأثي ظ

حجــم العمــل بالســاعة وزيــادة البطالــة والعمالــة الناقصــة وعــدم النشــاط.

مــن ناحيــة أخــرى، مــن الواضــح أن صدمــة الطلــب لهــا عــدة أســباب تراكميــة. مداخيــل جــزء مــن الســكان يتناقــص 
بشــكل كبيــر، وخاصــة الفئــات األكثــر هشاشــة، واالســتهاك الــذي يعتبــر غيــر ضــروري يتــم تأجيلــه، اســتهاك آخــر 
أصبــح مســتحيًا بســبب الحجــر. هــذه هــي الــدورة المعروفــة للركــود. كمــا أن تزامــن صدمــات العــرض والطلــب 
هــو مــا يجعــل الوضــع الحالــي اســتثنائًيا وخطيــًرا للغايــة. وقــد تمــت اســتجابة الدولــة مــن خــال سياســات لتعزيــز 

إجمالــي العــرض والطلــب.

1. ردة فعل السلطات العمومية في مستوى الرهانات.
 أمــام جســامة األزمــة وطبيعتهــا غيــر المســبوقة التــي باغتــت مجمــوع العالــم، ال يســعنا اال ان نثمــن مــا قامــت بــه
 بادنــا تحــت قيــادة صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس. فبالفعــل، منــذ اإلغــاق التدريجــي للحــدود الجويــة
 فــي بدايــة مــارس 2020 الــى وضــع برنامــج للتلقيــح وتخفيــف إجــراءات الحجــر وعمــل الدولــة المتعــدد االبعــاد كان

.نموذجــا علــى اعتبــار القــدرة علــى رد الفعــل واتخــاذ تدابيــر قويــة علــى مســتويات مختلفــة

علــى الصعيــد االقتصــادي والمالــي واالجتماعــي تــم ارســاء عــدة تدابيــر منــذ انطــاق لجنــة اليقظــة االقتصاديــة 
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االســتراتيجية. وهكــذا كانــت اهــم هــذه التدابيــر تشــكيل صنــدوق دعــم لمحاربــة كورونــا بأمــر مــن صاحــب الجالــة 
الملــك محمــد الســادس، فــاق 53 مليــار درهــم، ممــا جعــل المغــرب يحتــل المرتبــة الرابعــة عبــر العالــم فــي مكافحــة 

الوبــاء مــن يحــث االنفــاق المخصــص بالنســبة للناتــج الداخلــي الخــام.

كان الهــدف مــن إنشــاء هــذا الصنــدوق مســاندة عمــل الدولــة فيمــا يخــص تحديــث البنيــات التحتيــة الصحيــة مــن 
جهــة ودعــم المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة التــي تعيــش مصاعــب ماليــة وتقويــة القــدرة الشــرائية لألســر 
المعــوزة )مأجــورون فقــدوا شــغلهم، منخرطــون فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، اشــخاص يشــتغلون 

بالقطــاع غيــر المهيــكل يتوفــرون أو ال يتوفــرون علــى التغطيــة الصحيــة راميــد(.

مــا يقــارب18.000  مقاولــة اســتفادت مــن قــروض بنكيــة مضمونــة مــن طــرف الدولــة كمــا اســتفادت.  مقاولــة مــن 
دعــم الدولــة واســتفاد 000.059 مأجــور مســجل بالصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــن تعويضــات فقــدان 

الشــغل. هــذا باإلضافــة ألربــع ماييــن مــن االســر المعــوزة التــي حصلــت علــى مســاعدات ماليــة مباشــرة.

2.  آفاق مظلمة
ــنتي  ــة لس ــرات المالي ــة بالفت ــيناريوهات المتعلق ــة للس ــة الحالي ــن المراجع ــتخراجها م ــن اس ــي يمك ــات الت التوقع
ــى ٪6,5  ــل ال ــة تص ــام المحلي ــام باألرق ــي الخ ــج الداخل ــو للنات ــبة نم ــئ بنس ــا تنب ــرا إيجابي ــدو مؤش 2021  و2022 تب
لســنة 2021 و2.3 لســنة 2022. وهــي توقعــات بعيــدة عــن األداء الجيــد بــل ال تعــد اال انتعاشــا طفيفــا لألنشــطة 
تمكــن بعضهــا مــن تــدارك مســتوى إمكانيــات النمــو ل 2019 عــاوة علــى هــذا تكــون النقطــة القاتمــة فــي هــذه 
ــة المتواضعــة هــي اســتمرار الضغوطــات الشــديدة التــي تجــري علــى ســوق الشــغل حيــث أن  االفــاق االقتصادي
اختــال هــذا الســوق وفقــدان الشــغل المترتــب عــن االزمــة الصحيــة قــد يطــول أمــده رغــم المجهــودات الراميــة الــى 

االنتعــاش والهادفــة الــى تخفيــف وطــأة توتــرات طلــب الشــغل.

IV. عن ضرورة اعادة صياغة نموذجنا التنموي
إن نمــوذج التنميــة الجديــد الــذي نقترحــه يجــب ان يســتند علــى مقاربــة مختلفــة تشــمل فــي نفــس الوقــت 

سياســة اســتباقية للعــرض وسياســة تحفيزيــة للطلــب.

الرهان من حيث العرض هو وضع:
 سياســات عموميــة اســتباقية داعمــة للبحــث واالبتــكار ومهــارة المشــاريع بواســطة منظومــة جبائيــة 	 

تحفيزيــة عادلــة و سياســات قطاعيــة واضحــة ذات أثــر كبيــر.
 أدوات تمويــل مخصصــة لمنــاخ أعمــال ســليم، آمــن وشــفاف وجــذاب نحــو االســتثمار الخصوصــي الوطنــي 	 

واألجنبي.

والهــدف المتوخــى هــو تعزيــز دور القطــاع الخــاص، رفــع اســتقاليته، تغييــر ثقافتــه االقتصاديــة بالتصــدي بــكل 
اشــكال اقتصــاد الريــع واالمتيــازات وبــث ثقافــة المواجهــة المعقلنــة للمخاطــر. فالرهــان يتمثــل فــي تطويــر 
النســيج المقاوالتــي المتكــون مــن المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة مــن الجيــل الجديــد وزيــاد االنتــاج الوطنــي 
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ــة. ــا خاص ــوع صادراتن ــي مجم ــا ف ــزة محلي ــة المنج ــة المضاف ــاهمة القيم ــة ومس عام
للمداخيــل  للطلــب مدعمــة بسياســة فعالــة  يجــب مواكبتهــا بسياســة  العــرض هــذه  وبعــد تحديــد سياســة 
ــر  ــع أث ــي م ــاج الوطن ــى االنت ــه إل ــب توجيه ــي يج ــب اإلضاف ــذا الطل ــة. ه ــة البطال ــغل ومحارب ــتراتيجيات للش وباس
الزيــادة المســتدامة والمضطــردة الســتهاك األســر مــع تســريع وتيــرة نمــو االقتصــاد. ويجــب أن يســتعمل هــذا 
الترابــط المتزامــن لسياســة للعــرض وللطلــب كإطــار مرجعــي إلرســاء نمــوذج تنمــوي ذي أثــر قــوي مــع أهــداف 

ــة. ــبة البطال ــض نس ــادرات وتخفي ــهيل الص ــر وتس ــل االس ــادة مداخي ــاد وزي ــو االقتص ــرة نم ــريع وتي تس

1. أي نموذج للتنمية إلنجاز اقالع المغرب؟
طبقــا لتطلعــات صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس الــذي نــادى، بمناســبة الخطابيــن االخيريــن الفتتــاح 
الدخــول البرلمانــي، الــى إقامــة نمــوذج جديــد للتنميــة، فقــد جنــد االتحــاد االشــتراكي طاقاتــه وكفاءاتــه وعــرض 
أمــام الــرأي العــام خــال يــوم دراســي منظــوره للتنميــة بالمغــرب تحــت عنــوان: »دولــة قويــة وعادلــة ... مجتمــع 
حداثــي ومتضامــن« وذلــك فــي أبريــل  2018. الرؤيــة هاتــه عرضهــا بعــد ذلــك الحــزب أمــام اللجنــة الخاصــة لنمــوذج 

التنميــة.

فــي مشــروعه الــذي يرتكــز علــى برامجهــا االنتخابيــة وخبرتــه فــي تدبيــر الشــأن العــام، رافــع االتحــاد االشــتراكي 
للقــوات الشــعبية علــى المســتوى االقتصــادي مــن أجــل إرســاء اســتراتيجية جديــدة للتنميــة تكــون شــمولية 
والعــام  الخصوصــي  باالســتثمار  مدفوعــة  تنميــة  والتضامــن.  واالنصــاف  االجتماعيــة  العدالــة  علــى  ومرتكــزة 
الوطنييــن ومدعومــة بنظــام جبائــي عــادل ومنصــف يضــع كشــرط أساســي مســبق القطيعــة التامــة مــع اقتصــاد 

ــي. ــكار الفعل ــاالت االحت ــة وح ــع والزبوني الري

ــر.  ــة أكب ــل فعالي ــن أج ــة م ــة التنمي ــر عتب ــى تغيي ــه ال ــة عن ــع المترتب ــوذج والقطائ ــر النم ــطة تغيي ــح بواس ــا نطم انن
ويتعلــق االمــر بالقيــام بإصاحــات هيكليــة تســمح بالدفــع بالبــاد فــي مسلســل تنويــع االنتــاج ورفــع اإلنتاجيــة. 

ــاخ الدولــي. وتقليــص التبعيــة للعوامــل الخارجيــة التــي يصعــب التحكــم فيهــا كالطقــس والمن

ان إنجــاح هــذه التغييــرات يســتلزم قبــل كل شــيء اســترجاع ثقــة المقاولــة عبــر تجويــد مؤسســات دعــم التنميــة 
وتقويــة المصالــح العموميــة واالســتثمار فــي الرأســمال البشــري وتحديــد أولويــات إعــادة الهيكلــة.

وتســتلزم هــذه االســتراتيجية التنمويــة المدمجــة وثيــرة للنمــو ســريعة ومســتدامة فــي آن واحــد. لكــي يحقــق 
الحــد الجــذري للفقــر وتخفيــف التفاوتــات االجتماعيــة بيــن مختلــف فئــات الســكان. ان اســتدامة واســتمرارية وتيــرة 
ــوع  ــي مج ــة ف ــات عمومي ــع سياس ــال وض ــن خ ــاد م ــة لاقتص ــدة االنتاجي ــع القاع ــيع وتنوي ــتوجب توس ــو تس النم
ــز  قطاعــات النشــاط حيــث يتــم خلــق مناصــب الشــغل الجيــدة وتجويــد التنافســية الشــاملة لاقتصــاد وأيضــا تعزي
وتيــرة النمــو. أمــا المؤشــرات المســتعملة فــي هــذه الحالــة فهــي عــدد ونــوع مناصــب الشــغل التــي يوفرهــا كل 

قطــاع ونســبة الزيــادة مــن حيــث خلــق فــرص العمــل ونســبة االنتاجيــة… الــخ.

وينطــوي هــذا النمــوذج التنمــوي علــى التركيــز فــي المراحــل االولــى علــى العقبــات وأوجــه الجمــود الهيكليــة 
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التــي تعيــق ســير االقتصــاد وتنافســيته وتمــس هــذه المعيقات ســير عمل ســوق الشــغل، نظــام التربيــة والتكوين، 
الجبايــة، منــاخ االعمــال، العدالــة، الولــوج للتمويــل، البحــث واالبتــكار … الــخ. والخاصــة أن التنميــة المدمجــة تعنــي 

أن كل المكونــات المجتمعيــة تســتفيد بطريقــة منصفــة مــن ثمــرات هــذه التنميــة.

وباعتمــاد اســتراتيجية تنميــة متكاملــة وطموحــة مــن أجــل النهــوض بالتنميــة والتشــغيل، ســيتمكن المغــرب مــن 
االســتفادة المثلــى مــن المنــاخ الدولــي الجديــد.

وفيما يلي األهداف الهامة المتوخاة من هذه االستراتيجية:

 أ. تســهيل تزايــد التنافســية علــى االمــد القصيــر باعتمــاد عــدد مــن اإلجــراءات الهادفــة الــى تقليــص كلفــة اإلنتــاج 
فــي القطاعــات الكثيفــة مــن حيــث اليــد العاملــة ومواصلــة المجهــودات الراميــة الــى تحســين هــذه االخيــرة.

 ب. تعزيــز المبــادرة الخاصــة فــي قطاعــات اإلنتــاج التــي ستســمح للدولــة بتســريع تحديثهــا االقتصادي والمنافســة 
فــي األســواق الدوليــة للســلع والخدمــات ذات الكثافــة التكنولوجيــة العاليــة والعمالــة الماهرة.

ــة لتســهيل هــذا االنتقــال خاصــة فيمــا يخــص التحفيــزات  ــدور الــذي يجــب ان تلعبــه الدول  ج. إعــادة النظــر فــي ال
المعطــاة للخــواص لدفعهــم الــى االســتثمار علــى شــكل خدمــات عموميــة تســمح بزيــادة انتاجيــة عوامــل االنتــاج 
الخصوصيــة داخــل القطاعــات الحيويــة االســتراتيجية ومــن حيــث دعــم االنتــاج الخــاص داخــل القطاعــات الحيويــة 

االســتراتيجية ومــن حيــث دعــم اســتراتيجية التكامــل الجهــوي.
 د. ضمــان التنميــة االجتماعيــة لمجمــوع فئــات الســاكنة، خاصــة الفئــات االكثــر هشاشــة عــن طريــق اقامــة شــبكات 

اجتماعيــة لهــذا الغــرض.
 هـ.    حماية انظمتنا البيئية ومواردنا.

 و.     ضمان استمرار التنمية االقتصادية للمغرب من خال تمتين مرونة عوامل االنتاج.

2.    استراتيجية النمو المقترحة من طرف االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.
مــن أجــل كل مــا ســلف يقتــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية اســتراتيجية تنميــة كليــة متكاملــة ومدمجــة 
تدخــل بطبيعــة الحــال فــي إطــار التوجهــات العامــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يرغــب فيــه صاحــب الجالــة 
الملــك محمــد الســادس فــي شــقه االقتصــادي.  ومــن أهــم اهدافنــا تســريع التحــول الهيكلــي القتصادنــا وتنويــع 
المنتــوج مــن جهــة، واالنتقــال مــن اقتصــاد مدفــوع بتراكــم عوامــل االنتــاج الــى اقتصــاد مدفــوع بفعاليــة عوامــل 
االنتــاج مــن جهــة اخــرى. ومــن أســس هــذه االســتراتيجية  االصــاح الجبائــي ومواكبــة وتقويــة نســيج المقــاوالت 

الصغيــرة والمتوســطة لضمــان تنافســية أحســن لهــذا االخيــر.

وتتجلــى الرافعــات العمليــة فــي تحــول أدوار الدولــة مــن خــال تقويتهــا كمدبــر اســتراتيجي، حامــي ومنضــم وايضا 
تأكيــد اختيــار االنفتــاح التجــاري المعتمــد مــن طــرف المغــرب مــن حيــث تحكــم أمثــل لهــذا االخيــر مــن أجــل العمــل 

علــى أن يكــون هــذا االنفتــاح اختياريــا وليــس مفروضــا واســتغال االمكانــات المتاحــة بفضــل الجهويــة.
فــي هــذا الصــدد يقتــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية وضــع »ميثــاق التنميــة المســؤولة« ُيلــزم مســؤولية 

مجمــوع الفاعليــن والجهــات المعنيــة بمســألة تنميــة المغــرب والــذي يتوجــب حملــه مــن طــرف رئيــس الحكومــة.
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ويتكون هذا الميثاق من أربع محاور وهي ملخصة كالتالي:
أوال سياســات اقتصاديــة قويــة وطموحــة واســتباقية. هــذه السياســات االقتصاديــة تقتــرح بواســطة االليتيــن التي 
تحــدد شــكل السياســة االقتصاديــة للدولــة وهــي الميزانيــة والجبايــة، مواكبــة ارســاء النمــوذج الجديــد للتنميــة 
فيمــا يتعلــق بشــقه المالــي. وعلــى هــذا االســاس رحــب االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية باعتمــاد القانــون 
اإلطــار الجديــد بشــأن النظــام الجبائــي مؤخــرا، هــذا القانــون الــذي أفرزتــه المناظــرة الوطنيــة الثالثــة للجبايــات التــي 
انعقــدت بالصخيــرات ســنة 2019 واذ ينخــرط االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية فــي توجيهــات هــذه المناظــرة 
فإنــه سيســهر بــكل أمانــة علــى ترجمــة هــذا القانــون علــى أرض الواقــع مــع الحــرص خاصــة علــى احتــرام مبــادئ 
االنصــاف الجبائــي فــي تحصيــل الضرائــب والعدالــة االجتماعية باســتخدام العائــدات الجبائية في االصاح المنشــود.

يتعلــق المحــور الثانــي بالسياســات القطاعيــة مــن خــال تنســيق محكــم مــع تحقيــق انســجامها وتماســكها. وفــي 
هــذا الصــدد، تــم اقتــراح آليــات جديــدة للحكامــة كنظــام قيــادة قطاعيــة ومتعــدد القطاعــات مندمــج )مؤشــرات 
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــة أن تأخ ــات القطاعي ــذه السياس ــى ه ــب عل ــذا يتوج ــى ه ــاوة عل ــي( ع ــام معلومات ــع، نظ التتب
الوضــع الجديــد لاقتصــاد العالمــي والرؤيــة الجديــدة العالميــة للعمــل التــي أفرزتهــا االزمــة الصحيــة. وللمغــرب فــي 
هــذا اإلطــار عــدة جوانــب قــوة بالنظــر لســياق تشــكيلة ساســل القيــم العالميــة وإعــادة التوطيــن الصناعــي )بأوروبــا 

خاصــة(.

فبالفعــل اظهــرت االزمــة الصحيــة لكوفيــد 19 قــدرات المغــرب وضــرورة إعطــاء االولويــة لإلنتــاج المحلــي عبــر 
بديــل االســتيراد خاصــة واالبتعــاد تدريجيــا عــن الــواردات غيــر الضروريــة. وفــي هــذا الشــأن يتضــح أن تطويــر شــبكات 
ــة  ــيادة الطبي ــة الس ــرى لتقوي ــة كب ــه أهمي ــب أن نولي ــار يج ــة مس ــة والصيدل ــة واالدوي ــدان الصح ــي مي ــة ف صناعي
للبــاد. وهنــا يجــدر تثميــن التــزام المغــرب فــي هــذا االتجــاه مــن خــال التوقيــع مؤخــرا فــي حضــرة صاحــب الجالــة 
محمــد الســادس علــى سلســلة مــن االتفاقيــات التــي تــروم توفــر المغــرب علــى طاقــات صناعيــة وبيوتكنولوجيــة 
كاملــة ومندمجــة مرصــودة لصناعــة اللقاحــات ببادنــا. وفــي نفــس التوجــه يعتبـــر تطويــر مهــن جديــدة فــي 
االقتصــاد الرقمــي، االقتصــاد االخضــر واالزرق )اقتصــاد البحــر( فــي صميــم مجــاالت المســتقبل حيــث تحتــوي علــى 
َخزانــات عديــدة للفــرص فيقتــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية عــددا هامــا مــن السياســات القطاعيــة فــي 

مياديــن الفاحــة والصيــد البحــري واالقتصــاد الرقمــي والســياحة والتجــارة والصناعــة التقليديــة، الــخ.

المحــور الثالــث يخــص تطويــر المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة بواســطة عــدة ميكانيزمــات تســعى الــى متابعــة 
بالمقــاوالت  والرقــي  للبــاد  الصناعــي  النســيج  تنافســية  وتقويــة  مســتواه  ورفــع  الوطنــي  االقتصــاد  عصرنــة 
المبتكــرة. ويتعلــق األمــر بالقطيعــة الضروريــة والعاجلــة مــع اقتصــاد الريــع والزبونيــة واالحتــكار الذيــن يقوضــون 
القــدرات المقاوالتيــة للمغاربــة. وقــد تــم فــي هــذا الصــدد اقتــراح عــدة آليــات وميكانيزمــات منهــا »قانــون عصرنــة 

ــخ. ــة، ال ــة المقاوالتي ــق الرج ــة، لخل ــة مائم ــكار«، أدوات تمويلي ــتارت أب - االبت ــون »س ــاد« قان االقتص

وأخيـــرا يتعلــق المحــور الرابــع بالتهيئــة المجاليــة والمــوارد والتنميــة المســتدامة. ويتطلــع االتحــاد االشــتراكي 
ــل  ــتغال األمث ــى االس ــي ال ــي الرام ــود الوطن ــي المجه ــاهمة ف ــى المس ــدد ال ــذا الص ــي ه ــعبية ف ــوات الش للق



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

63

البــاد باعتمــاد تصــور يطبعــه ترشــيد اســتغال المــوارد  للمــوارد المائيــة والطاقيــة والبيئيــة التــي تزخــر بهــا 
والوســائل وفعاليــة واســتمرارية الخدمــات. وهــذا تماشــيا مــع تجويــد كل االشــكال المرتبطــة بالحكامــة الجيــدة 
علــى المســتويات النظريــة والمؤسســاتي والقانونيــة والتنظيميــة والعمليــة، انطاقا مــن التخطيط االســتراتيجي 

ــة. ــة المعني ــاالت الترابي ــر المج وتدبي

ــل  ــرض داخ ــب ان ُيع ــة يج ــد للتنمي ــوذج الجدي ــار النم ــي إط ــدرج ف ــذي ين ــذا ال ــؤولة« ه ــة المس ــاق التنمي إن »ميث
ترســانة تشــريعية وتنظيميــة )قوانيــن، مراســيم، قــرارات( واضحــة ومنســجمة مــن أجــل ضمــان فعالياتهــا وســرعة 

تنفيذهــا.

أ - السياسات االقتصادية
 سياسة المالية العامة

لقــد كانــت السياســة الماليــة العامــة دائمــا مســايرة للتقلبــات الدوريــة فإلــى حــدود االزمــة الماليــة لســنة 2008 
كان االنشــغال بالتوازنــات الماكــرون اقتصاديــة مصحوبــة بسياســة ماليــة تقشــفية مصبغــة اساســا بتقليــل الطلــب 
العمومــي وخفــض االســتثمار العمومــي، وكانــت آخــر ترجمــة لهــذه السياســة الماليــة فــي شــكل حــذف 15 مليــار 
درهــم مــن ميزانيــة االســتثمار لســنة 2013 فبممارســة سياســة ماليــة علــى شــكل »توقــف وانطلــق »بفاصــل 
ســنوي )ســنة علــى أخــرى( اظهــر التدبيــر المالــي غيــاب اي اطــار توقعــي علــى المــدى المتوســط )اطــار االنفــاق 
المتوســط االجــل( وهكــذا  مــن ســنة الــى االخــرى يتــم تدميــر مجهــودات االنطــاق لســنة خــال الســنة المواليــة 
فــي غيــاب مخطــط ســنوي متجــدد علــى المــدى المتوســط اذ الهــدف مــن هــذا التخطيــط المالــي يكمــن فــي 

اقامــة ممارســة معاكســة للــدورات االقتصاديــة علــى المــدي المتوســط وليــس الســنوي.

وبالفعــل نظــرا لإلجــراءات المعاكســة للتقلبــات الدوريــة ال يخشــى المغــرب الــرواج المحســوم علــى اعتبــار ضــرورة 
ســن سياســة ماليــة باهظــة الكلفــة فيمــا يتعلــق باالســتثمار فعــدم احتســاب االنتــاج المــازم للقطــاع غيــر 
المهيــكل يســمح بهامــش عجــز ومديونيــة ال يهــدد التوازنــات الماكــرو اقتصاديــة اال إذا انــدرج االنفــاق العمومــي 
فــي تزايــد نمــط عيــش الدولــة. وعــاوة علــى هــذا فــان تاريــخ التضخــم علــى مــد الســنوات الســت االخيــر يبــرز ان 

ــن 0,2٪ و ٪1,9.  ــذ 2009 بي ــراوح من ــد ت ــال. فق ــل االحتم ــون ضئي ــي يك ــر التضخم الخط

إن سياســة ماليــة معاكســة للتقلبــات الدوريــة كمــا هــو معمــول بهــا فــي انتعــاش مــا بعــد كوفيــد 19، يجــب ان 
ترتكــز علــى تســييل الديــون )monétisation de la dette( التــي يمثــل عبئهــا مــا يناهــز 13٪ اي قرابــة 30 مليــار 
درهــم. فمــن الجديــر االبتعــاد عــن جمــود السياســة النقديــة الحاليــة واال فــان تدابيــر االنعــاش لــن تؤتــي اكلهــا امــام 
ــار درهــم كرصيــد  ــار دهــم المســجل ســنة 2020 الــذي تنضــاف إليــه 20 ملي جســامة الرصيــد الســلبي ب 32 ملي
ايجابــي متوقــع بقانــون الماليــة لســنة 2020 لــم يتــم تحقيقــه. إننــا أمــام عجــز التمويــل مــن 54 مليــار دراهــم. وردة 

فعــل التراجــع تبقــى هــي نفســها: تباطــؤ الطلــب العمومــي. 

9  المصدر: تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي األوروبي بشأن الضرائب
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لكــن إذا كانــت الدولــة تحتــاج لمــوارد فــان بنــك المغــرب يفتــرض ان يكــون دراعهــا المســلح لكبــح المديونيــة بشــراء 
ســندات الخزينــة التــي يجــب إصدارهــا. ولــن يكــون المغــرب ال أول وال آخــر بلــد يــداول دينــه لــدى بنكــه المركــزي، 

وهــذا االخيــر يتوجــب أن يتقبــل تخفيــف االرتدوكســيا النقديــة ليتيــح اســتئناف النشــاط. 

وعليــه فــإن السياســة الماليــة المنشــودة يجــب ان جريئــة واســتباقية لتتمكــن مــن مواجهــة االثــار الســلبية لازمــة 
الصحيــة علــى االقتصــاد الوطنــي. ان إرســاء مخطــط واســع لاســتثمار العمومــي، اســتباقي وجريء يــروم تحديث 
ــى  ــة( أضح ــي خاص ــال الرقم ــة )مج ــة( والمتقدم ــة كأولوي ــاع الصح ــية )قط ــة االساس ــة االجتماعي ــات التحتي البني
ضــرورة قصــوى للمغــرب. فمــن بيــن الــدروس المســتخلصة مــن هــذه االزمــة القناعــة بضــرورة إعــادة تثميــن قطــاع 
الصحــة بتحريــره مــن االختــاالت التــي تســيء الــى تدبيــره. امــا فيمــا يتعلــق بتهيئــة ميزانيــة الســنوات القادمــة 
فمــن الحكمــة برمجــة عجــز مالــي يــدور حــول نســبة يمكــن تداركهــا )5٪ علــى ســبيل المثــال( وال نقتــرح االنخــراط 
فــي ســياق محمــوم لإلنفــاق العمومــي والتعاطــي للتبذيــر والتبديــد، بقــدر مــا ننشــد تخطيــط هــذا االنفاق بحســب 

أولويــات البــاد وخاصــة القطاعــات وترشــيد مــا يمكــن ترشــيده.

فيمــا يخــص تمويــل هــذا العجــز، يمتلــك المغــرب هامشــا لاشــتغال مــن حيــث المديونيــة وهــذا علــى الرغــم من أن 
مســتوى الديــن العمومــي مقارنــة بالناتــج الداخلــي الخــام يمكــن، حســب التقديــرات أن يتخطــى عتبــة ٪80. لــذا 
مــن االجــدر اللجــوء الــى الديــن العمومــي الداخلــي مــن خــال اســتخدام جــزء مــن التوفيــر الوطنــي علــى ســبيل 

المثــال وإقامــة عمليــة واســعة لاقتــراض الوطنــي.

 السياسة الجبائية
إن التظلمــات التــي تتوجــه نحــو النظــام الجبائــي الوطنــي معروفــة للجميــع : مثــل االقتطــاع الجبائــي المجحــف 
)بالنســبة لألســر والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة(، واالثقــال المتواليــة للضغــط الجبائــي علــى عامــل الشــغل، 
التركيــز الشــديد علــى الضريبــة علــى اأُلجــراء المصــرح بهــم ومقــاوالت القطــاع المهيــكل وشــعور دافعــي الضرائــب  
بعــدم الثقــة فــي االدارة الجبائيــة بــل و انخراطهــم فــي موقــف تحــد لهــا. وفــي هــذا الشــأن يثمــن االتحــاد 

ــة. ــد للجباي ــار الجدي ــون اإلط ــرار القان ــعبية إق ــوات الش ــتراكي للق االش

ويجــب علــى وجــه الخصــوص العمــل علــى تطبيــق بعــض التدابيــر ومنهــا: مراجعــة جــداول الضريبــة علــى الدخــل 
)IR( )خفــض الضغــط الجبائــي علــى الشــرائح الوســيطة ورفــع ســقف االعفــاء مــع إضافــة شــرائح جديــدة بالنســبة 
للدخــل المرتفــع(، إدمــاج ضريبــة تدريجيــة علــى الممتلــكات واالرث، إعــادة النظــر فــي المــاذات الضريبيــة التــي 

تكبــد الدولــة خســائر تفــوق 35 مليــار درهــم.

إصــاح الضريبــة علــى القيمــة المضافــة )TVA( ووضــع أدوات تحفيزيــة لدعــم البحــث والتطويــر وابتــكار المقــاوالت 
)قــروض ضريبــة للتطويــر والبحــث مثــا(. فمجمــوع هــذه التدابيــر يمكــن أن تمــد ميزانيــة الدولــة بمبالــغ قــد تصــل 
الــى 30 - 40 مليــار درهــم إضافيــة كل ســنة 9، يمكــن اســتعمالها كمــا يلي: 3/1 لاســتثمار العمومــي، 3/1 لتمويل 
الحمايــة االجتماعيــة المعممــة، 1/3 لتمويــل حفــظ تكاليــف المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة واالســر. ويقتــرح 
االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية بهــذا الصــدد تنزيــل مقتضيــات القانــون اإلطــار الجديــد الــذي ينظــم الجبايــة 
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ــاوالت  ــية المق ــم تنافس ــطي( ودع ــات الوس ــر )الطبق ــرائية لألس ــدرة الش ــة الق ــى تقوي ــوص عل ــد بالخص ــع التأكي م
الصغــرى والمتوســطة عبــر نظــام التحفيــزات واإلعانــات.

ب. تعزيز السياسات القطاعية وتحقيق تماسكها
بشــكل مســتعرض ترمــي اســتراتيجية النمــو الــى وضــع سياســات تهــدف )بــادئ ذي بــدء( إلــى القضــاء علــى قيــود 
ــددة  ــات المتج ــة والطاق ــي والصناع ــاع الفاح ــية كالقط ــات االساس ــي القطاع ــكار ف ــي باالبت ــى الرق ــة وال التنمي
والقطــاع المالــي. مــن جهــة أخــرى يتوجــب تقويــة جانــب حكامــة هــذه االســتراتيجيات مــن خــال العمــل علــى 

تنزيــل وتعزيــز وتســريع تنفيــذ االســتراتيجيات القطاعيــة.

فــي القطــاع الصناعــي علــى وجــه الخصــوص، هــذا القطــاع الــذي نراهــن عليــه إلحــداث القطيعــة، مــن الضــروري 
إعــادة النظــر فــي تصــور السياســة الصناعيــة علــى ضــوء التحــوالت واالنمــاط الجديــدة التــي تســتقر علــى مســتوى 
ساســل القيمــة العالميــة. فــي بعــض القطاعــات )صناعــة الســيارات، الطائــرات مثــا( واالســتفادة مــن إعــادة 
ــا. ويتوفــر المغــرب علــى مكامــن قــوة ال يســتهان بهــا )القــرب مــن االتحــاد  التوطيــن الصناعــي القــادم مــن أوروب
االوربــي، خاصــات التجربــة، أبــواب افريقيــا…( ليتمكــن مــن االنخــراط بصفــة مســتديمة فــي رفــع قيمــة وتجويــد 

نســبة اندمــاج اقتصــاده.

وبالمــوازاة مــع تطويــر هــذه القطاعــات الحيويــة واعتبــار لمــا خلفتــه االزمــة مــن عواقــب وخيمــة علــى هــذه 
االخيــرة، يجــب الســهر علــى التنويــع اقتصــادي وتطويــر الساســل الصناعيــة الجديــدة داخــل القطاعــات التــي يتوفــر 
فيهــا المغــرب علــى مكاســب تنافســية. فاألزمــة أظهــرت بــكل تأكيــد أن المغــرب يملــك مكامــن قــوة خاصــة فــي 
ــاع  ــارة، بالقط ــر، لإلش ــق االم ــا. ويتعل ــتفادة منه ــب االس ــي يتوج ــة الت ــار التجرب ــى آث ــتند عل ــل ويس ــض الساس بع
الزراعــي الغذائــي )الترويــج للعامــة التجاريــة المغــرب بالنســبة للمــواد الموجهــة الــى التصديــر، المنتجــات المحليــة، 
ساســل الفاحــة العضويــة »بيــو«، الــخ.(، قطــاع النســيج )صنــع الكمامــات(، والقطــاع الصيدالنــي )االدويــة( وصنــع 
االجهــزة والوســائل الطبيــة. وكذلــك قطــاع الخدمــات المبتكــرة مثــل التســليم الــى المنــزل، تجــارة القــرب، المنصــات 

الرقميــة للمهنييــن والحلــول التعاونيــة والمنصــات الرقميــة للتعليــم عــن بعــد.

قــدر  الوطنــي  االنتــاج  برفــع  االســتيراد«  »بديــل  إطــار  فــي  تنــدرج  ان  يجــب  المتوخــاة  الصناعيــة  المقاربــة  إن 
المســتطاع فيمــا يخــص الســلع المســتوردة عــادة مــن طــرف المغــرب. مــن أجــل ذلــك يجــب الســهر علــى ارســاء 
سياســة االفضليــة الوطنيــة ويبــدو مــن الــازم فــي نفــس االتجــاه القيــام بمراجعــة بعــض اتفاقيــات التبــادل الحــر 
لجعلهــا عادلــة ومتوازنــة أكثــر لبادنــا. عقــد اتفاقيــات جديــدة للتبــادل الحــر منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة األفريقيــة 
))ZLECA والمجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب افريقيــا )CEDEAO( علــى ســبيل المثــال، فالتوقيــع علــى مثــل 
هــذه االتفاقيــات اضحــى ضروريــا فــي إطــار توطيــد العاقــات المغربيــة - االفريقيــة وبهــدف تثميــن التكامــل بيــن 

ــاء  ــة بإنش ــة المتعلق ــد االحترازي ــع القواع ــم ويض ــذي ينظ ــون 18-15 ال ــة للقان ــوص التنفيذي ــن النص ــب س ــات. يج ــة المدفوع ــى رقمن ــة عل ــا المالي ــر التكنولوجي ــي أن تقتص 10 - ال ينبغ

التمويــل التعاونــي )التمويــل الجماعــي أو اإلقــراض الجماعــي( وتوســيع نطــاق إنشــاء منصــات رقميــة لهــذا النــوع. التمويــل الــذي مــن شــأنه أن ال شــك فــي مســاعدة الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي الوصــول إلــى مصــادر التمويــل بمــا يتماشــى مــع احتياجــات النمــو الخاصــة بهــم.
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ــن. الطرفي

ج .تدعيم مناخ االعمال وإنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة واالبتكار
٪99,4 مــن المقــاوالت المغربيــة، مقــاوالت صغــرى، ومتوســطة منهــا ٪86 مقــاوالت صغيــرة جــدا برقــم أعمــال 
ال يتعــدى 3 ماييــن درهــم. ولهــذه المقــاوالت خاصيــات متناقضــة فهــي، مــن جهــة، تمثــل 73 ٪ مــن مجمــوع 
ــن  ــل م ــاهم إال بأق ــض ال تس ــي النقي ــي وف ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوطن ــدى الصن ــم ل ــرح به ــن المص المأجوري
37 ٪ فــي تكويــن القيمــة المضافــة لمجمــوع المقــاوالت المغربيــة وال تشــارك إال ب 27 ٪مــن الصــادرات. وتعــرض 
عوامــل ضعفهــا الهيكلــي لخســائر متزايــدة ونســبة وفيــات عاليــة حيــث تختفــي كل ســنة أكثــر مــن 5000 مقاولــة 

و 50٪مــن تشــطيبات المقــاوالت تجــري خــال الخمــس الســنوات التــي تلــي والدتهــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمســاهمة الجبائيــة فأقــل مــن 1 ٪ مــن المقــاوالت تضطلــع بمــا يقــرب مــن 80 ٪ مــن عائــدات 
ــي  ــيج المقاوالت ــرف النس ــن ط ــي م ــوج الجبائ ــي المنت ــاهمة ف ــف المس ــرز ضع ــذا يب ــركات. وه ــى الش ــة عل الضرب
ــي  ــة ف ــتوى الهشاش ــة مس ــس خاص ــل تعك ــي، ب ــرب الضريب ــى الته ــط إل ــا فق ــود بن ــبة ال تع ــذه النس ــي. ه المغرب
الوســط المقاوالتــي فيمــا يخــص تراكــم رأس المــال. بالفعــل، رغــم عــدد مــن االنجــازات الهامــة التــي بــوأت بادنــا 
مواقــع محترمــة فــي الترتيبــات العالميــة مثــل ممارســة االعمــال التجاريــة للبنــك الدولــي، يبقــى منــاخ األعمــال 
ــل،  ــوج للتموي ــتثمرين كالول ــبة للمس ــرة بالنس ــات كثي ــكل اكراه ــذي يش ــاص ال ــل الخص ــت ثق ــرزخ تح ــرب ي بالمغ

ــة. ــاء اإلداري ــاء، واألعب ــات، القض ــار، الجباي العق

لهــذا يجــب التعجيــل باإلصاحــات علــى صعيــد جميــع المياديــن. ونقتــرح بهــذا الخصــوص خمســة محــاور تتعلــق 
ــز بقــاء المقــاوالت، خاصــة الصغــرى والمتوســطة: ــر وتعزي بتطوي

 إحــداث صدمــة مقاوالتيــة مــن خــال إطــاق برنامــج مكثــف يهــدف الــى   بــروز 200000 مقاولــة صغيــرة 	 
ــاريع  ــة المش ــر أو مواكب ــاء المباش ــك باإلنش ــنوات وذل ــدى 5 س ــى م ــدا عل ــر ج ــة صغي ــطة و10000 مقاول ومتوس
ــة المشــاريع الناشــئة  ــة لمواكب ــانة قانونيــة وتنظيمي ــور. نقتــرح ترس ــات التط ــي تتوفــر علــى إمكاني ــرى الت الصغ
ــن  ــة الممك ــدر الميزاني ــخ. وتق ــة… ال ــة االجتماعي ــن والحماي ــواق والتكوي ــى االس ــوج إل ــل والول )start up(، التموي
تخصيصهــا لهــذا البرنامــج ب 10 ماييــر درهــم مــن الميزانيــة العامــة و40 مليــار درهــم بواســطة القــروض المضمونــة 

مــن طــرف الدولــة.
 إصاحــات تنظيميــة ومؤسســاتية تــروم تبســيط المســاطر االداريــة للمقــاوالت. يقترح االتحاد االشــتراكي 	 

للقــوات الشــعبية »قانــون عصرنــة االقتصــاد« ويهــدف المحــور األول مــن هــذا القانــون الــى تحقيــق صدمــة تبســيط 
تنظيمــي لصالــح المقــاوالت تشــمل وضــع مجموعــة مــن المســاطر االداريــة الراميــة الــى إلغــاء معظــم التراخيــص 
واألذونــات وتعويضهــا بدفتــر تحمــات والتــزام بالنتائــج، باإلضافــة الــى رقمنــة هــذه األخيــرة. أمــا المحــور الثانــي 
لهــذا القانــون فينــص علــى وضــع ميثــاق جديــد لاســتثمار يحــل محــل ميثــاق 1995 الــذي أصبــح متجــاوزا وإصــدار 

11 - تغطي ال 263 حوضا مائيا ابرا للحدود )البحيرات واألنهار( ما يقرب من نصف سطح األرض. 145 تتقاسم هذه األحواض و 30 مرتبطة بها بالكامل.
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ميثــاق وطنــي للمقــاوالت الصغــرى وتحســين الولــوج إلــى عــدد مــن عوامــل االنتــاج )خاصــة العقــار( وإصاحــات 
مؤسســاتية ومحاربــة حقيقيــة للفســاد والجريمــة الماليــة.

 تجويد الولوج إلى الطلبية العمومية وخلق ميكانزمات األفضلية الوطنية عبر تقاسم فرص السوق.	 

ــتديمة  ــاميل المس ــن للرس ــدل أحس ــى مع ــل إل ــو التوص ــه ه ــدف من ــي.  واله ــل البنك ــى التموي ــوج إل ــد الول  تجوي
ــال: ــذا المج ــي ه ــرح ف ــداول. ونقت ــال المت ــدوق رأس الم ــتثمار ولصن لاس

 إنشــاء بنــك عمومــي لاســتثمار )BPI( للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة. بنــك يرافــق المقــاول مــن 	 
النشــأة الــي النضــج والبقــاء واالســتمرارية.

 تشــجيع االبنــاك الخصوصيــة علــى تمويــل االقتصــاد مــن خــال توســيع تشــكيلة منتوجــات التمويــل 	 
الموجهــة للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة. ومائمــة ومراجعــة نظــام الضمانــات مــن أجــل توجيهــه الــى حاجيــات 

وقــدرات الفاعليــن.
 إعادة تنشيط سوق الرساميل واستراتيجية جذب االدخار الخصوصي.	 

نقتــرح لتحقيــق جــذب ادخــار االشــخاص الذاتييــن إطاق وســائل أكثــر جاذبيــة مــن أجــل توفيــر الســكن مثــا، 
االنخــراط فــي التقاعــد االختبــاري والمكمــل والتأميــن علــى الحيــاة. فيمــا يخــص تمويــل المقــاوالت توجــد فــرص 
حقيقيــة جــذب االدخــار علــى شــكل ســندات باألمــد المتوســط والطويــل التــي يبــدو عرضهــا ال يرقــى الــى الطلــب. 
وبصفــة عامــة، يجــب أن تســتفيد تعبئــة التوفيــر مــن اتســاع رقعــة اســتخدام الحســابات المصرفيــة لتطويــر ســوق 
ثــان يمكــن للمدخريــن الصغــار مــن الحصــول علــى عائــدات أحســن مــن تلــك التــي تنتــج عــن الودائــع ألجــل. هــذا 
التوجــه يجــب أن يســتند علــى التكنولوجيــا الماليــة )fintech( 10 التــي تتيــح مزيــد مــن فــرص جــذب االدخــار أكثــر 

ممــا توفــره الشــبكة البنكيــة التقليديــة.

د - تهيئة المجال والموارد والتنمية المستدامة
مــن المؤكــد ان التحكــم فــي المصــدر المائــي والمصــدر الطاقــي، وتدبيــر المجــال الترابي عامــة والفضــاءات القروية 
يكتســي صبغــة هامــة ويقتضــي اختيــارات اســتراتيجية علــى جميــع المســتويات خاصــة فيمــا يتعلــق بالسياســات 
العامــة التــي تصــب فــي االنظمــة الفاحيــة واالختيــارات الطاقيــة والمعدنيــة وتدبيــر االنظمــة االيكولوجيــة، 

والمناطــق المناخيــة االحيائيــة الكبيــرة، بالخصــوص التــي تصنــف فــي الطبقــات القاحلــة والشــبه قاحلــة.

ومــن حســن الحــظ أن المغــرب يعــد مــن البلــدان القليلــة التــي تحظــى بامتاكهــا سلســلة مواردهــا المائيــة كاملــة 
حيــث يوفــر عليهــا هــذا كل نــزاع مرتبــط بالميــاه االقليميــة العابــرة للحــدود11، ولكــن ال يجــب ان يحجــب هــذا االمتيــاز 

حقيقــة االجهــاد المائــي التــي نواجهــه.

لذلــك فنــذرة المــوارد المائيــة بالمغــرب والتبعيــة الطاقيــة حيــال الســوق الخارجية )95 ٪ مــن الحاجيات المســتوردة( 
باإلضافــة لسياســة تهيئــة المجــال الترابــي، تعتبــر الرهانــات االســتراتيجية الكبيــرة الثاثــة التــي يتوجــب علــى 

مواجهتهــا خــال الســنوات القادمــة.
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إن تقويــة تنافســية كل فضــاء وفعاليــة جميــع أنشــطة التنميــة يجــب أن تكــون مصاحبــة لهــدف التنميــة العادلــة 
وهــذه االخيــرة تقتضــي اعــادة تنشــيط جميــع اشــكال التضامــن بيـــن المجــاالت الترابيــة وبداخلهــا.

لــذا فــان الجهــود المبذولــة والتنســيق المرتبــط بهــا يجــب ان تســتجيب للتطلــع الــى نظــرة شــمولية واستكشــافية 
معــا للتوصــل الــى غايــات التنميــة االقتصاديــة والبشــرية المســتدامة المنشــودة. ان تهيئــة الفضــاءات ال يمكــن ان 
تنــدرج فــي المواصلــة التاريخيــة ألنشــطة االنســان وآثارهــا علــى األرض مــا لــم تعتمــد علــى تشــاور واســع لتحكــم 

جماعــي فــي المســتقبل.

ختامــا، يجــب التأكيــد، فــي ســياق كل التحــوالت التــي يعرفها االقتصــاد العالمي المؤثــرة يقينا فــي اقتصادنا، على 
الجانــب الرئيســي للسياســة االقتصاديــة التــي ســيتم اقتراحهــا: اعــادة صياغــة دور الدولــة فــي شــقه االقتصــادي، 
فمهامهــا كمنظــم واســتراتيجي ومخطــط يتوجــب تقويتهــا. فالدولــة مطالبــة بســن سياســة »التدخــل الذكــي« 
الــذي يجــب ان يســهر علــى دعــم قــدرة اقتصادنــا علــى مواجهــة المنافســة الدوليــة وحمايــة فــي الفئــات الســكانية 

االكثــر هشاشــة.

وهــذا يقتضــي فــي البدايــة القيــام بسلســلة مــن االصاحــات المتعلقــة بمكونــات اإلطــار الماكــرو اقتصــادي 
كالسياســة الماليــة والسياســة الجبائيــة والسياســة النقديــة. وهــذا يســتوجب ايضــا اصاحــات لتحســين اليــد 
العاملــة ومهاراتهــا ومنــاخ االعمــال والنهــوض باالبتــكار ودعــم القطاعــات االســتراتيجية عبــر سياســة صناعيــة 
مائمــة تطــوي بالخصــوص إنعــاش انفــاق االســتثمار مــن بنيــة تحتيــة متقدمــة وتشــجيع نســيج اقتصــادي مركــب.

إن لهــذه االصاحــات ضــرورة اساســية فــي ســبيل الدفــع بالمقــاوالت الخاصــة الــى االســتفادة مــن الفــرص الجديــدة 
المتاحــة مــن طــرف االســواق العالميــة. ونجــاح البــاد فــي بلــوغ ذروتهــا. نخــص بالذكــر تســريع مجهــودات تحســين 
ــب  ــق مناص ــى خل ــدرة عل ــر ق ــطة االكث ــرة والمتوس ــاوالت الصغي ــور المق ــأة وتط ــر نش ــي سييس ــال الت ــاخ االعم من

شــغل مؤهلــة. وهــذا يؤثــر أيضــا بصفــة إيجابيــة فــي تدفــق اإلســتثمارات األجنبيــة.
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السياسات االقتصادية والمالية

ــاءت  ــاق، ج ــاع االنف ــوارد وارتف ــاض الم ــبب انخف ــة بس ــة العمومي ــه المالي ــي من ــذي تعان ــط ال ــع الضغ ــوازاة م بالم
اثــار الوبــاء علــى التدبيــر المالــي للبــاد لتفــرض اعــادة تكييــف االولويــات قصــد وضــع المســائل الحرجــة لنموذجنــا 
التنمــوي فــي الواجهــة، ويتعلــق االمــر بالسياســة االقتصاديــة وهيمنة االقتصــاد الغيــر مهيكل والضعــف الهيكلي 

للنظــام الجبائــي العاجــز عــن تعبئــة مــوارد إضافيــة.

ــت  ــاي 2019 ارجع ــي م ــدة ف ــة المنعق ــة للجباي ــدورة الثالث ــال ال ــن خ ــف الفاعلي ــن مختل ــق بي ــم التواف ــل، رغ بالفع
االزمــة المترتبــة عــن تفشــي وبــاء كوفيــد - 19 الــى األمــام الــى التســاؤل للوقــوف علــى ســبب تأخــر االصاحــات 

ــا الجبائــي لفعاليتــه وجــدواه. الجبائيــة علــى فقــدان نظامن

I. التشخيص
1. النظام الجبائي

يعتمــد النظــام الجبائــي الوطنــي علــى المــوارد المســتخرجة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة للضريبــة علــى الدخــل 
ــل 88 ٪  ــة بالفع ــوارد الجبائي ــدى الم ــرة. فتتع ــر مباش ــة غي ــوارد الجبائي ــى الم ــة ال ــركات اضاف ــى الش ــة عل والضريب

ــة. ــة العام ــل الميزاني مداخي

لقــد تمكنــت المجهــودات المبذولــة مــن طــرف االدارة الماليــة مــن توســيع القاعــدة وتحســين المردوديــة وتطويــر 
مــوارد الخزينــة وهكــذا عرفــت المــوارد الجبالئيــة منحــى تصاعــدي مــا بيــن 2007 و2017 مــع فــارق متوســط مــن 6,7 
ماييــر درهــم، إضافــة إلــى ازديــاد عائــدات الضرائــب غيــر المباشــرة علــى عكــس اســتقرار نســبة المداخيــل الجبائيــة 

المباشــرة وانخفــاض الدخــل المرتبــط بالضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك فــي نفــس الفتــرة.

رغــم االنجــازات الهائلــة مــن حيــث تحســين منــاخ الماليــة واألعمــال وتطويــر التدبيــر المالــي عمومــا والتدبيــر الجبائي 
بالخصــوص، الزال نظامنــا الجبائــي بــرزخ تحــت ثقــل المشــاكل الهيكليــة التــي تعيــق وســيع الوعــاء تقلــص التركيــز 
ــم  ــا ل ــال أنن ــع الح ــي. وواق ــاد الوطن ــا االقتص ــر عليه ــي يتوف ــة الت ــدرات الحقيقي ــل للق ــتعمال االمث ــي واالس الجبائ

نتمكــن مــن ادمــاج عــدد مــن انشــطة القطــاع الغيــر المهيــكل وال مــن تحقيــق االنصــاف والعدالــة الجبائيــة.

)TVA( أ. الضريبة على القيمة المضافة
تشــير االرقــام المتعلــق بالضريبــة علــى القيمــة المضافــة علــى أهميتهــا فــي بنائنــا الجبائــي، وعلى ضرورة اســتحضار 
تأثيرهــا علــى المــوارد الماليــة للدولــة فــي أي إصــاح مرتقــب. كمــا ُيستشــف مــن هــذه األرقــام، حجــم التملــص 
الضريبــي والصعوبــات التــي تعتــري اإلدارة الضريبيــة ســواء فــي ضبــط الوعــاء أو فــي التحصيــل. ذلــك أن نشــاطات 

12- املصــادر: قانــون التســوية 2019/2018. تقريــر املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي عــن الضرائــب )2019( ؛ وثائــق قوانيــن املاليــة 2019 ، 2020 ، 2021 ؛ 
تقريــر بنــك املغــرب )2019( ؛ وثائــق وزارة املاليــة وثائــق املناظــرة الوطنيــة حــول الجبايــات )2019(.
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اقتصاديــة عديــدة تبقــى غيــر مشــمولة بهــذه الضريبــة، بفعــل اتســاع رقعــة القطــاع غيــر المهيــكل. كمــا يتبيــن أن 
إصــاح الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، ســيكون لــه الوقــع المباشــر والســريع، مــوازاة مــع تدابيــر إصاحيــة أخــرى، 

فــي إعطــاء دفعــة لعجلــة االقتصــاد، مــن خــال تشــجيع االســتهاك الداخلــي.
تذكير ببعض األرقام الرئيسية 12:

 150 مقاولة تؤدي 50 ٪ من رسوم القيمة المضافة.	 
ــار درهــم ســنة 	  ــر فــي النفقــات الجبائيــة )13,6 ملي ــة علــى القيمــة المضافــة تشــكل القســط األكب  الضريب
.)2020
 وصلــت مجمــوع مداخيــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة مــا يفــوق 67.2 مليــار درهــم )قانــون التصفيــة 	 

لســنة 2019(.
 االيرادات الصافية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بلغت 31,8 مليار درهم سنة 2019.	 

)IR ( ب. الضريبة على الدخل
إن نظــام الضريبــة علــى الدخــل يعانــي مــن اختــاالت كبيــرة بالمغــرب مــن حيــث انعــدام المســاواة فــي التطبيــق 
بيــن مختلــف الدخــول كمــا مــن حيــث عــدم مائمــة التكاليــف الضريبيــة لقــدرات دافعــي الضرائــب الحقيقيــة، ممــا 
يبــرز ضــرورة مراجعــة نظــام الضريبــة علــى الدخــل لتحقيــق العدالــة الجبائيــة والحفــاظ علــى الطبقــة الوســطى التــي 

تتأثــر بطريقــة مباشــرة مــن فــوارق التكاليــف هــذه.
بعض األرقام لتوضيح األزمة المتعلقة بالضريبة على الدخل:

 73 ٪ مــن الضريبــة علــى الدخــل متأتيــة مــن االقتطاعــات علــى األجــر، فــي حيــن أن الدخــل المهنــي يمثــل 	 
نســبة 5 ٪.

 معدل مساهمة االجير تتجاوز 5 مرات مساهمة المهني.	 
 3 % من المهنيين يؤدون 50 % من الضريبة على الدخل المهني.	 
 126 مقاولة تمثل %50 من الضريبة على الدخل المفروضة على األجور.	 
 	.)CESE 2019( 95 % من مداخيل الضريبة على الدخل متأتية من 11.47 ٪ من الملزمين 
 وصلت المداخيل الصافية الخاصة بالضريبة على الدخل 44.5 مليار درهم برسم سنة 2019.	 

)IS( ج. الضريبة على الشركات
بقــراءة دقيقــة ألرقــام الضريبــة علــى الشــركات نســتنتج لألســف مســتوى المطابقــة الجبائيــة لدافعــي الضرائــب 
ــر  مــع هشاشــة النســيج المقاوالتــي الوطنــي. وتبــرز جســامة التركــز الجبائــي. وهــذه الوضعيــة تغــذي أيضــا تبري

الســلطات الماليــة الرتباطهــا بنظــام الحــد االدنــى للضريبــة علــى الشــركات.
 1 ٪ من المقاوالت تؤدي 80 ٪ من ضريبتها على الشركات.	 
 84 مقاولــة تــؤدي 50 ٪ مــن الضريبــة علــى الشــركات، وهــذه المقــاوالت ال تمثــل اال 28 ٪ مــن مجمــوع 	 

رقــم األعمــال )2019(.
95 ٪ من إيرادات الضريبة على الشركات تصدر عن 6,12 ٪  من دافعي الضرائب.	 
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 شركة من أصل ثاثة خاضعين للضريبة على الشركات تصرح بعجز دائم )2019(.	 
 بلغت المداخيل المتعلقة بالضريبة على الشركات 54 مليار درهم سنة 2019.	 

 )TIC( د. الضريبة الداخلية لالستهالك
تمثــل الضريبــة الداخليــة لاســتهاك المــورد الثانــي مــن مجمــوع المداخيــل الجمركيــة )32 ٪ برســم ســنة 2020(. 
ومــع ذلــك فقــد انخفضــت مداخيــل الضريبــة الداخليــة لاســتهاك ب 8,4 ٪ ســنة 2020 مقارنــة مــع الســنة الســالفة 

لتبلــغ 26,9 مليــار درهــم.
تبــرز هــذه المعطيــات مســتوى مســاهمة الضريبة الداخلية لاســتهاك فــي المــوارد المالية للميزانيــة والهوامش 
التــي يمكــن اســتغالها لرفــع العائــدات المحصلــة فــي هــذه الفئــة. هــذا بــدون إغفــال العواقــب المباشــرة الحتمــال 

رفــع نقصــان اســتهاك المــواد المضــرة بالصحة.

هـ. النفقات الجبائية
ــة.  ــرف الدول ــن ط ــدة م ــة المعتم ــز الجبائي ــام الحواف ــية لنظ ــدة الرئيس ــم األعم ــن أه ــر م ــة تعتب ــات الجبائي إن النفق
فهــي تتيــح تخفيــض الضغــط الجبائــي بعــض المجموعــات أو بعــض االنشــطة. والقطاعــات االســتهاكية بهــدف 
تحســين تنافســيتها. ورغــم نبــل االهــداف التــي تدعــو الــى اعتمــاد هــذا النظــام فقــد أدى فــي الواقــع الــى إدامــة 
وضعيــة الريــع والــى تفاقــم الفــوارق بيــن القطاعــات االقتصاديــة والــى إنهــاك الماليــة العموميــة دون بلــوغ 

ــودة. ــداف المنش األه
ــم 	  ــار دره ــى 31.33 ملي ــى 2017 إل ــن 2007 إل ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــة خ ــات الجبائي ــط النفق ــل متوس وص
ســنويا،

ــاءات 	  ــكل إعف ــي ش ــرا، ف ــم 302 تدبي ــم، وته ــار دره ــى 28.9 ملي ــنة 2020 إل ــة س ــات الجبائي ــت النفق  وصل
ــة. ــهيات مالي ــة، وتس ــب جزافي ــوم، وضرائ ــقاطات، وخص ــات، وإس ــة، وتخفيض ــة أو مؤقت ــة أو جزئي كلي

 تحليــل توزيــع النفقــات الجبائيــة تبعــا لنــوع التدابيــر، يبيــن هيمنــة اإلعفــاءات الكليــة بنســبة 58.4 ٪، بمبلــغ 	 
16.8 مليــار درهــم، تليهــا التخفيضــات بنســبة 28.1 ٪، بمبلــغ 8.1 مليــار درهــم، ثــم اإلعفــاءات الجزئيــة أو المؤقتــة 

بنســبة 7.8 %، بمبلــغ 2.2 مليــار درهــم.
ــغ 13.6 	  ــوع الضريبــة كتالــي: الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 47 ٪ ، بمبل  تــوزع النفقــات الجبائيــة حســب ن

مليــار درهــم،  والضريبــة علــى الشــركات 17.6 ٪ ، بمبلــغ 5.07 مليــار درهــم،   والضريبــة علــى الدخــل 13.3 ٪ ، بمبلــغ 
ــات التســجيل  ــار درهــم، واجب ــغ 3.3 ملي ــة المفروضــة علــى عقــود التأميــن 11.7 ٪ ، بمبل ــار درهــم،  والضريب 3.8 ملي
والتنبــر 5.7  ٪ ، بمبلــغ 1.6 مليــار درهــم،  والرســم علــى االســتيراد 3.1  ٪ ، بمبلــغ  895 مليــون درهم، الرســوم الداخلية 
علــى االســتهاك 1.1  ٪ ، بمبلــغ 304 مليــون درهــم،  والضريبــة الخصوصيــة الســنوية علــى المركبــات 0.6 ٪، بمبلــغ  

171 مليــون درهــم.
 توزيــع النفقــات الجبائيــة حســب القطاعــات خــال ســنة 2020، يبيــن اســتفادة قطــاع العقــار بنســبة 20.2 ٪ 	 

13- 17 رسًما يحق للجماعات الترابية تحصيلها مباشرًة ، و 13 رسًما لصالحهم.
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)5.8 مليــار درهــم(؛ يليــه قطــاع األمــن واالحتيــاط االجتماعــي بنســبة 18.6 ٪ )5.3 مليــار درهــم(؛ وقطــاع الطاقــة 
بنســبة 13.1 ٪ )3.8 مليــار درهــم(؛ فقطــاع الصــادرات بنســبة 9.8 ٪ )2.8 مليــار درهــم(، ثــم الفاحــة والصيــد البحــري 

بنســبة 8.2 ٪ )2.3 مليــار درهــم(.

و. الجباية المحلية
يمثــل النظــام الجبائــي المحلــي أحــد الواجهــات األساســية للمنظومــة الضريبيــة الوطنيــة. ويغلــب عليــه فــي 
ــراءات  ــي إج ــاء وف ــد الوع ــي تحدي ــن ف ــدد المتدخلي ــى تع ــر إل ــة، بالنظ ــف المردودي ــد وضع ــع التعقي ــوم طاب العم
التحصيــل؛ وهــو مــا ينعكــس حتمــا علــى تطويــر المــوارد الماليــة للجماعــات الترابيــة، وعلــى امكانيــة تحقيــق 
برامجهــا وأهدافهــا التنمويــة؛ باإلضافــة إلــى مــا تشــكله مكونــات هــذه المنظومــة مــن ضغــط جبائــي علــى 
الملزميــن. وتتكــون المــوارد اإلجماليــة للجماعــات الترابيــة مــن: مــوارد ذاتيــة 13 ومــوارد محولــة مــن طــرف الدولــة، 
ومــوارد الضرائــب والرســوم المدبــرة مــن طــرف الدولــة لحســاب الجماعــات الترابيــة، باإلضافــة إلــى مــوارد اإلقتراضــات.

 تشــكل المداخيــل الضريبيــة برســم ســنة 2019، مــا نســبته 79 ٪ مــن المداخيــل اإلجماليــة للجماعــات 	 
الترابيــة.
ــوع 	  ــن مجم ــبة 43 ٪ م ــة نس ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــوج الضريب ــن منت ــة م ــات الترابي ــة الجماع ــل حص  تمث

مداخيــل الجماعــات الترابيــة برســم ســنة 2019. 
 بلغ إجمالي موارد الجماعات الترابية ما قدره 47.5 مليار درهم )قانون التصفية 2019(.	 
 بلــغ مجمــوع مــوارد الجماعــات الترابيــة مــن المداخيــل الضريبيــة برســم ســنة 2019، مــا قــدره 33.93 مليــار 	 
درهــم.

ــة لفائــدة الجماعــات الترابيــة نســبة 54 ٪ مــن مداخيــل هــذه األخيــرة؛ 	   تمثــل المــوارد المحولــة مــن الدول
ــة 2019(. ــون التصفي ــم )قان ــاالت واألقالي ــبة للعم ــات و93 ٪ بالنس ــبة للجه ــى 92 ٪ بالنس ــبة إل ــذه النس ــل ه وتص

 يتضمن النظام الجبائي المحلي :17 رسما تم الترخيص للجماعات الترابية بتحصيلها، و13 إتاوة لفائدتها.	 
ــنة 	  ــم س ــم برس ــار دره ــدره 28.8 ملي ــا ق ــة م ــات الترابي ــة للجماع ــرف الدول ــن ط ــدة م ــوارد المرص ــت الم  بلغ

.2019

2. القطاع البنكي واالسواق المالية
يعتبــر القطــاع البنكــي دعامــة مهمــة لتنميــة االقتصــاد الوطنــي وأداة أساســية فــي جــذب االدخــار وتمويــل 
ــاص  ــن امتص ــن م ــه تمك ــا ان ــر، كم ــد األخي ــال العق ــه خ ــى مردوديت ــي عل ــاع البنك ــظ القط ــد حاف ــتثمار. وق االس
صدمــة الجائحــة بفعــل التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات الماليــة؛ حيــث تجــاوب بنــك المغــرب مــع جميــع طلبــات 

ــوك. ــرف البن ــن ط ــة م ــل المقدم ــادة التموي إع

ــلبية  ــاالت االنعكاســات الس يتســم القطــاع البنكــي الوطنــي بغيــاب المنافســة وبوجــود مخاطــر التمركــز، واحتم
لألنشــطة الخارجيــة للمؤسســات خاصــة بإفريقيــا. باإلضافــة إلــى ارتفــاع حجــم الديــون المعلقــة األداء، وهــو تأثيــر 
ــم  ــم حج ــتمر تفاق ــال اس ــي ح ــي، ف ــي الوطن ــتقرار المال ــر االس ــع مخاط ــي، ليرف ــام البنك ــدود النظ ــاوز ح ــد يتج ق
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ــة. ــروض المؤجل الق

ــر ال  ــذا األخي ــأن ه ــي، ب ــاع البنك ــع القط ــن م ــدى المتعاملي ــائد ل ــل الس ــتمر التمث ــة، يس ــودات المبذول ــم المجه رغ
ينخــرط بالمســتوى المطلــوب، فــي تمويــل األفــراد والمقــاوالت، فــي ظــروف تســاعد علــى االدمــاج االقتصــادي. 

كمــا أن تراجــع أســعار الفائــدة الســيادية لــم يكــن لــه األثــر المباشــر علــى مراجعــة االبنــاك ألســعار فوائدهــا.

كمــا أن التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لمــا بعــد الجائحــة أصبحــت تفــرض مقاربــة متجــددة للسياســة النقديــة 
للمغــرب وأدوارا جديــدة للبنــك المركــزي، تتجــاوز حــدود تحقيــق اســتقرار األســعار واإلشــراف البنكــي؛ بــل المطلــوب 
اليــوم أن تشــمل تدخــات بنــك المغــرب: تشــجيع االســتثمار وتحقيــق التنميــة وتمويــل المقاوالت وفرض تنافســية 

حقيقــة فــي ســعر الفائــدة، تتــاءم مــع التوجــه الجديــد للبنــوك المركزيــة علــى المســتوى الدولــي. 
ــة ال  ــدم حقيقي ــة تق ــة االقتصادي ــي التنمي ــة ف ــاهمة البنكي ــة والمس ــات المصرفي ــة بالتعام ــام المتعلق إن األرق

لبــس فيهــا:
 وتضــم شــبكة القطــاع البنكــي 6388 وكالــة بنكيــة، و7025 شــباكا أوتوماتيكيــا، موزعــة علــى أنحــاء 	 

التــراب الوطنــي. كمــا يشــغل هــذا القطــاع 54.651 مــن المــوارد البشــرية المختلفــة.
 تفاقــم حجــم الديــون المعلقــة األداء للبنــوك، والتــي تجــاوزت 70 مليــار درهــم ســنة 2019، وذلــك بنســبة 	 

7.7 %مــن مجمــوع القــروض.
ــي 	  ــت ف ــبوقة، وصل ــر مس ــتويات غي ــى مس ــة إل ــوق النقدي ــي الس ــرب ف ــك المغ ــات بن ــم تدخ ــع حج  ارتف

غشــت 2020 إلــى 142.5 مليــار درهــم.
 عمــل البنــك المركــزي علــى توســيع الئحــة األصــول المقبولــة كضمــان لعمليــات التمويــل، ممــا مكــن مــن 	 

مضاعفــة حجــم التمويــل للبنــوك لينتقــل مــن 150 مليــار درهــم إلــى 450 مليــار درهــم.
 عمــد بنــك المغــرب خــال الجائحــة إلــى تخفيــض ســعر الفائــدة المرجعــي إلــى 1.5 ٪ عــوض 2.25 ٪. كمــا 	 

قــام بتخفيــف القواعــد االحترازيــة وبتحريــر 12 مليــار درهــم مــن الحســاب االحتياطــي لفائــدة مؤسســات االئتمــان.
 بلغــت القــروض الموزعــة فــي أواخــر ســنة 2019 مــا قــدره 968 مليــار درهــم، موزعــة بنســبة 48 ٪ لقطــاع 	 

الخدمــات، و45 ٪ لفائــدة الصناعــات والطاقــة والمــاء والبنــاء واالشــغال العموميــة، و7 ٪ للقطــاع األولــي.

3. المقاوالت والمؤسسات العمومية
ــا فــي التنميــة االقتصاديــة، ورافعــة أساســية فــي تنفيــذ  تلعــب المؤسســات والمقــاوالت العموميــة دورا مركزي
السياســات العموميــة، واالســتراتيجيات القطاعيــة، والتنميــة المجاليــة. إال أن التحــوالت التــي عرفهــا االقتصــاد 
الوطنــي، فــي ارتبــاط دقيــق بمنــاخ المــال واالعمــال علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي؛ والتحديــات الجديــدة 
التــي افرزتهــا الجائحــة؛ ومــا يســجل مــن ارتفــاع للنفقــات مقابــل تراجــع المــوارد الماليــة للميزانيــة العامــة؛ والمخاطــر 
التــي تهــدد الماليــة العموميــة بفعــل االرتفــاع المضطــرد لمديونيــة المؤسســات والمقــاوالت العموميــة؛ قــد 

فرضــت وعيــا جماعيــا بضــرورة مراجعــة شــاملة لهــذا القطــاع.
ــون 	  ــه 33.310 ملي ــا مجموع ــة م ــاوالت العمومي ــات والمق ــة للمؤسس ــة الموجه ــدادات المالي ــت االم  بلغ
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ــنة 2019. ــم س ــم برس دره
ــة برســم 	  ــات والمقــاوالت العمومي ــي ســترصد للمؤسس ــة الت ــادات المالي ــل االعتم ــن المرتقــب أن تص  م

ــون  ــي )قان ــتثمار العموم ــن االس ــل  35.6٪ م ــا يمث ــم، م ــار دره ــدره 81.9 ملي ــا ق ــنة 2021 م ــتثمار س ــات االس نفق
الماليــة 2021(.

ــى 	  ــنة 2017 إل ــت س ــث وصل ــدي، حي ــى تصاع ــة منح ــاوالت العمومي ــات والمق ــة المؤسس ــت مديوني  عرف
277.75 مليــار درهــم. وهــذا المنحــى المتطــور لــه انعكاســاته علــى قدرتهــا فــي إنجــاز مشــاريعها وتحقيــق 

االهــداف، خاصــة وأن 53.9 ٪مــن هــذه المديونيــة هــي بالعملــة الصعبــة.

II. المحور األول: إدراج اصالحات عميقة لروافد النظام الجبائي الرئيسية
ــة  ــرية المندمج ــة البش ــى التنمي ــد عل ــادي معتم ــاع اقتص ــى اق ــعبية عل ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــن االتح يراه
باســتعمال كل امكانيــات األنظمــة الماليــة والجبائيــة مــن خــال إصــاح عميــق منبثــق مــن التزامــه القــوي بالعدالة 

االجتماعيــة.

ــس  ــع نف ــا م ــتحيل جمعه ــص الهيكليــة المس ــا الجبائــي والنقائ ــق لهفــوات نظامن ــخيص الدقي ــى التش ــر ال فبالنظ
المقاربــات ونفــس االنظمــة القانونيــة ونفــس أشــكال التدخــل. فإننــا نؤمــن اننــا بحاجــة لصدمــة تحــدث قطيعــة مــع 
الشــكوك االعتياديــة فــي قــدرة عمــل السياســيين وتعيــد الثقــة فــي كفاءتنــا الجماعيــة، كل علــى مســتواه مــن 

أجــل:
ــام 	  ــة األرق ــى مصداقي ــح عل ــر واض ــع أث ــة م ــة العمومي ــاح المالي ــى اص ــة ال ــود الرامي ــي الجه ــتمرار ف االس

ــا. ــة به ــفافية اللصيق ــز الش ــة ركائ وتقوي
خفض الضغط الجبائي على الطبقة المتوسطة والحفاظ على قدرتها الشرائية.	 
تجســيد العدالــة الجبائيــة طبقــا لمبــدأ المســاهمة المنصفــة والتضامنيــة المتضمنــة فــي دســتور المملكــة 	 

ومنــذ يوليــوز 2021 فــي القانــون اإلطــار حــول الجبايــات.
تقييــم الــدور االقتصــادي للمقاولــة المغربيــة وتأهيلهــا للمســاهمة فــي خلــق الثــروة وتكريــس توزيعهــا 	 

المحكــم فــي إطــار االســتحقاق واالنصــاف
ماءمــة جبايتنــا الوطنيــة مــع التزامــات المغــرب الدوليــة واالخــذ باالعتبــار لرهانــات البــاد المســتقبلية ان 	 

لألفــراد أو للمؤسســات.
تبســيط وتوحيــد المســاطر لجعــل القطــاع المنظــم )االقتصــاد المهيــكل( أكثــر جاذبيــة لفاعليــن القطــاع 	 

الغيــر مهيــكل.
إخــراج المقــاوالت واألفــراد مــن حلقــة الريــع واالســتغال واالحتــكار للتوجــه نحــو حلقــة التنافســية واحترام 	 

المعاييــر ودفاتــر التحمــات وخلــق القيمة المضافــة االقتصاديــة واالجتماعية.
ــة 	  ــى الفعالي ــول ال ــدف الوص ــاح به ــن االص ــل لزم ــر أمث ــاء وتدبي ــيع الوع ــي وتوس ــز الجبائ ــف التمرك تخفي

والمردوديــة والمصداقيــة
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اســتعادة عاقــة الثقــة بيــن االدارة الجبائيــة والمواطنيــن، التأكيــد علــى احتــرام القوانيــن المشــتركة 	 
وتجســيد مبــدأ القــرب.

.جعل الثورة الجبائية محركا للتنمية والعدالة االجتماعية التي يصبو اليها مجموع المواطنين.	 

ولتحقيــق هــذه األهــداف يطمــح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية إلــى المشــاركة فــي اإلصــاح الجبائــي 
والمالــي باعتمــاد مقترحــات متماســكة ومندمجــة تــروم تقويــم ركائــز الجبايــة الوطنيــة، ترشــيد النفقــات الجبائيــة، 

تطويــر السياســة النقديــة وســير مؤسســات االتمــان وحكامــة المؤسســات العموميــة.

ويقتــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية تنزيــل القانــون اإلطــار الجديــد المنظــم للجبايــة بالتأكيــد علــى وجــه 
الخصــوص علــى القــدرة الشــرائية لألســر )الطبقــة الوســطى( وتقويــة تنافســية المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة 

عبــر نظــام للتحفيــزات والمســاعدات.

1. ضريبة القيمة المضافة
ــا نؤمــن داخــل االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية ان الهــدف مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة يجــب أن  إنن
يتمحــور حــول إرســاء حيــاد الضريبــة علــى القيمــة المضافــة التــام، اقامــة جبايــة متدرجة تضمــن العدالــة االجتماعية 
وتقــوي التضامــن بيــن مختلــف فئــات المجتمــع، اعتمــاد شــفافية أكبــر فيمــا يخــص معاييــر توزيــع عائــدات الضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة بيــن الجماعــات الترابيــة، توســيع دائــرة األنشــطة االقتصاديــة التــي تدخــل فــي حقــل 
اختصاصــات الجبايــة، حمايــة الطبقــة الوســطى بالحفــاظ علــى قدرتهــا الشــرائية ولبلــوغ كل هــذا نحتــاج الــى اتخــاذ 

تدابيــر واضحــة وعاجلــة .

أ. تدابير أفقية 
 تبسيط وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة حول أربع نسب:

 تطبيق 0 ٪ على الموارد االساسية مع إعادة ترتيب الئحة منتوجاتها.	 
 إعادة النظر في معدل االثمان المخفضة والنسبة العادية لضريبة القيمة المضافة.	 
 زيادة تسعيرة خاصة للمواد والمنتجات الفاخرة.	 
 التصــدي بــكل حــزم ومســؤولية للتاعــب فــي الفواتيــر واالقــرارات المنقوصــة، ســواء بالنســبة لألنشــطة 	 

الداخليــة أو عنــد االســتيراد، ومــا يترتــب عنهــا مــن تهــّرب ضريبــي َيُضــر بالمــوارد الماليــة للدولــة.
مراجعة نظام الموازنة التناسبية سواء األفقية أو العمودية.	 

ب. تدابير تحفيزية تجاه االشخاص الذاتيين لتحسين مستوى عيش المواطنين.
 حــذف الضريبــة علــى القيمــة المضافــة حــول القــروض الخاصــة بالســكن، والتــي ال تتجــاوز قيمتهــا 1.5 	 

ــم. ــون دره ملي
 تخفيض سعر الضريبة على عمليات بيع وتسليم األعمال والتحف الفنية.	 
 تطبيق »السعر المخفض« على عمليات بيع تذاكر الولوج للمتاحف وقاعات السينما والمسارح. 	 
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 رفــع عتبــة المســاحة المغطــاة المعفــاة مــن المســاهمة االجتماعيــة للتضامــن المطبقــة علــى مــا يســلمه 	 
الشــخص لنفســه مــن مبنــى معــد للســكن الشــخصي مــن: »تســاوي أو تقــل عــن 300 متــر إلــى 400 متــر مربــع.

 تطبيق »السعر المخفض« على عمليات نقل المسافرين.	 

ج. تدابير تحفيزية حيال المقاوالت واالستثمار
 تطبيق »السعر المخفض« على عمليات نقل البضائع.	 
 إقــرار نســبة 0 ٪ للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بالنســبة لألنشــطة والمعــدات والمنتجــات التــي تدخــل 	 

فــي إطــار البحــث العلمــي واالبتــكار.
 تحمــل الدولــة للضريبــة علــى القيمــة المضافــة للمــواد األوليــة المســتوردة التــي تدخــل فــي سلســة 	 

اإلنتــاج )فــي إطــار دعــم تنافســية المقــاوالت(.
 تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة ورفع مستوى اإلرجاعات.	 

2. الضريبة على الدخل
مــن أهــداف االصــاح الجبائــي كمــا جــاء فــي القانــون اإلطــار وكمــا يدفــع بــه االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية 

منذ عــدة عشــريات:
 الحفاظ على الطبقة المتوسطة من خال تخفيض الضغط الجبائي على األجراء.	 
 إعادة النظر في نسبة وقاعدة التضريب بهدف ماءمة التكاليف مع خصوصية الدخل.	 
 تحقيق التوازن بين الضرائب المفروضة على رأس المال وتلك المطبقة على العمل.	 
 توسيع الوعاء من خال إدماج أكبر للمهنيين والتجار الكبار.	 

هذه الغايات خالل الخمس سنوات القادمة، نقترح اتخاذ تدابير عملية تتمثل فيما يلي:
 رفــع شــريحة الدخــل المْعفــاة مــن الضريبــة مــن 30.000 إلــى 50.000 درهــم بالنســبة لمجمــوع الدخــل 	 

الــذي حصــل عليــه الخاضــع للضريبــة خــال الســنة.
 خصــم النفقــات التــي يتحملهــا األشــخاص الطبيعيــون مــن الضريبــة علــى الدخــل المهنــي )مثــل مصاريــف 	 

الدراســة والتطبيــب وغيرهــا(.
 ربط حصص الضريبة على الدخل بنسبة التضخم.	 
ــن 	  ــل ع ــى الدخ ــة عل ــن الضريب ــم م ــن والمقاوميــن وذوي حقوقه ــاء المحاربي ــن وقدم ــاء المتقاعدي  إعف

ــنويا. ــم س ــن 100.000 دره ــا ع ــل مجموعه ــي يق ــا، الت ــي حكمه ــرة ف ــول المعتب ــور والدخ األج
 مراجعــة األشــطر الضريبيــة بالنســبة للخاضعيــن للضريبــة برســم الدخــول الفاحيــة لتشــمل الفاحيــن الذين 	 

يحققــون رقــم أعمــال ســنوي برســم هــذه الدخــول مــا بيــن 1 مليــون و5 ماييــن درهــم.
ــة 	  ــي الضريب ــادة ف ــع الزي ــل، م ــى الدخ ــة عل ــدي للضريب ــعر التصاع ــبة الس ــي ونس ــدول الضريب ــة الج  مراجع

ــة(. ــل إضافي ــة دخ ــال إدراج فئ ــن خ ــة )م ــور المرتفع ــى األج عل
 اعتبــار الدخــل األســري كأســاس فــي احتســاب القاعــدة الضريبيــة، وماءمــة نســب الخصــم الخاصــة بهــا 	 
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ــار نفقــات الدراســة والتطبيــب ونفقــات التحمــات العائليــة. لتأخــذ بعيــن االعتب

3. الضريبة على الشركات
إن الجبايــة تعتبــر محــدد أساســيا للتنافســية، ولذلــك نقتــرح إصاحــا جبائيــا يتيــح االســتثمار والخضــوع لإللــزام 

الضريبــي كمســؤولية اجتماعيــة، عبــر:
 تأهيل المقاولة الوطنية من خال المساهمة في خفض كلفة اإلنتاج.	 
 توسيع الوعاء وقاعدة الملزمين. 	 
 مائمة المنظومة الضريبية مع طبيعة النشاط االقتصادي للمقاولة.	 
 تخفيف التركيز الضريبي.	 

ولبلوغ هذه األهداف خالل الخمس سنوات القادمة، نقترح التدابير العملية التالية:
 تطبيــق نســب تصاعديــة للحــد األدنــى للضريبــة علــى الشــركات بالنســبة للمنشــآت التــي تصــّرح بعجــز دائــم 	 

لســنوات عديــدة، وذلــك فــي أفــق إلغــاء هــذا المقتضــى مــوازاة مــع توســيع الوعــاء.
 إيــاء أهميــة خاصــة للمقاولــة الناشــئة، خاصــة الصغيــرة منها والمتوســطة العاملــة في المجــال الصناعي، 	 

والتقنيــات الحديثــة ، والبحث العلمــي واالبتكار.
 ضبــط أفضــل للوعــاء الضريبــي مــن خــال تعزيــز آليــات الرقابــة والتدقيــق وتجميــع المعطيــات وتبادلهــا بيــن 	 

مختلــف مصالــح اإلدارة المالية.
 مراجعــة الجــدول الضريبــي ونســبة الســعر التصاعــدي للضريبــة علــى الشــركات، مــع تخفيــض النســبة األكثر 	 
ارتفاعا.

 تأطيــر الســلطة التقديريــة لــإلدارة الضريبيــة فــي احتســاب النفقــات المدرجــة فــي التصاريــح الخاصــة 	 
بالشــركات والمهــن المقننــة.

)TIC( 4. الرسوم الداخلية على االستهالك
مــن أولويــات االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية تعبئــة أرصــدة إضافيــة للخزينــة باســتغال الهوامــش الممكنــة 
ــة  ــة الداخلي ــإن الضريب ــذا، ف ــى. وهك ــات الدوليــة المثل ــع الممارس ــي م ــام الجبائــي الوطن ــا وماءمــة النظ لجبايتن
علــى االســتهاك كان يــراد تطبيقهــا طبقــا لمضمــون إنشــائها وخاصــة مســاهمتها فــي تخفيــض اســتهاك اآلليات 
والســلع التــي تضــر مباشــرة بصحــة المواطنيــن، ممــا يكــون لــه انعكاســات إيجابيــة علــى تكاليــف العــاج الصحــي. 

وبهــذا الصــدد، نقتــرح:
 الرفع من الحد األدنى للضغط الجبائي على المنتجات المتضمنة لنسب عالية من الملح والسكر،	 
 رفع نسب التضريب المطبقة على المنتجات التي لها أثر سلبي مباشر على البيئة،	 
 الرفع من الحد األدنى للضغط الجبائي على السجائر واألنواع األخرى من التبغ،	 
 الرفع من الحد األدنى للضغط الجبائي على الكحول. 	 
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5. تدابير جبائية ومالية جديدة لتحسين واستدامة اإليرادات )المداخيل(
ــتغال كل  ــال اس ــن خ ــة م ــة للخزين ــوال إضافي ــة أم ــى تعبئ ــات ال ــذه االقتراح ــر ه ــتراكي عب ــاد االش ــدف االتح يه
الهوامــش الممكنــة فــي نظامنــا الضريبــي، وترشــيد النفقــات، وتوحيــد الجهــود، وتجويــد التدخــات االفقيــة 

والعموديــة المرتبطــة باالختصاصــات المتنوعــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة.
 تعميــم آليــة اإليــداع االلكترونــي للفواتيــر والوثائــق التــي تقــوم مقامهــا مــن طــرف الممونيــن، علــى 	 

جميــع اإلدارات والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاوالت العموميــة والشــركات التابعــة لهــا، مــن أجــل ضمــان 
احتــرام آجــال األداء القانونيــة أو التنظيميــة والتعاقديــة.

ذات 	  المديريــات  دمــج  عبــر  بالماليــة،  المكلفــة  الحكوميــة  للســلطة  اإلداري  الهيــكل  تنظيــم  إعــادة   
االختصاصــات المتكاملــة، وماءمــة تمثيليتهــا مــع التقطيــع الجغرافــي المعتمــد مــن حيــث الجهــات واألقاليــم.

 الرفــع مــن موثوقيــة ومقروئيــة األرقــام الخاصــة بالمديونيــة، حيــث أن المعطيــات الرقميــة الخاصــة 	 
ــة بفعــل غيــاب الحســابات  ــة بصفــة عامــة ومديونيــة الخزين ــز بيــن مديونيــة الدول بالديــن العمومــي ال تفيــد التمي
ــر  ــف التقاري ــي مختل ــواردة ف ــام ال ــن األرق ــجام بي ــق االنس ــع تحقي ــوازاة م ــه، م ــب تدارك ــا يج ــو م ــدة«، وه »الموط

الصــادرة عــن المديريــات التابعــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة.
ــك 	  ــة الضريبيــة، وذل ــب إصــاح المنظوم ــل فــي قل ــة وفعاليــة التحصي ــع اإلشــكاالت المرتبطــة بنجاع  وض

مــن خــال التفكيــر فــي إحــداث »وكالــة وطنيــة للتحصيــل« تمكــن مــن تجميــع الكفــاءات المتخصصــة فــي مجــال 
التحصيــل، وتوحيــد األنظمــة المعلوماتيــة لمختلــف المتدخليــن فــي هــذه العمليــة؛ وذلك بهــدف تجــاوز الصعوبات 

التــي تواجــه اإلدارة الماليــة فــي اســتكمال مختلــف مراحــل التحصيــل واســتخاص الواجبــات الضريبيــة
ــون 	  ــي القان ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــال القانوني ــرام اآلج ــي احت ــي ف ــس االيجاب ــتمرار النف ــى اس ــرص عل  الح

التنظيمــي للماليــة، وفــي تبســيط مقروئيــة االرقــام، بمــا يحقــق مبــدأ الصدقيــة التــي نــص عليهــا المشــرع، 
ــات  ــس اآلن، للمواطن ــي نف ــن ف ــا يضم ــتورية؛ وبم ــا الدس ــام بأدواره ــى القي ــريعية عل ــلطة التش ــاعد الس ــا يس وبم

والمواطنيــن حقهــم فــي الوصــول إلــى المعلومــة الماليــة وإغنــاء النقــاش العمومــي حولهــا. 
فــي 	  توطينهــا  وإعــادة  المشــتركة،  بالتكاليــف  المتعلقــة  للنفقــات  المرصــودة  االعتمــادات  تخفيــض   

قطــاع. بــكل  الخاصــة  الســنوية  الميزانيــات 
 إخضــاع اعتمــادات جميــع الحســابات المرصــدة ألمــور خصوصيــة وجميــع مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة 	 

مســتقلة لمقاربــة نجاعــة األداء؛ باإلضافــة إلــى الفصــول الميزانياتية التي تخــص التكاليف المشــتركة والتخفيضات 
واالرجاعــات الضريبيــة والنفقــات الطارئــة والمخصصــات االحتياطيــة ونفقــات الديــن العمومــي

 إيــاء أهميــة بالغــة لقانــون التصفيــة مــن حيــث الدراســة والمصادقــة، لمــا لــه مــن أهميــة دســتورية 	 
وقانونيــة تمكــن مــن التحقــق مــن مــدى التــزام الحكومــة بالترخيــص البرلمانــي أثنــاء تنفيــذ القانــون المالــي. كمــا 
تســاعد فــي فهــم واســتقراء المعطيــات الرقميــة الخاصــة بالماليــة العموميــة، علــى ضــوء افتحــاص نجاعــة األداء، 

لمختلــف القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات العموميــة الــذي تقــوم بــه المفتشــية العامــة للماليــة.
 وقــف االنزيــاح التدريجــي لبعــض مــوارد ونفقــات الدولــة نحــو الحســابات الخصوصيــة للخزينــة، مــع تقليــص 	 

ــة بمــوارد ونفقــات الميزانيــة  عددهــا وخفــض مجمــوع المــوارد وســقف التحمــات التــي تتــم مــن خالهــا، مقارن
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العامــة. خاصــة فــي ظــل تطــور مداخيــل هــذه الحســابات بفعــل ترحيــل األرصــدة المتراكمــة واســتفادة بعضهــا مــن 
مداخيــل تتجــاوز نفقاتهــا المبرمجــة.

التدبيــر 	  بهــدف  مســتقلة  بصــورة  المســيرة  الدولــة  مرافــق  بمــوارد  الخاصــة  للتوقعــات  أفضــل  تأطيــر   
خلقهــا. مــن  المتوخــاة  النتائــج  وتحقيــق  المالــي  لتوازنهــا  االســتراتيجي 

 تحســين نســبة اإلنجــاز الخاصــة بمكــون االســتثمار فــي الميزانيــة العامــة، مــن خــال رفــع القطاعــات 	 
الوزاريــة والمؤسســات العموميــة، إليقــاع تنفيــذ البرامــج وأجــرأة المشــاريع المبرمجــة.

6 - تقليص النفقات الجبائية وترشيد نظام التحفيز
هدفنــا هــو الحــد مــن الريــع والتفــاوت بيــن القطاعــات االقتصاديــة واســتنزاف الماليــة العموميــة دون تحقيــق 
المنتظــر وتأطيــر المنظومــة التحفيزيــة مــن خــال تقليــص االســتثناءات وإلغــاء اإلعفــاءات واالمتيــازات الضريبيــة 
ذات األثــر والقيمــة المضافــة المحــدودة؛ باعتبارهمــا أحــد المداخــل األساســية إلصــاح نظامنــا الضريبــي. ولبلــوغ 

هــذا الهــدف، نحــن فــي حاجــة لتدابيــر واضحــة وعاجلــة:

أ. تدابير أفقية ومؤسساتية:
 إلغــاء اإلعفــاءات »الدورية-المناســباتية« )les amnisties fiscales( التــي ُتْقــِدم عليهــا اإلدارة الضريبيــة، 	 

بمــا يحقــق العدالــة والمســاواة بيــن مختلــف الملزميــن.
 تقييــم قبلــي وَبعــدي لمختلــف أشــكال النفقــات الجبائيــة ودراســة َوْقعهــا علــى النســيج االقتصــادي 	 

ــر. ــاس األث ــة لقي ــات مضبوط ــق آلي ــغل، وف ــب الش ــداث مناص ــى إح ــي وعل واالجتماع
 مواصلــة المجهــود الخــاص بدراســة وتقييــم التدابيــر االســتثنائية واالعفــاءات وترميزهــا، وتجويــد تقديمها 	 

في الوثائق المرفقة بقانون المالية. 
 التحــول التدريجــي فــي دعــم المقــاوالت، نحــو مقاربــة تعتمــد علــى نظــام إعانــات مــن الميزانيــة العامــة 	 

عــوض اإلعفــاءات الضريبيــة.
 تحديد سقف أقصى في الميزانية العامة للدولة، يخصص للمنظومة التحفيزية.	 
 إدماج كل القطاعات واألنشطة االقتصادية في دائرة التضريب. 	 
ــدارك الخصــاص التنمــوي والفــوارق بيــن الجهــات واالقاليــم، مــن خــال 	  ــى ت  توجيــه النفقــات الجبائيــة إل

ــغل. ــب الش ــق مناص ــة وخل ــة المضاف ــداث القيم ــي إح ــاهمة ف ــزات المس ــى التحفي ــكاز عل االرت

       ب. التدابير المتعلقة باألشخاص الذاتيين الرامية إلى تحسين مستوى عيش المواطنين:
اعتمــاد مقاربــات متجــددة لدعــم األســر مــن خــال االســتهداف المباشــر، مــوازاة مــع تطويــر نظــام الســجل 	 

االجتماعــي الموحــد.

       ج. تدابير تحفيزية حيال المقاوالت واالستثمار:
 إعــادة توجيــه النفقــات الجبائيــة نحــو القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة اقتصاديــا واجتماعيــا، مــع 	 

إيــاء أهميــة خاصــة للمقــاوالت الناشــئة وتلــك العاملــة فــي مجــاالت البحــث واالبتــكار، وفــي التكنولوجيــات 
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ــددة، ــات المتج ــي الطاق ــال وف ــام واالتص ــة لإلع الحديث
 توجيــه آليــات الدعــم إلــى مبــادرات التكويــن والتكويــن المســتمر لليــد العاملــة متوســطة المؤهــات 	 

والفئــات السوســيو-مهنية الهشــة،
 ربــط أشــكال التحفيــز واالســتفادة مــن النفقــات الجبائيــة بمســتوى االمتثــال الضريبــي، والمســؤولية 	 

االجتماعيــة للمقاولــة واحتــرام قانــون الشــغل،
 اســتحضار البعــد التعاقــدي )نمــوذج دفتــر التحمــات(، حــول األهــداف واألجنــدة الزمنيــة لألجــرأة فــي كل 	 

أشــكال الدعــم والتحفيــز الــذي تقدمهمــا الدولــة للمقــاوالت.

7. الجباية المحلية:
يعتبــر االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية أن تطويــر مــوارد الجماعــات الترابيــة أضحــى ضــرورة ملحــة قصــد 
ــر: ــذا عب ــى ه ــة. ويتأت ــاالت الترابي ــات والمج ــرية بالجه ــوارد البش ــدرات والم ــة الق ــي وتقوي ــر المحل ــين التدبي تحس

 إضفــاء الوضــوح والتبســيط علــى النظــام الجبائــي المحلــي مــن خــال تقليــص الرســوم المحليــة ودمجهــا 	 
ضمانــا للفعاليــة.  

ــات 	  ــات والجماع ــه للجه ــة الموج ــي للدول ــم المال ــع الدع ــي توزي ــدة ف ــس المعتم ــي االس ــر ف ــادة النظ  إع
ــة. الترابي
 تنمية موارد الجماعات الترابية من خال توسيع الوعاء ونجاعة األداء.	 
 االرتكاز على اآللية الضريبية من أجل تحقيق الجاذبية للجهات والجماعات الترابية.	 
 توفير ظروف االلتقائية الممكنة بين الضرائب الوطنية والنظام الجبائي المحلي.	 

من أجل تحقيق هذه األهداف يقترح االتحاد االشتراكي اإلجراءات والتدابير التالية:
ــاح العقاريــة، والتنصيــص عليهــا 	  ــر الضريبــة علــى الدخــل الخاصــة باألرب ــع المحلــي علــى تدبي  إضفــاء الطاب

ــات الجماعــات الترابيــة. ــون المتعلــق بجباي فــي القان
ــا 	  ــتفيد منه ــي تس ــة الت ــوارد المالي ــة للم ــة أو األفقي ــواء   العمودي ــبية س ــة التناس ــام الموازن ــة نظ  مراجع

ــة. ــات الترابي الجماع
 إعــادة النظــر فــي تشــكيل اللجــان المحليــة المختصــة بالبــث فــي الشــكايات المتعلقــة بالجبايــات المحليــة 	 

بشــكل يدعــم قــدرة الفاعــل الترابــي علــى القيــام بمهامــه علــى الوجــه المطلــوب.
 التخفيــف مــن الجــزاءات والزيــادات والغرامــات تشــجيعا للملــزم علــى االنخــراط الطوعــي فــي المنظومــة 	 

الجبائيــة.
 مراجعة ازدواجية التدبير الجبائي )إحصاء/ تصريح(.	 
 الغاء الضريبة المهنية تشجيعا لاستثمار.	 
 تقليــص عــدد الرســوم والجبايــات، وتجميعهــا حــول واحــدة موجهــة للنشــاط االقتصــادي وأخــرى موجهــة 	 
للعقــار.

 مراجعــة حصــة الجهــات مــن عائــدات الرســوم المفروضــة للجماعــة )رســم الخدمــات الجماعيــة والرســم 	 
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ــواد المقالــع(. المفــروض علــى اســتخراج م
 تخويــل المدبــر الجبائــي المحلــي صاحيــة ابــراء الملــزم مــن مبالــغ الجــزاءات والزيــادات والغرامــات، خاصــة 	 

وأنــه هــو مــن ُيحدثهــا. 
 توســيع الوعــاء الجبائــي عبــر تقليــص اإلعفــاءات، مــع مراجعــة قواعــد وعــاء بعــض الرســوم المحليــة 	 

تحصيلهــا. عمليــات  وتحســين 
 دعــم صاحيــات الجماعــات الترابيــة بهــدف المســاهمة فــي ضبــط القطــاع غيــر المهيــكل وإخضاعــه 	 

للتضريــب.

III. المحور الثاني: السياسة المالية ومؤسسات السلف
ــة  ــر االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية مــن األهميــة بمــكان إعــادة النظــر فــي السياســة الماليــة الوطني يعتب

ــة التطــور والتنميــة. قصــد جعلهــا رافعــة أساســية إلــى جانــب أخــرى لتحريــك عجل
ففيمــا يتعلــق بالنظــام البنكــي المغربــي، مــن الضــروري مراجعــة اســتراتيجية تدخلــه بإعــادة النظــر فــي األولويــات 

علــى المــدى المتوســط والطويــل بطريقــة تمكــن مــن تقويــة:
-شفافية األبناك لمساهمة أكثر في تنمية االقتصاد الوطني.

-التنافــس علــى مســتوى القطــاع البنكــي خاصــة مــن خــال تطويــر نشــاطات الخدمــات قصــد التحــرر مــن التبعيــة 
للمــوارد الناتجــة عــن وســاطة القــروض.

انطاقــا مــن هــذا يقتــرح الحــزب تدابيــر مندمجــة تصــب فــي اتجــاه عصرنــة هيــاكل وتقنيــات العمــل البنكــي 
وضمانــات تفاعــل عريــض مــع البيئــة االجتماعيــة مــن جهــة والمنــاخ المقاوالتــي مــن جهــة أخــرى.

أ. تدابير أفقية:
 الســهر علــى احتــرام األبنــاك للقواعــد المعمــول بهــا فــي مجــال محاربــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 	 

المعتمــدة مــن طــرف مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وذلــك تفاديــا لتراجــع 
تصنيــف المغــرب فــي هــذا المجــال.

ــة للســلطات الماليــة ومؤسســات االئتمــان والهيئــات 	   التعجيــل بإخــراج ميثــاق يحــدد االلتزامــات المتبادل
المعتبــرة فــي حكمهــا، وشــركات التحصيــل، حــول القواعــد الدنيــا الواجــب احترامهــا فيما يخــص الخدمــات المقدمة 

وحقــوق الزبنــاء وحمايــة المعطيــات الشــخصية طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل.
ــة 	  ــركات المدرج ــع الش ــاهل م ــدم التس ــم، وع ــة القي ــم ببورص ــي تت ــات الت ــفافية التعام ــى ش ــرص عل  الح

فــي التزاماتهــا اتجــاه زبنائهــا، وكــذا التصاريــح التــي يجــب ان تقــوم بهــا طبقــا للمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي 
هــذا المجــال.

 مواصلــة اإلصاحــات الخاصــة بتحريــر ســعر صــرف الدرهــم بنــاء علــى دراســات األثــر، ومــوازاة مــع اســتعادة 	 
ــم  ــة متحك ــج سياس ــى نه ــد عل ــع التأكي ــر، م ــة للتصدي ــة الموجه ــاش اإلنتاجي ــة وانتع ــات الماكرو-اقتصادي التوازن

فيهــا فــي مجــال دعــم القــدرات الشــرائية للمواطنيــن.
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 إعــادة النظــر فــي االســتراتيجية االقتصاديــة والمهــام المنوطــة بالبنــك المركــزي لتشــمل تمويــل االقتصــاد 	 
عبــر شــراء ســندات الخزينــة أو إعــادة شــراء الديــن علــى مســتوى الســوق الثانــوي.

 إدخــال عينــة أوســع مــن آليــات الحمايــة مــن تقلــب وعــدم اســتقرار أســعار الصــرف، وأســعار الفائــدة وأســعار 	 
المــواد األوليــة.

ــن 	  ــة وع ــطة البنكي ــاوالت واألنش ــل المق ــن تموي ــاص ع ــر خ ــة بتقري ــون المالي ــة بقان ــق المرفق ــز الوثائ  تعزي
ــة. ــة ذات الصل ــج الوطني ــذ البرام ــتوى تنفي مس

 تعزيــز أدوار المركــز المغربــي للوســاطة البنكيــة وتيســير الولــوج لخدماتــه وضمــان مجانيتهــا لألفــراد 	 
        والمقــاوالت.

        ب. التدابير المتعلقة باألشخاص الطبيعيين:
 تســقيف ســعر الفائــدة المطبقــة علــى القــروض الممنوحــة للســكن الرئيســي، وعلــى تمويــل الشــركات 	 

الصغيــرة جــدا والصغيــرة، فــي حــدود ِضعــف ســعر الفائــدة الرئيســية.
 تدليل شروط فتح الحسابات البنكية من أجل تحسين ولوج الفئات الفقيرة إلى المعامات البنكية.	 
 مواصلــة المجهــودات المبذولــة فــي تنفيــذ السياســة الوطنيــة للشــمول المالــي، وتغطيــة الجماعــات 	 

ــة. ــات المالي ــى الخدم ــوج إل ــط الول ــد نق ــرف تواج ــي ال تع ــة الت الترابي
 حمايــة الزبنــاء عبــر تعزيــز الشــفافية حــول المصاريــف البنكيــة وتواريــخ القيمــة، وتســهيل الحركيــة البنكيــة 	 

وتســليم شــهادة رفــع اليــد علــى الضمانــات، وتقديــم كافــة التســهيات المرتبطــة بتأجيــل أداء المســتحقات، 
وتســهيل تحويــل الحســابات والعمليــات المرتبطــة بهــا.

 إجباريــة اللجــوء إلــى األداء االلكترونــي والحســابات البنكيــة فــي كل الخدمــات االجتماعيــة التــي تقدمهــا 	 
الســلطات العمومية.

 رفــع ســقف مبلــغ المنازعــات التــي تكتســي فيهــا قــرارات المركــز المغربــي للوســاطة البنكيــة طابــع 	 
للبنــوك. بالنســبة  اإللزاميــة 

         ج. التدابير المتعلقة بالمقاوالت:
 الســهر عــل احتــرام االلتزامــات المتبادلــة للدولــة والقطــاع البنكــي الخاصــة بتمويــل صنــدوق دعــم المبــادرة 	 

المقاوالتيــة، والــذي ُرصــد لــه مبلــغ 6 ماييــر درهــم علــى 3 ســنوات )1+ مليــار مــن صندوق الحســن الثانــي للتنمية(.
 العمــل علــى تيســير الشــروط اإلجرائيــة الســتفادة كل أصنــاف المقــاوالت مــن التمويــل فــي إطــار منظومة 	 

الضمانــات العموميــة للقــروض البنكية.
 	 )Mobile banking( ــل ــك المتنق ــة والبن ــة الرقمي ــرورات المالي ــي لض ــي والتنظيم ــار القانون ــة اإلط  ماءم

ــادرة فــي هــذا القطــاع. مــن أجــل المواكبــة ودعــم االبتــكار والمب
 مواجهة الديون المتعثرة لألبناك باعتماد التسنيد.	 
 تشجيع المقاولة الوطنية على استخدام آليات التمويل البديلة،	 
 مراجعــة النســب المئويــة التــي تقتطعهــا البنــوك، كمصاريــف عــن الخدمــات التــي تقدمهــا بمناســبة 	 
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.)Remboursement par affacturage( الضريبيــة  االرجاعــات 
 إحــداث إطــار تنظيمــي تحفيــزي مــن أجــل تحســين تدبيــر المخاطــر، وتنميــة رأس مــال المخاطــر ورأس مــال 	 

االســتثمار، كآليــات لتمويــل المقــاوالت قيــد اإلحــداث أو المقاوالت الناشــئة.
 بــث الحيويــة فــي ســوق األســهم مــن خــال خفــض الضريبــة علــى فائــض قيمــة األســهم المدرجــة وخفض 	 

مصاريــف الدخــول إلــى البورصــة وتشــجيع اللجوء إلى األســهم.

IV. المحور الثالث: حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية
فــي ضــوء الــدور الهيكلــي للمؤسســات والمقــاوالت العموميــة فــي تنميــة البــاد، مــن الضــروري معالجــة 
االختــاالت الهيكليــة التــي تحــول دون تطــور المقــاوالت والمؤسســات العموميــة، ســواء فــي الجانــب القانونــي 

ــة. ــع الدول ــة م ــة المالي ــي العاق ــة، أو ف ــتراتيجية والحكام ــادة االس ــي القي ــاتي، أو ف والمؤسس

مــن الضــروري أيضــا تحديــد هــدف تحســين ربحيــة )rentabilité(المحفظــة العموميــة مــن أجــل تثميــن أفضــل 
prin- )لمــوارد الخزينــة. وســيعطي هــذا مؤشــرا قويــا للفاعليــن االقتصادييــن فيمــا يتعلــق بمبــدأ مثاليــة أو تفــرد 
cipe d’exemplarité de l›État actionnaire( الدولــة المســاهمة. وفــي هــذا اإلطــار، نقتــرح اإلجــراءات التاليــة:

 تحييــن النظــم األساســية واإلطــار القانونــي المنِظــم لســير المؤسســات والمقــاوالت العموميــة وتثميــن 	 
ممتلكاتهــا، كمقدمــة للــورش اإلصاحــي الخــاص بالمؤسســات والمقــاوالت العموميــة، باعتبارهــا رافعــة لتنزيــل 

األوراش المســتقبلية للنمــوذج التنمــوي الجديــد.
 وضــع أجنــدة زمنيــة محــددة إلعــادة هيكلــة بعــض المؤسســات والمقــاوالت العموميــة ذات الطابــع 	 

ــن  ــجام بي ــق االنس ــية ويحق ــا األساس ــى ومهامه ــا يتماش ــة، بم ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــتراتيجي والرهان االس
مختلــف فروعهــا ومجــاالت تدخلهــا.

 مواصلــة اإلصاحــات الراميــة إلــى تحســين الحكامة والشــفافية المتعلقــة بتدبير المؤسســات والمقاوالت 	 
ــة ومؤسســاتها،  ــر نمــاذج واقعيــة »لعقــد البرنامــج«، تَؤِســُس لجيــل جديــد مــن التعاقــد بيــن الدول العموميــة عب

وتســاهم فــي تطويــر أفضــل للشــراكة والتكامــل بيــن القطــاع العــام والخــاص.
 تأطيــر المــدة الزمنيــة المخصصــة للتفــاوض بيــن الحكومــة والمنشــأة العموميــة، مــن خــال تحديــد ســقف 	 

زمنــي لتوقيــع أو تجديــد »عقــود البرامــج«.
ــة ذات 	  ــات العمومي ــاوالت والمؤسس ــى المق ــة عل ــة بالوصاي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــراف الس ــرورة إش  ض

ــع غيــر التجــاري، وتمكينهــا مــن األســس القانونيــة والتنظيميــة واإلداريــة التخــاذ المَتَعيــن فــي: التســمية  الطاب
ــة. ــه والمراقب والتوجي

والمقــاوالت 	  للمؤسســات  االســتثمارية  والبرامــج  المخططــات  بيــن  االنســجام  ضمــان  علــى  الحــرص   
القطــاع. الحكومــة فــي  التــي تحددهــا  العموميــة  السياســات  العموميــة، مــع 

 اعتمــاد تشــريعات تســتجيب لديناميــة مكونــات المحفظــة العموميــة، بمــا يســاهم فــي فعاليــة ونجاعــة 	 
بالمؤسســات والمقــاوالت  الخاصــة  التصفيــة  أو  باإلحــداث والتحويــل والتفويــت، والحــل  المرتبطــة  العمليــات 

العموميــة.
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 إجباريــة إرفــاق مقترحــات إحــداث المؤسســات أو المقــاوالت العموميــة أو أحــد فروعهــا، بدراســة الجــدوى 	 
ودراســة األثــر، تفاديــا لتداخــل االختصاصــات وتكــرار المهــام فــي نفــس القطــاع أو فــي نفــس المجــال الترابــي.

 تحديــد شــروط تعييــن ممثلــي الدولــة والقطاعــات الحكوميــة فــي األجهــزة التقريريــة للمؤسســات والمقــاوالت 	 
العموميــة وتعزيزهــا بمتصرفين مســتقلين.

 تنفيــذ خطــة عمــل اســتراتيجية لتعزيــز مقاربــة النــوع فــي التعييــن فــي مناصــب التدبيــر والمســؤولية، وضمــان 	 
حضــور أكبــر للنســاء فــي األجهــزة التداوليــة للمؤسســات والمقــاوالت العموميــة.

 نشــر تقاريــر »المفتشــية العامــة للماليــة« المرتبطــة بمهــام الرقابــة الماليــة أو افتحــاص المشــاريع للمؤسســات 	 
والمقــاوالت العموميــة فــي إطــار المهــام التــي تقــوم بهــا.

 إعــادة تنظيــم وتوزيــع مكونــات المحفظــة العموميــة وفــق مجموعــات متجانســة، فــي أفــق تجميــع أو توحيــد 	 
تلــك التــي لهــا نفــس االختصاصــات أو تتقاطــع فــي مجــاالت تدخلهــا مــع القطاعــات الوزاريــة الوصيــة، أو التــي تفتقــد إلــى 

مــوارد ذاتيــة أو لهــا قيمــة مضافــة متواضعــة.
ــة، 	  ــاذج االقتصادي ــد للنم ــور جدي ــق منظ ــة وف ــاوالت العمومي ــات والمق ــتثمارية للمؤسس ــج االس ــيد البرام  ترش

البرامــج واالســتثمارات ذات القيمــة المضافــة  يأخــذ بعيــن االعتبــار أولويــات المقاولــة والمؤسســة العموميــة فــي 
واالقتصاديــة. االجتماعيــة 

 يقظــة أكبــر اتجــاه مديونيــة المؤسســات والمقــاوالت العموميــة، والعمــل علــى تحويــل بنيتهــا نحــو الديــن 	 
الداخلــي، مــع تأطيــر أكبــر لتكاليــف االســتغال والقــروض التــي تلجــأ إليهــا مــن أجــل تمويــل أنشــطتها وبرامجهــا 

االســتثمارية.
 إعــادة ضبــط التحويــات المتبادلــة بيــن الدولــة والمؤسســات والمقــاوالت العموميــة وفــق منظــور جديــد يأخــذ 	 

ــة باإلمــدادات الماليــة  ــج المؤسســات المعنيــة، وقيمتهــا المضافــة االقتصاديــة أو االجتماعيــة، مقارن ــار نتائ بعيــن االعتب
ــة  ــبه جبائي ــوم ش ــن الرس ــة أو م ــابات الخصوصي ــن الحس ــة أو م ــة العام ــن الميزاني ــر م ــكل مباش ــا بش ــتفيد منه ــي تس الت

ــا. المرصــودة لفائدته
 إصــاح نظــام المراقبــة الماليــة للدولــة علــى المؤسســات والمقــاوالت العموميــة وفــق منظــور متكامــل يحــدد 	 

بشــكل واضــح مســؤولية المتدخليــن، ويعيــد رســم دور الدولــة »كمســاهم«؛ مــع تحمــل هــذه األخيــرة لمســؤوليتها فــي 
تصفيــة مخــزون الضريبــة علــى القيمــة المضافــة لفائــدة المؤسســات والمقــاوالت العموميــة.

 اســتحضار البعــد الجهــوي والتنميــة المجاليــة فــي المخططــات االســتراتيجية وأشــكال تدخــات المؤسســات 	 
ــة. ــة للحكوم ــات العمومي ــتراتيجية والسياس ــارات االس ــس االختي ــذي يعك ــكل ال ــة، بالش ــاوالت العمومي والمق

 إعــادة النظــر فــي التوزيــع المجالــي للمؤسســات والمقــاوالت العموميــة خــارج محــور جهتــي الربــاط والــدار 	 
ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــط عل ــي َتنش ــك الت ــبة لتل ــة بالنس ــاء، خاص البيض

ــد 	  ــى الصعي ــة عل ــاوالت العمومي ــي للمق ــور المتنام ــة بالحض ــر المرتبط ــر المخاط ــدة لتدبي ــة جدي ــاد منهجي  اعتم
ــة، ــة محين ــرات احترازي ــى مؤش ــة عل ــع ُمؤسس ــات لليقظــة والتتب ــال آلي ــن خ ــك م ــي والقــاري، وذل اإلقليم

  تأطيــر التعيينــات فــي مناصــب التدبيــر والمســؤولية للمؤسســات والمقــاوالت العمومية، وفق منظور يســتحضر 	 
البعــد التعاقــدي فــي تحقيــق األهــداف والنتائــج والتقييــم وترتيب اآلثــار عليها.



المقاوالت الصغيرة والمتوسطة والصغرى

لتحليــل بيئــة األعمــال بالنســبة للمقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة المغربية،اخترنــا 
مقاربــة واقعيــة تســتند إلــى جمــع المعطيــات الميدانيــة، إضافــة إلــى المشــاورات مــع عــدد مــن رؤســاء مقــاوالت 
صغيــرة جــدا ومقــاوالت صغيــرة ومتوســطة ومــع خبــراء. لألســف الشــديد، فــإن الماحظــة النهائيــة تتوافــق مــع 
انتظاراتنــا، وهــي أن  منــاخ األعمــال فــي المغــرب ليــس مناســبا لخلــق المقاولــة وتطويرهــا. وهكــذا، بالرغــم مــن 
أهميــة المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة التــي تمثــل 93 % مــن النســيج اإلنتاجــي 
والمبــادرة الخاصــة فــي المغــرب مــن ناحيــة، وكثــرة البرامــج المتفرقــة والمجــزأة الموجهة للمقــاوالت الصغيــرة جدا 
والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة مــن ناحيــة أخــرى، تبيــن أن اســتراتيجية المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت 

الصغــرى والمتوســطة فشــلت فشــا متعــدد األبعــاد..

باختصــار، يمكننــا أن نعلــن، فــي ضــوء التقــدم الملتبــس، عــدم فاعليــة السياســات واالســتراتيجيات المعتمــدة 
فــي العقــود األخيــرة. ويرجــع ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى غيــاب التقائيــة هــذه السياســات وبــطء التطبيــق 

ــة. ــي الحكام ــاكل ف ومش

ولإلجابــة عــن هــذه اإلشــكالية، نقتــرح مقاربــة مبتكــرة، شــاملة وأكثــر تكامــا علــى المــدى المتوســط. وهــذا يمــر 
بالضــرورة عبــر إحــداث قطيعــة تدريجيــة مــع النمــوذج الحالــي.

I. تشخيص الوضعية 
إشــكالية المقــاوالت الصغيــرة والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة معقــدة وتتطلــب مقاربــة شــاملة. وهكــذا، 
فــإن العيــب األول هــو التصنيــف الغريــب للمقــاوالت فــي ميثــاق المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة. هــذا التصنيــف 
الكمــي عــادي وبســيط لكونــه: تصنيــف عــام وال يأخــذ فــي االعتبــار خصوصيــات أنشــطة المقــاوالت الصغيــرة 
والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة. تصنيــف ينطلــق مــن معطيــات إحصائيــة غيــر دقيقــة بســبب القطــاع غيــر 
المهيــكل.. كمــا أنــه تصنيــف ال يأخــذ بعيــن االعتبــار إال مــا هــو منجــز وليــس اإلمكانــات، وهــو مــا يســتبعد فعليــا 

المقــاوالت الناشــئة. 

وتعمــل المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة فــي بيئــة معقــدة مقســمة إلــى ثاثــة 
ــاور : مح

1. المحور المؤسساتي
أ. إعداد التراب الوطني

إن عزلــة بعــض المراكــز الحضريــة المتوســطة أو الصغيــرة، وضعــف البنيــة التحتيــة والخدمــات العموميــة الــذي 
ينضــاف إليــه نقــص التكويــن تفســر انتشــار قطــاع أولــي بدائــي و/ أو تجــارة ذات قيمــة مضافــة هزيلــة. فــي هــذه 
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المراكــز، كل هاتــه العوامــل ال تســاهم فــي تطويــر المقــاوالت الصغيــرة والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة، وهــو 
مــا يتســبب بالتبعيــة فــي البطالــة والهجــرة..

ب. اتفاقات التبادل الحر والتموقع على الصعيد الدولي
مــن أجــل االنخــراط فــي االتجــاه العالمــي الــذي تمليــه اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة والعولمــة، وقــع 
المغــرب العديــد مــن اتفاقيــات التبــادل الحرمــع العديــد مــن البلــدان والفضــاءات االقتصاديــة اإلقليميــة. كان مــن 
المنتظــر أن تكــون هــذه االتفاقيــات بمثابــة رافعــات للنمــو االقتصــادي وتحســين مســتوى معيشــة المواطــن مــن 
خــال توفيــر فرصــة حقيقيــة تحفــز النســيج االقتصــادي وبالتالــي المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى 

والمتوســطةعبر مضاعفــة الفــرص الصناعيــة الجديــدة، ونقــل الكفــاءات والولــوج إلــى األســواق الدوليــة.

غيــر أن الواقــع مختلــف تمامــا لألســف الشــديد. أدت اتفاقيــات التبــادل الحــر إلــى منافســة غيــر عادلــة، كمــا أن 
ــاوالت  ــى مق ــت إل ــة، تحول ــر مهيئ ــت غي ــي كان ــطة، الت ــرى والمتوس ــاوالت الصغ ــدا والمق ــرة ج ــاوالت الصغي المق

مســتوردة لتلبيــة الطلــب المحلــي..

ــكنا  ــا مس ــت عاج ــة أصبح ــازات مختلف ــى امتي ــا عل ــر حصوله ــرب عب ــي المغ ــتقرت ف ــي اس ــة الت ــركات األجنبي الش
للبطالــة الهيكليــة مســتفيدة فــي ذلــك مــن األجــور المنخفضــة. أفضــل المؤشــرات هــي مســتوى احتياطياتنــا مــن 
العمــات األجنبيــة وميــزان الميــزان التجــاري. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد تبيــن أن اإلشــعاع الموعــود لـــ »صنــع فــي 

المغــرب« علــى المســتوى العالمــي كان مجــرد وهــم..

ج. الثقافة والنظام التعليمي
بحكــم أن الثقافــة كانــت مهمشــة فــي اســتراتيجيات التنميــة فــي المغــرب، فإننــا نعتقــد أن سياســات تنميــة ريــادة 

األعمــال فشــلت فــي تقديــر تأثيــر الثقافــة علــى ديناميــة األعمــال فــي بادنــا.

ــن  ــل م ــوى القلي ــيون س ــول السياس ــم ي ــرى، ل ــدان األخ ــارب البل ــن تج ــا م ــتوحاة غالب ــج المس ــن البرام ــا م وانطاق
ــن  ــع ع ــن تداف ــي حي ــة، ف ــا نخبوي ــي تعتبره ــة والت ــن المقاول ــس م ــي تتوج ــة الت ــة المغربي ــام للخصوصي االهتم

ــورة. ــل خط ــر أق ــذي يعتب ــور ال ــل المأج ــام العم نظ

 وفضــا علــى ذلــك، حتــى إذا كان البعــض يتغلــب علــى ثقافــة الخــوف مــن المخاطــرة التي تغرســها البيئة األســرية، 
فــإن الغالبيــة إمــا تنجــذب إلــى االنتهازيــة بغــرض تحقيــق الربــح الســريع والقصيــر األجــل، أو إلــى نمــوذج مقاوالتــي 
عفــا عليــه الزمــن وقيمتــه المضافــة ضعيفــة، مــع حكامــة تعــزز علــى المــدى الطويــل الئحــة المقــاوالت الصغيــرة 
جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة التــي تعمــل فــي القطــاع غيــر المهيــكل، وتخلــق مناصــب شــغل هشــة، 

بدخــل الكفــاف، ومقــاوالت ســريعة الــزوال.

ويعــزز النظــام التعليمــي اســتمرارية هــذه الثقافــة. والتذبــذب الــذي يميــز سياســاتنا لــم يــؤد إلــى تفاقــم عجزنــا عــن 
إنتــاج خريجيــن مؤهليــن حامليــن ألفــكار مبتكــرة فــي ريــادة األعمــال، علــى الرغــم مــن وفــرة العــرض فــي برامــج 

التكويــن المفككــة حــول ريــادة األعمــال ألنهــا منفصلــة عــن عالــم األعمــال..
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2. المحور األفقي 
أ. الدولة واإلدارات العمومية

يعتبــر دور الدولــة وأجهزتهــا التنفيذيــة حاســما فــي المجــال االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي الــذي يؤثــر على 
مبــادرة ريــادة األعمــال وخلــق واســتغال وتطــور المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة فــي 

المستقبل.

مــن خــال ســلطتها فــي مجــال اقتــراح القوانيــن وتنفيذهــا، فــإن الدولــة هــي المحفــز ألي ديناميــة ذات توجــه 
قــوي فــي النســيج االقتصــادي. وباعتبارهــا أكبــر آمــر بالصــرف بالنســبة للصفقــات العموميــة، فهــي تحفــز الطلــب، 
ولكــن يجعلهــا فــي نفــس الوقــت المديــن الرئيســي لبعــض الشــركات وبشــكل غيــر مباشــر لبعــض الشــركات بســبب 

التأثيــر النســقي.

ــا  ــات. فوفق ــن التوقع ــل م ــة وأق ــت متباين ــج كان ــإن النتائ ــادرات، ف ــن المب ــد م ــن العدي ــم م ــى الرغ ــك، وعل ــع ذل وم
ــر األخاقيــة التــي  ــة غي للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإن 57 % مــن المقــاوالت ينتقــدون الممارســات اإلداري
ــرات  ــول فت ــة وط ــدة والطويل ــاطر المعق ــاد والمس ــدون الفس ــا ينتق ــة. كم ــر صحي ــات غي ــي عاق ــبب ف ــت الس كان

الســداد، مــن بيــن أمــور أخــرى.

ب. الولوج للتمويل
خلصــت جميــع الدراســات إلى أن وســائل التمويــل الموجهة للمقــاوالت الصغيرة والمقاوالت الصغرى والمتوســطة 
ــر ســلبا  ــة الحصــول علــى تمويــل هــذا االمــر الــذي يأث ــدءا مــن نقــص رأس المــال الهيكلــي إلــى صعوب ضعيفــة. ب

علــى االســتثمار و تنميــة هــذه المقــاوالت.

علــى الرغــم مــن صيــغ التمويــل المتاحــة، تظــل البنــوك حــذرة فيمــا يتعلــق باالئتمــان وتفضــل تمويــل الجــزء 
الســفلي مــن الميزانيــة بــداًل مــن تمويــل االســتثمارات. مــع دعــم نهــج الممتلــكات العينيــة علــى حســاب إمكانــات 

ــال. األعم

باإلضافــة إلــى ذلــك، يعمــل ســوق الرســاميل بشــكل رئيســي فــي اتجــاه المقــاوالت الكبــرى. هنــاك حاجــة إلــى 
إصــاح الســوق المالــي وكــذا ســوق الرســاميل مــن الجيــل الجديــد. وهــذا اإلصــاح يجــب أن يركــز على وضــع أدوات 
جديــدة لتعبئــة االدخــار الخــاص وتقليــص الفجــوة بيــن االســتثمار واالدخــار والتــي تبلــغ حوالــي 8 نقاطــوإذا تعــدر 
هــذا، فــإن احتمــال الحلقــة المفرغــة للمديونيــة الداخليــة والخارجيــة يمكــن أن يكــون النتيجــة الحتميــة لتمويــل 

النمــوذج التنمــوي الجديــد.

إن تحليــل بنيــة االدخــار فــي المغــرب تظهــر أن االدخــار المالــي شــديد الســيولة وقصيــر األجــل وأن هــذا الوضــع يفيــد 
بشــكل أساســي البنــوك التــي تجنــي أرباحــا متزايــدة باســتمرار. إن األدوات المخصصــة لاســتثمارات المتوســطة 
والطويلــة األجــل ضعيفــة للغايــة وتــدر ربحــا قليــا وتوظــف بعيــدا عــن اهتمامــات وانشــغاالت النظــام البنكــي. يتــم 

معاقبــة صغــار المدخريــن فــي صناديــق التوفيــر ودفاتــر التوفيــر بأســعار فائــدة بالــكاد إيجابيــة.
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3.  محور العمليات
مــن خــال هــذا المحــور، نريــد تســليط الضــوء علــى العناصــر الثاثــة التــي نعتقــد أنهــا تؤثــر بشــكل كبيــر علــى نشــاط 

المقــاوالت الصغيــرة جدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة وإنتاجيتها.

أ. السوق الداخلي
ــي  ــن ف ــع والعاملي ــاب الري ــطاء وأصح ــوي للوس ــر الق ــي بالتأثي ــوق الداخل ــز الس ــة، يتمي ــر الهيكلي ــة النظ ــن وجه م

ــكل.. ــر المهي ــاع الغي القط
العــرض يغلــب عليــه القطــاع الثالثــي ويركــز علــى التجــارة فــي البضائــع المســتوردة، والمقلــدة فــي بعــض األحيــان، 
أو المهربــة. هــذه البضائــع، ســواء كانــت مــوادا أوليــة أو منتجــات نهائيــة، فهــي منخفضــة الجــودة وتبــاع بأســعار 
بخســة. وهــذا يــؤدي إلــى انخفــاض هوامــش المنتجيــن المغاربــة الذيــن يتنافســون مــع هــذه المنتجــات. وهــو مــا 
ينعكــس علــى االســتثمار، ويــؤدي إلــى عرقلــة تنميــة المقــاوالت الصغيرة جــدا والمقــاوالت الصغرى والمتوســطة.

ال يــزال الطلــب الخــاص القــادر علــى الدفــع والمســتدام يتركــز فــي المــدن المتوســطة والكبيــرة وهو موجه بشــكل 
أساســي نحــو المــواد المســتوردة. الطلــب العمومــي موجــه فــي قســط كبيــر منــه نحــو الشــركات الكبيــرة، التــي 

تعانــي مــن آجــال الســداد طويلــة األمــد.

ب. عوامل اإلنتاج
بــدءا مــن االســتثمار ووصــوال إلــى التســويق، فــإن تدبيــر عوامــل اإلنتــاج مقيــدة كثيــرا للمقــاوالت الصغيــرة جــدا 
والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة. فاالعتمــاد القــوي علــى الــواردات يجعــل نمــوذج األعمــال غيــر مســتقر بســبب 
تقلــب األســعار علــى المســتوى الدولــي وتقلــب أســعار الصــرف، علمــا أن التقنيــات المســتوردة بشــكل عــام قديمــة 

ومســتخدمة وهــذا مــا يضعــف اإلنتاجيــة.

يضــاف إلــى ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، فاتــورة الطاقــة المرتفعــة بشــكل كبيــر، وهــو مــا يفســر القيمــة المضافــة 
المنخفضــة التــي تنتجهــا المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة. مــع العلــم أن ســعر الطاقــة 

فــي المغــرب هــو مــن أعلــى األســعار فــي العالــم.

الــرأس المــال البشــري هــو عامــل أساســي فــي إنتاجيــة المقاولــة. وفــي المغــرب، تواجــه المقــاوالت الصغيــرة جــدا 
والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة بشــكل بنيــوي مشــكلة اليــد العاملــة المؤهلــة الموزعــة بشــكل غيــر متكافــئ 

جغرافيــا ومكلفــة جــدا فــي حالــة نقلهــا.

وأخيــرا، مــع تكلفــة النقــل المرتفعــة جــدا وآجــال التســليم العشــوائية، يــزداد مســتوى المخــزون اآلمــن وهــذا يؤثــر 
ــبب  ــا بس ــي أص ــي تعان ــطة، الت ــرى والمتوس ــاوالت الصغ ــرة والمق ــاوالت الصغي ــة المق ــى خزين ــر عل ــكل كبي بش

التأخيــر فــي آجــال األداء وثقــل ســعر الفائــدة.
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ج. الحصول على الوعاء العقاري
علــى الرغــم مــن بعــض التقــدم التــي مكــن بادنــا مــن الحصــول علــى رتــب فــي التصنيــف الدولــي والســيما قيــاس 
»أنشــطة نظــام األعمــال« للبنــك الدولــي، ال تــزال بيئــة األعمــال فــي المغــرب تعانــي مــن العديــد مــن أوجــه القصــور 
التــي ال تــزال تشــكل قيــودا علــى المقــاوالت الصغيــرة والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة. ومــع ذلــك، ال ينبغــي 
لهــذا األداء أن يحجــب التقــدم الــذي يتعيــن تحقيقــه فــي مجــال تســهيل الحصــول علــى الوعــاء العقــاري، أو فــي 

إنشــاء مناطــق صناعيــة متخصصــة، أو تحســين جــودة التجهيــزات والبنيــات التحتيــة.

II. مقترحات االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
بالنســبة لاتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، مــن المســتعجل إحــداث تغييــر فــي بيئة األعمــال الوطنية لتشــجيع 

ريــادة األعمــال واالســتثمار الخــاص المغربي.

الصغــرى  والمقــاوالت  جــدا  الصغيــرة  المقــاوالت  القانونــي  التعريــف  تدقيــق  بدايــة  نقتــرح  انطــاق،  كنقطــة 
والمتوســطة لدمــج الخصائــص النوعيــة واالجتماعيــة والبيئيــة التــي تأخــذ فــي االعتبــار الخصوصيــات الحاليــة 

وتصنيفهــا: والمتوســطة  الصغــرى  والمقــاوالت  جــدا  الصغيــرة  المقــاوالت 
 المقاوالت الناشئة؛	 
 المقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى والمتوسطة المنظمة والشفافة؛	 
 المقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى والمتوسطة التي تعمل في القطاع غير المهيكل.	 

ويتعلق األمر بمعالجة بيئة األعمال ككل وفقا لشبكة القراءة نفسها للتشخيص أعاه.

1. المحور المؤسساتي
أ. تهيئة التراب الوطني

ــن  ــذ بعي ــذي يأخ ــدى ال ــل الم ــر طوي ــار تفكي ــي إط ــدرج ف ــب أن ين ــال يج ــج وفع ــة مندم ــط تهيئ ــا، مخط ــي رأين   ف
االعتبــار التــراب الوطنــي بأكملــه. وهــذا يتطلــب توزيعــا عــادال للفــرص والمــوارد الضروريــة للتنميــة االقتصاديــة 

والتــي ال يمكــن فصلهــا عــن مشــاركة المقــاوالت الصغيــرة والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة.

فــي هــذا اإلطــار، نقتــرح توســيع صاحيــات الجهــات إلــى جانــب نظــام محاســبة محايــد. كمــا يتعيــن إنشــاء لجــان 
علــى المســتوى الجهــوي تتوفــر علــى المــوارد البشــرية والماليــة الازمــة لدعــم المقــاوالت الصغيــرة والمقــاوالت 
الصغــرى والمتوســطة، وليــس فقــط علــى المســتوى اإلداري. كمــا يجــب منــح حوافــز ملموســة للشــركات التــي 

تمركــزت بالفعــل فــي المراكــز المســتهدفة.

تخصــص كل جهــة يجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي مخطــط مديــري وطنــي شــامل، الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار 
األوضــاع الحاليــة وإمكانيــات كل جهــة، مــن أجــل تحفيــز التعــاون والتــآزر بيــن الجهــات وتحســين النفقــات اإلجماليــة. 

وأخيــرا، نظــام توزيــع  يســمح بتوفيــر تمويــل كاف للمشــاريع لتنميــة المناطــق األقــل جاذبيــة.
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ب.  اتفاقات التبادل الحر والتموقع على الصعيد الدولي
ــا،  ــادل الحــر فــي رأين ــإن مراجعــة اتفاقيــات التب ــد19-، ف ــم فــي أعقــاب أزمــة كوفي ــرار مــا يحــدث فــي العال علــى غ
أصبحــت أمــرا ال مفــر منــه. يجــب أن نتوجــه نحــو اســتهداف انتقائــي لألســواق ذات الطلــب المرتفــع علــى المنتجــات 
المغربيــة، وأن نراقــب بمؤشــرات التــوازن التجــاري، حتــى، بــدون العــودة إلــى الحمائيــة، يتمكــن الميــزان التجــاري 

مــن تحقيــق تــوازن نوعــي مســتدام.

وســيكون مــن الضــروري أيضــا مراجعــة وجهــة اإلعانــات التــي تمنحهــا الدولــة وتوجيههــا نحــو القطاعــات التحويليــة 
التــي تزيــد مــن مزايانــا إلــى أقصــى حــد وتقلــل مــن صادراتنــا مــن المــواد الخــام لصالــح المنتجــات المصنعــة.

من المهم أيضا تعزيز وسائل مكافحة التهريب والتقليد عبر تشديد العقوبات في القانون الجنائي.

أخيــرا، يقتــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية تشــجيع الوطنيــة االقتصاديــة مــن خــال تشــجيع اســتهاك 
المنتوجــات المغربيــة. وهــذا يمــر عبــر تحســين ثنائــي جودة/ســعر لمنتجاتنــا ليتــم تصنيعهــا وفقــا لمعاييــر صارمــة 

مــن أجــل خلــق عامــة تجاريــة محليــة بهــدف تعزيــز الصــادرات.

ج.  الثقافة والتعليم
نحــن نقتــرح فعــا سياســيا منظمــا ومســتداما إلحــداث ثــورة فــي التفكيــر فــي ريــادة األعمــال فــي المغــرب 
لتحقيــق هــدف منســق ومتقــارب تنخــرط فيــه عالــم األعمــال والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة مــن أجــل 
إقنــاع المجتمــع أن ريــادة األعمــال هــي التــي تخلــق العمــل المأجــور. إن بيداغوجيــا مبتكــرة وبنــاء تشــاركي الــذي 

يســاهم فيــه المقاولــة ورجــل األعمــال، مهمــان مــن أجــل خلــق نمــوذج رجــل األعمــال المدبــر المســتقبلي.

2. المحور األفقي
أ.  الدولة واإلدارات العمومية

نحــن بحاجــة إلــى إطــار مؤسســاتي جديــد يطهــر العاقــة بيــن الدولــة والمقاولــة مــن خــال نهــج تشــاركي يقــوم 
علــى القــرب والتفاعــل والتعاطــف، حيــث يلعــب الموظــف الوطنــي، المتخلص مــن عيــوب البيروقراطية، دورا ميســرا 
فــي تنفيــذ القوانيــن والمســاطر. يجــب إعــادة صياغــة اإلطــار القانونــي بهــدف غــرس الثقــة والبســاطة للمقاوليــن 

الديناميكييــن.

علــى هــذا النحــو، تــم اقتــراح سلســلة مــن اإلصاحــات التنظيميــة والمؤسســاتية فــي اتجــاه تبســيط المســاطر 
جميــع  وتضمينــه  االقتصــاد«  تحديــث  »قانــون  الشــعبية  للقــوات  االشــتراكي  االتحــاد  يقتــرح  كمــا  اإلداريــة. 
ــذي  ــون بشــكل خــاص تبســيط المســاطر للشــركات وال ــاخ األعمــال. يقتــرح هــذا القان المقتضيــات المتعلقــة بمن

ــا: ــمل أيض تش
 مراجعــة كافــة اإلجــراءات اإلداريــة المتعلقــة بالنشــاط االقتصــادي بهــدف إزالــة  90 بالمئــة مــن التراخيــص 	 

والتصاريــح واســتبدالها بدفاتــر تحمــات مــع التــزام بســيط باإلشــعار. ويتعيــن تأطيــر التراخيــص المتبقيــة؛
 رقمنــة جميــع المعامــات بيــن المواطنيــن والشــركات مــع اإلدارة خــال 3 ســنوات. جميــع الوثائــق يمكــن 	 
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تقديمهــا أو اســتخراجها فــي نســخة إلكترونيــة دون حاجــة المواطــن للتنقــل؛
 وضــع ميثــاق اســتثمار جديــد ليحــل محــل ميثــاق 1995 الــذي أصبــح متجــاوزا، ووضــع ميثــاق وطنــي 	 

، للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة-المقاوالت الصغيــرة جــدا 
 المكافحة الفعالة والفعلية للفساد والجرائم المالية.	 

الضرائــب هــي أيضــا معيــار أساســي للقــدرة التنافســية. نقتــرح إصاحــا ضريبيــا يعــزز االســتثمار والقبــول بالضريبــة 
كمســؤولية اجتماعيــة. تــم تفصيــل هــذا اإلصــاح فــي القســم المخصــص للسياســات االقتصاديــة المقترحــة مــن 

قبــل االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، أعــاه.

ب. الولوج إلى التمويل
بالنسبة لهذا المحور، نوصي بما يلي:

 تعزيز وتنويع آليات إعادة توجيه االدخار نحو القطاعات اإلنتاجية؛	 
 إعــادة هندســة العاقــة بيــن البنــك والمقاولــة. وهــذا يمــر عبــر توســيع منتجــات التمويــل المخصصــة 	 

المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة.
ــم، 	  ــة )دع ــل المقاول ــي تموي ــة ف ــة المتدخل ــوكاالت العمومي ــرار وال ــاع الق ــق وصن ــع الصنادي ــع جمي  تجمي

مســاعدات مباشــرة، إلــخ.( فــي هيئــة واحــدة  فــي شــكل بنك تمويــل متخصــص. يتعلق األمر بإنشــاء بنــك عمومي 
لاســتثمار خــاص بالمقــاوالت الصغيــرة والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة والصناعــات الصغيــرة والمتوســطة. بنــك 
ــإدارة المخاطــر، يمكــن دعــم هــذه المؤسســة  يواكــب المقــاول مــن بدايــة المشــروع إلــى نضجــه. فيمــا يتعلــق ب
مــن قبــل الشــركة الوطنيــة للضمــان وتمويــل المقاولــة. وســيكون تدخلهــا مــن أجــل المســاعدة المباشــرة وتقديــم 
قــروض بشــروط دنيــا. سيســاعد هــذا البنــك )البنــك العمومــي لاســتثمار( أيضــا فــي تمويــل تحديــث أدوات اإلنتــاج 

واإلدارة عــن طريــق تثبيــت عمليــات المرونــة التنظيميــة.
 وضــع سياســة تعليميــة خاصــة بالماليــة وريــادة األعمــال )إشــراك نظــام التعليــم العالــي، والوســطاء 	 

المالييــن(.

باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق باألسواق المالية، نقترح:
 اإلســراع فــي إصــاح األســواق الماليــة فــي المغــرب بأبعادهــا المتعــددة )ســوق الرســاميل والبورصــة والتأميــن 
وشــركات التمويــل وأنشــطة رأس المال-المخاطــر، ورأس مــال تنميــة، الــخ( وذلــك فــي إطــار مقاربــة منســقة 

ومتكاملــة؛
 تحســين ســيولة الســوق مــن خــال تســهيل الولــوج إلــى ســوق البورصــة للمقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة 

وإدخــال أدوات ماليــة جديــدة )مثــل المنتجــات ذات األجــل المحــدد( وإنشــاء وكالــة تصنيــف مســتقلة.
 تســريع عمليــة تحديــث شــركة بورصــة الــدار البيضــاء عبــر اإلنترنت، من أجل تســهيل تبــادل األوراق الماليــة المرتبطة 

بالمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة وكذلك لتعزيز دمقرطة االســتثمار المســؤول في ســوق األوراق المالية؛
 تكثيف تطوير مصادر بديلة للتمويل من خال إنشاء إطار تنظيمي مناسب.
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فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات البنكية والقروض، فيتعلق األمر بـ:
 تنويع عروض التمويل البنكي وتحسين نسبة استخدام الحسابات البنكية؛	 
 تكييف ومراجعة نظام الضمان من أجل توجيهه نحو احتياجات وقدرات الفاعلين؛	 
 تطويــر أدوات محــددة مثــل صناديــق الضمــان العموميــة لقــروض الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، 	 

الــخ. العامة/الخاصــة،  االســتثمار  وصناديــق  العامة/الخاصــة،  المال-المخاطــر  رأس  وصناديــق 

3. المحور العملياتي
هدفنا هو تحسين إنتاجية المقاوالت الصغيرة والمقاوالت الصغرى والمتوسطة من خال:

أ.تعزيز السوق الداخلية
 تكثيــف مكافحــة الفســاد والتهريــب واعتمــاد ضرائــب عادلــة ومنصفــة لــردع حــاالت البحــث عــن الريــع. يجــب 	 

أن يترافــق هــذا النهــج مــع تســريع اندمــاج القطــاع غيــر المهيــكل؛
 دعــم الطلــب وتوطيــن الوظائــف فــي المراكــز البعيــدة وغيــر الســاحلية التــي يجــب أن يعهــد بتحقيقهــا إلــى 	 

الجهــات وفــق خطــة وطنية.
 تخصيــص عــدد مــن الصفقــات العموميــة بشــكل حصــري للمقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى 	 

والمتوســطة المهيكلــة مــع تدابيــر المســاعدة التقنيــة والماليــة.

ب. تخفيض تكاليف عوامل اإلنتاج
سياســة مندمجــة لبنــاء صناعــة وطنيــة ثقيلــة بإمكانهــا أن تحــل تدريجيــا محــل واردات اآلالت الازمــة لتجهيــز 
الصناعــة والبنــاء واألشــغال العموميــة علــى ســبيل المثــال. وفــي هــذا اإلطــار، فــإن زيــادة اإلنفــاق العمومــي علــى 
البحــث والتطويــر أمــر ال مفــر منــه. ونظــرا ألن هــذا التحــول الصناعــي لــه توجــه قــوي، فإننــا نوصــي بسياســة تشــترط 
اســتيراد أدوات التجهيــزات بنقــل مصاحــب للتكنولوجيــا والمهــارات مــع إعانــات لاســتثمار األجنبــي المباشــر الــذي 

يعمــل فــي الصناعــات الثقيلــة.

تنمية مهارات الجودة بتكلفة معقولة:
الجمــع بيــن احتياجــات التكويــن والسياســات القطاعيــة وعــروض التكويــن مــن خــال التفكيــر أكثــر فــي 	 

تنميــة المهــارات.
تعزيــز جهــود التنســيق والتــآزر بيــن السياســات التعليميــة والتكويــن والتوظيــف مــن خــال إعــادة توجيــه 	 

وتحديــث دور مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل.
تطويــر التكويــن فــي مجــال ريــادة األعمــال لتعزيــز تأســيس المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى 	 

والمتوســطة ذات القــدرات اإلداريــة الجيدة.
تشــجيع الشــباب المؤهليــن علــى العمــل فــي المقــاوالت الصغيرة جــدا والمقــاوالت الصغرى والمتوســطة 	 

مــن خــال وضــع ميثــاق المســؤولية االجتماعيــة لتحســين الثقة بيــن المأجوريــن وأربــاب العمل.
الزيادة في عدد المراكز الجامعية والتكوين المهني القريبة.	 
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إعــادة هندســة برامــج التكويــن مــع مراعــاة واقــع النســيج االقتصــادي المغربــي وخصوصيــات المقــاوالت 	 
الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة.

تفعيــل عمــل وكالــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للتكويــن المهنــي المعتمــدة فــي مــارس 2016، مــع 	 
ضمــان تمتعهــا باالســتقالية فــي اتخــاذ القــرار، وبإشــراف القطاعيــن العــام والخــاص وبالمــوارد الماليــة والبشــرية 

الكافيــة.
 توافــر لوجســتي جهــوي موحــد مــن خــال إنشــاء مراكــز تخزيــن جهويــة لتســهيل التزويــد وحــل مشــكلة 	 

اللوجســتيك والنقــل.

        ج. حل اإلشكالية العقارية
 اعتماد مشــروع قانون التســجيل العقاري )األراضي الجماعية( وتســهيل المســاطر بالنســبة للمســتثمرين 	 

الذيــن يقومون بمشــاريع تنموية.
 تعزيــز الرقابــة المتعلقــة بتثميــن األراضــي الممنوحــة لمشــاريع التنميــة. يجــب أن تتــم هــذه الرقابــة مــن 	 

خــال المكاتــب الجهويــة لألمــاك العموميــة.
 تحسين توفر الوعاء العقاري والمخزون المؤجر لاستخدام الصناعي.	 
 زيــادة أو إحــداث ضريبــة تســتهدف األصــول غيــر المولــدة للثــروة، مثــل األراضــي غيــر المبنيــة أو غيــر 	 

باالســتثمارات. المرتبطــة  غيــر  األصــول  تثميــن  أو حتــى  المأهولــة  غيــر  والمســاكن  المســتغلة، 

ــر  ــن لتغيي ــن حقيقيتي ــا رافعتي ــد باعتبارهم ــه التحدي ــى وج ــكار عل ــئة واالبت ــاوالت الناش ــم المق ــرح دع ــرا، نقت وأخي
ــر مــن وجهــة نظــر ريــادة  ــو كانــت تعتب ــة الناشــئة، حتــى ل النســيج االقتصــادي الوطنــي. والســبب هــو أن المقاول

ــة. ــزة للغاي ــا الممي ــظ بخصائصه ــك تحتف ــع ذل ــا م ــتثمارية، فإنه ــادرة اس ــال مب األعم

فالمقاولــة الناشــئة هــي فــي رأينــا مبــادرة يجــب أن تكــون مبتكــرة، والعنصــر األساســي فيهــا هــو اإلنســان. ينجــح 
هــذا األخيــر، مــن خــال مهاراتــه، فــي تحويــل فكــرة باســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة إلــى نمــوذج مقاولــة  فريــدة  
تقــدم بشــكل عــام خدمــة متطــورة ذات إمكانــات عاليــة لتحقيــق الربــح بمــرور الوقــت وبالتالــي فــإن تصنيفهــا يقــع 

فــي اقتصــاد المعرفــة، الــذي يجمــع بيــن األوســاط األكاديميــة وعالــم األعمــال علــى المســتوى الدولــي.

فــي المغــرب، تــم اإلعــان عــن عــدة مبــادرات وبعضهــا قيــد التنفيــذ. مــع ذلــك،  ورغــم أنهــا مصممــة لتغطيــة كل مــا 
هــو ضــروري  )مــن الحضانــة، والتدريــب، والتمويــل، والمســاعدة الفنيــة( ، إال أن هــذه المبــادرات لــم تحقــق ســوى 
ــة  ــة و مقاول ــة تقليدي ــن مقاول ــودا بي ــذي الزال موج ــط ال ــر، والخل ــن باألم ــام المعنيي ــبب إحج ــة بس ــازات خجول إنج

ناشــئة. ومــن هنــا  كان تعــدد الصعوبــات التــي تواجــه المقــاوالت الناشــئة فــي المغــرب:
 قانونيــة  وماليــة: عــدم وجــود تعريــف قانونــي للمقــاوالت الناشــئة؛ مســاطر قانونيــة مرهقــة بخصــوص 	 

ــروع. ــاق المش ــة النط ــوال المخصص ــبة لألم ــمال بالنس ــي للرأس ــف الجماع ــات التوظي هيئ
 التمويل المحدود بسبب نفور المانحين من المخاطرة.	 
 ثقافة ريادة األعمال المحافظة.	 
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 رأس المال البشري الذي يفتقر إلى المهارات الشخصية الازمة لتطوير المشروع.	 
 صعوبة الولوج إلى السوق الوطنية والدولية.	 

مــن أجــل تصحيــح أوجــه القصــور فــي السياســات واالســتراتيجيات الموضوعــة لهــذا الجــزء المســتقبلي مــن 
المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة، نوصــي بإحــداث »قانــون المقاولــة الناشــئة واالبتكار«  

الــذي يشــمل المحــاور التاليــة :

 على الصعيد القانوني :
صياغة إطار قانوني خاص بالمقاوالت الناشئة، بما في ذلك األحكام المتعلقة بتصفيتها؛	 
وضع نظام خاص بالحاضنات.	 
تكييف لوائح الصرف األجنبي والتصدير لتدويل المقاوالت الناشئة.	 
تكييف النظام الضريبي مع المقاولة الناشئة والمؤسس.	 

 من أجل تحسين الولوج إلى األسواق :
ــلطات 	  ــق والس ــن الصنادي ــن ع ــن ممثلي ــة م ــة مكون ــل لجن ــن قب ــة م ــئة، ممنوح ــركة ناش ــة ش ــق عام خل

العموميــة والخبــراء.
دمج المقاوالت الناشئة في حصص طلبات العروض العمومية.	 
تخفيــف شــروط ولــوج المقــاوالت الناشــئة إلــى األســواق االســتراتيجية )البنــوك، التأميــن، الخدمــات 	 

الماليــة(.
ــاوالت 	  ــم المق ــى دع ــيات عل ــددة الجنس ــة متع ــركات المحلي ــرة أو الش ــة الكبي ــاوالت المغربي ــجيع المق تش

الناشــئة فــي الوصــول إلــى األســواق الدوليــة فــي شــكل عقــود المناولــة علــى ســبيل المثــال.
وضع نظام لشهادات المرشدين والخبراء في مواكبة المقاوالت الناشئة.	 

لتشجيع االستثمار:
اعتبــار المقــاوالت الناشــئة »فاعليــن اقتصادييــن معتمديــن« بالمعنــى الجمركــي وإعفائهــم مــن إجــراءات 	 

الماءمــة عنــد االســتيراد.
إنشــاء ميثــاق خــاص بالمقــاوالت المغربيــة الناشــئة يخــول لهــا االســتفادة مــن المســاعدات والمنــح والمزايا 	 

الضريبيــة وكــذا االســتفادة مــن النظــام البيئــي لتعاضــد المجموعات.
إصــاح شــركة المســاهمة المبســطة ونظــام هيئــات التوظيــف الجماعــي للرأســمال )الشــروط والمرونــة 	 

ورأس المــال والمســاطر وغيرهــا( و/أو إنشــاء آليــات متعلقــة بهــا.

لتسهيل الولوج إلى التمويل :
إنشاء تمويل بنكي لصادرات المقاوالت الناشئة.	 
إنشــاء نظــام حوافــز ماليــة للباحثيــن بنــاء علــى عــدد المنشــورات وإيــداع بــراءات االختــراع )برنامــج االتفاقيــة 	 

الصناعيــة للتكويــن عــن طريــق البحــث، دعــم تكاليــف إيــداع بــراءات االختراع(.
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إعداد دعم حكومي محدد للمقاوالت الناشئة :
تعزيز الدعم العام لبنيات المواكبة والتسريع لحاملي المشاريع )المالية والتقنية والتواصل وغيرها(.	 
مركزة المعلومات المتعلقة بالمساعدات العمومية الموجهة إلى حاملي المشاريع المبتكرة.	 
وضع برنامج وطني لتنمية روح المبادرة داخل المؤسسات التعليمية.	 
إصاح برامج التربية الوطنية لتتناسب بشكل أفضل مع مهن المستقبل.	 
إحــداث اإلطــار القانونــي ل«الباحــث« بمــا يتيــح الحصــول علــى مــوارد ماليــة وتقنيــة وإداريــة كافية لتشــجيع 	 
االبتكار.



إعداد التراب الوطني والموارد والتنمية المستدامة

التــزم المغــرب منــذ أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين بنهــج االســتدامة. فــي هــذا الســياق، شــرع 
فــي تنفيــذ العديــد مــن اإلصاحــات والبرامــج بهــدف الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة، وتحســين المرونــة االجتماعيــة 

والبيئيــة للبــاد وتشــجيع المزيــد مــن أســاليب اإلنتــاج التــي تحتــرم البيئــة.

تطور الباد وبالتالي استغال الموارد واألراضي يضعنا في مواجهة عدة تحديات:
رأس مــال طبيعــي غنــي ومتنــوع، ولكنــه فــي حالــة تدهــور مســتمر )االســتغال المكثــف للميــاه والتربــة، 	 

ونــدرة الميــاه، واألراضــي الهشــة - الجبــال والواحــات والســواحل(.
التحضــر المســتدام الــذي تهيمــن عليــه المــدن الكبيــرة ذات الكثافــة البشــرية العاليــة مــع مــا يطرحــه مــن 	 

رهانــات الصحــة واألمــن.
عالم قروي متخلف يتسم بالفقر والعزلة.	 
بلد في طور التحول الديموغرافي.	 

الرهــان األساســي يتعلــق بالثنائــي )الماء/الطاقــة( والــذي يعــد جــزءا ال يتجــزأ مــن المســاهمة المحــددة وطنيــا، 
ــياق  ــز الس ــرة تمي ــة كبي ــظ أن هشاش ــوم، ناح ــتدامة. الي ــة المس ــداف التنمي ــي أه ــة ف ــة مهم ــل مكان ــا تحت كم
المناخــي والهيدروليكــي للمغــرب - يتأثــر بشــكل أساســي بعــدم انتظــام ســنوي وتقلــب التســاقطات المطريــة 
ــن  ــة ع ــلبية الناتج ــات الس ــا بالتداعي ــن أيض ــكان، ولك ــان والم ــي الزم ــا ف ــس توزيعه ــدم تجان ــرى وع ــنة ألخ ــن س م

ــاخ.  ــر المن ــرية وتغي ــطة البش األنش

لذلــك يعتبــر التحكــم فــي المــوارد المائيــة والطاقيــة وتدبيــر التــراب الوطنــي بشــكل عــام والمناطــق القرويــة، أمــرا 
حاســما ويتطلــب خيــارات اســتراتيجية علــى جميــع المســتويات، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالسياســات العموميــة ذات 
الصلــة بالنظــم الزراعيــة، والخيــارات الطاقيــة والمعدنيــة، وتدبيــر النظــم البيئيــة، وخاصــة بالنســبة للمناطــق المصنفــة 

فــي الطبقــات البيومناخيــة شــبه الجافــة والقاحلــة.

نــدرة المــوارد المائيــة فــي المغــرب، والتبعيــة الطاقيــة للســوق الخارجيــة )95 بالمئــة مــن االحتياجــات المســتوردة( 
ــاد  ــى الب ــب عل ــي يج ــة الت ــية الثاث ــتراتيجية الرئيس ــات االس ــي التحدي ــي، ه ــراب الوطن ــداد الت ــة إع ــذا سياس وك

مواجهتهــا فــي الســنوات المقبلــة.

نــرى بــأن اتبــاع طريقــة التفكيــر التــي تجعــل مــن اإلنتاجيــة المتزايــدة رافعــة تســتهدف الربــح اآلنــي، دون األخــذ 
بعيــن االعتبــار اإلمكانــات الخاصــة للمناطــق المشــكلة للتــراب الوطنــي، ســواء مــن حيــث المــوارد المتاحــة أو مــن 
حيــث المعرفــة المحليــة التــي تحتــرم التنــوع البيولوجــي، يمكــن أن يزيــد مــن تدهــور البيئــة بشــكل عــام واإلضــرار 

بالظــروف المعيشــية للســكان الحالييــن والمســتقبليين.
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المائيــة والطاقيــة والبيئيــة  المــوارد  الوطنــي لتحســين  الجهــد  الســياق، نطمــح للمســاهمة فــي  فــي هــذا 
ــك  ــتدامتها وذل ــات واس ــة الخدم ــائل، وفعالي ــوارد والوس ــيد الم ــم بترش ــور يتس ــي تص ــال تبن ــن خ ــا، م ــي بادن ف
عبــر تحســين جميــع الجوانــب المتعلقــة بالحكامــة الجيــدة، ســواء علــى المســتويات المؤسســاتية والقانونيــة 

والتنظيميــة والعملياتيــة، انطاقــا مــن التخطيــط االســتراتيجي لتدبيــر منســق للمجــاالت الترابيــة .

ومــع ذلــك، وهــذا هــو الحــال بامتيــاز للتدبيــر المســتدام، يجــب أن يســير تعزيــز القــدرة التنافســية لــكل مجــال 
وفعاليــة إجــراءات التنميــة جنبــا إلــى جنــب مــع هــدف التنميــة العادلــة. وهــذا يتطلــب تعزيــز أشــكال مختلفــة مــن 

التضامــن بيــن المناطــق وداخلهــا. 

وهكــذا، فــإن الجهــود التــي ســيتم بذلهــا ومــا يتصــل بهــا مــن تنســيق يجــب أن ترتبــط برؤيــة شــاملة واستشــرافية، 
مــع تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة والبشــرية المســتدامة.كما أن تهيئــة المجــاالت ال يمكــن أن تنــدرج فــي 
إطــار االســتمرارية التاريخيــة لألعمــال البشــرية وتأثيراتهــا علــى المجــاالت إال تــم اتبــاع مقاربــة تشــاورية واســع 

للســيطرة الجماعيــة علــى المســتقبل.

I. تهيئة التراب الوطني
ــات  ــة السياس ــال صياغ ــن خ ــتدام م ــو المس ــق النم ــى تحقي ــدف إل ــة ته ــى رؤي ــي عل ــراب الوطن ــة الت ــتند تهيئ تس
العموميــة التــي تحــدد المبــادئ الثاثــة. يجــب أن يلبــي النمــو المســتدام احتياجــات الســكان الحالييــن، دون التأثير 

علــى مســتقبل األجيــال القادمــة وقدرتهــا علــى تلبيــة متطلبــات معيشــتهم، أو حتــى رفاهيتهــم.

عــاوة علــى ذلــك، ناحــظ أن جميــع التحديــات الرئيســية التــي تواجــه المجتمعــات الحديثــة لهــا أبعــاد ترابيــة 
أساســية. تجســد هــذا الواقــع مــن خــال العــودة إلــى مفهــوم المجــال الترابــي )المجــال الترابــي هــو وعــاء 
لمختلــف التحديــات واالختافــات والــا مســاواة( والعــودة القويــة إلــى التحديــات الترابيــة فــي الخطــب السياســية 
ــة التــراب وتحســين حكامــة تدبيرهــا. ــدد بتهيئ ــى االهتمــام المتج ــة إل ــة، باإلضاف ــة بالتنمي ــات المتعلق والدراس

1. التشخيص
ــدن  ــث التم ــن حي ــواء م ــدة س ــات جدي ــع تحدي ــة م ــوالت عميق ــرب تح ــهد المغ ــة، ش ــود الماضي ــدى العق ــى م عل
وتعزيــز المــدن الكبــرى، فضــا عــن تحــول المناطــق القرويــة وإشــكاليات المرونــة المرتبطــة بهــا وأخيــرا، اإلشــكاليات 

المتعلقــة بتغيــر المنــاخ ورهــان االســتدامة:
أ-  الرهان الديمغرافي والدينامية االجتماعية

الفوارق المجالية واالجتماعية تتعمق:
كثافة سكانية عالية في الشمال الغربي )87 ٪ من الساكنة يتمركزون في  27.5 ٪ من المساحة(؛	 
أقل من 13 ٪ من السكان يتمركزون في المناطق الجنوبية والشرقية؛	 
تمركز قوي على الساحل )55 ٪(؛	 
تباطؤ مستمر في النمو الديموغرافي )2.06 % في عام 1960 و1.25 ٪ في عام 2014(.	 
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ب- رهانات دينامية التمدن :
المغــرب اليــوم هــو بلــد متمــدن. هــذا تغييــر كبيــر فــي المشــهد الوطنــي الــذي حــدث بســرعة منــذ الســتينيات )29 
%مــن ســكانه يســكنون فــي المــدن( إلــى يومنــا هــذا )أكثــر 65 ٪(.  يتميــز هــذا التمــدن بتمركــز قــوي للســكان 
علــى الشــريط الســاحلي وإنتــاج للثــروة بشــكل رئيســي فــي المراكــز الحضريــة )75 ٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام، 

80 % مــن المداخيــل الضريبيــة، 60 ٪ مــن مناصــب الشــغل( وهــو مــا يشــكل فــوارق مهمــة بيــن المناطــق. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تهيمــن علــى المجــال الحضــري المــدن الكبــرى ومدينــة الــدار البيضــاء الكبــرى )حوالــي 50 ٪ 
مــن الســكان(. وهــو مــا يطــرح مســألة اإلمكانيــات التــي يتعيــن تثمينهــا علــى مســتوى المــدن المتوســطة )ثلــث 

الســكان( والمــدن الصغيــرة )20 ٪ مــن الســكان(.

ج - العالم القروي: فوارق مقلقة
يمثــل العالــم القــروي فــي المغــرب 98 ٪ مــن المســاحة و40 ٪ مــن الســكان، أي 85 المائــة مــن الجماعــات. يتميــز 
بســاكنة شــابة ونشــاط مرتبــط بشــكل شــبه حصــري بالفاحــة )78 ٪ مــن مناصــب الشــغل(  يعانــي مــن عــدة 

مشــاكل:
الفقر والهشاشة: ثلثا السكان في وضع هش.	 
العزلة وضعف الولوج إلى الخدمات والتجهيزات. 	 
تغطية طبية محدودة للغاية ~ 32 ٪.	 
نسبة التجهيز بأجهزة الكمبيوتر والوصول إلى اإلنترنت تعرف تأخرا كبيرا 26 ٪ من األسر. 	 
ارتفاع نسبة األمية والهدر المدرسي.	 

2.  اإلجراءات المقترحة
لاتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية رؤيــة اســتباقية تقــوم علــى كل مــن االســتفادة القويــة مــن المكتســبات 
الســابقة، وعلــى الحاجــة إلــى مزيــد مــن االنفتــاح علــى االبتــكارات والتجــارب الناجحــة فــي التنميــة الترابيــة 

واالندمــاج الجهــوي .

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الســياقات العالميــة والوطنيــة الحاليــة مواتيــة إلطــاق سياســة جديــدة إلعــداد التــراب 
الوطنــي موجهــة نحــو التنميــة الجهويــة المســتدامة. يتعلــق األمــر بشــكل رئيســي بـــ :

تعزيز قدرات تدخل الجهات باعتبارها إطارا مناسبا للتنمية المستدامة والتقائية السياسات العمومية.	 
تطوير العمل العام من أجل إعداد مشروع وطني يسمح بتنمية جهات متضامنة وتنافسية.	 
تحسين حكامة المجال الترابي وتعزيز التعاون بين الجماعات.	 

العمل من أجل سياسة تهيئة للتراب مندمجة من خال :	 
تجديد المقاربات المتعلقة بالمسألة الحضرية. 	
تحسين حكامة المدن الكبرى. 	
إندماج المناطق شبه الحضرية. 	
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تعزيز اندماج اإلطار الحضري. 	
تطوير النقل الجماعي العمومي كوسيلة مفضلة للمواصات في المدن. 	

إياء اهتمام خاص للتعمير في العالم القروي من خال ضمان تقوية الروابط بين المدن والقرى.	 
تعميم التغطية الرقمية للمجال الترابي وخاصة في العالم القروي.	 
بنــاء نظــام معلومــات خــاص بــكل منطقــة وتعزيــز إنتــاج المؤشــرات لتوجيــه اختيــارات صانعــي القــرار فــي 	 

الشــؤون المتعلقــة بالمجــال الترابــي.
تحسين المعرفة بالمناطق الحضرية والتغيرات في المناطق القروية.	 
الحرص على تمفصل وثائق التخطيط.	 

ــا أنــه مــن المفيــد أن نخصــص لــه  فيمــا يتعلــق بالعالــم القــروي وبالنظــر إلــى أهميــة المجــال القــروي، فقــد ارتأين
مقاربــة اســتراتيجي وإجــراءات محــددة، والتــي نعرضهــا بطريقــة محــددة ومفصلــة أدنــاه. وبالتالــي، فــإن التوجهات 
العامــة المعتمــدة لتطويــر المجــال القــروي، بمــا فــي ذلــك المناطــق الجبليــة والواحــات، تتعلــق بتحقيــق األهــداف 

الرئيســية المترابطــة التاليــة:
الحــد مــن الفــوارق بيــن المناطــق القرويــة والمجــاالت الحضريــة، مــع مراعــاة أوجــه التكامــل بينهــا وال ســما 	 

ديناميــات المــدن التــي تدخــل فــي المجــال الجغرافــي الجهــوي الــذي يتكــون منهــا.
تصحيــح االختــاالت الجهويــة وداخــل الجهــات فيمــا يخــص البنيــات التحتيــة وتهيئــة المجــال وفــرص 	 

التنميــة مــن خــال إنجــار مشــاريع كبــرى مهيكلــة.
تحســين الخدمــات المتعلقــة بجــودة الحيــاة ورفاهيــة الســاكنة القرويــة، ال ســيما مــن خــال تحســين 	 

الولــوج إلــى الخدمــات االجتماعيــة واألساســية.
تنميــة اإلمكانــات االقتصاديــة للمناطــق القرويــة مــن خــال زيــادة القــدرة علــى إنتــاج الثــروة، مــع مراعــاة 	 

الشــرط الــذي ال غنــى عنــه لتحســين اإلنتاجيــة واإلنتــاج الفاحــي وغيــر الفاحــي، مــع احتــرام ضــرورات الحفــاظ 
علــى المــوارد الطبيعيــة ووقــف عمليــات تدهــور البيئــة بشــكل عــام.

الواحــات 	  الرهانــات االســتراتيجيةوخاصة  الهشــة ذات  البيئيــة  النظــم  لصالــح  الحكومــي  العمــل  تعزيــز 
والمناطــق الجبليــة والمحرومــة بشــكل عــام؛ مــن خــال إنشــاء نظــام دعــم مالــي حكومــي دائــم مقــرون بضــرورة 
الحفــاظ عليهــا مــن التصحــر والتدهــور، وذلــك عبــر تهيئتهــا مــن قبل الســكان المحلييــن لمصلحتهــم الخاصــة ولصالح 

الجماعــة.
تعزيــز دور الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الواحــات وشــجرة األركان، مــن خــال مدهــا بالوســائل الموارد المناســبة 	 

لتكــون قــادرة علــى ضمــان تنميــة وحمايــة مناطــق الواحــات والمناطــق التــي يــزرع فيهــا األركان التــي تمثــل تراثــا 
إنســانيا وتجعــل مــن صــورة المغــرب فــي هــذا الصــدد اســتثناء دوليــا.

يرتكز إنجاز هذه االستراتيجية على أربعة مبادئ هي :
توطيــن )Territorialisation( الفاحــة مــن أجــل تكييــف مخططــات العمــل بشــكل أفضــل مــع الواقــع 	 

ــي. ــال تراب ــكل مج ــي ل المحل
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مشاركة جميع الفاعلين في عملية التنمية.	 
التوفيق بين متطلبات رؤية وطنية للتوجهات والحاجة إلى المخططات الجهوية.	 
إدماج ومواءمة البرامج القطاعية من أجل تحقيق أقصى قدر من التكامل  والفعالية.	 
مراعاة مبدأ المحافظة على الموارد وماءمة اختيار اإلنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.	 

II. الماء
المغــرب مــن بيــن البلــدان القليلــة فــي العالــم المحظوظــة المتاكهــا للسلســلة الكاملــة لمواردهــا المائيــة. 
وهكــذا، فــإن جميــع منابعهــا وأنهارهــا وأحواضهــا المائيــة وأنظمتهــا البيئيــة المختلفــة مــن منبعهــا إلــى مصــب 

ــدود. ــرة للح ــاه العاب ــة بالمي ــات المتعلق ــا النزاع ــا يجنبه ــا، مم ــل أراضيه ــع داخ ــا تق ــع أنهاره جمي

ــة،  ــواحل البحري ــن الس ــم م ــى 3500 كل ــة إل ــة، باإلضاف ــطحية والجوفي ــة الس ــوارده المائي ــه م ــد ل ــو بل ــرب ه المغ
والتــي تشــكل إمكانــات كبيــرة لتحليــة الميــاه واحتياطــي مــوارد مســتقبلي قــادر علــى إطعــام أكثــر مــن 50 ٪ 

مــن ســكان المغــرب، وال ســيما ســكان المــدن الســاحلية.

ــار متــر  ــة ب 22 ملي ــوارد الطبيعي ــدر الم ــب، بينمــا تق ــار متــر مكع ــنويا بحوالــي 140 ملي يقــدر تهاطــل األمطــار س
ــي : ــو التال ــى النح ــة عل ــب موزع مكع

المياه السطحية: 18 مليار متر مكعب. 	 
المياه الجوفية: 4 مليار متر مكعب.	 

إن المكاســب التــي تحققــت فــي تخطيــط وتدبيــر وتعبئــة المــوارد المائيــة منــذ الســتينيات جعلــت المغــرب نموذجا 
إقليميــا وقاريــا فــي هــذا المجــال :

1. المنجزات والمكاسب
بفضــل الجهــود التــي بذلهــا المغــرب فــي مجــال تعبئــة المــوارد المائيــة، أصبــح للبــاد اآلن 144 ســدا كبيــرا، يضــاف 
إليهــا أكثــر مــن عشــرة أنظمــة لنقــل الميــاه وآالف اآلبــار تبلــغ ســعة التخزيــن اإلجماليــة الحاليــة 21 مليار متــر مكعب. 

ومــن المنتظــر أن تصــل إلــى 27 مليــار متــر مكعــب بحلــول عــام 2030.

أمــا فيمــا يخــص التزويــد بميــاه الشــرب، فقــد تجــاوز تزويــد المناطــق الحضريــة بالمــاء الصالــح للشــرب 96 ٪ بينمــا 
تبلــغ هــذه النســبة فــي البــوادي 94 ٪. ومــع ذلــك، ينبغــي تحقيــق نــوع مــن التقــدم فــي مجــال الربــط بالصــرف 
الصحــي. فــي الوقــت الحالــي، تبلــغ نســبة الربــط بالصــرف الصحــي ومعالجــة الميــاه علــى التوالــي 72 و 24  بالمئــة.

ــلطات  ــل الس ــن قب ــا م ــز ثلثيه ــم تجهي ــار، ت ــون هكت ــة 1.7 ملي ــاح تغطي ــري أت ــر ال ــإن تطوي ــك، ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــاص.  ــام والخ ــي الع ــر التقن ــج التأطي ــة وبرنام ــز المالي ــل الحواف ــك بفض ــة، وذل العمومي

تبنــت الدولــة اســتراتيجية وطنيــة للميــاه تــم تعديلهــا وتحديثهــا أربــع مــرات منــذ عــام 1995 الركائــز الثــاث لهــذه 
االســتراتيجية هــي :
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تدبير الطلب وتثمين الماء.	 
تدبير وتطوير العرض فيما يخص الماء.	 
الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها في البيئة الطبيعية وفي المناطق الهشة.	 

2. محاور سياسة االتحاد االشتراكي في مجال الماء:
ربمــا نواجــه الفرصــة األخيــرة بالنســبة للمغــرب مــن أجــل تفــادي أزمــة ميــاه محتملــة قادمةومــن أجــل ذلــك، نوصي 

بالعمــل علــى عــدة محاور:
ــي  ــتمرار ف ــال االس ــن خ ــة، م ــاه والبيئ ــي والمي ــراب الوطن ــة الت ــات تهيئ ــج وسياس ــاق برام ــاج واتس ــان اندم أ. ضم

ــكل. وضــع آليــات الضبــط والتنســيق داخــل قطــاع المــاء، مــع الحــرص علــى انســجام/ التقــاء ال

ب. تحسين التزويد:
بنــاء الســدود لتكــون قــادرة علــى تخزيــن أكبــر قــدر ممكــن مــن الميــاه الســطحية بالنظــر إلــى اإلمكانــات 	 

التــي يمكــن تعبئتهــا.
بــدء وبنــاء الطــرق المائيــة الســريعة التــي تســمح بنقــل الميــاه مــن األحــواض الفائضــة فــي الشــمال 	 

)طنجــة، لوكــوس، ســبو، األحــواض الســاحلية للبحــر األبيــض المتوســط( إلــى األحــواض التــي تعانــي مــن عجــز فــي 
وســط وجنــوب شــرق المغــرب.

االســتثمار فــي مشــاريع تحليــة الميــاه )ميــاه البحــر والميــاه المالحــة نســبيا( لتلبيــة االحتياجــات المائيــة 	 
للمــدن الســاحلية وإعــادة توجيــه حصصهــا مــن الســدود إلــى مــدن الوســط والمناطــق القرويــة وبعــض المناطــق 

الزراعيــة.

ج. ترشيد االستهاك
ــاه 	  ــادا للمي ــر اقتص ــة أكث ــو أنظم ــنة( نح ــي الس ــار ف ــري )50000 هكت ــة ال ــل أنظم ــج تحوي ــة برنام مواصل

ــاه. ــن المي ــب م ــر مكع ــار مت ــن 2.5 ملي ــر م ــر أكث ــا توفي ــيتيح لن ــا س ــكارا، مم ــر ابت وأكث
توجيــه اختيــارات أنظمــة اإلنتــاج الزراعــي وأســاليب اإلنتــاج مــن خــال التدابيــر التحفيزيــة، وخاصــة بالنســبة 	 

ــة. للمناطق الهش
إعــادة النظــر فــي تراخيــص حفــر اآلبــار مــن خــال تعزيــز القيــود المرتبطــة برخصــة الحفــار ومــن خــال فــرض 	 

الغرامــات والعقوبــات الماليــة المترتبــة علــى ذلــك.
تشــجيع، مــن خــال التدابيــر التحفيزيــة، اســتخدام اآلبــار الجماعيــة، بالتــوازي مــع تشــديد القيــود علــى اآلبــار 	 

الفرديــة وحظــر اســتخدام الميــاه مــن اآلبــار دون شــهادة الجــودة الصحيــة.
تشجيع اعتماد أنظمة الري الجماعية للطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة.	 
اشــتراط منــح التحفيــزات الماليــة الســتخدام الضــخ الشمســي بااللتــزام بتبنــي نظــام ري مقتصــد للميــاه، 	 

لضمــان الحصــول علــى الفعاليــة المتقاطعــة.
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 د. الحفاظ على الموارد الطبيعية
تعميــم الربــط بالصــرف الصحــي الســائل للتنظيــف والحفــاظ علــى المــوارد وحمايــة صحــة المواطنــات 	 

ــاع سياســة إراديــة فيمــا يتعلــق بالبرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل معالجــة الميــاه  والمواطنيــن، مــن خــال اتب
العادمــة ؛

حماية وإعادة تأهيل المياه الجوفية بهدف تجديد االحتياطيات.	 
حمايــة الملــك العــام المائــي مــن التصريفــات التــي قــد تضــر بــه: حالــة الميــاه العادمــة المرتبطــة باألنشــطة 	 

الحرفيــة والصناعيــة والمنزليــة بــدون معالجــة وغيرهــا.
معاقبــة أي جريمــة تلويــث أو ممارســات تلويــث صناعــي لمجــاري الميــاه أو األنهــار أو الميــاه الجوفيــة، مــن 	 

خــال ضمــان التنفيــذ الصــارم ألحــكام القانــون 15-36، وال ســيما تلــك المتعلقــة بمبــدأ »الملــوث يدفــع« وغيرهــا. 
تزويــد كل وكالــة حــوض مائــي بأنظمــة الكشــف والمراقبــة واإلنــذار والمعلومــات المتعلقــة بالفيضانــات 	 

والســيول والكــوارث المائيــة األخــرى، وكــذا تدبيرهــا.

هـ. تحسين الحكامة :
تعزيــز التدبيــر الامركــزي والمنســق القائــم علــى المقاربــة التشــاركية، بهــدف تحميل المســؤولية لمجموع 	 

الفاعليــن المتدخليــن فــي قطاع الميــاه وكذلك المســتهلكين.
تعزيــز دور المنظمــة المهنيــة مــن خــال ضمــان تقويــة قــدرات قادتهــا، مــن بيــن أمــور أخــرى، وذلــك مــن 	 

خــال التدريــب المســتمر فــي تدبيــر المــوارد والحكامــة بشــكل عــام.
ــط 	  ــم والتخطي ــا )التنظي ــا وتكوينه ــان تمكينه ــة وضم ــواض المائي ــس إدارات وكاالت األح ــز دور مجال تعزي

ــيس(. ــة، والتحس ــر والصاحي والتدبي

و. إجراءات التحسيس والتوعية
ــة والمجتمــع 	  ــاول االقتصــاد فــي الميــاه والحفــاظ عليهــا: أجهــزة الدول ــز برامــج التحســيس التــي تتن تعزي

ــج. ــذه البرام ــام ه ــتهلكين وضمــان انتظ المدنــي والمس
مســاعدة النســيج الجمعــوي العامــل فــي مجــال الميــاه والبيئــة علــى تطويــر برامــج توعيــة طموحــة 	 

وتعزيــز قــدرات التصميــم والتخطيــط والتنفيــذ.
تعزيــز تكويــن أعضــاء غــرف الفاحــة والصناعــة والحــرف والمســتهلكين والقضــاة والمحاميــن فــي القضايــا 	 

المتعلقــة بالمــاء وتنظيــم موائــد مســتديرة للنقــاش حــول الممارســات الجيــدة.
 

III. المعادن
1. تشخيص الوضعية 

ــد يزخــر بالمعــادن ولطالمــا كان  إن الحديــث عــن المملكــة المغربيــة يعنــي أوال وقبــل كل شــيء الحديــث عــن بل
قطــاع المعــادن مكونــا أساســيا لاقتصــاد الوطنــي، وذلــك بفضــل وجــود مجــال جيولوجــي مناســب أتــاح تطويــر 

القطــاع المعدنــي فــي العديــد مــن مناطــق البــاد.
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تكمــن أهميــة هــذا القطــاع فــي مســاهمته فــي الناتــج الداخلــي الخــام بنســبة تصــل إلــى 10 بالمئــة وحصتــه فــي 
الصــادرات الوطنيــة التــي تزيــد عــن 22 ٪، فضــا عــن  آثــاره اإليجابيــة علــى التنميــة الجهويــة والقرويــة.

يبلــغ اإلنتــاج الوطنــي مــن المعــادن 38 مليــون طــن، وأهــم هــذه المعــادن الفوســفاط الــذي يشــكل أكثــر مــن 
90٪، مــن إجمالــي اإلنتــاج. وتصــل االســتثمارات فــي هــذا القطــاع إلــى أكثــر مــن  مليــار درهــم ويشــغل بشــكل 

ــخص.  ــر 41000 ش مباش

وإذا كان المغــرب يتوفــر علــى احتياطيــات كبيــرة مــن الفوســفاط وعلــى صناعــة فوســفاطية متطــورة، ممــا يبوئــه 
المرتبــة األولــى مــن حيــث التصديــر والمرتبــة الثالثــة مــن حيــث اإلنتــاج علــى المســتوى العالمــي، فإنــه يحتــل أيضــا 
مكانــة مميــزة علــى المســتوى العالمــي واإلفريقــي بالنســبة لعــدد مــن المــواد المعدنيــة مثــل كالزنــك والرصــاص 

والباريــت والفلوريــت والكوبالــت والفضــة.

ــات،  ــن التحدي ــوم العديــد م ــه الي ــفاط، يواج ــادن، باســتثناء الفوس ــاع المع ــى أن قط ــارة إل ــدر اإلش ــك، تج ــع ذل  م
الســيما الحاجــة إلــى اكتشــاف حقــول معــادن جديــدة، وتثميــن المــواد المعدنيــة المســتغلة وضمــان اســتدامتها. 

وهكــذا، وبصــرف النظــر عــن الفوســفاط، تظــل مســاهمة قطــاع المعــادن محــدودة مــن حيــث رقــم المعامــات 5 
مليــارات درهــم، وحجــم مناصــب الشــغل التــي يوفرهــا 15000 واالســتثمارات المخصصــة للبحــث المعدنــي، والتــي 

تصــل إلــى حوالــي 400 مليــون درهــم.

ــاص  ــكل خ ــا بش ــن بينه ــل، م ــدة عوام ــى ع ــود إل ــفاط، يع ــتثناء الفوس ــي، باس ــاط المعدن ــي النش ــود ف ــذا الرك ه
ــي  ــن ف ــل الفاعلي ــن قب ــي م ــث المعدن ــادن والبح ــن المع ــب ع ــة للتنقي ــتثمارات المخصص ــتوى االس ــاض مس انخف
هــذا المجــال، ممــا يــؤدي إلــى عــدد أقــل مــن المناجــم الجديــدة وإلــى المزيــد مــن إغــاق المناجــم بســبب اســتنفاذ 

ــا. ــة لاســتغال اقتصادي المعــادن القابل

لــم تحقــق اســتراتيجية تطويــر قطــاع المعــادن باســتثناء الفوســفاط أهدافهــا المتمثلــة فــي مضاعفــة حجــم 
االســتثمار فــي القطــاع بثــاث مــرات، ومضاعفــة بعشــر مــرات حجــم االســتثمار فــي التنقيــب والبحــث المعدنــي 
ليصــل إلــى مــا يقــرب مــن 4 مليــارات درهــم ومضاعفــة مناصــب الشــغل المحدثــة فــي القطــاع إلــى أكثــر مــن 30 

ألــف منصــب شــغل مباشــر.

إذا تميــز المغــرب باســتقراره وتطويــر بنياتــه التحتيــة، فــإن المســتثمرين فــي قطــاع المعــادن يواجهون أوجــه قصور 
ومشــاكل أخــرى. ويتعلــق األمــر بشــكل أساســي بتســوية المنازعــات وتوافــر قاعــدة بيانــات جيوعلميــة مناســبة. 

يجــب تحســين هــذا المحــور مــن أجــل جــذب المســتثمرين.

ــى  ــد عل ــكل متزاي ــر بش ــرة وتؤث ــواد كبي ــن الم ــواردات م ــة ال ــر كمي ــة، تعتب ــادن الصناعي ــور والمع ــال الصخ ــي مج ف
الميــزان التجــاري للبــاد. وبالتالــي، ونظــرا ألهميــة موادهــا للنســيج الصناعــي الوطنــي، يجــب اســتغال اإلمكانــات 

المتاحــة للتطويــر.
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تعتبــر واردات المغــرب مــن الصخــور والمعــادن الصناعيــة كبيــرة اليــوم وتســتمر فــي االرتفــاع تضاعفــت الــواردات مــن 
حيــث الكــم 1.279 إلــى 2.480 كيلــو طــن وتضاعفــت قيمتهــا ثــاث مــرات تقريبــا 1.280 إلــى 2.952 مليــون درهــم 
خــال الفتــرة المتراوحــة مــن 2010 إلــى 2019 فــي هــذا الســياق، سيســتفيد قطــاع المعــادن المغربــي مــن تثميــن 
هــذه المــواد محليــا لتخفيــف العــبء علــى الميــزان التجــاري و أن يصبــح أكثــر اندماجــا فــي القطــاع الصناعــي فــي 

الباد.

ال تــزال الجهــود المبذولــة حتــى اآلن مــن حيــث تحديــث اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي وكذلــك مــن حيــث تحســين 
ــروة  ــة الث ــان تنمي ــة لضم ــر كافي ــة غي ــة والجيوكيميائي ــة والجيوفيزيائي ــط الجيولوجي ــي الخرائ ــة ف ــدل التغطي مع

المعدنيــة التــي تزخــر بهــا بادنــا.

2. األهداف االستراتيجية
ــو  ــذا ه ــجمة. وه ــة ومنس ــة وواقعي ــتراتيجية طموح ــى اس ــة إل ــادن بحاج ــاع المع ــزال قط ــك، ال ي ــن ذل ــم م وبالرغ

ــه أصبــح مــن الضــروري وضــع سياســة معدنيــة جديــدة لتحقيــق األهــداف التاليــة :  الســبب فــي أن
 تحســين التغطيــة الخرائطيــة للمناطــق المحتملــة بالبيانــات الجيوعلميــة المناســبة وإمكانيــة الوصــول إلــى 	 

 المعلومــة الجغرافية.
تحسين مساهمة القطاع في الميزان التجاري من خال: 	 

تشجيع استخدام المواد المحلية.  	
تشجيع البحث العلمي في مجال المعادن والسيما تثمين الكبريت والبوتاس. 	
جذب االستثمارات األجنبية من خال تثمين اإلمكانات المعدنية التي تزخر الباد. 	

 تعزيز تكامل قطاع الموارد الطبيعية مع القطاعات األخرى: الصناعة والماء والسياحة.	 
 تعزيز احترام البيئة هدف »صفر نفايات« للنشاط المعدني.	 

ــب  ــف منص ــق 100 أل ــم  و خل ــار دره ــى 200 ملي ــل إل ــات يص ــم معام ــة رق ــداف الواقعي ــق أه ــر بتحقي ــق األم يتعل
ــنوات.  ــا 5 س ــة مدته ــة حكومي ــال والي ــغل خ ش

3. اإلجراءات المقترحة
لتحقيق هذه األهداف نحتاج إلى فتح عدد معين من األوراش:

 تحديــث اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي وتطهيــر التــراث المعدنــي الوطنــي ووضــع إطــار قانونــي يحــدد 	 
شــروط وطــرق تثميــن الثــروة المعدنيــة ذات األصــل البحــري.

ــة، 	  ــة الجيوعلمي ــة التحتي ــاز البني ــة بإنج ــة مكلف ــة وطني ــاء وكال ــال إنش ــن خ ــاع م ــة القط ــين حكام  تحس
وضمــان إنعــاش القطــاع المعدنــي والنفطــي علــى طــول ساســل القيمــة لقطاعــي المعــادن والطاقــة. فضــا 
عــن إنشــاء نظــام حكامــة لتدبيــر المــوارد المعدنيــة الموجهــة نحــو تحقيــق المصالــح الوطنيــة )تركيــز االســتثمارات 

العموميــة المخصصــة للبحــوث المعدنيــة علــى المعــادن االســتراتيجية(. 
 تشــجيع البحــث العلمــي فــي الجيولوجيــا والمعــادن لمواجهــة التغيــرات العميقــة التــي تشــهدها الصناعــة 	 
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المعدنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
 اعتماد نظام ضريبي تحفيزي، خاصة في مرحلة البحث المعدني.	 
 تحســين عرضنــا القابــل للتصديــر مــن خــال تثميــن المــواد المحليــة بــدال مــن تصديــر منتجــات أوليــة  بقيمــة 	 

المنخفضة.
 تعزيز الكفاءات في المهن المتعلقة بالجيولوجيا والمعادن.	 
ــة للنســاء والرجــال العامليــن فــي الصناعــات 	   تثميــن رأس المــال البشــري مــن خــال ضمــان ظــروف جذاب

المعدنيــة مــن خــال منحهــم حقوقــا اجتماعيــة تضمــن رفاهيــة العمــال وظــروف عمــل الئقــة.

IV. المواد النفطية
1.  تشخيص الوضعية

ــود  ــي والوق ــاز الطبيع ــة والغ ــات البترولي ــاد بالمنتج ــداد الب ــى إم ــتقال عل ــذ االس ــة من ــة المغربي ــت المملك عمل
الصلــب فــي ظــل أفضــل ظــروف الســامة والجــودة واســتطاعت بنــاء سلســلة قيمــة متكاملــة مــن االســتيراد عبــر 
ــي  ــي األراض ــي تغط ــع الت ــلة التوزي ــامير، سلس ــم والس ــيدي قاس ــي س ــي مصفات ــر ف ــة، والتكري ــئ الوطني الموان
الوطنيــة. وقــد أنشــأت مخزونــا إســتراتيجيا وســهرت علــى متابعــة برامــج تطويــر وتجهيــز قطاعــات النفــط وغــاز 

ــي. ــاز الطبيع ــال والغ ــرول المس البت

وتســاهم الحكومــة فــي تطبيــق أنظمــة التعرفــة خاصــة بالمنتجــات البتروليــة والغــاز الطبيعــي وتنظــم ســوق الغــاز 
والبتــرول بهــدف ضمــان منــاخ المنافســة، وتنظــم العاقــات مــع الهيئــات المهنيــة.  ومــع ذلك، منــذ عــام 2012، أدى 
غيــاب رؤيــة الحفــاظ علــى سلســلة القيمــة لهــذا القطــاع االســتراتيجي إلــى إغــاق شــركة الســامير، وخفض الســعة 
التخزينيــة للمنتجــات البتروليــة مــن ســتة  أشــهرإلى شــهر واحــد مــن االســتهاك الوطنــي، وانعــدام الشــفافية فــي 

األســعار العامــة للمنتجــات البتروليــة التــي أدت إلــى مشــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة علــى المســتوى الوطني.

2.  مقترحات االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية:
يقتــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية سياســة بديلــة لتصحيــح الوضعيــة. تهــدف هــذه السياســة النفطيــة 

إلــى تأميــن إمــداد الســوق الوطنيــة بالمنتجــات البتروليــة، والســيما مــن خــال :
 مضاعفة منافذ دخول المنتجات البترولية المستوردة.	 
 التزويد المستمر والمنتظم للمنتجات البترولية.	 
 زيــادة  الســعةوتخزين المنتجــات البتروليــة باســتخدام التجاويــف القديمــة الناجمــة عــن اســتخراج الملــح 	 

كخزانــات )لتكــون قــادرة علــى ضمــان احتيــاط اســتراتيجي تــدوم ســتة أشــهر علــى األقــل(.
 تعميــم الوصــول إلــى المنتجــات البتروليــة المختلفــة، مــن خــال التنظيــم الفعــال للســوق الحــرة، وضمــان 	 

أســعار عادلــة ومنصفــة لصالــح المســتهلكين ومكافحــة االحتــكار والممارســات المنافيــة للمنافســة الشــريفة.
 إعــادة تشــغيل شــركة الســامير مــع تطويــر صناعــة التكريــر ومراكــز اســتقبال المنتجــات المكــررة وســعات 	 

التخزيــن فــي مناطــق المملكــة المختلفــة.
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 تطويــر اســتخدام الغــاز البترولــي المســال فــي المناطــق القرويــة وتحســين خصائــص المنتجــات البتروليــة 	 
بهــدف الحفــاظ علــى البيئــة، والســيما عــن طريــق الحــد مــن تدميــر الغابــات الناجــم عــن االســتغال المفــرط  لهــا.

V. الطاقات غير األحفورية أو البديلة
يتميــز قطــاع الطاقــة فــي المغــرب باالعتمــاد شــبه الكلــي علــى الــواردات لتلبيــة احتياجاتــه مــن الطاقــة. وإدراكا 
ــا  ــي  يواجهه ــات الت ــكات والتحدي ــة المش ــبة لمواجه ــات المناس ــاد اإلجاب ــوون إليج ــا مدع ــف، فإنن ــذا الضع ــا له من

قطــاع الطاقــة فــي بادنــا، الســيما فيمــا يتعلــق بالتقلبــات التــي تميــز أســواق الطاقــة.

والنظــر إلــى ديناميــة اقتصادنــا، ازداد طلبنــا علــى الطاقــة األوليــة فــي المتوســط بنحــو 5 بالمئةفــي الســنوات 
األخيــرة. كان هــذا الطلــب ارتفــع بشــكل أساســي نتيجــة الزيــادة فــي اســتهاك الكهربــاء الــذي زاد بمعــدل 6.5٪ 
ــم القــروي، والــذي وصلــت نســبتها اليــوم إلــى أكثــر مــن 98.6  بالمئــة ، فــي حيــن أن  ــة العال ســنويا نتيجــة كهرب

نســبة الكهربــة لــم تكــن تتجــاوز 18 بالمئــة فــي عــام 1996.

فــي مواجهــة هــذه الديناميــة غيــر المســبوقة لاقتصــاد المغربــي وكذلــك النمــو الديموغرافــي إلــى جانــب تحســن 
مســتوى معيشــة الســكان، فإننــا نتوقــع مضاعفــة الطلــب علــى الطاقــة األوليــة بثــاث مــرات ومضاعفــة الطلــب 

علــى الكهربــاء أربــع مــرات فــي أفــق عــام 2030.

وقــد  أعطــى جالــة الملــك محمــد الســادس، فــي خطابــه يــوم 30 يوليــوز 2007 بمناســبة عيــد العــرش، انطــاق 
عمليــة تغييــر السياســة الوطنيــة فــي مجــال الطاقــة، مــن خــال تحديــد األهــداف األساســية الرئيســية والخطــوط 
العريضــة للتوجهــات االســتراتيجية االســتباقية التــي ينبغــي أن تتــاءم مــع سياســة إراديــة لتعبئــة مــوارد الطاقــة 
ــكل  ــدف بش ــة ته ــدة طموح ــة جدي ــتراتيجية طاقي ــع اس ــم وض ــدد، ت ــذا الص ــي ه ــال. وف ــذا المج ــي ه ــة ف الوطني
أساســي إلــى تأميــن اإلمــدادات مــن خــال تنويــع مــوارد الطاقــة وتعميــم الوصــول إلــى الطاقــة بأســعار منخفضــة 
وتعبئــة مــوارد الطاقــة مــن خــال تثميــن اإلمكانــات الوطنيــة للطاقــات المتجــددة وتكثيــف عمليــات التنقيــب عــن 

النفــط والغــاز وكذلــك دمــج نظــام الطاقــة الوطنــي فــي بيئتــه اإلقليميــة.

1. تشخيص الوضعية
بصفتــه أكبــر مســتورد للطاقــة فــي شــمال إفريقيــا، يواجــه المغــرب تحديــا صعبــا يتمثــل في تلبيــة الطلــب المحلي 
المتزايــد علــى الطاقــة مــع إبقــاء فاتــورة الــواردات تحــت الســيطرة. ويعانــي المغــرب مــن نقــص فــي المــوارد 

األحفوريــة، حيــث يــؤدي هــذا العجــز إلــى تبعيــة طاقيــة، إذ يتــم اســتيراد 96  بالمئــة مــن حاجياتــه.

ــادرة. زاد الطلــب علــى  إن احتياجــات المغــرب مــن الطاقــة آخــذة فــي االزديــاد، فــي حيــن أن المــوارد أصبحــت ن
ــى واردات  ــر عل ــكل كبي ــاده بش ــبب اعتم ــرة. بس ــنوات األخي ــال الس ــو 5 % خ ــط بنح ــي المتوس ــة ف ــة األولي الطاق
الطاقــة، تؤثــر فاتــورة الطاقــة بشــكل كبيــر علــى الميزانيــة العامــة للمملكــة. ويــؤدي الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة 

إلــى تفاقــم الوضــع، خاصــة بالنســبة لغــاز البوتــان.

فــي مواجهــة هــذه التحديــات، وضعــت الحكومــة المغربيــة فــي عــام 2009 االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة 
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التــي تركــز علــى االســتفادة مــن تنويــع مزيــج الطاقــة فــي قطــاع الكهربــاء، وتســريع تطويــر الطاقــات المتجــددة، 
ــة  ــة وطني ــة أولوي ــة الطاقي ــن الفعالي ــل م ــة، ويجع ــية والهيدروليكي ــة الشمس ــة، والطاق ــة الريحي ــة الطاق وخاص

ــر فــي الســوق اإلقليميــة. وتعــزز اندماجــا أكب

علــى أســاس هــذه االســتراتيجية، كانــت األهــداف المحــددة فــي عــام 2009 للطاقــات المتجــددة فــي المغــرب 
تمثــل 42  بالمئةمــن القــدرة المتوقعــة بحلــول عــام 2020، أي 6000 ميجــاوات. تمــت مراجعــة هــذه األهــداف 

ــول  عــام 2030. ــة أو 12900 ميجــاوات بحل فــي عــام 2015 لتصــل إلــى  52 بالمئ

يركــز هــذا العمــل علــى البحــث االستشــرافي لتحســين اســتخدام الطاقــات المتجــددة وتفســير األثــر االقتصــادي 
علــى النمــو فــي المغــرب. تؤثــر فاتــورة الطاقة بشــكل كبير علــى التوازنــات االقتصاديــة والمالية. وتمثل مشــترياته 
مــن النفــط 20 % مــن إجمالــي الــواردات وتشــكل مــا يقــرب مــن 50 % مــن العجــز التجــاري. الفحــم النباتــي، الــذي 
ــي  ــوي، ف ــراث الغاب ــور الت ــاب تده ــى حس ــم عل ــك يت ــة، وإن كان ذل ــي للطاق ــتهاك الوطن ــن االس ــر 20 % م يوف

حــدود 5000 هكتــار فــي الســنة.

مــازال مزيــج الطاقــة الوطنــي فــي المغــرب يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الوقــود األحفــوري، وخاصــة النفــط. ويغطي 
النفــط أكثــر مــن ثلثــي احتياجــات الطاقــة األوليــة فــي المغــرب، يليــه الفحــم  16  بالمئــة والكتلــة الحيويــة والنفايات 
7  بالمئــة، ويحتــل الفحــم الصــدارة فــي إنتــاج الكهربــاء بأكثــر مــن 40 % مــن إجمالــي اإلنتــاج، يليــه البتــرول والغــاز 
الطبيعــي. فــي حيــن 15 % أخــرى مــن إنتــاج الكهربــاء مصدرهــا الطاقــات المتجــددة، والســيما محطــات الطاقــة 
الكهرومائيــة الكبيــرة، بســبب لجــوء المغــرب  مبكــرا إلــى الســدود إلنتــاج جــزء مــن الكهربــاء . دخلــت مصــادر 
الطاقــات المتجــددة، وخاصــة الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحيــة، الســوق المغربيــة مؤخــرا. وتضاعــف إنتــاج 

الكهربــاء مــن المصــادر المائيــة مرتيــن وتضاعــف هــذا اإلنتــاج مــن الطاقــة الريحيــة بثــاث مــرات منــذ عــام 2002.

أ. المشهد المؤسساتي لقطاع الكهرباء المغربي
ــات  ــى إصاح ــرورة إل ــاج بالض ــة تحت ــة الطاقي ــق بالسياس ــا يتعل ــت فيم ــي أجري ــات الت ــان أن اإلصاح ــن البي ــي ع غن
تشــريعية وتنظيميــة ومؤسســاتية. والهــدف مــن ذلــك هــو ضمــان الظــروف المناســبة لتنفيذهــا بشــكل ســليم، 
وحتــى وضعهــا علــى محــك القطيعــة التكنولوجيــة المحتملــة وضمــان دعــم المــوارد البشــرية بشــكل عــام، ســواء 
ــرح  ــن والش ــات والتكوي ــث المعلوم ــن حي ــال أو م ــة االنتق ــا عملي ــي تحدثه ــرات الت ــع التغيي ــف م ــث التكي ــن حي م

الضروريــة لارتقــاء فــي المهــارات الجديــدة.

ب.  اإلنتاج
يتــم توفيــر إنتــاج الكهربــاء مــن خــال مجمــع إنتــاج بســعة 10938 ميجــاوات فــي نهايــة عــام 2018. يتــم توفيــره 
بشــكل أساســي مــن قبــل المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالح للشــرب.منذ عام 1994 تم الســماح للشــركات 
الخاصــة بإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة المخصصــة حصرًيــا لتلبيــة احتياجــات المكتــب. وهــي مرتبطة بالمكتــب الوطني 
للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب بواســطة عقــود شــراء كهربــاء مضمونــة طويلــة األجــل مــن نــوع اتفاقيــة شــراء 

الطاقة. 
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شــهدت الفتــرة 2013-2009 إطــاق المخطــط الوطنــي لإلجــراءات ذات األولويــة بهــدف إعــادة التــوازن بيــن العــرض 
ــاء مــن خــال العمــل، مــن ناحيــة علــى تعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة مــن خــال قــدرة إضافيــة  والطلــب علــى الكهرب

تصــل إلــى 1400 ميغــاواط، ومــن جهــة أخــرى، علــى ترشــيد اســتخدام الطاقــة.

كان الهــدف المحــدد فــي أفــق 2020 هــو زيــادة حصــة الطاقــات المتجــددة إلــى  42 بالمئــة مــن الطاقــة الكهربائيــة.
ــددة: 2000  ــادر المتج ــن المص ــاواط م ــاج 6000 ميغ ــى إنت ــدف إل ــج ته ــم إطــاق برام ــدف، ت ــق هــذا اله ولتحقي
ميغــاواط مــن مصــدر ريحــي، و 2000 ميغــاواط مــن مصــدر شمســي و 2000 ميغــاواط مــن مصــدر كهرومائــي.

اكتملــت المرحلــة األولــى مــن االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة بنجــاح وأتاحــت إعــادة التــوازن بيــن العــرض والطلــب 
ووضــع اإلصاحــات التشــريعية والمؤسســاتية والتنظيميــة الازمــة لدعــم البرامــج والمشــاريع التــي تــم إطاقهــا 

كجــزء مــن االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة. 

لكن منذ عام 2013، كان هناك تراخي في متابعة تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.
أبــرز تقييــم تنفيــذ االســتراتيجية الطاقيــة نتائــج كارثيــة مــن الناحيتيــن االقتصاديــة والماليــة بســبب التكلفــة 
المرتفعــة للغايــة بســبب ســوء اختيــار الحلــول التكنولوجيــة. ولذلــك يتعيــن علــى المغــرب مراجعــة سياســته 
الطاقيــة وتحديــد أهــداف جديــدة لتســريع االنتقــال الطاقــي، مــع مراعــاة المعاييــر االجتماعيــة واالقتصاديــة 

والعلميــة.

مــع إعــداد المخطــط الوطنــي للضبــط فــي ســنة 2012، تــم الشــروع فــي  وضــع قواعــد لضبــط القطــاع. وسيشــهد 
عــام 2016 إصــدار القانــون رقــم 15-48 المتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء وإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لضبــط الكهربــاء. 
وكان الهــدف هــو تعزيــز اإلطــار التشــريعي ومواكبــة التغييــرات العميقــة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة التــي صــدر 

بشــأنها القانــون رقــم 09-13 فــي عــام 2010.

حيــث  مــن  ســيما  وال  الشــبكة،  لمســتخدمي  العادلــة  المعاملــة  تضمــن  القواعدالتــي   48-15 القانــون  يحــدد 
اســتقالية مشــغل شــبكة النقــل الكهربائــي )تجــاه الفاعــل التاريخــي المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح 

ــع. ــل والتوزي ــاج، النق ــطة: اإلنت ــوع األنش ــى مجم ــا عل ــرف عمودي ــذي يش ــرب(  ال للش

ــد  ــوذج جدي ــو نم ــرب نح ــح للش ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوطن ــر المكت ــب تطوي ــه يج ــى  أن ــارة إل ــدر اإلش وتج
يتكــون مــن فصــل أنشــطة إدارة الشــبكة عــن أنشــطة اإلنتــاج أو التوريــد للمســتهلك.

2. االستراتيجية واإلجراءات المقترحة
يقتــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية سياســة طاقيــة تنطلــق مــن المكاســب الســابقة وتعمــل علــى 
تصحيــح االختــاالت المســجلة، وتتــدارك النواقــص مــن حيــث الفعاليــة التقنيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، ومــن حيــث 

ــد. ــة التزوي ــامة وموثوقي س

بالنســبة لاتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، السياســة  الطاقيــة تتمحــور حــول مصــادر طاقــة متجــددة وقــادرة 
علــى ضمــان ولــوج الفاعليــن والمواطنيــن فــي نفــس اآلن للطاقــة النظيفة وبتكلفــة مقبولــة اقتصاديــا واجتماعيا.
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وهكــذا، مــن الممكــن تحقيــق هــذه األهــداف المزدوجــة، أو حتــى األهــداف الثاثــة، مــن خــال تقليــل انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة ، بالنظــر إلــى اإلمكانــات التــي تتوفــر عليهــا بادنــا، وال ســيما الطاقــة الريحيــة  و الطاقــة الشمســية، 

والتــي تبلــغ إمكاناتهــا تقريبــا إلــى 20000 ميغــاواط.

وبالتالــي، فــإن اختيــار مزيــج الطاقــة الــذي يركــز علــى الطاقــات المتجــددة  )الريحيــة والشمســية والهيدروليكيــة 
ــا  ــون له ــرح أن يك ــا. نقت ــارا حكيم ــد اختي ــك( يع ــى ذل ــا إل ــة، وم ــة الحيوي ــوي والكتل ــود الحي ــوي والوق ــاز الحي والغ
ــة انتقاليــة طاقيــة تعتمــد علــى الوصــول إلــى مزيــج الغــاز الطبيعــي والفحــم النظيــف، مــن خــال تقنيــات  مرحل
واعــدة اللتقــاط الكربــون وتخزينــه، وإلعــادة تــوازن عــرض الكهربــاء كلمــا كان ذلــك ضروريــا وبالتالــي حــل مشــكلة 
االنقطــاع المرتبــط بالطاقــات المتجــددة. يمثــل الغــاز فــي هــذه الحالــة عامــل مرونــة كطاقــة نظيفــة ذات مردوديــة 

جيــدة.

ــا  ــددة، مم ــص المتع ــه النق ــح أوج ــرب، وتصحي ــة للمغ ــدة المتاح ــات العدي ــتغال اإلمكان ــو اس ــدف ه ــى اله ويبق
ــوع  ــج متن ــى مزي ــاد عل ــال االعتم ــن خ ــة م ــده بالطاق ــن تزوي ــان أم ــه وضم ــف لدي ــاط الضع ــاوز نق ــه بتج ــمح ل يس
ومبتكــر ومنفتــح علــى التقنيــات الجديــدة التــي يتعيــن تطويرهــا محليــا وجهويــا وكــذا فــي إطــار التعــاون الدولــي 

واألورومتوســطي.

وفضــا عــن ذلــك، فيمــا يتعلــق بالهيدروجيــن، يتمتــع المغــرب بإمكانيــات مهمــة قــادرة علــى رفعــه إلــى الصــدارة 
ــذا  ــي ه ــف ف ــل مضاع ــددة كعام ــات المتج ــر للطاق ــورش الكبي ــتغال ال ــال اس ــن خ ــي م ــتوى العالم ــى المس عل

الصــدد.

ومــع ذلــك تبقــى مســألة ولــوج المغــرب إلــى الطاقــة الكهربائيــة النوويــة ســتكون مصــدرا لإللكترونــات الخضــراء، 
والتــي يمكــن أن توفــر، باإلضافــة إلــى الطاقــات المتجــددة، تكاليــف اإلنتــاج وبالتالــي األســعار للطاقــة النظيفــة 
تنافســية للغايــة القتصادنــا األخضــر، كهــدف خــال الســنوات الثاثيــن المقبلة.وهــذه أفضليــة نســبية كبيــرة : 

طاقــة نظيفــة أرخــص بنســبة  30 بالمئــة.

اإلجراءات الخاصة المتعلقة بهذه االستراتيجية هي :
البيــع للكهربــاء والمنتجــات 	  ضمــان التنافســية االقتصاديــة مــن خــال مراعــاة تكلفــة اإلنتــاج وســعر 

البتروليــة.
ضمان وتأمين التزويد المستمر بالكهرباء والمنتجات البترولية لجميع أنحاء الباد.	 
الحفاظ على طبيعة الخدمة العمومية لمهمة تدبير الولوج إلى شبكة نقل الكهرباء وتوزيعه.	 
ضمــان مراقبــة تقييــم المــوارد الوطنيــة بمــا يــؤدي إلــى تنميــة الطاقــات المتجــددة وتحديثهــا، والســيما 	 

لتطويــر مشــاريع الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحيــة مــع مراعــاة تكاليــف وأســعار كيلــوواط.
الطاقــات 	  مجــال  فــي  التجهيــزات  وتصنيــع  الدراســات  إنجــاز  فــي  المغربيــة  والصناعــة  الهندســة  دمــج 

المتجــددة:
المســاهمة فــي تعزيــز البحــث والتطويــر واالبتــكار التكنولوجــي ونقــل التكنولوجيــا في مجــال الطاقات  	
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المتجددة.
ــل  	 ــن أج ــدة م ــة الجدي ــارات التكنولوجي ــق بالخي ــا يتعل ــيما فيم ــدرات، الس ــر الق ــارات وتطوي ــز المه  تعزي

ــوذج. ــتدامة النم ــان اس ــوق وضم ــوازن الس ــال ت ــا، دون إغف ــا واقتصادي ــة اجتماعي ــف المقبول ــي التكالي ــم ف التحك

ومن أجل ذلك، من الضروري تحسين حكامة القطاع من خال :
متابعة المجهود التشريعي والتنظيمي التي بدأت في مجال تطوير الطاقات المتجددة؛	 
تنســيق وتوحيــد جهــود مختلــف المؤسســات المعنيــة والفاعليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل 	 

التنفيــذ الفعــال للمقتضيــات القانونيــة.
التشــريعية 	  الوســائل  خــال  مــن  الكهربــاء  لضبــط  الوطنيــة  الهيئــة  واختصاصــات  صاحيــات  توســيع 

والتنظيميــة باإلضافــة إلــى توســيع مجــال تدخلهــا ليشــمل الغــاز الطبيعــي، أو حتــى جعلهــا فــي نهايــة المطــاف 
هيئــة لضبــط الطاقــة علــى غــرار هيئــات الضبــط األوروبيــة والمتوســطية واألفريقيــة.



السياسات القطاعية

هنــاك العديــد مــن االســتراتيجيات القطاعيــة المتعلقــة بالقــدرة التنافســية فــي القطــاع األولــي والثانــوي والثالــث. 
ــين  ــى تحس ــدف إل ــا يه ــح ومعظمه ــكل واض ــددة بش ــام مح ــكل ع ــتراتيجيات بش ــذه االس ــات ورؤى ه إن طموح

القــدرة التنافســية لاقتصــاد المغربــي وخلــق فــرص العمــل .

ومــع ذلــك، هــذه االســتراتيجيات، حتــى وإن كانــت طموحــة وإراديــة، فإنهــا تفتقــر إلــى الرؤيــة القبيليــة والفعاليــة 
فــي إنجازهــا. فهنــاك العديــد مــن المتدخليــن علــى مســتوى كل اســتراتيجية قطاعيــة ومســؤوليات غيــر محــددة 
وموزعــة بشــكل ســيء بيــن الفاعليــن. وفضــا عــن ذلــك بعضهــا ال تقــدم مؤشــرات دقيقــة بشــأن الميزانيــة والمــدة 

الزمنيــة وتأثيرهــا علــى االقتصــاد الوطنــي وعلــى المواطــن.

ــي  ــاد الوطن ــى االقتص ــع عل ــا يضي ــو م ــادرا،  وه ــل ن ــتراتيجيات يظ ــف االس ــن مختل ــل بي ــات والتداخ ــا أن العاق كم
العديــد مــن فــرص التكامــل وعلــى ســبيل المثــال، يعكــس ضعــف ترســيخ مخطــط التســريع الصناعــي مــع باقــي 
ــجام  ــدم انس ــرى، ع ــة أخ ــن جه ــام م ــكل ع ــة بش ــات االقتصادي ــع السياس ــة وم ــن جه ــة م ــتراتيجيات القطاعي االس

ــي. ــي الوطن ــيج الصناع ــر النس ــر تطوي ــي يؤخ ــتراتيجيات، وبالتال االس

أوال. نحو استراتيجيات قطاعية منسجمة
ــرار  ــي الق ــح لصانع ــأنه أن يمن ــن ش ــجمة م ــا منس ــإن جعله ــة، ف ــة وواضح ــتراتيجيات فعال ــذه االس ــون ه ــى تك حت
القــدرة علــى جعــل اإلصاحــات تعطــي أكلهــا ويكــون لهــا آثــار كبيــرة علــى الفعــل العمومــي، الســيما علــى زيــادة 
ــكل  ــى ش ــات عل ــددة القطاع ــة متع ــر رؤي ــن تطوي ــا م ــتفيد اقتصادن ــي. سيس ــاد المغرب ــية لاقتص ــدرة التنافس الق
أهــداف قابلــة للتنفيــذ ومترابطــة، مــن أجــل تعزيــز  التــآزر بيــن مختلــف القطاعــات. ومــن أجــل ذلــك، يســتند االتحــاد 
االشــتراكي للقــوات الشــعبية فــي اســتراتيجته القطاعيــة الشــاملة علــى مخطــط مديــري مندمــج ويتشــكل مــن 

عــدة مكونــات. .

ــر التشــخيصية المختلفــة،  إذا كانــت االســتراتيجيات القطاعيــة قــد ســمحت بخلــق ديناميــات، فــإن مختلــف التقاري
الوطنيــة والدوليــة، كشــفت النقــص الواضــح فــي االنســجام بيــن مختلــف السياســات، وهــو مــا يشــير إلــى غيــاب 

التنســيق علــى مســتوى اإلعــداد وتنفيــذ مختلــف السياســات.

إن االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، باعتمــاده مقاربــة شــمولية وتشــاركية لتنميــة االقتصــاد الوطنــي تســتند 
ــع  ــات م ــن القطاع ــجام بي ــر انس ــق أكب ــل تحقي ــن أج ــة م ــج مندمج ــع برام ــام بوض ــة، ق ــة للدول ــة إرادي ــى سياس عل

اســتغال أمثــل للمــوارد .

ثانيا. سياسات قطاعية جيدة اإلعداد يتم تنفيذيها بشكل منسق
يقــدم برنامــج االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية تصــورا جيــدا الســتراتيجيات قطاعيــة تقــوم علــى مخططــات 
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ــات: الكفــاءة  ــار بشــكل منهجــي أربعــة مكون محــددة مــع إجــراءات دقيقــة. تأخــذ هــذه المخططــات فــي االعتب
واالبتــكار، والقــدرة اإلنتاجيــة، والتمويــل، واالســتهاك والتســويق. كمــا ترتكــز علــى بنيــة تحتيــة ولوجســتيك  

ــاج. ــائل اإلنت ــف وس ــص تكالي ــن وتقلي ــن االقتصاديي ــف الفاعلي ــن مختل ــادل بي ــهيل التب ــدة لتس مع

ــز علــى  باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تكييــف هــذه المخططــات االســتراتيجية بالنســبة لــكل قطــاع مــن أجــل التركي
ــرا. ــر تأثي ــر األكث ــتغال العناص ــدا واس ــر تقيي ــون األكث المك

لمتابعــة تنفيــذ هــذه المخططــات والتأكــد مــن تحقيــق آثارهــا علــى المواطــن واالقتصــاد الوطنــي، ســيتم وضــع 
مؤشــرات تتبــع مــن أجــل المتابعــة المســتمرة لســير التنفيــذ وتصحيــح الوضــع عنــد الضــرورة.

االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، إدراكا منــه،  أن التأثيــر فــي حيــاة المواطــن واالقتصــاد الوطنــي ال يمكــن 
تحقيقهــا إال إذا تعــاون مختلــف المتدخليــن علــى المســتويين الترابــي والوطنــي لتحقيــق أهداف مشــتركة، يقترح 
ــن   ــع المتدخلي ــاركة جمي ــم. إن مش ــى التقيي ــداد إل ــم واإلع ــن التصمي ــا م ــة برمته ــال العملي ــاركية خ ــة تش مقارب
)باإلضافــة إلــى الــوزارات الوصيــة، مــن الضــروري إشــراك الجماعــات الترابية-خاصــة الجهــات( أمــر ضــروري مــن أجــل 

تبســيط عمليــة صنــع القــرار وتحســين التنفيــذ مــن حيــث الوقــت والتكاليــف.

أخيــرا، تضمــن الحكامــة الفعالــة تحقيــق النتائــج الموعــودة. وهــذا يضمــن تحليــل مــا تــم التخطيــط لــه مقابــل مــا 
تــم تحقيقــه بنــاء علــى مؤشــرات تتبــع نجاعــة األداء ومــن أجــل إدارة أفضــل، يجــب تحليــل وتقييــم الجوانــب التاليــة 

علــى وجــه الخصــوص  :
االمتثــال للرؤيــة الموضوعــة مســبقا والتــي تهــدف إلــى ضمــان العاقــات بيــن المخططــات الناتجــة عــن 	 

ــة؛ ــات المختلف السياس
خلق القيمة التي تهدف إلى التأكد من أن البرامج المختلفة تحقق بالفعل النتائج المرجوة.	 

لذلــك  فــإن  الحكومــة، مــن خــال وزاراتهــا المختلفــة تحــت إشــراف رئيــس الحكومــة يجــب أن تحــدد مــا إذا كانــت 
القــرارات وااللتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا الزالــت ذات راهنيــة، ومــا إذا كانــت النتائــج المتوقعــة قــد تحققــت، ومــا 

إذا كانــت المــوارد كافيــة أو مــا إذا كانــت تدابيــر التكيــف و/أو التصحيــح وإعــادة التوجيــه  ضروريــة.

تحتــاج عمليــة التقييــم المســتمر لإلجــراءات الحكوميــة إلــى وضــع مجموعــة مــن المؤشــرات المناســبة وجمعهــا 
ــود  ــروري وج ــن الض ــك م ــتمر. كذل ــكل مس ــة بش ــس  الحكوم ــة  لرئي ــراف  تابع ــة  لاش ــارة هيئ ــن إش ــا ره ووضعه
نظــام معلوماتــي يركــز علــى تجميــع البيانــات التــي يتــم جمعهــا بطريقــة شــفافة وحياديــة. لكــي يكــون نظــام 
ــوزارات وعلــى المســتوى  ــه يحتــاج إلــى  وســائط  علــى المســتوى المركــزي فــي مختلــف ال اإلشــراف فعــاال، فإن

الجهــوي مــن أجــل المركــزة صنــع القــرار وبالتالــي تحقيــق نــوع مــن المرونــة.

وأخيــرا، نهــدف الــى إجــراء تعديــل عميــق وبنيــوي لنمــط تدبير المخططــات القطاعيــة وتفاعــل الفاعليــن العموميين 
مــن خــال التنظيــم عبر:

إجراء تقييمات في منتصف المدة وتقييمات نهائية لاستراتيجيات.	 



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

114

المساءلة داخل اإلدارات العمومية.	 

علــى ســبيل التوضيــح ومــن أجل تعزيــز الصناعة الوطنية، مــن الضروري إجراء تقييــم المحطات الصناعيــة المندمجة. 
سيســاعد ذلــك علــى ضمــان اســتدامتها، وتقييــم مــا إذا كانــت تســاهم حقــا فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للنســيج 

الصناعــي المغربــي وفــي خلــق ثقافــة االبتــكار ومــا إذا كانــت بشــكل عــام محــركا لتطويــر اقتصــاد قــوي ومرن.

ثالثا.  في الحاجة إلى سياسة قوية وطموحة في االبتكار والبحث والتطوير:
ــاد  ــتقبل، االقتص ــات المس ــض قطاع ــة بع ــام وتنمي ــكل ع ــي بش ــاد الوطن ــة االقتص ــي لتنمي ــرط أساس ــكار ش االبت
الرقمــي علــى ســبيل المثــال(. وهكــذا، فــإن االبتــكار، الســيما مــن خــال اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر، وعــدد 
مــن العوامــل األساســية مثــل الولــوج إلــى بنيــة تحتيــة جيــدة وبيئــة أعمــال محفــزة وغيرهــا، يلعــب دورا رئيســيا 
فــي قــدرة االقتصــادات علــى تحســين إنتاجيــة وســائل اإلنتــاج )األرض ورأس المــال الماديــة والعمــل(،  ممــا يضمــن 

نمــوا قويــا ومتينــا ومســتداما.

وتنعكــس هــذه القــدرة علــى االبتــكار فــي قــدرة الشــركات علــى االندمــاج فــي األســواق العالميــة واالســتفادة 
ــل  ــات نق ــن عملي ــب أن تمك ــة. يج ــزز االنتاجي ــا يع ــو م ــة، وه ــرة األجنبي ــا والخب ــل التكنولوجي ــي نق ــة ف ــا خاص منه
ــا إلــى البلــدان التــي تســتفيد منهــا مــن وضــع اســتراتيجية »الخــروج مــن األعلــى« تقــوم علــى إنتــاج  التكنولوجي

ــد. ــتراتيجية التقلي ــى اس ــس عل ــودة ولي ــة الج ــات عالي ــلع وخدم س

فيمــا يتعلــق بالمغــرب، تــم تحقيــق بعــض التقــدم ولكنــه ال يــزال إلــى حــد كبيــر أقــل مــن اإلمكانــات وخاصــة 
احتياجــات اقتصادنــا بالنظــر إلــى موقعنــا التنافســي العالمــي. وهكــذا، فــإن جهــود االســتثمار فــي البحــث والتطوير 

مازالــت متواضعــة جــدا 0.7  بالمئةمــن الناتــج الداخلــي الخــام، فــي حيــن يجــب أن يصــل إلــى 2 أو 3  بالمئــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن عــدد الباحثيــن لــكل ألــف فــرد  نشــيط بالمغــرب هــي حاليــا أقــل مــن تلــك المتواجــدة حاليــا 
فــي دول مثــل الصيــن والبرازيــل وماليزيــا والشــيلي وهنــاك معطــى آخــر مهــم يتعيــن اإلشــارة إليــه أيضــا هــو أن 
30 % مــن الجهــود فــي البحــث والتطويــر يتــم تمويلهــا مــن قبــل الشــركات التــي توظــف مــا يقــل قليــا عــن 10 % 
مــن العامليــن فــي البحــث والتطويــر. وفــي الوقــت نفســه، ال يــزال اإلطــار التنظيمــي لتشــجيع البحــث واالبتــكار، 
والســيما وضــع نظــام أساســي للباحثيــن وتشــجيع البحــث داخــل الشــركات، غيــر كاف. ونفــس األمــر بالنســبة لإلطــار 

الخــاص بدراســة طلبــات بــراءات االختــراع .

هــذه الوضعيــة تفســر ضعــف موقــع المغــرب فــي المؤشــرات العالميــة لابتــكار والمعرفــة. كمــا أن هذه المؤشــرات 
ــم،  ــدم مه ــراز تق ــى إح ــة إل ــي حاج ــن ف ــكار، ولك ــطة االبت ــام ألنش ــكل ع ــة بش ــة مؤاتي ــه بيئ ــد لدي ــورة بل ــر ص تظه

الســيما فيمــا يتعلــق بالدعــم المالــي للمشــاريع المبتكــرة.

ــال  ــن خ ــتراتيجية االبتكارم ــز اس ــة بتعزي ــون مرفوق ــب أن تك ــا يج ــي نقترحه ــو الت ــتراتيجية النم ــإن اس ــذا، ف وهك
ــة: ــداف التالي ــد األه تحدي

ــر مــن 0.7 % الحاليــة إلــى 2.5 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام 	  ــادة حصــة اإلنفــاق علــى البحــث والتطوي  زي
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ــام  2030 ؛ ــول ع بحل
 تهيئــة الظــروف الضروريــة لتســريع نشــر بــراءات االختــراع بهــدف إنشــاء 3500 بــراءة اختــراع مصــادق عليهــا 	 

ســنويا بحلــول عــام 2026، أغلبيــة تلــك البــراءات يجــب أن تكــون مغربيــة.

نقترح عددا من المقترحات:
 وضــع اســتراتيجية جديــدة لتطويــر البحــث واالبتــكار فــي أفــق  2026، تكــون قطاعيــة ومنفتحــة علــى عالم 	 

المقاولــة. يتعلــق األمــر بإعــادة النظــر وتطويــر اســتراتيجية »مغــرب االبتــكار« التــي وضعــت فــي ســنة 2009 والتــي 
ــم  ــراءات للتقوي ــع إج ــتراتيجية ووض ــذه االس ــم ه ــو تقيي ــدف ه ــور واالختــاالت. اله ــه القص ــن أوج ــدد م ــا ع تخلله
ــر البحــث هاتــه يجــب،  فيمــا يخــص الحكامــة والبنيــة التحتيــة والتمويــل علــى وجــه الخصــوص. اســتراتيجة تطوي
ــام  ــداث نظ ــا إح ــرح أيض ــة. ونقت ــاد كل جه ــاص باقتص ــاج الخ ــط االنت ــن نم ــا م ــة انطاق ــون جهوي ــا، أن تك ــي رأين ف

خــاص بالمقاولــة المبتكــرة الناشــئة،
فيمــا يتعلــق بتمويــل المقــاوالت المبتكــرة، ينبغــي تســريع وتعزيــز برنامــج دعــم المقــاوالت الناشــئة 	 

المبتكــرة  »اســتثمار مبتكــر« عبــر تعبئــة مبلــغ مالــي إجمالــي ال يقــل عــن مليــار درهــم ســنويا، الســيما مــن خــال 
صناديــق الرأســمال المجازفــة مشــكلة مــن القطاعيــن العــام والخــاص والمخصصــة لمختــف مراحــل جمع الرســاميل، 
وشــبكة مــن الحاضنــات  والمســرعات  لتحديــد واختيــار ودعــم حاملــي المشــاريع وإنشــاء شــبكة وطنيــة لتســهيل 
األعمــال«  »مالكــة  والمــدارس  والشــركات  والحاضنــات  المشــاريع  حاملــي  بيــن  المعلومــات  وتبــادل  التواصــل 
ــن  ــر )م ــث والتطوي ــة للبح ــة المخصص ــة العمومي ــي للميزاني ــع التدريج ــخ...، والرف ــات، إل ــا والجامع ــد العلي المعاه
خــال التمويــل المباشــر لمراكــز البحــث العموميــة  وطلبــات العــروض التــي تشــرف عليهــا معاهــد األبحــاث  )المركــز 

الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي ومعهــد البحــث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــات الجديــدة، إلــخ(.

تطوير البحث والتطوير الخاص، السيما في إطار شراكات بين الجامعات والمقاوالت ولهذا، يتعين :	 
سن قرض-ضريبة للبحث والتطوير واالبتكار،  	
دعم المشاريع االبتكارية التي تنفذها المقاوالت الصغرى والمتوسطة؛ 	
تفعيــل اســتقالية ميزانيــة المختبــرات الجامعيــة وحريتهــا فــي االســتثمار، والوصــول إلــى التمويــل  	

الخاص/الخارجــي، والحصــول علــى حصــص فــي المقــاوالت الناشــئة واإلنفــاق دون رقابــة مســبقة فــي حــدود 
ــارج؛  ــن الخ ــا م ــول عليه ــم الحص ــي يت ــائل الت ــا والوس ميزانياته

الســماح للباحثيــن الجامعييــن باالســتفادة مــن تعويضــات إضافيــة فــي إطــار المشــاريع البحثيــة وبالتالــي  	
زيــادة جاذبيــة المجــال البحثــي؛

تعزيــز اإلطــار التنظيمــي لتشــجيع البحــث واالبتــكار، والســيما مــن خــال إنشــاء  إطــار قانونــي للباحثيــن،  	
وتشــجيع البحــث داخــل المقــاوالت، وإنشــاء مؤسســات داخــل الجامعــات...(؛ 

تقوية الروابط بين الجامعات المغربية ونظيراتها األجنبية. 	



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

116

رابعا.  برنامج اقتصادي واجتماعي
مختلــف السياســات  القطاعيــة التــي وضعهــا المغــرب فــي مجــاالت الصناعــة والفاحــة والســياحة والصيــد البحــري 
والصناعــة التقليديــة والتجــارة بشــكل رئيســي كانــت مرفوقــة بتغييــرات مهمــة فــي الهيكلــة القطاعيــة لاقتصــاد 
ــادة  ــة  ( وزي ــي 14 بالمئ ــام  )حوال ــي الخ ــج الداخل ــي النات ــي ف ــاع الصناع ــة القط ــاض حص ــيما انخف ــي، والس المغرب
مهمــة فــي حصــة قطــاع الخدمــات  واالتصــاالت والخدمــات الماليــة واألفشــورينغ.  وإذا كانــت هنــاك ديناميــة قــد 
أحدثــت، فــإن تحقيــق األهــداف المرجــوة حســب القطــاع، الســيما فيمــا يتعلــق بتطويــر النســيج الصناعــي ونقــل 
التكنولوجيــا ودمــج اإلنتــاج الوطنــي فــي سلســلة اإلنتــاج العالميــة وخلــق فــرص الشــغل، لــم يكــن فــي مســتوى 

الطموحــات.

ــر  ــوال اعتب ــن األح ــي أحس ــيا أو ف ــا وهامش ــورا تقليدي ــي مح ــور االجتماع ــر المح ــا اعتب ــا م ــك،  غالب ــن ذل ــا ع وفض
موضوعــا لمجموعــة مــن المبــادرات غيــر الهادفــة للربــح. غير أن المحــور االجتماعي يفرض نفســه كنتيجــة للمبادرات 
االقتصاديــة مــن أجــل التصــدي لانعكاســات الســلبية لليبراليــة المتطرفــة والتوجهــات المتوحشــة للعولمــة مــن 
أجــل ضمــان تــوازن بيــن طموحــات المقاولــة االقتصاديــة ومتطلبــات المحيــط المجتمعــي، حيــث تعطــى األولويــة 
ــة كل  ــى تعبئ ــادر عل ــر ق ــرب غي ــزال المغ ــديد، ال ي ــف الش ــرية. لألس ــة البش ــريع التنمي ــى تس ــة إل ــراءات الرامي لإلج

الطاقــات المجتمعيــة القــادرة علــى جعــل األنشــطة االجتماعيــة واالقتصاديــة تحــدث كامــل أثرهــا.

ــى  ــوم عل ــة تق ــات العام ــتراتيجية للسياس ــعبية اس ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــع االتح ــق، وض ــذا المنطل ــن ه وم
ــى  ــدف إل ــي ته ــق الت ــة للتحقي ــا قابل ــة، لكنه ــج طموح ــراح برام ــال اقت ــن خ ــي، م ــادي واجتماع ــن، اقتص محوري
تعزيــز القــدرات والكفــاءات مــن جهــة، وتحســين اإلطــار التنظيمــي والضريبــي مــن جهــة أخــرى، مــن أجــل تحقيــق 

ــة. ــاواة والكرام ــاف والمس ــة واإلنص ــة االجتماعي العدال

باإلضافــة إلــى اســتراتيجية خاصــة لتطويــر االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، نركــز فــي مختلــف السياســات 
القطاعيــة علــى هــدف خلــق فــرص عمــل الئقــة وتحســين ظــروف العيــش والعمــل.

I.الفالحة
منــذ اســتقال المغــرب ، كانــت الفاحــة دائًمــا فــي قلــب خيــارات التنميــة نظــًرا  للرهانــات المهمــة التــي يثيرهــا 
هــذا القطــاع علــى المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والترابــي. فالفاحــة المغربيــة كانــت محــرك تحديــث 
الفاحيــن ورمــز الثــروة والســلطة وســوق  شــغل واعــد ومصــدرا للعملــة األجنبيــة مــن خــال تشــجيع الصــادرات.

بعــد فتــرات الجفــاف فــي الثمانينيــات ، كانــت الفاحــة مــن بيــن القطاعــات غيــر المســتدامة علــى الرغــم مــن 
الحصــص الكبيــرة مــن الميزانيــة التــي تــم تخصيصهــا لهــذا القطــاع. وهكــذا ، تحولــت الدولــة مــن سياســة التدخــل 
)دعــم األســعار إلنتــاج المنتجــات االســتراتيجية كجــزء مــن سياســة االكتفــاء الذاتــي  ودعــم اإلنتــاج الــذي يحــل 
محــل الــواردات ، ومــا إلــى ذلــك( نحــو سياســة أكثــر تحــررًا )تحريــر المحاصيــل اســتبدال دعــم أســعار المنتجيــن بدعــم 

االســتثمار الفاحــي(.
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ــاج  ــع اإلنت ــة ، وتنوي ــة والفاحي ــة المائي ــة التحتي ــاء البني ــل إنش ــاع ، مث ــذا القط ــازات ه ــن إنج ــم م ــى الرغ ــن وعل لك
النباتــي والحيوانــي ، واســتثمار التراكــم المعرفــي و الخبــرة المتوارثــة المعتــرف بهــا  )ممارســات الفاحــة والــري( ، 
وكذلــك تطويــر المزايــا التنافســية،  ال ســيما فــي قطــاع الفاكهــة والخضــروات ،فــان التفاوتــات بيــن مناطــق اإلنتــاج 
ــار المنتجيــن والغالبيــة العظمــى مــن الفاحيــن )أي 70 ٪  )المناطــق المتقدمــة والمتوســطة والنائيــة( وبيــن كب
مــن صغــار المزارعيــن( لــم تتوقــف عــن االتســاع وإحــداث آثــار ضــارة لنمــوذج إنتاجــي غيــر عــادل وغيــر متكافــئ. كمــا 
أن غالبيــة المنتجيــن يظلــون تحــت رحمــة التســاقطات،  األمــر الــذي يطــرح تســاؤالت حــول فعاليــة برامــج التنميــة 

والتناقضــات التــي خلقتهــا بعــض تدخــات الدولــة.

وقــد لوحظــت تناقضــات كبيــرة بيــن اســتراتيجية الدولــة واســتراتيجيات المنتجيــن والفاحيــن فــي فتــرة فــك 
االرتبــاط والشــك هــذه كتناقضــات ، يمكننــا أن نذكــر علــى ســبيل المثــال:

 تحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي في وقت الغالبية العظمى من األسر ال تحقق االكتفاء الذاتي.	 
 تشجيع الصادرات في وقت تعجز فيه  المحاصيل الغذائية عن تلبية احتياجات السكان المحليين.	 
 تصديــر الميــاه علــى شــكل خضــروات وفاكهــة طازجــة فــي الوقــت الــذي ال تحصــل الغالبيــة العظمــى مــن 	 

المحاصيــل علــى الميــاه.

مــع وصــول حكومــة التنــاوب، أصبحــت للفاحــة اســتراتيجية تعــرف باســم اســتراتيجية 2020 . وهــي اســتراتيجية 
تشــاركية واســتباقية، أخــذت فــي االعتبــار الخصائــص الجهويــة لــكل منطقــة لتعزيــز المهمــة االســتراتيجية لقطــاع 
الفاحــة فــي االقتصــاد الوطنــي. تــم تعديــل هــذه اإلســتراتيجية فــي عــام 2008 و التــي تمخــض عنهــا مخطــط 

المغــرب األخضــر.

1 - التشخيص
لقــد اســتطاع مخطــط المغــرب االخضــر تطويــر منهــج قائــم علــى ساســل القيمــة مــن خــال تشــكيل المنظمــات 
البيــن مهنيــة وتشــجيع االســتثمار الخــاص فــي الفاحــة وتقويــة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن 

خــال توقيــع عقــود البرامــج التــي وفــرت األســاس العملــي لهــذه السياســة.

ــا  كبيــرا بيــن عــام 2008 ، تاريــخ بــدء تنفيــذ مخطــط المغــرب  وقــد عــرف التمويــل العــام للقطــاع الفاحــي ارتفاًع
األخضــر، و 2017 ،بحيــث تضاعفــت نفقــات االســتثمار العمومــي المبرمجــة ب 2.5 ٪ بمبلــغ تراكمــي قــدره 63.4 
مليــار درهــم. وبالتالــي ارتفعــت حصــة االســتثمار الفاحــي فــي إجمالــي االســتثمار العــام المبرمــج مــن ٪5 فــي 

عــام 2008 الــى 14 فــي المائــة فــي ســنة 2014. 

ــار درهــم(  علــى الرغــم  ــة أي مــا يعــادل 127 ملي ــي  )بيــن 13 و 19 بالمئ و نظــرا لوزنهــا فــي الناتــج المحلــي اإلجمال
مــن التبايــن الكبيــر مــن موســم زراعــي إلــى آخــر ومــن منطقــة إلــى أخــرى ، ودورهــا االســتراتيجي فــي المجــال 
االقتصــادي والسياســي و االســتقرار االجتماعــي ومكانتهــا كمــزود رئيســي للوظائــف )38 ٪ الوطنــي وأكثــر مــن 
٪70 فــي المناطــق القرويــة أي أكثــر مــن 4 ماييــن وظيفــة( ؛ شــهد القطــاع الفاحــي علــى مــدى العقــد الماضــي 
تغيــًرا هيكلًيــا كبيــًرا تميــز بتعزيــز وزن القطاعــات الفاحيــة ذات اإلنتاجيــة العاليــة والقيمــة المضافــة  )زراعــة األشــجار 



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

118

والثــروة الحيوانيــة علــى وجــه الخصــوص(،  ومــع ذلــك ال تــزال زراعتنــا غيــر منتجــة نســبًيا.

أيضــا ، وعلــى الرغــم مــن إعــادة هيكلــة وزارة الفاحــة ) ال تمركــز الخدمــات ، وإنشــاء وكالــة التنميــة الفاحيــة التــي 
تنســق تنفيــذ مخطــط المغــرب األخضــر وإنشــاء الوكالــة الوطنيــة لتطويــر مناطــق الواحــات وشــجرة األركان وإنشــاء 
مديريــة التنميــة القرويــة والمناطــق الجبليــة، وإنشــاء المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة  وإصــاح نظــام اإلرشــاد 
ــع اإلقليمــي علــى غــرف الفاحــة ، ومــا إلــى ذلــك( تميــزت هــذه المرحلــة مــن تفعيــل  الفاحــي ، وإضفــاء الطاب

المخطــط االخضــر بحكامــة غيــر ناجعــة .

باإلضافــة إلــى اإلنتــاج الفاحــي ، تجــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن المغرب قــد تمكن مــن تطوير قطاع متنوع وتنافســي 
للصناعــات الغذائيــة الفاحيــة ، ال ســيما فــي تصنيــع الحبــوب ، وصناعــة األلبــان ، وحتــى تصنيــع الفواكــه والخضروات. 
يســتفيد هــذا القطــاع مــن االســتيراد بــدون رســوم جمركيــة للمــواد الخــام المصنعــة المعــدة لاســتهاك المحلــي 
)الحبــوب ، الزيــت الخــام ، الســكر الخــام( أو تصديرهــا بعــد المعالجــة مثــل الســكر األبيــض ، الــذي زادت مبيعاتــه فــي 
الســوق العالميــة بشــكل حــاد منــذ عــام 2015. كمــا اســتفادت صناعــة األغذيــة  مــن مخطــط المغــرب األخضــر مــن 

خــال اإلنتــاج الفاحــي اإلضافــي الــذي يمكــن تحويلــه ومــن خــال الدعــم الممنــوح لهــذا القطــاع.

وفًقــا لــوزارة الفاحــة والصيــد البحــري، كانــت صناعــة األغذيــة الفاحيــة ،قــد ســجلت رقــم معامــات ب 160 مليــار 
درهــم تخــص 2046 شــركة فــي عــام 2016 وســاهمت ب 19 ٪ مــن االســتثمارات الصناعيــة ، و 12 ٪ مــن صــادرات 
ــر  ــة غي ــة المغربي ــدرات الفاحي ــزال الق ــك ، ال ت ــع ذل ــخص. وم ــن 140.000 ش ــر م ــغلت أكث ــة وش ــآت الصناعي المنش

مســتغلة بالكامــل وال يــزال يتعيــن بــذل جهــد كبيــر إلدمــاج ساســل القيمــة فــي األعمــال التجاريــة الفاحيــة.

فــي مواجهــة هــذه التحديــات ، هنــاك العديــد مــن القضايــا والمعوقــات االقتصاديــة التــي تعرقــل المكانــة البــارزة 
التــي خصصــت للقطــاع الفاحــي مــن قبــل السياســات الفاحيــة المختلفــة التــي انتهجهــا المغــرب منــذ اســتقاله. 

تتعلــق هــذه القيــود بمــا يلــي :
 أوال، المعالجــة غيــر المائمــة لقضيــة العقــار التــي تعــوق تنميــة االســتثمار الفاحــي )مع العلــم أن أصحاب 	 

األراضــي الصغيــرة يمثلــون  70٪ مــن المزارعين(.
ــب رأس المــال البشــري ودعمــه وإشــراكه وتطبيقــه للمســاهمة فــي تحديــث 	   ثانيــا، عــدم كفايــة تدري

القطــاع )ارتفــاع معــدل األميــة ، انخفــاض اعتمــاد التقنيــات(.
ــدة ، 	  ــة الواح ــة االرضي ــري للقطع ــة ال ــاض نجاع ــكل كاف )انخف ــاه بش ــوارد المي ــيد إدارة م ــدم ترش ــا، ع  ثالث

ــة(. ــا  300 بالمئ ــاوز أحياًن ــد تتج ــدالت تزوي ومع
 رابعــا، ســوء اإلدارة )عــدم فعاليــة التدخــات العامــة مــع ضعــف مؤسســاتي علــى المســتوى الجهــوي، 	 

وضعــف مــن حيــث الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والتنظيــم المهنــي وهيمنــة المركزيــة علــى التدبيــر 
الجهــوي ومــا إلــى ذلــك( إلــى جانــب ضعــف تنظيــم بعــض القطاعــات.

وإذا كان المخطــط االخضــر بعــد 14 ســنة قــد قــام  بتلبيــة احتياجــات اإلنتــاج الوطنــي لقطاعــات معينــة ، مثــل 
اللحــوم بنســبة 100 ٪؛ فواكــه وخضــروات بنســبة 82٪.فــان بعــض المحاصيــل االســتراتيجية األخــرى تظــل متخلفــة 
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وتتســبب فــي مشــاكل العــرض وتكلفــة المــوارد للســوق الوطنــي. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى الحبــوب ، 
ــة  ــدة 31 ٪، وخاص ــبة 47 ٪، والزب ــكر بنس ــة ، والس ــات المغارب ــن حاجي ــط م ــي 62 ٪ فق ــل إنتاجهــا الوطن التــي يمث

زيــوت الطعــام التــي ال تمثــل ســوى 2 بالمئــة.

2. الخطوط العريضة لالستراتيجية: مجاالت التحسين
يجــب أن يعتــرف مغــرب 2021 بالــدور األساســي للزراعــة والعالــم القــروي. فــي الواقــع ، تتطلــب منــا اليــوم تحديــات 
االكتفــاء الذاتــي الغذائــي ، واالســتدامة ، وخلــق القيمــة لســكان العالــم القــروي، مراجعــة اســتراتيجيتنا لجعــل 
ــن  ــذا م ــع الثــروة. له ــا وإعــادة توزي ــاظ علــى األراضــي وموارده ــا للنمــو الوطنــي ، والحف ــرًكا حقيقًي الفاحــة مح
الضــروري تعديــل مخطــط المغــرب األخضــر. ،فــي هــذا، الصــدد يقتــرح االتحــاد االشــتراكي تقييًمــا  لهــذا  المخطــط 

وتكييفــه ، مــع مراعــاة التوجهــات االســتراتيجية التاليــة :
 أوال، ضمان المزيد من العدالة الترابية واالجتماعية من خال تنمية العالم القروي.	 
 ثانيا،  ضمان اإلدارة المستدامة والمعقولة للموارد الطبيعية )المياه والتربة(.	 
 ثالثــا، نهــج االكتفــاء الذاتــي فــي القطاعــات ذات االســتهاك الوطنــي المرتفــع )الزيــت والســكر والزبــدة 	 

والحبــوب(.
 رابعا، تعزيز االبتكار وتحسين التكامل بين قطاعي الفاحة والصناعة.	 

أ- ضمــان المزيــد مــن العدالــة الترابيــة واالجتماعيــة لوضــع التنميــة المســتدامة فــي العالــم القــروي علــى المســار 
الصحيح.
 الحفــاظ علــى الدخــل مــن خــال اإلعانــات العادلــة والتحفيــزات تجاوبــا مــع التقلبــات المناخيــة، على ســبيل 	 

المثــال، ومــن خــال تحســين المنافــذ مثــل هيكلــة قنــوات التوزيــع أســواق الجملــة وتحديــث المســالخ ، وتشــجيع  
ــة التحويلية. الصناع

 تحسين نوعية ومستوى المعيشة في العالم القروي :	 
خلق طبقة وسطى قروية قادرة على تحسين أراضيها وخلق قيمة مضافة محلية. 	
ضمان حد أدنى للدخل 2000 درهم شهرًيا. 	
إنشــاء شــركات خدميــة فــي المناطــق القرويــة ، وخاصــة فــي المناطــق النائيــة مــن خــال حوافــز مــن  	

ــخ(. ــات ، إل ــاه والغاب ــة ، المي ــياحة ، الثقاف ــي،  الس ــتخدام األراض ــط اس ــرى )تخطي ــة واإلدارات األخ وزارة الفاح
 تقوية اإلرساء الترابي :	 
تشــجيع االســتثمار الخــاص وإنشــاء نمــوذج تجميــع بهــدف الســماح ألكبــر عــدد ممكــن مــن المشــغلين  	

باالســتفادة مــن هــذه الديناميكيــة الموجهــة نحــو الســوق.
مراعــاة تطويــر اســتراتيجيات لوجســتية وثقافيــة وســياحية أخــرى فــي ترويــج وتســويق المنتجــات  	

الفاحيــة المحليــة.
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ب - ضمان اإلدارة المستدامة والمعقولة للموارد الطبيعية :
فيما يتعلق بموضوع الموارد المائية :	 
التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ مــن خــال تبنــي المحاصيــل المرنــة ومــن خــال الممارســات المبتكــرة  	

)الــري الذكــي ، والمحاصيــل البديلــة ، واإلعانــات الموجهــة نحــو المحاصيــل األقــل اســتهاًكا ، ومــا إلــى ذلــك(.
ــز الممارســات الفاحيــة الجيــدة مــع التركيــز علــى تحســين اإلنتاجيــة واالســتخدام الفعــال للبــذور   	 تعزي

وميــاه الــري.
إدارة طبقات المياه الجوفية وتحسين إنتاجية المياه. 	
توجيه الحوافز نحو أنظمة الري األكثر إنتاجية. 	
إعداد نظام حصص الري كحل ممكن لتقليل الضغط على مياه الري عند الحاجة. 	

معالجة قضية العقار :	 
تعزيز المناطق النائية والمناطق الهشة واالعتراف بدورها في الحفاظ على التربة والنظم البيئية. 	
تســهيل الوصــول إلــى العقــار، وخاصــة للشــباب مــن خــال التحكــم الصــارم فــي أســعار األراضــي لتجنــب  	

المضاربــة )هــدف الحفــاظ علــى ســعر األرض عنــد قيمــة إنتاجيــة(.
يجــب أن تــدار الوحــدات الزراعيــة مــن خــال النصــوص القانونيــة التــي تنــص علــى الحــد األدنــى مــن  	

المناطــق الصالحــة لــكل وحــدة إنتــاج  ترابيــة، الهــدف تمكيــن كل أنــواع الوحــدات الزراعيــة مــن االســتفادة مــن نفس 
ــث  ــن حي ــة م ــر الصالح ــزارع غي ــع الم ــب أن تتجم ــة. يج ــة العادل ــات الترابي ــرورة اإلعان ــي ض ــددة  وبالتال ــز المح الحواف
المســاحة فــي اتحــادات ذات اهتمــام مشــترك ، أو فــي مشــاريع التجميــع حســب القطــاع أو فــي التعاونيــات ذات 
اإلنتــاج الخــاص ، حتــى يتمكنــوا مــن الولــوج  إلــى اإلعانــات الموجهــة لإلنتــاج والمعالجــة وإســتراتيجيات التســويق.

ج. االكتفــاء الذاتــي المســتهدف فــي القطاعــات ذات االســتهالك الوطنــي المرتفــع مــن خــالل تحســين 
اإلنتــاج الوطنــي :

 تعزيز التجارب الناجحة وتصحيح حاالت الفشل وإعادة تشغيل المشاريع في حالة األزمات أو الفشل.	 
 زيادة اإلنتاج بكميات أقل )مياه أقل ، مبيدات حشرية أقل ، تلوث أقل ، أسمدة أقل(.	 
 تجنب إهدار المنتجات من خال تحسين سلسلة القيمة )تشجيع معالجة / تحسين المحاصيل(.	 
 االستثمار في الفاحة المتصلة باالنترنيت )إنترنت األشياء(.	 
 التركيز على االكتفاء الذاتي :	 
إنتــاج خبزنــا: قطــاع الحبــوب هــو القطــاع الفاحــي الرئيســي مــن حيــث المســاحة والكميــة المســتهلكة  	

مــن طــرف االفــراد )أكبــر مــن البلــدان المجــاورة( وعــدد المنتجيــن. ومــع ذلــك، فــإن العوائــد التــي ال تــزال منخفضــة 
أو غيــر مســتقرة والحجــم المرتفــع نســبًيا للــواردات يلقيــان بثقلهمــا علــى االقتصــاد الوطنــي. كمــا أن األســعار علــى 
ــن  ــاع م ــذا القط ــع ه ــل م ــب التعام ــاد. يج ــرة الحص ــع فت ــواردات م ــن ال ــبب تزام ــة بس ــي منخفض ــتوى الوطن المس

خــال تحليــل الخصائــص المحــددة لمناطــق الفاحــة واألصنــاف المتوفــرة وتخزيــن الحبــوب.
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ــا المســقية: إذا كان إنتــاج الســكر قــد زاد فــي الســنوات األخيــرة تحــت تأثيــر  	 إنتــاج الســكر فــي مناطقن
مخطــط المغــرب األخضــر ، فــا يــزال المغــرب يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الــواردات التــي زادت باســتمرار منــذ عــام 
2008. خــال الفتــرة 2017-2008 ، بلــغ المتوســط الســنوي مــن   واردات الســكر 1.8 مليــون طــن ، علــى الرغــم 
مــن االنخفــاض الحــاد فــي عــام 2017. ويبــدو أن معــدل االعتمــاد علــى واردات الســكر قــد ازداد ســوًءا منــذ تنفيــذ 
ــي 2009  ــن عام ــى 71 ٪بي ــي 1992 و 2008 إل ــن عام ــن 49٪ بي ــط   م ــن متوس ــل م ــر ، فقــد انتق المخطــط االخض

ــنوات. ــي 8 س ــة ف ــا 22 نقط ــادة قدره و2016 ، بزي
ــاد  	 ــًا ، خاصــة لزهــور عب ــر هــذا القطــاع فــي التســعينيات ، انهــار اإلنتــاج تدريجي البــذور الزيتيــة: بعــد تحري

ــد  ــمس ، بع ــاد الش ــاج عب ــا أن إنت ــة ، كم ــا للغاي ــا منخفًض ــول الصوي ــت وف ــذور اللف ــاج ب ــر إنت ــوم ، يعتب ــمس. الي الش
أن وصــل إلــى 59344 طًنــا فــي 2010-2009 ، قــد وصــل فــي الســنوات األخيــرة حولــي 30،000 طــن / ســنة. 
فــي الواقــع ، إنتــاج البــذور الزيتيــة غيــر كاٍف للغايــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى زيــوت الطعــام. ونتيجــة لذلــك ، 
تنمــو الــواردات بشــكل مطــرد وتجــاوزت 700000 طــن مــن الزيــوت الخــام فــي عــام 2017. وأصبــح معــدل االعتمــاد 
علــى واردات زيــت الطعــام ثقيــا متزايــد بشــكا كبيــر، لذلــك مــن الضــروري مراجعــة الشــراكة لتعزيــز زراعــة البــذور 

الزيتيــة.

ــة  ــاج صناع ــة وإدم ــن ناحي ــي م ــي والصناع ــن الفالح ــن القطاعي ــل بي ــين التكام ــكار وتحس ــز االبت د. تعزي
ــرى : ــة أخ ــن ناحي ــة م ــة العالمي ــل القيم ــي سالس ــة ف ــة الفالحي األغذي

تعزيز ودعم رأس المال البشري :	 
تحســين المعرفــة المحليــة وتعزيــز االبتــكارات المحلية. وهــذه المعرفــة  اليمكــن أن تكــون منتًجــة ومبتكــًرة إال 
إذا فقــط تــم تنظيــم الوصــول إلــى المهنــة الفاحيــة. يمكــن فقــط للمزارعيــن ، المســجلين فــي الســجل الفاحــي 

مــع المــزارع الصالحــة للحيــاة ، أن يكونــوا متلقيــن للمشــاريع والمســتفيدين مــن اإلعانــات.

 استهداف المنح لتشجيع المزيد من االندماج :	 
توجيه اإلعانات والحوافز الضريبية نحو المشاريع ذات المستوى العالي من تطوير البحث واالبتكار. 	
تعزيــز اندمــاج قطــاع االغديــة الفاحيــة فــي القطــاع الصناعــي المغربــي مــن أجــل ضمــان زيــادة قويــة  	

فــي تعقيــد هــذا النســيج ، وهــو عامــل مهــم للقــدرة التنافســية.

هـ .تحسين الحكامة : 
لــن تكــون إعــادة الهيكلــة فعالــة بالكامــل إال إذا اقترنــت بتدابيــر الحكــم الرشــيد. يجــب أن تســتجيب إعــادة الهيكلــة 
للتغيــرات فــي الخدمــات علــى مســتوى اإلدارة العامــة ومنظمــات الفاعليــن مــن القطــاع الخــاص )النقابــات 

واالتحــادات وغــرف الفاحــة ومــا إلــى ذلــك( مــن أجــل :
ــر 	  ــب تطوي ــا يتطل ــة مم ــة ترابي ــة زراعي ــن طريــق سياس ــة ع ــر االلتقائي ــة غي ــة القطاعي ــع السياس ــع م القط

خرائــط  المحاصيــل والميــاه.
إصــاح نظــام صنــدوق التنميــة الفاحيــة: يجــب إعــادة توجيــه الصنــدوق لدعــم هدفيــن: )1( دعــم اإلنتــاج 	 
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والفاحــة اإلنتاجيــة ، )2( دعــم الزاعــة المعيشــية و الفاحــة التضامنيــة.
 تعزيــز الــدور الوطنــي واإلقليمــي والمحلــي للمعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي  وفقا لنهــج ترابي متخصص 	 

)المنــاخ المحلــي ، والجفــاف ، والتنميــة، والتحــول ، وتعزيــز المكننــة المحليــة ، ومــا إلى ذلك(.
إعــادة هيكلــة المديريــات الفاحيــة الجهويــة وتغييرهــا إلــى مكاتــب جهويــة للتنميــة الفاحيــة وتطويــر 	 

األراضــي مــع منــح هــذه المنظمــات االســتقال المعنــوي والمالــي لمزيــد مــن إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى 
القــرارات وتفويــض الســلطات.

 إعــادة تنظيــم الغــرف الفاحيــة لمنحهــا دور ومســؤولية فــي ادارة النشــاط والترويــج لــه. وتمثــل الغــرف 	 
المهنيــة حســب التخصصــات المنظمــة فــي االتحــادات المهنيــة. 

II. الصيد
1.الوضع الحالي

يعتبــر المغــرب مــن أكثــر البلــدان تنافســية فــي العالــم مــن حيــث صــادرات المنتجــات الســمكية وتتميــز المنطقــة 
ــًدا  االقتصاديــة الخالصــة بتنــوع كبيــر فــي المــوارد، 500 نــوع منهــا  60 بالمئــة مســتغلة،  ممــا يجعــل المغــرب رائ
فــي ســوق الســردين المعلــب الدولــي ، بحصــة تصديــر تزيــد عــن 40 بالمئــة.  و يمثــل الســاحل المغربــي مســاحة 
ــروة  ــذه الث ــع ه ــا. م ــا متنوًع ــا بيئًي ــي تراًث ــي تخف ــر والت ــن 3500  كيلومت ــرب م ــا يق ــى م ــد عل ــتراتيجية تمت جيوس
ــي  ــج المحل ــن النات ــة م ــن 3 بالمئ ــرب م ــا يق ــماك م ــد األس ــاع صي ــل قط ــمكية ، يمث ــوارد الس ــوع الم ــرة ، وتن الكبي

ــر. ــغل مباش ــب ش ــك 110.000 منص ــي ذل ــا ف ــخص، بم ــي 670.000 ش ــه حوال ــل ب ــي  ويعم اإلجمال

2.  التشخيص
أ - فيما يتعلق باالستهاك والتسويق الوطني :

يظــل االســتهاك الوطنــي منخفًضــا مقارنــة بطــول الســاحل المغربــي ، حيــث ال يتجــاوز 15 كيلــو غــرام / ســاكن / 
عــام مقابــل هــدف 19 كيلــو غرام/ســاكن/عام ومتوســط  دولــي  يبلــغ 20.5كيلــو غــرام /ســاكن /عــام، أســباب هــذا 

التأخــر متعــددة : 
 مشاكل التسويق.  	 
 عدم كفاية مرافق التبريد ومصانع الثلج في نقاط اإلنزال المطورة وقرى الصيد.  	
 عدد  محدود من األسواق البلدية. 	
 محدودية وسائل نقل وتوزيع األسماك. 	
 انخفاض تقييم االستزراع المائي نظرا إلمكانياته.	 

ب.  فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للتصدير والتصنيع :
ال يــزال أداء القطــاع غيــر كاف فــي ضــوء اإلمكانــات التــي يمكــن حشــدها بالفعــل. يتــم تصديــر إنتــاج األســماك 
ــًرا مــن حيــث  طازجــة دون أي معالجــة،  41 بالمئــة مــن إجمالــي حجــم الصــادرات وهــذا بــا شــك يمثــل عجــًزا كبي
خلــق فــرص العمــل والقيمــة المضافــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي هنــاك أيًضــا حاجــة للتحكــم بشــكل 
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أفضــل فــي سلســلة التبريــد.

كمــا ال تــزال صــادرات القطــاع تتســم باالســتقطاب القــوي مــن طــرف أســواق االتحــاد األوروبــي التــي تســتوعب 
60٪. يمكــن أن يكــون لانفتــاح علــى أســواق جديــدة ، بمــا فــي ذلــك أفريقيــا علــى وجــه الخصــوص ، إلــى جانــب 

تحســين تقييــم المنتجــات ، آثــار إيجابيــة علــى تنميــة قطــاع الصيــد الوطنــي.
وفيمــا يتعلــق بتقييــم المنتجــات الســمكية ، فــإن أكثــر مــن 80 ٪مــن اإلنتــاج فــي صناعــات الصيــد يتعلــق بأســماك 
الســطح الصغيــرة  )الســردين والماكريــل( و علــى الرغــم مــن اإلجــراءات العديــدة التــي اتخذتهــا اإلدارات الوصيــة   

)الصيــد  والصناعــة( لتشــجيع وضمــان االســتثمارات الجديــدة ، فــإن القطــاع يعانــي مــن  مشــاكل عــدة :
توريد المواد الخام بسبب ندرة الموارد في أسماك السطح الصغيرة.   	  

الوصول إلى التمويل )االئتمان المصرفي(.  	  

ج. فيما يتعلق بالتوظيف وظروف العمل
لقد تم إحراز تقدم كبير خال العقد الماضي. ومع ذلك ، يظل البحارة مجموعة سكانية هشة بسبب :

تــزال تعتمــد علــى 	  إلــى االســتقالية اإلداريــة والتــي ال  التــي تفتقــر   هشاشــة تعاونيــات الصياديــن 
ربحيتهــا. أو  نشــاطها  لتطويــر  المشــرفة  اإلدارة  مــن  المســاعدة 

 وضــع العامليــن بالقطــاع : عــدم وجــود تعاقــد بيــن مــاك الســفن والبحــارة مــن جانــب  ممــا يضعــف البحــارة 	 
عندمــا ال يتــم اســتيفاء شــروط الخــروج إلــى البحــر )40 ٪ مــن الســنة(.

 تغطيــة اجتماعيــة غيــر مكتملــة: ال يســتفيد جميــع البحــارة مــن التغطيــة االجتماعيــة ، عــاوة علــى انهــم 	 
ال يســتطيعون المطالبــة بحقوقهــم فــي اســتحقاقات التقاعــد نظــرًا لموســمية النشــاط )نقــص النقــاط(.

 عــدم وجــود تأميــن علــى الحيــاة للبحــارة ممــا تســبب فــي مآســي اجتماعيــة فــي قطــاع معــرض لمخاطــر 	 
كبيــرة. 

 نقص الكوادر الطبية على مستوى بعض الفروع الصحية. 	 
 ضعــف أســطول قــوارب النجــاة )19 علــى مســتوى الدولــة بمــا فــي ذلــك 3 فــي حالــة توقــف تــام( ونقــص 	 

المــوارد الازمــة لتشــغيلها وصيانتهــا.

د. استدامة الموارد: 
يؤثــر التطــور الهــش لـــ »صحــة« قــاع البحــر مــع خطــر االســتغال المفــرط للمــوارد الســمكية علــى اســتدامة المــوارد. 

الســواحل الســاحلية مهــددة بالتعريــة والتلــوث ، ممــا يعــرض البيئــة الســاحلية للخطــر.

3 - اإلجراءات الواجب تنفيذها :
أ. محور تنمية االستهاك الوطني:

تعزيز شبكة أسواق المأكوالت البحرية المحلية بالشراكة بين اإلدارة الوصية  والجماعات الترابية،	 
تحديــث تجــارة األســماك بمواصفــات تفــي بمتطلبــات اللوائــح المعمــول بهــا )المكتــب الوطنــي للســامة 	 

الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة و وزارة الصيــد البحــري(.
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تشــجيع توزيــع األســماك عبــر األكشــاك المتنقلــة )المســاعدة علــى االســتثمار فــي االقتصــاد االجتماعــي 	 
والتضامنــي(  ومــن خــال تجــار الجملــة ؛

دعم تعاونيات تجار الجملة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين قنوات التسويق.	 

ب. المحور االجتماعي :
 وضع برنامج لبناء قدرات التعاونيات لتحسين درايتها الفنية ؛	 
 التفــاوض مــع الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بشــأن مواءمــة العمــال الموســميين مــع الخدمــات 	 

المقدمــة ، وال ســيما التعويضــات العائليــة و التأميــن االجبــاري؛
 الترويج لطب البحارة من خال اإلجراءات التالية :	 
تعميم السجل الصحي للبحار؛	 
تنظيم الصيدليات على متن السفن واشتراطها ؛	 
تعزيز الموارد البشرية في الفروع الصحية من خال تعيين أطباء متعاقدين ، على سبيل المثال؛	 
تنظيم حمات طبية متعددة التخصصات للبحارة؛	 
تطوير التطبيب عن بعد.	 

ج. محور التصنيع واالبتكار :
التنمية االرادية  لاستزراع المائي :

 وضع إطار تنظيمي )كود االستزراع المائي(،	 
 إنشاء إطار معياري خاص بكل نوع ؛	 
 تشــجيع تمويــل االســتثمارات الصناعيــة )مثــل المفرخــات( مــن خــال برامــج مشــتركة بيــن إدارات المصايــد 	 

والصناعة،
 القيام بحمات ترويجية لمنتجات المأكوالت البحرية المصنعة للمستهلكين المغاربة.	 

 
III. الصناعة

1.حصيلة  السياسة الصناعية
تمثــل المنتجــات المصنعــة اليــوم 69.8 بالمئــة مــن التجــارة العالميــة  للســلع. تشــكل هذه الســيادة، مقارنــة  بنهاية 

الثاثينيــات ، انعكاًســا تاًمــا بيــن وزن المنتجــات المصنعــة ووزن الفاحة.

ــة  ــة االقتصادي ــارات التنمي ــددة لخي ــل المح ــد العوام ــرب أح ــي المغ ــة ف ــية الصناعي ــين التنافس ــر تحس ــا اعُتب لطالم
ــر مباشــر علــى اســتدامة النمــو والكفــاءة االقتصاديــة. العامــة لمــا لهــا مــن تأثي

ومــع ذلــك ، إذا كانــت هــذه العقيــدة قــد مكنــت المغــرب مــن تطويــر وتنفيــذ سياســات التصنيــع ، فــان هــذه االخيــرة 
ــكلة  ــى مش ــزى إل ــع ُيع ــذا الوض ــا إذا كان ه ــق مم ــم التحق ــن المه ــك م ــية. لذل ــات التنافس ــن تقلب ــرا م ــت كثي عان

ماءمــة أو  نجاعــة السياســات الصناعيــة العموميــة التــي انتهجهــا المغــرب حتــى اآلن. 
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ــاع  ــط اإلق ــي )مخط ــاع الصناع ــة القط ــن لتنمي ــتراتيجيتين متتاليتي ــرب اس ــور المغ ــي 2005 و 2013 ، ط ــن عام بي
الصناعــي ; والميثــاق الوطنــي لإلقــاع الصناعــي( مــن أجــل تمكينــه مــن االندمــاج واالرتقــاء تدريجيــًا فــي ساســل 

القيمــة الدوليــة بنــاًء علــى تطويــر مهــن جديــدة ذات قيمــة مضافــة أعلــى.

كمــا أن القطــاع الصناعــي المغربــي كان بحاجــة إلــى االندمــاج حــول أقطــاب الكفــاءة، وضــخ أحــدث التكنولوجيــات 
والخبــرات مــن خــال نقــل التكنولوجيــا واالســتثمار األجنبــي المباشــر لدعــم اإلنفــاق العــام والخــاص فــي أنشــطة 
البحــث والتطويــر. وكان مــن المقــرر أن يصاحــب ذلــك اســتمرار تنمية المــوارد البشــرية المؤهلة المفعمــة باإلنتاجية 

القائمــة علــى المعرفــة.

و حالــة قطــاع المنســوجات والمابــس فــي المغــرب بليغــة فــي  هــذا المضمــار  خاصــة بعــد انتهــاء اتفاقيــة األليــاف 
ــص  ــة حص ــاوالت لحماي ــتوى المق ــى مس ــر عل ــث والتطوي ــز البح ــة لتعزي ــة الملح ــرت الحاج ــي أظه ــددة ، الت المتع
الســوق الوطنيــة والدوليــة. فالفاعلــون   مقتنعــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن تكاليــف العمالــة المنخفضــة لــم 
تعــد عامــًا محــدًدا للقــدرة التنافســية فــي األســواق الدوليــة وأن تمايــز المنتجــات وتحســين اإلنتاجيــة يعتبــران اآلن 
المحــركات الجديــدة للتنميــة الصناعيــة فــي البــاد. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن اســتراتيجية االقــاع الصناعــي التــي 
تــم تنفيذهــا منــذ عــام 2005 ، لــم ينجــح المغــرب حتــى اآلن فــي تعبئــة إمكاناتــه التنافســية بالكامــل. إذا كانــت 
ــا  ــاط م ــزت نش ــاد وحف ــة الب ــين جاذبي ــى تحس ــة أدت إل ــد ديناميكي ــت بالتأكي ــد غرس ــدة ق ــات الجدي ــذه التوجه ه
يســمى بالتجــارة العالميــة فــي المغــرب ، وال ســيما الســيارات والطيــران ، فمــن الواضــح أنهــا لــم تحــدث التغييــرات 

الهيكليــة المتوقعــة، وال ســيما مــن حيــث خلــق قيمــة مضافــة ووظائــف كبيــرة :
 مــن حيــث خلــق فــرص العمــل ، لــم يصــل القطــاع الصناعــي إلــى الهــدف المتوقــع. فــي الســنوات العشــر 	 

األولــى ، خلقــت 75000 فرصــة عمــل فقــط بينمــا نصــت خطــة اقــاع علــى خلــق 220.000 فرصــة  شــغل  فــي 5 
ســنوات. وعمومــا عرفــت نســبة العمالــة الصناعيــة ركــوًدا خــال العشــرين عاًمــا الماضيــة.

 إن تنــوع االقتصــاد المغربــي نســبي فقــط ويظــل بشــكل عــام متخصًصــا فــي قطاعــات أو منتجــات ليســت 	 
ديناميكيــة  بمــا فيــه الكفايــة  وذات قيمــة مضافــة منخفضــة.

  ال تزال الزيادة في القيمة المضافة الصناعية غير كافية.	 
 تنافسية العرض المغربي القابل للتصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة ال تزال غير كافية.	 
 القطاع غير المهيكل يقيد معدل اندماج الصناعة.	 

خصائــص الصناعــة المغربيــة هــذه هــي نتيجــة مباشــرة لــداء كامــن بحيــث ال يــزال المغــرب يعانــي مــن نقــاط ضعــف 
ــن  ــح م ــا يتض ــي كم ــي اإلنتاج ــيجه الصناع ــور نس ــاده وتط ــي القتص ــول الهيكل ــل التح ــاتية تعرق ــة ومؤسس أفقي

ركــود حصــة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وإعاقــة  قدرتــه التنافســية.

ومــع ذلــك، فــإن تجــارب كل مــن البلــدان المتقدمــة والناشــئة تظهــر وجــود عاقــة  رابطــة بيــن التحــول الهيكلــي 
العميــق لاقتصــاد والتنميــة الحقيقيــة المســتدامة. فــي الواقــع ، فــإن القــدرة التنافســية غيــر الماديــة  للصناعــة 
الوطنيــة ، وهــي شــرط أساســي للجاذبيــة ، تصطــدم بالقيــود المؤسســاتية الهيكليــة والشــاملة التــي تعيــق 
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تحولهــا إلــى آلــة إنتاجيــة تخلــق ثــروة ومناصــب شــغل كثيــرة، هــذه القيــود هــي فــي األســاس مــا يلــي :
العــرض التكوينــي لنظامــي التدريــس والتعليــم غيــر كاف. فظاهــرة الهــدر المدرســي وبرامــج التعلــم  	 

القديمــة تــؤدي الــى نشــوء متعلميــن  يتمتعــون بالقليــل مــن الثقافــة الصناعيــة وريــادة األعمــال أو انعدامهــا ، 
ومهــارات عمليــة محــدودة للغايــة. وتصحيــح هــذه االختــاالت ال يتــم اال بشــكل جزئــي فقــط عــن طريــق التدريــب 

المهنــي.
محدودية القدرة على البحث والتطوير.	 
األراضي الصناعية ضحية المضاربات العقارية.	 
تدبيــر القــروض المصرفيــة علــى أســاس الممتلــكات )أهميــة الضمانــات( وليــس علــى أســاس جــودة التدبيــر 	 

)االعتمــاد علــى ملــف المخاطــر وإمكانيــة ســداد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة(  الشــيئ الــذي يقلــل  التمويــل 
المتــاح لاســتثمار الصناعــي.

فــي عــام 2014 ، اعتمــد المغــرب خطــة صناعيــة جديــدة. يتعلــق األمــر بمخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة 2014 – 
2020،  والــذي كان طموحــا للغايــة ولكــن دون االســتناد إلــى تقييــم موضوعي للنســختين الســابقتين، فقد هدف 
إلــى تقديــم اســتجابات للعقبــات الرئيســية الثاثــة التــي تــم تحديدهــا أثنــاء تنفيــذ الخطــط الســابقة. ويشــمل ذلــك 
تعبئــة التمويــل الــازم ، مــن خــال تخصيــص صنــدوق اســتثماري مخصــص 20 مليــار درهــم باإلضافــة إلــى معــدالت 
فائــدة تفضيليــة، ومرونــة  توافــر العقــار  )توفيــر 1000 هكتــار مســتأجرة  باإلضافــة إلــى منصــات صناعيــة متكاملــة(، 
و تنفيــذ نظــام تدريــب معــّدل بنــاًء علــى التجربــة اإليجابيــة للبطــل الصناعــي الوطنــي ، مكتــب الشــريف للفوســفاط.

ومــع ذلــك ، فــإن خطــة التســريع الصناعــي هــذه تعانــي مــن »خطيئــة أصليــة« ناتجــة عــن عــدم تقييــم السياســة 
الصناعيــة التــي نفــذت خــال العقــد الماضــي. علــى وجــه الخصــوص تجاهــل هــذه الخطــة الماحظــة األساســية 
التــي وضعهــا العديــد مــن المتخصصيــن والمراقبيــن المطلعيــن: أصــل عــدم القــدرة التنافســية النســبية للصناعــة 
المغربيــة هــو أواًل وقبــل كل شــيء نظامــي  )قيــود  أفقيــة  ومؤسســاتية( قبــل أن يكــون وظيفًيــا  ) القطاعــات، 

التجمعــات، إلــخ(. 

ــة  ــلة القيم ــث سلس ــم تحدي ــراءات دع ــف إج ــف ضع ــب أن نضي ــاه ، يج ــة أع ــود الموضح ــذه القي ــى  ه ــة إل باإلضاف
)صعوبــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ، وضعــف الصناعــات ذات الصلــة ، وصعوبــات التعــاون بيــن 

الشــركات(،  باإلضافــة إلــى القيــود المؤسســاتية ، مثــل :
ضعــف حكامــة السياســة الصناعيــة )نقــص التنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة األخــرى     ونقص  الشــفافية 	 

ومشــاركة أصحــاب المصلحة(.
حــدود سياســة االســتثمار )نهــج قطاعــي بنتائــج عكســية ، واختيــار القطاعــات خــارج أي اســتراتيجية 	 

شــمولية  طويلــة المــدى(.
مناخ األعمال والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.	 
االفتقار إلى التقييس أو حتى غيابه.	 
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معوقات ريادة األعمال )حواجز إدارية ، القطاع الغير المهيكل ، فساد ، اقتصاد الريع(. 	 

أخيــرا ، ال يــزال هنــاك خلــل أساســي فــي النهــج يعيــق التنميــة الصناعيــة فــي المغــرب ال يــزال الجانــب البيــن 
قطاعــي غائًبــا تقريًبــا فــي تصميــم سياســاته الصناعيــة ، وهــو مــا يمثــل فرقــا رئيســًيا مــع البلــدان الناجحــة األخــرى 
، والتــي تمكنــت مــن التقــدم خاصــة بفضــل قطاعهــا الصناعــي )كوريــا الجنوبيــة وتركيــا وإندونيســيا والمكســيك ، 
إلــخ((. فيمــا يتعلــق بحكامــة السياســة الصناعيــة ، ال يمكــن تحســين النتائــج دون تبســيط عمليــة صنــع القــرار ودون 
ــعر  ــة س ــة ، سياس ــة التجاري ــة ، السياس ــة الصناعي ــة  )السياس ــة االقتصادي ــات السياس ــع مكون ــن جمي ــجام بي االنس
ــذ 2014  ــذ من ــز التنفي ــت حي ــي دخل ــرة الت ــة األخي ــة الصناعي ــة التنمي ــف لخط ــن لألس ــا، ال يمك ــرف ، إلخ(منطقي الص
ــي  ــج  الداخل ــي النات ــرة ف ــاهمة الكبي ــل والمس ــرص العم ــق ف ــث خل ــن حي ــا م ــال انتظاره ــي ط ــار الت ــج اآلث أن تنت

اإلجمالــي ألنهــا تعانــي مــن نفــس العلــل مثــل الخطــط الســابقة.

إن التغييــر الجوهــري فــي هــذه السياســة الصناعيــة ، القائــم علــى رؤيــة متكاملــة ونهج شــامل لاقتصــاد المغربي، 
أصبــح اآلن أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى كضــرورة مــن الدرجــة األولــى إلخــراج المغــرب مــن معــدالت نمــوه 

غيــر المنتظمــة.

2. أي استراتيجية صناعية لمغرب الغد؟
علــى ضــوء مــا ســبق، يبــدو أن التحــدي الــذي يواجه اســتراتيجية المغــرب الصناعية لعــام 2021 هــو االنتقال 	 

ــل  ــن ساس ــل بي ــدل التكام ــادة مع ــل زي ــن أج ــي« م ــاج الصناع ــة االدم ــى »خط ــي إل ــريع الصناع ــة التس ــن خط م
القيمــة وتعزيــز العاقــات بيــن الشــركات الكبيــرة والصغيــرة والشــركات المغربيــة المتوســطة الحجم. فاالمــر يتعلق 
باســتراتيجية صناعيــة ديناميكيــة ومتكاملــة مــن البدايــة إلــى النهايــة مــن أجــل التكيــف مــن ناحيــة مــع األســواق 
الوطنــي والعالمــي وحركيتهــم الدائمــة، ومــن ناحيــة أخــرى عــدم اإلضــرار بــأي حلقــة مــن حلقــات سلســلة القيمــة 

لصالــح أخــرى. بهــذه الطريقــة ســنزيد مــن تأثيــر السياســات المتبعــة ونتجنــب مخاطــر تدميــر القيمــة.

األهداف :
 إنتاج وطني تنافسي من حيث التكلفة والجودة قادر على تعويض الحاجة إلى الواردات.	 
 إنتــاج ذو قيمــة مضافــة عاليــة ومحتــوى تقنــي عــاٍل ، مــن خــال زيــادة حصــة المنتجــات المصنعــة فــي 	 

ــدات(. ــة والمع ــة واألدوي ــوالت البحري ــة وصناعــة المأك ــز علــى الصناعــة الفاحي الصــادرات )التركي
اإلجــراءات 	  )راجــع  الغذائيــة والصيدالنيــة  للصناعــات  إفريقيــا  المغــرب كقاطــرة حقيقيــة فــي  ترســيخ   

الدولــي(. المســتوى  علــى  المغربيــة  التجاريــة  للعامــة  بالترويــج  المتعلقــة 

للقيــام بذلــك يجــب إجــراء إصاحــات جوهريــة. هنــاك مســتويين مــن اإلصــاح يجــب مراعاتهمــا. مــن ناحيــة،  
إصاحــات أفقيــة تشــمل االبتــكار وسياســة البحــث والتطويــر، وسياســة دعــم القــدرة التنافســية للشــركات الصناعية 
الصغيــرة والمتوســطة، وتحســين العــرض )الجــودة / التكلفــة( فــي مجــال النقــل والخدمــات اللوجســتية، وتحســين 
ــور  ــة تط ــن متابع ــن الممك ــل م ــال يجع ــة فع ــام حكام ــاء نظ ــة، وإنش ــات القطاعي ــف السياس ــن مختل ــيق بي التنس
النســيج الصناعــي والمؤشــرات ذات الصلــة عــن كثــب، واتخــاذ القــرارات المناســبة فــي الوقــت المناســب فــي بيئــة 
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ــز قطاعــات األعمــال  ــاه( مــن خــال تعزي ــة أدن تشــاركية وشــفافية.من ناحيــة أخــرى ، إصاحــات قطاعيــة  )مفصل
ذات القيمــة المضافــة العاليــة القتصادنــا.

       3.  خطة العمل المقترحة :
أ- دعم الشركات في مجهود االستثمار واإلنتاج:

 تعميــم حزمــة علــى جميــع األنشــطة الصناعيــة والدعــم فــي التدريــب ، وتســهيل الوصــول إلــى العقــار ، 	 
وتقليــل اإلجــراءات اإلداريــة ، ومــا إلــى ذلــك.

 تكييــف عــرض الخدمــات المصرفيــة والماليــة مــع خصوصيــات قطــاع الصناعــات ودورة رأس مالهــا )إمكانيــة 	 
النظــر فــي التمويــل العــام مــن خــال بنــك عمومــي لاســتثمار  فــي القطاعــات التــي تعتبــر اســتراتيجية(.

 تعزيــز البحــث والتطويــر مــن قبــل الشــركات الصناعيــة بالشــراكة مــع الجامعــات والمختبــرات البحثيــة )انظــر 	 
المقترحــات المتعلقــة بالماليــة وبيئــة األعمــال(.

ب.تحسين المنافذ:
 إنشاء آلية تفضيلية وطنية إقليمية في جميع عقود المشتريات العامة للسلع الصناعية.	 
ــة أي 	  ــأنها أو لمواجه ــاوض بش ــادة التف ــدف إع ــرة به ــارة الح ــات التج ــع اتفاقي ــة لجمي ــة دوري ــراء مراجع  إج

ــي. ــي المغرب ــيج اإلنتاج ــى النس ــة عل ــلبية المحتمل ــا  س آثاره
 تحسين الترابط بين السياسة الصناعية وسياسة سعر الصرف.	 

ج. جعل »صنع في المغرب« ضمانة للجودة:
تعميــم  التقييــس ومراقبــة الجــودة عبــر ســن نصــوص قانونيــة  ومــن خــال الرفــع مــن الوســائل  واالمكانيــات 
ــوق  ــي الس ــوج ف ــرح أي منت ــي ط ــا ينبغ ــتمر.  ف ــي و مس ــكل منهج ــة بش ــركات الصناعي ــة  الش ــة لرقاب الموضوع

الوطنيــة أو للتصديــر دون تتبــع.

التقييس
يســاعد االســتثمار فــي المعاييــر وشــهادات الجــودة فــي تطويــر عــرض منتــج عالــي الجــودة 
ويســمح بتســهيل الوصــول إلــى أســواق معينــة. فــي المغــرب ، تعــد عمليــة التقييــس جــزًءا 
مــن حركــة أكثــر شــمولية لتنويــع أســواق التصديــر ، ال ســيما األســواق الناشــئة واألفريقيــة. 
ــن  ــر ، لك ــاج المعايي ــى إنت ــدرة عل ــث الق ــن حي ــوًدا م ــرب جه ــذل المغ ــام ، ب ــكل ع ــك  بش كذل
اعتمادهــا مــن قبــل الشــركات ال يــزال منخفًضــا.  يوصــى مــن أجلتحســين جــودة اإلنتــاج 
المغربــي بشــكل مســتدام وتســهيل الخفــض مــن الوارداتلصالــح المنتــج المحلــي مــن جهــة 

والتغلغــل فــي أســواق التصديــر مــن جهــة أخــرى  ب :
 تشــجيع اعتمــاد المعاييــر مــن قبــل الشــركات مــن خــال تعزيــز دعــم الفاعليــن 	 

)توســيع برامــج الدعــم التقنــي والمالــي ،التحســيس بأهميــة التقييــس و احتــرام المعاييــر، 
تعزيــز أنشــطة المعهــج المغربــي للتقييــس (.

التفتيــش 	  وهيئــات  المختبــرات  اعتمــاد  )زيــادة  للجــودة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
األخــرى. 

وتيســير 	  )تســهيل  والتصديــر  لاســتيراد  المطابقــة  تقييــم  إجــراءات  تحســين   
ذلــك( إلــى  ومــا   ، الرقابــة  إجــراءات  فــي  الشــفافية  وزيــادة  اإلجــراءات، 
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د.الفرص القطاعية
القطاع الطبي والصيدالني :	 

كشــفت أزمــة كوفيــد 19- عــن المخاطــر الكامنــة فــي الترابــط بيــن ساســل التوريــد العالميــة  خاصــة فــي مواجهــة 
الــدول اآلســيوية الكبيــرة وفــي قطاعــات حيويــة ذات الصلــة بســيادة الــدول. أدت هــذه المخاطــر، إلــى جانــب 
الكشــف عــن ضعــف أنظمــة الصحــة العموميــة فــي البلــدان األوروبيــة علــى وجــه الخصــوص، إلــى تفاقــم الشــعور 
بالضعــف واالعتمــاد علــى الشــركات المصنعــة اآلســيوية ، وعجلــت مــن حاجــة هــذه البلــدان إلى اســتعادة مــا فقدته 
مــن ســيادة فــي هــذا المجــال. وهــذا يعنــي بالضــرورة إعــادة تشــكيل عالميــة لساســل القيمــة فــي هــذا القطــاع.

أمــا بالنســبة للمغــرب ، فمــن المرجــح أن يكــون القطــاع الطبــي والصيدالنــي مــن بيــن قطاعــات المســتقبل مــن 
حيــث إمكانــات النمــو. فلقــد أظهــر هــذا القطــاع بالفعــل مرونــة نســبية وقــدرة علــى اتخــاذ إجــراءات اســتباقية فــي 

إدارة أزمــة كوفيــد-19. 

ــي  ــكار. ف ــة االبت ــاج ودرج ــث أدوات اإلنت ــن حي ــا م ــد م ــى ح ــث إل ــم وحدي ــاع منظ ــو قط ــك ، فه ــى ذل ــة إل باإلضاف
هــذا االطــار يمكــن للمغــرب أن يموقــع نفســه لتحقيــق أكبــر قيمــة مضافةخاصــة ألوروبــا وأفريقيــا  بفضــل  قربــه 
الجغرافــي. ونتيجــة لذلــك ، فــإن المغــرب فــي وضــع جيــد ألن يصبــح مركــًزا لصناعــة األدويــة ، خاصــة وأنــه مــن الــدول 
ــا والواليــات المتحــدة والصيــن ، رغــم منافســة الــدول   الموقعــة علــى العديــد مــن المعاهــدات التجاريــة مــع أوروب
ــة  ــوق األدوي ــول س ــت ح ــي أجري ــة الت ــج الدراس ــر نتائ ــا. تظه ــمال إفريقي ــن دول ش ــك م ــئة   وكذل ــيوية الناش اآلس
الخــاص فــي المغــرب، أن المغــرب يتمتــع بمشــهد صيدالنــي مشــجع يضعــه كمرجــع مــن حيــث اإلنتــاج المحلــي 
ــن  ــرة ، يمك ــنوات األخي ــي الس ــوة ف ــا بق ــذي نم ــي ، ال ــاج المحل ــذا اإلنت ــة. ه ــة والجنيس ــة األصلي ــن األدوي ــكل م ل

ــر. ــد الســوق المحلــي والتصدي اســتخدامه لتزوي

الشــرط الواجــب توفــره لتحقيــق هــذه األهــداف هــو تطويــر البحــث والتطويــر واالبتــكار وخاصــة توافــر 	 
االبتــكار العاجــي وظــروف وصــول اســرع للمرضــى إلــى هــذه االبتــكارات. أيًضــا ، فيمــا يتعلــق بالمقترحــات ، 
ســيكون مــن المناســب إنشــاء مجموعــة عمــل وطنيــة تضــم جميــع الفاعليــن فــي القطــاع الذيــن ســيتم وضعهــم 
تحــت اشــراف  قطاعــي الصحــة والتجــارة والصناعــة، مــع مهمــة رئيســية تتمثــل فــي تحديــد الفــرص الفوريــة لتطويــر 

ــر. ــا العاليــة والتصدي صناعــة األدويــة المغربيــة التــي تركــز علــى التكنولوجي

بشــكل عــام ، ســيكون مــن الضــروري خلــق ،  ابتــداء مــن تصنيــع أول جهــاز تنفــس صناعــي مغربــي 100٪، اقتصــاد 
طبــي حقيقــي يكمــل قطــاع األدويــة. يتمثــل التحــدي فــي تعبئــة جــزء  مــن منظومــة قطــاع الطيــران  بنــاًء علــى 
 إنجــازات القطــاع فــي ميــدان منــح الشــهادات،  إلنشــاء منصــة تكنولوجيــة حقيقيــة تعمــل علــى منتجــات جديــدة.

 قطاع السيارات:	 
قطــاع الســيارات المغربــي هــو القطــاع الثانــي الــذي اخترنــاه مــن حيــث اإلمكانــات التــي يختزنهــا ،وال ســيما تطويــر 
إنتــاج وطنــي مســتقل حقيقــي، وهــذا حتــى لــو كان يعانــي علــى المــدى القصيــر مــن تداعيــات األزمــة الصحيــة 

المرتبطــة بكوفيــد- 19.
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نقتــرح اإلدمــاج النوعــي لقطــاع الســيارات المغربــي فــي ساســل اإلنتــاج العالميــة و  تتعلــق المجموعــة األولــى 
مــن المقترحــات ، علــى وجــه الخصــوص ، بالمســاعدة الفنيــة للشــركات. حيــث أن مشــاركة الشــركات المغربيــة 
فــي سلســلة توريــد الســيارات ال تــزال محــدودة ، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى الصعوبــات التــي تواجههــا وفًقــا لمعاييــر 
الجــودة وبســبب مشــكلة التكلفــة التنافســية لألســعار.  مــن الضــروري إذا تقديــم المســاعدة الفنية لتحســين جودة 
الشــركات الحاليــة التــي ترغــب فــي االندمــاج فــي ساســل القيمــة الخاصــة بالســيارات.  ســتركز هــذه المســاعدة 
علــى تحســين الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالشــهادات المطلوبــة ، وقبــل كل شــيء تقديــم دعــم أفضــل 
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن قبــل الســلطات العموميــة   )وزارة التجــارة والصناعــة( للحصــول علــى هــذه 

الشــهادات مــن خــال برامــج التدريــب علــى وجــه الخصــوص ممولــة بالكامــل أو جزئيــا مــن قبــل الدولــة.

وتتعلــق المجموعــة الثانيــة مــن المقترحــات بدعــم السياســات العموميــة فــي هــذا المجــال. مــن المهــم اإلصــرار 
هنــا علــى الحاجــة إلــى خلــق أوجــه تــآزر بيــن إدارة صناعــات الســيارات و الجمعيــة المغربيــة لصناعــة و تجــارة الســيارات 

فــي تنفيــذ هــذه التدابيــر. علــى ســبيل المثــال ، مــن الضــروري:
تعزيــز القــدرات المحليــة مــن خــال توســيع برامــج التدريــب وتســهيل إعــادة إنتــاج التدريــب الناجــح بيــن  	

القطاعيــن العــام والخــاص لتلبيــة الطلــب ، والــذي يعــد حاليــا أعلــى بكثيــر مــن العــرض المتــاح ؛ 
اإلســراع فــي إعــداد مشــروع قــرار وزاري بشــأن توحيــد شــروط ســداد التكاليــف اللوجســتية للشــركات التــي  	

تشــحن البضائــع إلــى مينــاء طنجــة  )يجــب أيًضــا وضــع هــذا اإلجــراء فــي االعتبــار مــع التدابيــر الشــاملة المقترحــة 
لتطويــر قطــاع اللوجســتيات فــي المغــرب( ؛

تكافــؤ الفــرص بيــن المصدريــن مــن خــال تقديــم نفــس الحوافــز للجميــع ، بغــض النظــر عــن مــكان  	
؛   تواجدهــم  )مناطــق حــرة أم ال(ومــا إذا كانــت شــركات جديــدة أو قائمــة 

 زيــادة تنويــع الصــادرات. فــي الواقــع ، يزيــد اعتمــاد المغــرب علــى أســواق التصديــر األوروبيــة مــن تعرضــه  	
ــة  ــدان النامي ــى البل ــه إل ــع أســواق صادرات ــرات فــي الســوق العالميــة. كمــا يعتمــد نجــاح المغــرب علــى تنوي للتغي
والناشــئة األخــرى. يقــدم الســوق اإلفريقــي فرًصــا واعــدة لمثــل هــذا التوســع علــى المــدى المتوســط   ، والــذي مــن 

شــأنه أيضــا أن يجعــل مــن الممكــن تحقيــق وفــورات الحجــم .

قطاع الطيران :	 
تطــور قطــاع الطيــران فــي المغــرب بقــوة ليضــع نفســه فــي ســوق تنافســية للغايــة. ومــع ذلــك وعلــى غــرار قطــاع 
الســيارات، عانــى قطــاع الطيــران مــن عواقــب أزمــة كوفيــد. يجــب علينــا العمــل لاســتفادة مــن مهــارات وقــدرات 
منظومــة الماحةالجويــة للتنويــع فــي الصناعــات األخــرى )المعــدات الطبيــة والطاقــة الشمســية ، إلــخ(. بخصــوص 

الضغــط علــى العقــار يوصــى بتخفيــف االزدحــام بجهــة الــدار البيضــاء واستكشــاف مناطــق إنشــاء جديــدة.

فيمــا يتعلــق باألنظمــة وإصــدار الشــهادات ، يوصــى بإنشــاء منظمــة خارجيــة لتعمــل كوســيط مركــزي ومتخصــص 
بيــن كبــرى الشــركات المصنعــة العالميــة ومورديهــا المحلييــن. يمكــن أن تلعــب هــذه المنظمــة دوًرا مهًمــا فــي 
تعزيــز الكفــاءة مــن خــال توفيــر وظائــف التدقيــق وإصــدار الشــهادات لمســاعدة المورديــن الجــدد فــي إجراءاتهــم 
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وتقليــل أجــل  شــهاداتهم.

أخيــرا ، فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى التمويــل ، يجــب وضــع برنامــج دعــم  تمويــل جيــد للشــركات بمــا فــي ذلــك نظام 
ضمــان عــام. علــى هــذا النحــو ســيكون مــن الحكمــة النظــر فــي أدوات جديــدة لتمويــل الشــراكة بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص مثــل صناديــق االســتثمار أو رأس المــال اإلنمائــي علــى وجــه الخصــوص.

 قطاع الصناعات الغذائية:	 
بحســب مرصــد التعقيــد االقتصــادي، فقــد وصــل قطــاع الفاحــة واألغذيــة الفاحيــة المغربــي فــي عــام 2019 إلــى 
ــة  ــار درهــم و يعــد هــذا القطــاع مــن بيــن القطاعــات القليل ــار درهــم مقابــل واردات 50 ملي صــادرات بنحــو 60 ملي

التــي تولــد فائضــا تجاريــا.

ــة  ــة المضاف ــام أو ذات القيم ــات الخ ــد أن المنتج ــدرة ، نج ــات المص ــة المنتج ــل طبيع ــال تحلي ــن خ ــك ، م ــع ذل وم
المنخفضــة  )مثــل المنتجــات الســمكية المجمــدة( تمثــل ثلثــي هــذه المنتجــات. وتعكــس القيمــة المضافــة 
ــا نســتورد   المنخفضــة لهــذه المنتجــات ركــود صناعــة األغذيــة الفاحيــة المغربيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، لوحــظ أنن

ــخ(. ــة ، إل ــذور الزيتي ــاي ، الب ــوب ، الش ــة  )الحب ــة منخفض ــة مضاف ــام أو ذات قيم ــة خ ــات الغذائي ــن المنتج 40 ٪ م

وبالتالــي فــإن دمــج المــوارد الخــام أو ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة فــي صناعــة أغذيــة زراعيــة قويــة وتنافســية 
ــمح  ــتقراًرا. وستس ــر اس ــف أكث ــق وظائ ــع خل ــي وبالطب ــد األجنب ــات النق ــين تدفق ــروة وتحس ــن الث ــمح بتكوي سيس

هــذه الديناميــة بتقويــة القطاعــات ذات الصلــة مثــل الصناعــات الباســتيكية والمعدنيــة.

لتحقيــق هــذا التحــول، يجــب مواجهــة العديــد مــن التحديــات المتعلقــة بتحســين بيئــة األعمــال بشــكل عــام 
وبشــكل أكثــر تحديــًدا بتشــجيع االســتثمار الصناعــي، ووضــع معاييــر الجــودة وخاصــة نقــل التكنولوجيــا والبحــث 
والتطويــر فــي هــذا القطــاع، هــذا هــو الســبب فــي أن االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة يمكــن أن تكــون مفيــدة 
ــا مــع  فــي البدايــة ، شــريطة أن تنشــئ مراكــز امتيــاز صناعيــة ، وال ســيما تشــجيع الصــادرات إلــى إفريقيــا وتجربتن

صناعــة الطيــران والســيارات خيــر مثــال فــي هــذا الصــدد.

IV. السياحة
1. الحالة العامة

أ - السياحة: فرص كبيرة لكن أزمة غير مسبوقة
قطــاع الســياحة هــو النشــاط االســتهاكي األول فــي العالــم. حيــث نمــا عــدد الســياح الوافديــن علــى مســتوى 
العالــم بشــكل كبيــر فــي الســنوات األخيــرة ليصــل إلــى 1.4 مليــار فــي عــام 2019 ، أي 10 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي العالمــي ويوفــر 1 مــن كل 10 مناصــب شــغل.

وتوفــر الســياحة فــرص نمــو كبيــرة مــن حيــث جــذب االســتثمار والوظائــف وعائــدات النقــد األجنبــي ، وتلعــب دوًرا 
مهًمــا فــي الحــد مــن الفقــر واإلقصــاء االجتماعــي والتفاوتــات الجهويــة.

لقــد تغيــرت اتجاهــات الســفر والســياحة كثيــرا خــال العقــد الماضــي: طلــب كبيــر علــى المحتــوى الثقافــي وعلــى 
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الســياحة المســؤولة اجتماعيــًا وبيئيــًا ، واالهتمــام بالتجــارب البشــرية واالجتماعيــة  )اإلقامــة مــع العائــات علــى 
ســبيل المثــال(.

لكــن منــذ أبريــل 2020 ، يمــر هــذا القطــاع بأزمــة غيــر مســبوقة. ففــي عــام 2020  وبســبب القيــود التــي أحدثهــا 
جائحــة كوفيــد-19، حقــق قطــاع الســياحة أســوأ النتائــج فــي تاريخــه  حيــث انخفــض عــدد الوافديــن الدولييــن بنســبة 

74 بالمئــة.

ب - السياحة في المغرب أصول لكن قطاع يواجه صعوبة قبل األزمة الصحية
تشــكل الســياحة فــي المغــرب ركيــزة أساســية للنمــو االقتصــادي. ففــي عــام 2019 زار مــا يقــرب مــن 13 مليــون 
ســائح البــاد. وســاهمت بنســبة 7 ٪ فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي و 20 ٪ فــي صــادرات الســلع والخدمــات كمــا 
انهــا توظــف أكثــر مــن 550.000 شــخص أو 5 ٪ مــن الســكان العامليــن ، ناهيــك عــن العامليــن فــي الصناعــة 
التقليديــة. وقــد بلغــت عائــدات الســياح  فــي عــام 2019 مــا يقــرب مــن 78.6 مليــار درهــم )خــارج النقــل الجــوي(.

ــا  ــعبية بموارده ــر ش ــياحية األكث ــات الس ــن الوجه ــه بي ــع نفس ــرة ليض ــوة كبي ــاط ق ــرب  نق ــراف أن للمغ ــب االعت يج
ــن  ــا م ــي ،  وقربه ــي والسياس ــتقرارها االجتماع ــري،  اس ــي واألث ــاري والثقافي والمطبخ ــا الحض ــة، تراثه الطبيعي
ــة  ــة الجوي ــة للحرك ــبكة كثيف ــة وش ــودة مقبول ــة ذات ج ــة تحتي ــع ببني ــا تتمت ــا أنه ــية. كم ــادر الرئيس ــواق المص أس

ــي. ــت قياس ــي وق ــدر ف ــة بأســواق المص ــال الدول ــهل اتص تس

مــع األخــذ فــي االعتبــار التغييــرات الرئيســية فــي الســياحة حتــى قبــل أزمــة كوفيــد-19 وبالنظــر إلــى نقــاط القــوة 
فــي المغــرب ، يجــب أن يســتفيد هــذا القطــاع بشــكل كامــل مــن  مرحلةاالنتعــاش ومــع ذلــك ، وعلــى الرغــم من أن 
البــاد قــد قطعــت أشــواطا كبيــرة فــي تنمية الســياحة منذ العقــد األول من القرن الحــادي والعشــرين ، إال أن وتيرة 
الجهــود تباطــأت بشــكل حــاد خــال العقــد الماضــي. وهكــذا ، فــي حيــن تميــزت رؤيــة 2010 بنتائــج إيجابيــة نســبيا ، 
ولــو مــن حيــث األهــداف الكميــة فقــط ، فــإن رؤيــة 2020 كانــت فاشــلة بجميــع المقاييــس. هــذه االســتراتيجية لــم 
تحقــق أهدافهــا عملًيــا علــى مســتوى الطاقــة االســتيعابية،  ،زيــادة عــدد الوافديــن ، الســياحة الداخليــة  باإلضافــة 
إلــى فشــل آليــات المفــروض فيهــا توجيــه القطــاع  )المجلــس الوطنــي للســياحة،  وكاالت التنميــة الســياحية ، إلــخ(.

في الوقت نفسه، عانى القطاع من عدة اختاالت وظيفية منها :
تركيز العرض )من حيث اإلقامة الليلية( ٪60 في مدينتي مراكش وأكادير.	 
التركيــز القــوي علــى الســوقين المصدريــن )الفرنســي واإلســباني( اللــذان يمثــان  52 بالمئــة مــن الســياح 	 

األجانــب.
موســمية مضــرة،  تتميــز بتركيــز قــوي علــى فتــرات معينــة مثــل اإلجــازات المدرســية األوروبيــة وموســم 	 

ذروة قصيــر. وهــذا لــه تأثيــر ســلبي علــى اســتقرار التوظيــف وربحيــة االســتثمارات.

أخيــرا، بســبب القيــود التــي تســبب بهــا جائحــة كوفيــد-19،  فــإن أكثــر مــن 14000 شــركة ســياحية معرضــة للخطــر 
وحوالــي 400000 شــخص معرضــون لخطــر فقــدان وظائفهــم.
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ج - النقل الجوي / الخطوط الملكية المغربية
فــي المغــرب ، وبســبب قيــود الســفر ، والقــرار المبكــر  للســلطات المغربيــة بإغــاق البــاد لعــدة أشــهر، كانــت 
األنشــطة المتعلقــة بالســياحة هــي األكثــر تضــرًرا مــن األزمــة. ونتيجــة لذلــك انخفضــت جميــع المؤشــرات بمعــدل 
٪75 بالمئــة: الوافــدون إلــى المراكــز الحدوديــة ، والليالــي الفنادقيــة واإليــرادات ، ودوران األعمــال. وانخفضــت 

ــي 2019. ــا ف ــل 25   مليون ــب مقاب ــن راك ــى 7 مايي ــة إل ــة الجوي الحرك

تقــدر خســائر الخطــوط الملكيــة المغربيــة ، الناقــل الوطنــي ، بنحــو 10 مليــارات درهــم فــي عــام 2020، واضطــرت 
الشــركة الوطنيــة للتخلــص مــن ثلــث أســطولها  )المكــون مــن 60 طائــرة( بســبب تراجــع نشــاطها.

2. األهداف / اإلجراءات اإلستراتيجية:
بالنظــر إلــى أهميــة القطــاع فــي خلــق القيمــة وخلــق فــرص العمــل وجلــب العمــات األجنبيــة،  هنــاك حاجــة إلــى 

نهجيــن لمعالجــة القطــاع :
 على المدى القصير، إعادة بناء العرض اللوجستي الذي تدهور أو ُدمر عقب الجائحة.	 
 علــى المــدى الطويــل ، مراجعــة االســتراتيجيات والحكامــة والتشــغيل مــن أجــل االنتعــاش المســتدام، ال 	 

ســيما مــن خــال مراجعــة اســتراتيجية الســياحة الوطنيــة والسياســة الجويــة، ووضــع قانــون إطــار للســياحة، وتطوير 
الســياحة المســتدامة والمســؤولة وتعزيــز الرقمنــة ، وجميــع الروافــع التــي تجعــل مــن الممكــن إطالــة الموســم ، 

وزيــادة ســعة االســتقبال وإدامــة الوظائــف.

أ- اإلجراءات ذات األولوية: التصرف بسرعة لتجنب الفوضى
أظهــرت أزمــة كوفيــد-19 أن القطــاع مهــدد بشــكل خطيــر. هــذا هــو الســبب فــي ضــرورة اتخــاذ تدابيــر عاجلــة لتجنب 
ــياحة  ــود الس ــى تع ــنوات حت ــع س ــى أرب ــف إل ــن  ونص ــن  سنتس ــر م ــتغرق األم ــوف يس ــع ، س ــي الواق ــى. فف الفوض

الدوليــة إلــى مســتويات عــام 2019. فكيــف يمكننــا إعــادة بنــاء العــرض اللوجســتي المغربــي؟
عانــت البنيــة التحتيــة للســياحة ، التــي ظلــت غيــر نشــطة لفتــرة طويلــة ، مــن تدهــور جزئــي أو حتــى كلــي لبعــض 
الوحــدات، هــذا هــو الحــال مــع الفنــادق والمطاعــم وأســاطيل الســيارات  )تأجيــر الســيارات والنقل الســياحي(وخاصة 
األســاطيل الجويــة. وللتذكيــر، تــم تخفيــض أســطول الخطــوط الملكيــة المغربيــة  )الشــركة الرئيســية والتاريخيــة( 
بنســبة 30 بالمئــة بســبب االنخفــاض الحــاد فــي الطلــب و اختــارت معظــم شــركات الطيــران التــي تخــدم المغــرب 
ــا  نفــس  سياســة تخفيــض عروضهــا. اليــوم ، ُيقــّدر التزويــد الجــوي بـــ 5 ماييــن مقعــد مقارنــة بأكثــر مــن 35 مليوًن

فــي عــام 2019.

يجــب تقديــم دعــم خــاص إلعــادة بنــاء العــرض الســياحي مــن أجــل التمكــن مــن النجــاح فــي االنتعــاش ، خاصــة وأن 
المغــرب يمكــن أن يواجــه طلًبــا قوًيــا ، كونــه وجهــة  آمنــة ، وقريبــة، مــن أســواق المصــادر الرئيســية وبالنظــر لــإلدارة  

الجيــدة ألزمــة كوفيــد-19.

إذا لــم يتــم تلبيــة هــذا الطلــب القــوي بســبب عــدم كفايــة أو رداءة العــرض ، فــإن الوجهــة المغــرب ســتتعرض لضربــة 
ــا  شــديدة لعــدة ســنوات ؛ وســيكون مــن الصعــب للغايــة تــذارك األمــر.  . يجــب أن يكــون هــذا الجهــد أيًضــا مصحوًب
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بعمــل مماثــل مــن حيــث التدريــب.
ب - إجراءات متوسطة / طويلة المدىمراجعة استراتيجيات من أجل اقاع مستدام :

ــا للتحضيــر للتعافــي ودعــم التحــول الهيكلــي لقطــاع مــا بعــد األزمــة مــن  تعــد مراجعــة االســتراتيجية أمــًرا ضرورًي
أجــل تطويــر نشــاط أكثــر مرونــة ومســتداًما يوفــر وظائــف أكثــر اســتقراًرا علــى مــدار الســنة. يجــب أن تتنــاول هــذه 

االســتراتيجية النقــاط التاليــة :

 وضع قانون إطار للسياحة	 
القوانيــن  وإصــاح  الجمعــوي   والنســيج  العموميــة  والمؤسســات  الفاعليــن  مســؤوليات  توضيــح  وســيضمن 

واألنظمــة  التــي لهــا تأثيــر علــى الســفر والســياحة.

ويتمثــل التحــدي الرئيســي فــي إنشــاء هيئــات قــادرة علــى تصميــم وتنفيــذ ورصــد اســتراتيجيات الســياحة الوطنية 
واإلقليميــة.. يجــب أن تضمــن هيئــات اإلدارة هــذه التنســيق ،الغائــب أو الفاشــل حالًيــا،  مــع أصحــاب المصلحــة 
الرئيســيين فــي صناعــة الســياحة، ســواء بيــن ممثلــي القطاعيــن العــام والخــاص وبيــن مختلــف الهيئــات العامــة أو 

شــبه العامــة. الهــدف هــو ضمــان تــآزر أفضــل بيــن كل هــذه األطــراف .

باإلضافــة إلــى ذلــك ، مــن الضــروري تفعيــل المشــاريع التــي لــم  تــر النــور  بعــد كالهيئــة العليــا للســياحة المســؤولة 
عــن التوجيــه والرقابــة والتقييــم  والمجلــس الوطنــي للســياحة الــذي  تتمثــل مهمتــه فــي ضمان التنســيق الواســع 

مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع.

فــي الوقــت نفســه، فــإن إنشــاء هيئــات جهويــة أمــر ضــروري لتنفيــذ االســتراتيجيات المخصصــة لألقاليــم. يتــم ذلــك 
مــن خــال وضــع اســتراتيجيات خاصــة بــكل منطقــة ، بالنظــر إلــى أن لــكل منهــا ثــروة مختلفــة وإمكانياتهــا الخاصــة. 
الهيئــات اإلقليميــة التــي تجمــع مختلــف المهنييــن مــن مختلــف القطاعــات، والممثليــن المحلييــن ، والمؤسســات 
المعنيــة: الــوزارات والهيئــات الوصيــة مدعــوة لتحديــد هــذه السياســة بالتنســيق مــع جميــع األطــراف. و يجــب علــى 
ــياحية  ــات الس ــد اإلمكان ــال تحدي ــن خ ــة م ــياحة الجهوي ــر الس ــة لتطوي ــراءات الازم ــاذ اإلج ــات اتخ ــذه المنظم ه

التــي ســيتم تطويرهــا واســتغالها  )ثقافــي ، رياضــي ، طبــي ، ترفيهــي إلــخ(.

لذلــك مــن الضــروري تنفيــذ المشــروع الــوارد فــي رؤيــة 2020 لــوكاالت التنميــة الســياحية مــن أجــل تنفيــذ هــذه 
االســتراتيجيات اإلقليميــة وكذلــك تنفيــذ ومراقبــة عقــود البرامــج اإلقليميــة.

تطوير السياحة  على مدار السنة	 
لتجــاوز الموســمية المعيقــة للنشــاط الســياحي والتركيــز علــى األســواق األوروبيــة ، ســتتجه اإلجــراءات إلــى تطويــر 

قطاعــات جديــدة ال تعتمــد علــى المواســم الســياحية :
 السياحة الثقافية التي تستهدف أسواق معينة. 	
 السياحة الترفيهية. 	
 السياحة القروية  وسياحة المغامرات )البيئية(. 	
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 الســياحة العاجيــة: مجــاالت مهمــة يجــب تطويرهــا بفضــل خدمــة رعايــة صحيــة حديثــة وخدمــة رفاهيــة  	
عاليــة التطــور )جراحــة التجميــل وطــب العيــون والعمليــات الجراحيــة األخــرى (.

 تطوير سياحة مستدامة ومسؤولة.	 
يجــب أن تســلط االســتراتيجيات الوطنيــة واإلقليميــة الضــوء علــى الســياحة المســتدامة والمســؤولة التي 	 

تعــزز مرونــة القطــاع فــي مواجهــة المخاطــر البيئيــة والصحيــة مــن خــال :
 تفعيــل الميثــاق المغربــي للســياحة المســتدامة ، بمــا يضمــن التقــارب بيــن مســؤوليات الفاعليــن  	

االجتماعــي. والتماســك  الوجهــات  وجاذبيــة 
ــة  	 ــات الفاعل ــع الجه ــاالت ولجمي ــع المج ــي جمي ــة ف ــؤولية االجتماعي ــتدامة والمس ــر االس ــع معايي  وض

ــة. ــلة القيم ــي سلس ف
 تشــجيع االســتثمارات فــي مشــاريع الســياحة المســتدامة ، بمســاعدات وحوافــز ماليــة ، مــع إيقــاف أي  	

اســتثمار جديــد فــي المشــاريع المكلفــة مــن وجهــة نظــر بيئيــة ، ال ســيما فيمــا يتعلــق باســتهاك الميــاه والتأثيــر 
 علــى التنــوع البيولوجــي.  وكخطــوة ثانيــة ،تحويــل البنيــة التحتيــة الحاليــة نحــو مشــاريع أقــل ضــررا بالبيئــة.

 تعزيز المشاركة في عملية الرقمنة	 
أنظمــة  الســياحية فســتحتاج  المنتجــات والخدمــات  إلــى  للوصــول  الرئيســي  المصــدر  الرقمنــة هــو  نظــًرا ألن 
االتصــاالت والتســويق إلــى التعزيــز مــن خــال هــذه األداة.  فــي هــذا الصــدد ، يجــب إعطــاء األولويــة لتطويــر نظــام 
حجــز ودفــع مغربــي يتجنــب تدفــق العملــة إلــى الخــارج ورســوم الخدمــة المرتفعــة. ويمكــن اســتخدام التجــارب 

ــا. ــة بأكمله ــى الصناع ــه عل ــي وتعميم ــام وطن ــاء نظ ــة إلنش ــات المغربي ــض المجموع ــة لبع الناجح

 إعادة التفكير في السياحة الوطنية	 
ــة  ــتويات المعيش ــي مس ــن ف ــبب التحس ــرة بس ــنوات األخي ــي الس ــوظ ف ــكل ملح ــة بش ــياحة الداخلي ــورت الس تط
والتغيــرات فــي مراكــز اهتمــام األســر والترويــج للمنتجــات الســياحية التــي تتجــه بشــكل متزايــد نحــو هــذه الفئــة.

لذلــك يجــب وضــع اســتراتيجية محــددة بهــدف تعزيــز األنشــطة والمرافــق الســياحية للمواطنيــن، مــن خــال 
االســتثمار العــام أو الخــاص والدعــم المالــي والضريبــي وذلــك للترويــج لمنتجــات تتــاءم مــع الســمات المختلفــة 
للســياح المغاربــة. فيمــا يلــي بعــض اإلجــراءات التــي مــن شــأنها زيادة القــدرة االســتيعابية للســكن بســعر معقول:

 إنشــاء صنــدوق المركــز الوطنــي للعطــل. الهــدف هــو جعــل الوصــول إلــى هــذه الخدمــة عــاداًل لجميــع   	
الموظفيــن العمزمييــن والعامليــن فــي المؤسســات المعنيــة ، من خــال دمج الشــبكة الكاملة لمراكــز االصطياف 

للمؤسســات العموميــة وشــبه العموميــة وتلــك التابعــة لــإلدارات داخــل هيئــة  تدبيــر  واحــدة ؛
ــة  	 ــاالت الرقمي ــام االتص ــر نظ ــع تطوي ــئ( م ــباب )ماج ــواء الش ــة  لئي ــبكة الوطني ــين الش ــة وتحس  تقوي

ــة. ــى التحتي ــذه البن ــى ه ــباب إل ــفاف للش ــع وش ــول واس ــماح بوص للس

إعادة التفكير في السياسة الجوية المغربية	 
لقــد أثبتــت األزمــة الصحيــة ، أكثــر مــن أي وقــت مضــى ، مصلحــة المغــرب فــي التوفــر علــى فاعــل وطنــي قــوي 
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فــي مجــال النقــل الجــوي.  فخــال األشــهر األولــى للجائحــة  وبعــد احتوائهــا ، تمكــن المغــرب بمســاعدة أســطول 
الخطــوط الجويــة الملكيــة المغربيــة ، مــن تنظيــم حملــة إلعــادة مواطنيــه الذيــن تقطعت بهم الســبل فــي مختلف 
البلــدان فــي الخــارج. بفضــل طائــرات الخطــوط الملكيــة المغربيــة ، قــدم المغــرب ماييــن األطنــان مــن المســاعدات 
ــرات الخطــوط الجويــة الملكيــة المغربيــة طويلــة المــدى   اإلنســانية إلــى حوالــي 40 دولــة أفريقيــة. وبفضــل طائ

تحصــل البــاد علــى إمــدادات ســريعة مــن اللقاحــات.

ال يمكــن اســتئناف الســياحة بــدون شــركة قويــة. علــى عكــس الشــركات منخفضــة التكلفــة التــي تغــادر البــاد عنــد 
حــدوث أزمــة ، فــإن  الفاعــل الوطنــي لديــه مهمــة عموميــة وســيادية ويضــع جميــع مــوارده فــي خدمــة البلــد. أيًضــا، 

يجــب أن تتضمــن االســتراتيجيات اإلجــراءات التاليــة :
 إعطــاء األولويــة اإلســتراتيجية للناقــل الوطنــي: فــي معظــم التجــارب الناجحــة فــي النقــل الجــوي التــي  	

بدأتهــا عــدة دول منافســة ، منحــت الدولــة كافــة اإلمكانيــات لـــ بنــاء خطــوط جويــة قويــة. تعطــي الدولــة األولويــة 
لشــركتها أواًل فــي اختيــار المحــور.

 قواعــد جويــة تخــدم  الجهــات  والســياحة الداخليــة. فبمــا أن النقــل الجــوي أداة رئيســية لانفتــاح  	
اإلقليميــة  االســتراتيجيات  تنــص  أن  يجــب   ، الســياحية  التنميــة  وبالتالــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  وللتنميــة 
ــا مــن خــال اتفاقيــات الشــراكة. ومــع  علــى إنشــاء قواعــد جويــة جهويــة. يوجــد بالفعــل 16 خطــًا داخليــًا مدعوًم
ذلــك، ال تــزال الشــبكة تركــز علــى مطــار الــدار البيضــاء ومعظــم هــذه الخطــوط تربــط المــدن المغربيــة بالعاصمــة 
المــرور  دون  العالــم  بقيــة  و  البــاد  ببقيــة  كل جهــة  لربــط  الجهويــة  الجويــة  القاعــدة  االقتصادية.ستســتخدم 
بالعاصمــة االقتصاديــة  مركــز الحركــة الجويــة الدوليــة.  لذلــك فــإن الفكــرة هــي وضــع نمــوذج اتفاقيــة موحــد يتــم 
تطبيقــه علــى المناطــق المعنيــة بحيــث يكــون لــكل منطقــة قاعدتهــا الجويــة الجهويــة بطريقــة مســتدامة.يمكن 
أن تكــون هــذه االتفاقيــة النموذجيــة مســتوحاة مــن الشــراكات التــي تــم إجراؤهــا حتــى اآلن. يمكــن أن تســتند 
ــال  ــحبها« خ ــم »س ــي ت ــوارد الت ــة الم ــا تعبئ ــي يمكنن ــتي ، وبالتال ــرض اللوجس ــر الع ــى توف ــتراتيجية إل ــذه االس ه

ــى .. ــروف المثل ــل الظ ــي ظ ــا ف ــادة تخصيصه ــة إلع ــرة األزم فت

V. االقتصاد االجتماعي والتضامني
1. التشخيص

غالًبــا مــا ُينظــر إلــى االقتصــاد االجتماعــي علــى أنــه قطــاع هامشــي تقليــدي أو فــي أفضــل األحــوال مجموعــة مــن 
ــح. ومــع ذلــك، فــإن االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي هــو نتيجــة مهمــة  ــر الهادفــة للرب ــادرات المواطنيــن غي مب
للمبــادرات االقتصاديــة التــي تصــدت لانعكاســات الســلبية للرأســمالية المطلقــة واالتجاهــات الجامحــة للعولمــة.

وقــد ظهــر هــذا النــوع مــن االقتصــاد لضمــان تــوازن معيــن بيــن طموحــات المشــروع االقتصــادي ومتطلبــات البيئــة 
المجتمعيــة، حيــث تعطــى األولويــة لاســتراتيجيات الهادفــة إلــى تســريع وتيــرة التنميــة البشــرية وهــذا يعنــي 
أن االقتصــاد االجتماعــي أصبــح يدعــم النمــو االقتصــادي مــن خــال تحقيــق تنميــة اجتماعيــة موازيــة تقــوم علــى 

مكافحــة جميــع أشــكال الفقــر والضعــف أو االســتبعاد االجتماعــي.
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فــي الواقــع،  توجــد  رهانــات عديــدة وتحديــات كبيــرة فــي التعامــل مــع االختــاالت االجتماعيــة مــن خــال مقاربتها 
ــة  ــة الخاص ــات الفاعل ــة والجه ــات الحكومي ــف الجه ــاركة مختل ــب مش ــذا يتطل ــد. وه ــادي موح ــور اقتص ــن منظ م

ومكونــات المجتمــع المدنــي.

لســوء الحــظ ، فشــلت الحكومــة فــي حشــد أو تعزيــز الطاقــات المجتمعيــة التــي يمكــن أن تنتــج التأثيــر الكامــل 
ــة. ــة واالقتصادي ــطة االجتماعي لألنش

ومــن هنــا يســعى االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية إلــى توجيــه االقتصــاد االجتماعــي فــي االتجــاه الصحيــح 
ــال  ــن خ ــن م ــاريع التضام ــق مش ــرة تحقي ــريع وتي ــدة وتس ــة المعتم ــة العام ــي السياس ــر ف ــادة النظ ــال إع ــن خ م

وضــع خطــة طــوارئ مــع مراعــاة التفاوتــات االجتماعيــة والفــوارق الترابيــة.

ســيتم تنفيــذ هــذه االســتراتيجية الجديــدة  باعتمــاد مجموعة مــن التدابير الملموســة إلنعاش االقتصــاد االجتماعي 
مــن خــال مراجعــة اإلطــار المؤسســي والقانونــي ، وتعزيــز القــدرات والمهــارات وتنويــع الشــراكات لتحقيــق العدالــة 

االجتماعيــة واإلنصــاف والمســاواة والكرامة.

2. الحالة العامة 
 نموذج تنموي بلغ حدوده في ظل تفاقم التفاوتات االجتماعية والترابية.	 
 عــدم وجــود بعــد اســتراتيجي منظــم ومتماســك ذي أهــداف واضحــة قــادرة علــى ضمــان اســتمرارية 	 

المشــاريع االقتصاديــة ذات الطابــع االجتماعــي ، وتوفيــر دخــل ثابــت ودائــم لألســر ومكافحــة التهميــش واإلقصــاء. 
وبالتالــي ، فــإن اإلجــراءات الحكوميــة ال تتجــاوز مســتوى التدابيــر المتخــذة بشــكل عاجــل ومرتجــل كــرد فعــل علــى 

مظاهــرات الســكان الفقــراء والمهمشــين.
 عدم وجود إطار قانوني ينظم ويحدد مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني.	 
ــات 	  ــدم وجــود آلي ــة فــي مجــال االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي فــي ظــل ع  تعــدد المؤسســات العامل

ــة. ــج المختلف ــيق البرام ــة لتنس فاعل

3. التوجهات االستراتيجية
مــن أجــل نمــوذج  تنمــوي عــادل  طالــب االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية  فــي عــام 2016  بتطويــر سياســة 
عامــة متماســكة وواضحــة لاقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي مــن خــال تعزيــز الحكامــة التــي مــن شــأنها تحفيــز 
ودعــم تطويــر هــذا القطــاع.. وهــذا يتطلــب قبــل كل شــيء اعتمــاد إطــار تشــريعي يتــاءم مــع خصوصيــة المغــرب 
ــب المؤسســاتي ، نقتــرح اســتهداف  ــب الجان ــح الراســخة فيه.إلــى جان ــع والمصال ــادل المناف وثقافــة التضامــن وتب

العوامــل ذات الصلــة القــادرة علــى ضمــان نقلــة نوعيــة فــي سلســلة القيمــة للقطاعــات. تشــمل هــذه العوامــل :
أ. رفع مستوى تنظيم الهياكل اإلنتاجية

فــي الواقــع ، إن تحديــات االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ليســت مؤسســاتية فقــط بــل هــي تحديــات الســوق 
ــي  ــع ، وبالتال ــوات التوزي ــاج وقن ــل اإلنت ــى عوام ــول إل ــي الوص ــات ف ــة عقب ــل القيم ــم ساس ــه معظ ــك. تواج كذل

تفشــل فــي توفيــر  دخــل الئــق.
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لذلــك فدعــم وتعزيــز الفاعليــن فــي القطاعــات المختلفــة للتجمــع داخــل التعاونيــات و مجموعــات المصلحــل 
ــة مــن حيــث  ــر ضروريــة فــي ظهــور عــروض جذاب االقتصاديــة فــي كل قطــاع / إقليــم. فالرافعــة التنظيميــة تعتب

الحجــم واالتصــال بشــبكة التوزيــع والجــودة )التوحيــد القياســي ووضــع عامــات الجــودة  والســعر(.

ب . التمويل كرافعة للصمود وظهور النظام التعاوني
 الرفع من مرونة و قدرة الفاعلين  في هذه القطاعات :	 

يجــب أن يســاعد التمويــل فــي إيجــاد حلــول عاجلــة وطويلــة األجــل لتحســين المرونــة والحفــاظ علــى اإلنجــازات. 
ــة  ــا مــا يكــون النظــام المالــي حــذًرا عندمــا يتعلــق األمــر بالمخاطــرة ، والتــي يعتبرهــا مهمــة عندمــا فــي حال غالًب
االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي. باإلضافــة إلــى ذلــك ، غالًبــا مــا تتجــه جمعيــات القــروض الصغيــرة نحــو التمويــل 

الصغيــر الــذي يســتهدف المشــاريع الصغيــرة ذات معــدالت تغطيــة مخاطــر باهظــة.

 دعم نهوض القطاعات الواعدة	 
والمؤسســات  )التعاونيــات  اإلنتــاج  هيــاكل  تكامــل  عمليــة  مــع  جوهــري  هــو  االســتراتيجي  التوجــه  هــذا 
االجتماعيــة(. فاليــوم يشــهد العالــم ظهــور مؤسســات ماليــة موجهــة نحــو ســوق التمويــل االجتماعــي و تطــور 
أدوات الديــن وحقــوق الملكيــة للمؤسســات االجتماعيــة مــن خــال إنشــاء فئــات جديــدة مــن األصــول. واحــدة مــن 

ــة. ــوك التعاوني ــي البن ــات ه ــذه المؤسس ــكال ه ــدم أش أق
إلــى دعــم االقتصــاد  	 إنشــاء أدوات ماليــة مخصصــة ، ال ســيما مــن خــال البنكيــن اللذيــن يهدفــان 

والتضامنــي. االجتماعــي 
توجيــه أمــوال المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية كأولويــة )إن لــم يكــن حصرًيــا( لتمويــل االقتصــاد  	

والتضامنــي. االجتماعــي 

ج. التدريب المستمر وبناء القدرات
ــيع  ــة كافيــة لتوس ــة مضاف ــد قيم ــة ال تول ــارف بدائي ــات ومع ــن تقني ــا ع ــة ناتًج ــي اإلنتاجي ــز ف ــون العج ــا يك ــا م غالًب

ــودة. ــم والج ــث الحج ــن حي ــة م ــاق االنتاجي نط
 التدريب الميداني: من الضروري تعزيز معرفة المنتجين من خال تبني الممارسات الجيدة.	 
 الحفــاظ علــى الحــرف: تعميــم نقــل المعــارف مــن أجــل إتاحتهــا للحرفييــن المتدربيــن كجــزء مــن حملــة 	 

لرفــع مســتوى مهاراتهــم.
 التعلــم الجديــد: يتعلــق االمــر بتدريــب خــاص فــي اإلدارة وتطويــر األعمــال. مــع االشــارة الــى ان العديــد 	 

مــن مجــاالت االقتصــاد التضامنــي تتطلــب تدريًبــا مســتمًرا لضمــان مســتوى مناســب مــن الخدمــة. هــذا هــو 
الحــال بشــكل خــاص فــي حالــة الخدمــات الموجــه لألشــخاصفي قطاعــي الســياحة والصحــة أو حتــى التربيــة فــي 

ــم. مجــاالت التعلي

د. تطوير استراتيجيات السوق / التسويق
لانتقــال مــن »الممكــن« الــى خلــق  القيمــة مــن المهــم اعتمــاد اســتراتيجيات تســويقية مخططــة، وهــو أمــر  ال 
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يمكــن أن يقتصرعلــى العمــل المســتقل للمنتجيــن الفردييــن. غالًبــا مــا يــؤدي غيــاب اســتراتيجيات التســويق إلــى 
اســتحواذ الوســطاء علــى القيمــة ، ممــا يحــد مــن التأثيــر االقتصــادي واالجتماعــي علــى المنتجيــن.

ــم( 	  ــتهلكين واحتياجاته ــات المس ــة اتجاه ــن )معرف ــتهدف المنتجي ــوق يس ــات الس ــام معلوم ــر نظ تطوي
والعمــاء )الترويــج للمنتجــات والخدمــات(. ففــي الواقــع ،اظهــر المســتهلكون اهتمامــا بالمنتجــات المحليــة 
والحرفيــة التــي تســتخدم المعــارف التقليديــة باإلضافــة إلــى تلــك التــي تشــكل جــزًءا مــن االســتخدام المســتدام 
للتنــوع البيولوجــي وعمليــات اإلدمــاج االجتماعــي. ومــع ذلــك، لكــي يكــون نظــام المعلومــات هــذا فعــااًل، فــإن 

هــذا يفتــرض وجــود مراجــع تتبــع ، وســم الجــودة  ، تدقيــق المحتوى،الــخ ؛
 االنخراط في  قنوات التوزيع الكبرى  )الدعم الضروري للتوافق ولضمان هوامش الربح( ؛	 
 االنخراط في قنوات التسويق باستخدام استراتيجية متخصصة )مثل دار زعفران في سوس(،	 
 الترويــج  عبــر قنــوات  قصيــرة لكــون ساســل التوريــد القصيــرة فــي الســوق تمكــن مــن تجنــب تمايــز 	 

المنتجــات وسلســلة الهوامــش التــي تؤثــر علــى الســعر النهائــي.

هـ. تعزيز ريادة األعمال االجتماعية
العديــد مــن القطاعــات لديهــا مســتوى منخفــض مــن إشــراك الشــباب. غالًبــا مــا يرجــع هــذا الوضــع إلــى حقيقــة أن 
نســيج االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي يهيمــن عليــه القطــاع األولــي والحرفي وال يــكاد يغطي قطــاع الخدمات 
ــم ، تعــد المشــاريع االجتماعيــة مجــال نشــاط يتطــور  الــذي  ُيحتمــل أن يجتــذب الشــباب. فــي جميــع أنحــاء العال
اســتجابة للطلــب المتزايــد علــى خدمــات شــخصية أو مجتمعيــة تظهــر المؤسســات االجتماعيــة فــي مجــاالت 
مثــل المرافقــة التعليميــة الدعــم  وخدمــات المرافــق العامــة ، ومســاعدة األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة ، 

واألنشــطة الثقافيــة لإلبــداع الفنــي  والرياضــة واالكتشــاف ، إلــخ.
تسهيل الوصول إلى العقار ؛	 
ضمان حصة من ريادة األعمال االجتماعية في طلبيات  اإلدارة والمؤسسات العمومية ؛	 
تشجيع إنشاء النظم البيئية الدقيقة على مستوى الجماعات واألقاليم ؛	 
سن  حوافز ضريبية تتاءم مع ريادة األعمال االجتماعية.	 

VI . االقتصاد الرقمي
ــه  ــر طبيعت ــدان. وتؤث ــركات والبل ــية للش ــدرة التنافس ــة والق ــو واإلنتاجي ــًا للنم ــوم ناق ــي الي ــاد الرقم ــد االقتص يع
ــدون  ــن يعتم ــت اآلخري ــدة جعل ــرة جدي ــات مبتك ــل قطاع ــه أص ــا أن ــاد ، كم ــات االقتص ــع قطاع ــى جمي ــاملة عل الش

ــا. عليه

ــا علــى أنــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ممــا يخلــق فرًصــا اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة ،  ُيعــرف اليــوم الرقمــي عالمًي
ــه الثــورة الصناعيــة االســرع باالنتشــار واالعمــق مــن خــال تأثيرهــا  ــر مســبوقة. إن ــرات غي ــا تغيي ــه يحــدث أيًض ولكن
للثــروة  وُمنشــئ  االقتصاديــة  التنافســية  للقــدرة  مهمــة  رافعــة  هــي  الرقميــة  واالقتصــادي.  االجتماعــي 
االقتصاديــة. لذلــك فــإن الموجــة الرقميــة تتطلــب العديــد مــن التعديــات علــى مســتوى مجتمعاتنــا وخاصــة علــى 

ــا . ــن فوائده ــتفادة م ــل االس ــن أج ــا م ــم تنفيذه ــي يت ــات الت ــتوى السياس مس
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1. تقييم الوضع
فيمــا يلــي نتائــج االســتطاع الــذي قامــت بــه وكالــة التنميــة الرقميــة مــع عينــة  تمثيليــة مــن المواطنيــن و 

الشــركات  المغربيــة فــي عــام 2020 :
 خلل في الخدمات اإلدارية :	 
متوســط   الوقــت الــازم لتفاعــل المواطنيــن مــع اإلدارة هــو 50 ســاعة فــي الســنة وأكثــر مــن 85 ٪ مــن  	

المواطنيــن ليســوا راضيــن أو غيــر راضيــن تمامــا.
متوســط   وقــت تفاعــل الشــركات مــع اإلدارة هــو 200 ســاعة / ســنة ، مــع أكثــر مــن 70 ٪ مــن الشــركات  	

غيــر راٍض أو غيــر راٍض تمامــا.
92 بالمئة من المواطنين غير راضين أو غير راضين تماما عن الخدمات اإللكترونية. 	
87 بالمئة من الشركات غير راض أو غير راض تماما عن الخدمات اإللكترونية. 	
 ثقافة واستخدامات رقمية ال تزال محدودة بين المواطنين والشركات.	 

باإلضافة إلى ذلك ، هناك نوعان من التحديات الرئيسية :
 قضيــة المــوارد البشــرية لاحتفــاظ بالمواهــب ، حيــث يغــادر المملكــة أكثــر مــن 600 مهنــدس فــي قطــاع 	 

المعلومــات واالتصــاالت كل عــام. وهــذا يــؤدي إلــى نقــص فــي الكفــاءات المتخصصــة فــي المهــن الرقميــة؛
مشــكلة البنيــة التحتيــة التــي يتعيــن تحســينها بســبب المناطــق البيضــاء المتبقيــة التــي يجــب تغطيتهــا، 	 

وانخفــاض إنتاجيــة البيانــات واالســتخدام المنخفــض لمراكــز البيانــات.

2. الخطوط العريضة الستراتيجية التنمية المستقبلية
لتســريع التحــول الرقمــي واالســتجابة للتحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــاد والتحــرك نحــو نهــج يركــز علــى 

المســتخدم المواطــن ورجــال األعمــال، يهــدف المغــرب إلــى وضــع مــا يلــي:
إدارة رقمية في خدمة المواطنين والشركات،	 
مجتمع مدمج  بفضل الرقمية،	 
بيئة مواتية لتطوير الصناعة الرقمية،	 
القطاعــات 	  وتطــور  الرقميــة  التكنولوجيــا  حققتهــا  التــي  األداء  مكاســب  بفضــل  تنافســي  اقتصــاد   

التكنولوجيــة.

ومــع ذلــك، نحــن بحاجــة إلــى اكثــر مــن طموحــات، فرغم أن هــذه الطموحــات  جديــرة بالثنــاء، إال أننابحاجة لسياســة 
رقميــة واضحــة ومتكاملــة بحلــول عــام  2030 . يجــب أن تضــع هــذه السياســة الرقميــة الوطنيــة األســاس للتحــول 
ــة  ــين البني ــركات ، وتحس ــن والش ــارات المواطني ــادة مه ــتهدف  زي ــاس تس ــة للقي ــداف قابل ــي بأه ــي المغرب الرقم

التحتيــة ، وتوســيع اســتخدام الســحب الوطنيــة وأخيــرًا إدارة رقميــة 100٪. 

3. خطة العمل
أ. تحسين جودة الخدمات العامة
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إنشــاء إطــار عمــل  شــامل  فعــال للتشــغيل البينــي لــإلدارات )منصــة التشــغيل البينــي، ومنصــة الســحابة 	 
الهاتــف  ، والتوقيــع اإللكترونــي  والدفــع بواســطة  الفريــد  التعريــف  ، و  المشــتركة،   ، والخدمــات  المشــتركة 

المحمــول(؛
 التحويــل الرقمــي الشــامل للخدمــات العموميــة الموجهــة  للمواطنيــن والشــركات مــع التركيــز علــى 	 

احتياجــات المســتخدم ودمــج المتطلبــات القويــة مــن حيــث المرونــة والهيكلــة حــول لحظــات التفاعــل مــع اإلدارة 
التــي تجمــع بيــن العديــد مــن الخدمــات االكثــر شــيوًعا لـــلمواطنين والشــركات.

ب، تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية لالقتصاد المغربي
 تطويــر الشــركات الناشــئة علــى تقنيــات المســتقبل )الــذكاء االصطناعــي، البيانــات الضخمــة، بلوكشــين، 	 

إنترنــت األشــياء ، إلــخ( ؛
دعــم جميــع القطاعــات االقتصاديــة فــي تحولهــا الرقمــي  )مثــا  تجهيــز وربط 80 ٪ مــن الشــركات الصغيرة 	 

والمتوسطة( ؛
 االستثمار في البحث والتطوير الرقمي.	 

ج . تحسين نوعية حياة المواطنين عبر الوسائل الرقمية
تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات للمواطنيــن ، وال ســيما الفئــات الضعيفــة مــن الســكان ، مــن أجــل توفيــر 	 

نفــس الفــرص للجميــع،
التعليــم والتدريــب فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي الفصــول الرقميــة ، وال ســيما فــي المناطــق الريفيــة 	 

النائيــة )إنشــاء الفصــول الرقميــة الازمــة( ؛
الصحــة:   تحســين رعايــة المرضــى ، وال ســيما فــي المناطــق القرويــة، مــن خــال التطبيــب عــن بعــد )مثــل 	 

إنشــاء مركــز للطــب عــن بعــد علــى مســتوى كل وحــدة صحيــة مشــتركة يســمح بالخدمــات الصحيــة عــن بعــد فــي 
جميــع أنحــاء المغــرب( ؛

 تحســين الوصــول إلــى المســاعدة االجتماعيــة واإلدمــاج المالــي للفئــات الضعيفــة مــن الســكان )مــع 	 
تطويــر األمــوال المتنقلــة(.

د. بيئة إنترنت آمنة ومسؤولة
ــن التشــريع الخــاص بالخدمــات الرقميــة بشــكل كبيــر آليــات إزالــة المحتــوى غيــر القانونــي والحمايــة الفعالــة  ُيحسِّ
ــة  ــة العام ــزز الرقاب ــه يع ــا أن ــر. كم ــة التعبي ــان حري ــك  ضم ــي ذل ــا ف ــت، بم ــتخدمي اإلنترن ــية لمس ــوق االساس للحق

علــى المنصــات عبــر اإلنترنــت. الهــدف هــو :
حماية أفضل  للمستعملين  وحقوقهم األساسية عبر اإلنترنت،	 
إنشاء إطار عمل متين لشفافية المنصات اإللكترونية وواضح فيما يتعلق بمسؤوليتها،	 
تعزيز االبتكار والنمو والقدرة التنافسية داخل السوق الموحدة.	 

المتطلبات السبقية : إنشاء بيئة مواتية لتطوير الرقمية
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للقيــام بذلــك ، يجــب تلبيــة عــدد مــن المتطلبــات األساســية بشــكل عاجــل مــع مرافقــة هــذا المجهــود بدعــم  عبــر 
ــر : إدارة التغيي

 زيادة الموارد البشرية في مهارات تكنولوجيا المعلومات  ؛	 
إطــاق برامــج التدريــب وإعــادة التدريــب وإدمــاج المواهــب فــي المجــال الرقمــي )مثــل تدريــب 30000  	

متخصــص فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات( ؛
تهيئــة ظــروف مواتيــة للمواهــب الرقميــة المغربيــة المغتربــة للعــودة إلــى المغــرب وتشــجيع الشــباب  	

علــى البقــاء فــي بلدهــم األصلــي ؛
استقطاب المواهب من جميع أنحاء القارة وكذا االستثمارات الدولية واإلقليمية. 	

 إنشاء بنى تحتية تكنولوجية متقدمة :	 
تعميم االنترنيت بصبيب عالي جدا ؛ 	
شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس ؛ 	
سحابة حكومية  ؛ 	
مراكز البيانات جهوية. 	

تكييف اإلطار التنظيمي :	 
محاربة الجريمة السيبرانية ؛ 	
حماية الشبكات والبنى التحتية والشركات واألفراد. 	

نشر ثقافة الثقة في المجال الرقمي :	 
إدارة التغيير؛ 	
تنمية الثقة الرقمية )األمن السيبراني، التوقيع اإللكتروني، الدفع اإللكتروني(. 	

VII. التجارة الداخلية والحرف اليدوية
ــون  ــي 1.2 ملي ــف حوال ــي وتوظ ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبة ٪11 م ــرب بنس ــي المغ ــة ف ــارة الداخلي ــاهم التج تس

شــخص، أي 8.12 بالمئــة مــن العامليــن.

واالتحــاد االشــتراكي، كحــزب  للقــوات الشــعبية، تابــع عــن كثــب واليــزال يســاهم فــي حــل مشــاكل التجــار 
والمهنييــن والحرفييــن.  وســاهمت التنســيقية الوطنيــة لقطــاع التجــار االتحــادي  مــن خــال مبــادرات وتدابيــر 
ــا المتعلقــة بالقطاع.كمــا حــددت اســتراتيجية وأهدافــا واضحــة فــي متابعــة هــذه  مختلفــة فــي معظــم القضاي
ــب  ــن مطال ــاع ع ــال للدف ــر والفع ــادرة والنهــج التشــاركي المثم ــا علــى روح المب ــي ترتكــز منهجيته الملفــات، والت

وانتظــارات التجــار والمهنييــن بحياديــة وموضوعيــة.

1. اإلنجازات الهامة 2020-2021
أ. الملف ضريبي
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يشــكل الجانــب الضريبــي عبًئــا ثقيــًا ومقلًقــا للمهنييــن، لكــن بفضــل العمــل الدقيــق والمثابــرة مــن قبــل نشــطاء 
االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية ، تــم اعتمــاد مجموعــة مــن اإلجــراءات و المســاطر الماليــة لتحســين رعايــة 

هــذا القطــاع وتقليــص القطــاع غيــر مهيــكل :
تأسيس المساهمة المهنية الموحدة ؛	 
 إلغــاء نظــام الســعر الثابــت  ،والتضريــب  علــى أســاس اإليجــار أو علــى أســاس رقــم المعامات  واســتبدالها 	 

بفــرض ضرائــب علــى أســاس هامــش الربح ؛
تقييد السلطة  التقديرية إلدارة الضرائب.	 

وتعتبــر هــذه اإلنجــازات تطــورًا حقيقيــًا للضرائــب المفروضــة علــى التجــار، وهــي الضامــن للعدالــة الضريبيــة 
ــادة  ــة الج ــات الوطني ــف المنظم ــي مختل ــده ف ــال تواج ــن خ ــادي م ــار االتح ــاع التج ــا قط ــن أجله ــح م ــي كاف الت

والمســؤولة ، وفــي مقدمتهــا االتحــاد الوطنــي للتجــار والمهنييــن.

ب . تغطية صحية
لــن يجــادل أحــد فــي أن قضيــة التغطيــة الصحيــة كجــزء مــن الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة والمتكاملــة كانــت 
ــة  ــد حكوم ــا من ــي إعداده ــدأ ف ــي ب ــعبية والت ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــزب االتح ــًيا لح ــا أساس ــتظل مطلًب وس
ــاري.  ــد الرحمــان اليوســفي، مؤكــدة بالتالــي أهليــة الجميــع للتأميــن الصحــي اإلجب ــاوب بقيــادة الســي  عب التن
إنجــاز جعــل مــن الممكــن اآلن تحقيــق تغطيــة صحيــة إلزاميــة للتجــار والمهنييــن وفــي المســتقبل القريــب 

التعميــم الفعــال للتغطيــة االجتماعــي.

لقــد تمكــن قطــاع التجــار االتحــادي ، مــع جميــع الشــركاء وأصحــاب المصلحــة المهتميــن بالقطــاع ، مــن لعــب 
دور مهــم فــي تطويــر النظــام القانونــي الــذي جعــل المســاهمة المهنيــة الموحــدة نقطــة انطــاق لاســتفادة 
مــن التغطيــة الصحيــة. وبالتالــي ، مــن خــال دفــع رســوم موحــدة ، يدفــع التاجــر أو المحتــرف فــي نفــس الوقــت 
مســاهمته فــي التغطيــة الصحيــة وضرائبــه الوطنيــة والمحليــة. هــذا المشــروع ســاري المفعــول منــذ ينايــر 2021. 
و يدفــع التجــار والمهنيــون مــا بيــن 100 و 370 درهمــا شــهرًيا لرســوم الضمــان االجتماعــي المتعلقــة بالتغطيــة 

الصحيــة ، اعتمــاًدا علــى مســتوى الربــح الــذي يحققونــه.

2. التشخيص
يعاني القطاع من مجموعة من أوجه القصور المتداخلة ، سواء من حيث :

 االستراتيجية	 
عــدم وجــود رغبــة حقيقيــة فــي تحديــث قطــاع التوزيــع ممــا ينعكــس ســلبًا علــى القــوة الشــرائية لألســر  	

وعلــى أمــن المســتهلك ؛
ــع  	 ــل م ــة بالتعام ــلطات العام ــاء الس ــد ، واكتف ــل األم ــط    أو طوي ــاري متوس ــط تج ــود تخطي ــدم وج ع

المشــاكل العاجلــة ؛
ضعــف البعــد الجهــوي فــي صياغــة وتطبيــق الخطــط الهادفــة إلــى تنميــة قطــاع التجــارة والتوزيــع ،  	
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ــة. ــطة التجاري ــي لألنش ــع الجغراف ــي التوزي ــجام ف ــة واالنس ــة الترابي ــدام العدال وانع

الحكامة 	 
عــدم القــدرة علــى المواجهــة الكاملــة لمشــاكل الحكامــة المرتبطــة بتكاثــر المتدخليــن )الــوزارت(  	

؛ الصاحيــات  والفاعليــن وتداخــل 
عــدم وجــود نهــج تشــاركي فــي صياغــة السياســة التجاريــة علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي،  	

وعــدم مشــاركة الهيئــات المهنيــة فــي مراحــل التنفيــذ والمتابعــة والتقييــم.

 التنفيد العملي	 
تعطلــت االســتراتيجية التجاريــة الحاليــة بســبب الفشــل فــي تعبئــة المــوارد الماليــة الازمــة ومهــارات  	

المــوارد البشــرية ؛
تدنــي ربحيــة التجــارة الوطنيــة ، ال ســيما بســبب االختــاالت فــي التوزيــع الجغرافــي والمنافســة مــن  	

ــات الحصــول علــى التمويــل المصرفــي ؛ ــر المهيــكل ، وصعوب القطــاع غي
عــدم االمتثــال للوائــح التــي تحكــم العاقــات التجاريــة والمعاييــر المهنيــة )مثــل ممارســات بعــض  	

ــر أو اســتغال الملــك العمومــي، وممارســات بعــض  ممثلــي الســلطات المحليــة، واالنتهــاكات المرتبطــة بتحري
المنتجيــن مثــل البيــع المباشــر للشــركات والتاعــب بأرقــام المعامــات، وعــدم القــدرة علــى حمايــة القطــاع مــن 

ــة ( ؛ ــة األجنبي ــات التجاري ــرى والعام ــة الكب ــاءات التجاري ــن فض ــة م ــر العادل ــة غي المنافس
عدم وجود برنامج تأهيل موارد بشرية. 	

3. إستراتيجية االتحاد االشتراكي 
يحتــاج قطــاع التجــارة الداخليــة والحــرف اليدويــة والمهنييــن اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى مراجعــة 
نمــط تطويــره، ليكــون قــادرا  علــى  ســلك طريــق االســتمرارية واإلنتاجيــة ، وقــادًرا علــى تقديــم حلــول ملموســة 

ــال : ــن خ ــتويات م ــع المس ــى جمي ــول عل ــر بتح ــق االم ــن. يتعل للمهنيي
تحسين مكانة المحترف  )تاجر أو حرفي(  من خالل :

تعميم الحماية االجتماعية الكاملة والكافية،	 
بناء قدرات التجار والمهنيين من خال البرامج التقنية و التدبيرية،	 
الحفاظ على قطاع التجارة المحلي كتراث اجتماعي.	 

تحسين جودة المنتجات والخدمات من خالل :
تأهيل القطاع وتحديثه،	 
المنافسة العادلة بين الفاعلين االقتصاديين،	 
الحفاظ على التجارة المحلية،	 
حماية القطاع من الممارسات غير األخاقية وتعميم الممارسات التجارية الجيدة،	 

تحسين حكامة القطاع
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إشــراك مهنييــن القطــاع فــي جميــع المبــادرات والقــرارات التي تهــم القطاع  من خــال األحزاب السياســية 	 
والنقابــات العمالية ،

تنفيذ توصيات منتدى التجارة المغربي بمراكش،	 
استكمال مشروع اإلصاح الضريبي.	 

4. مقترحات االتحاد االشتراكي 
نفصل  أدناه أربعة مشاريع ذات أولوية:

أ. حماية اجتماعية
ــد 	  ــة والتقاع ــات العائلي ــمل التعويض ــي ليش ــام الحال ــة النظ ــة وتقوي ــة الصحي ــى التغطي ــار عل ــدم االقتص ع

ــة، ــدان الوظيف ــات فق ــز أو تعويض والعج
العمل على تعميم التغطية لصالح العاملين في القطاع وليس أرباب العمل المهنيين فقط.	 

ب. توحيد الرؤية االستراتيجية وتنسيق العمل بين  القطاعات الوصية
ــة 	  صياغــة اســتراتيجية وطنيــة جديــدة ذات بعــد جهــوي و محلــي حقيقــي مــن خــال المشــاركة الفعال

ــتراتيجية  ــة االس ــد الرؤي ــل توحي ــن أج ــن ، م ــن واالجتماعيي ــن االقتصاديي ــي الفاعلي ــة وممثل ــات الحكومي للقطاع
وتنســيق آليــات التدخــل فــي التجــارة والتوزيــع،

إحياء باليوم الوطني للتجارة والتوزيع.	 

ج . تحديث وتأهيل القطاع
وضع برنامج تدريبي للتجار بالتنسيق والشراكة مع المنظمات المهنية،	 
 اعتمــاد التعميــر التجــاري لتحديــد وتوزيــع األنشــطة التجاريــة للحــد مــن المنافســة غيــر الشــريفة وتجويــد 	 

خدمــات القــرب،
ــات 	  ــر تحم ــا لدفت ــع إخضاعه ــدن م ــط الم ــرى وس ــة الكب ــاحات التجاري ــتنبات المس ــع اس ــون يمن ــدار قان إص

ــرب، ــارة الق ــاع تج ــات قط ــي خصوصي يراع
العمــل علــى إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم ضمــن نســيج القطــاع التجــاري القانونــي ومنــع التجــارة علــى 	 

ــة، ــمية المنظم ــواق األســبوعية أو الموس ــار األس ــف، اال فــي اط الرصي
تحديد صفة التاجر ومعايير اكتساب الصفة المهنية لكل حرفة،	 
التعجيل بوضع دفتر الشروط والتحمات لكل األنشطة التجارية غير المصنفة.	 

د.الملف الضريبي
ســتظل توصيــات المناظــرة الثالثــة للجبايــات لســنة 2019 بالصخيــرات ومحضــر االجتمــاع بتاريــخ 15 ينايــر 2019  
واتفاقيــة 9 يوليــوز بتاريــخ 2019  اإلطــار الحقيقــي لــكل عدالــة ضريبيــة للقطــاع وطريقــا معقــوال مــن خــال هــذه 

المخرجــات التــي تهــم:
الرفع من المبلغ المعفى من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتجارة القرب بالتقسيط،	 
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الرفع من المبلغ الخاضع للمساهمة المهنية الموحدة الى حدود 5 مليون درهم كمرحلة أولى.	 

VIII . النقل والخدمات اللوجستية
ــة ويســاهم  ــة االجتماعي ــة والحركي ــة االقتصادي ــي التنمي ــل لألفــراد والبضائــع دوًرا أساســًيا ف ــاع النق ــب قط يلع
بشــكل كبيــر فــي دعــم األنشــطة الحيويــة المتعلقــة بالفاحــة والصناعــة والتجــارة والخدمــات والســياحة وغيرهــا.

مــن الناحيــة االقتصاديــة، يعــد قطــاع النقــل تاســع أكبــر مصــدر للناتــج المحلــي اإلجمالــي ، بقيمــة مضافــة بلغــت 
47.8 مليــار درهــم فــي عــام 2019 ، أو 4.7 ٪ مــن إجمالــي القيمــة المضافــة. وفــي مجال التشــغيل  ســاهم القطاع 
بحوالــي 551.400 وظيفــة فــي عــام 2018 ، تمثــل 5.1 ٪ مــن القــوى العاملــة. ويمثــل القطــاع 8 ٪ مــن إجمالــي 
االســتثمار األجنبــي المباشــر حيــث بلغــت مســاهمته فــي االســتثمار األجنبــي المباشــر 3,8 مليــار درهــم، خصصــت 
92  بالمئــة منهــا لقطاعــي التخزيــن والخدمــات التابعــة للنقل.ومــع ذلــك ، إلــى جانــب الســياحة ، كان النقــل أحــد 

األنشــطة األكثــر تضــرًرا مــن أزمــة وبــاء كوفيــد-19 علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.

مــن جانبــه ، يشــكل قطــاع الخدمــات اللوجســتية 5.1 ٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ، بقيمــة مضافــة إجماليــة 
ــال  ــر كاف  الحت ــر غي ــام 2010. أداء اعتب ــي ع ــم ف ــار دره ــل 34 ملي ــام 2017 ، مقاب ــي ع ــم ف ــار دره ــت 46 ملي بلغ

ــيه.  ــيين أو منافس ــن الرئيس ــن شــركائه التجاريي ــدا ع ــي، بعي ــة 87. فــي األداء اللوجســتي العالم ــرب المرتب المغ

فــي الواقــع تعتــري األداء اللوجســتيكي مجموعــة مــن النقائــص، خاصــة علــى مســتوى نجاعــة اإلجــراءات 
الجمركيــة وإدارة الحــدود حيــث يحتــل المغــرب المرتبــة 114 عالميــا، أو علــى مســتوى القــدرة علــى تتبــع خطــوط 

ــا. ــة 104 عالمي ــرب المرتب ــل المغ ــحنات إذ يحت ــار الش ــير ومس س

1. أوجه القصور الرئيسية :
عــدم وجــود رؤيــة إســتراتيجية متكاملــة تأخــذ فــي االعتبــار التقــارب والتكامــل بيــن مختلــف وســائل النقــل الغيــاب 
التــام أليــة رؤيــة اســتراتيجية مندمجــة تأخــذ بعيــن االعتبــار االلتقائيــة بيــن مختلــف أنمــاط النقــل وبيــن المجــاالت 
ــى  ــل عل ــاملة للنق ــة الش ــات المنظوم ــن مكون ــع بي ــم القطائ ــزأة تقي ــة مج ــج وطني ــى برام ــاد عل ــة، واالعتم الترابي

المســتوى البــري والبحــري والجــوي.

انعــدام التناســقية فــي السياســات العموميــة نتيجــة ضعــف الحكامــة المؤسســاتية والتدبيريــة ألنمــاط النقــل: 
تنــوع المتدخليــن، تضــارب االختصاصــات، تشــتت البرامــج، تعــدد االعتمــادات الماليــة، عــدم تفعيــل االلتزامــات 

واالتفاقيــات، وغيرهــا.       

ــدة  ــات الجدي ــع االتجاه ــجاما م ــدة انس ــة واح ــان لعمل ــتيك وجه ــل واللوجس ــل النق ــة تجع ــة عمومي ــاب سياس غي
ــتيكية.  ــة اللوجس ــل والسياس ــج النق ــن برام ــقية بي ــة والتناس ــان االلتقائي ــر ضم ــك عب ــد، وذل ــلة التوري لسلس

ــوي  ــد الجه ــى الصعي ــن عل ــن والفاعلي ــن المتدخلي ــة وبي ــة واإلدارات الجهوي ــن اإلدارة المركزي ــيق بي ــف التنس ضع
ــة ناجعــة.    ــورة وتفعيــل مخططــات لوجســتيكية جهوي ممــا ينعكــس ســلبا علــى بل
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فــي  خاصــة  والدوليــة،  المحليــة  اللوجســتيكية  والخدمــات  المســاطر  رقمنــة  عمليــات  تفعيــل  فــي  التباطــؤ 
ــاع  ــي القط ــة ف ــائل الرقمي ــألدوات والوس ــوى ل ــة القص ــن األهمي ــت ع ــي أبان ــة الت ــة العالمي ــة الصحي ــل الظرفي ظ

اللوجســتيكي )المواعيــد عــن بعــد، األداء اإللكترونــي، تتبــع مســار الشــحنات، ...(.

تفاقــم التفاوتــات المجاليــة بيــن مختلــف الجهــات والمناطــق فــي مــا يتعلق بحجــم االســتثمارات القطاعيــة وتوفير 
خدمــات النقــل ممــا يعرقــل بشــكل قــوي تحقيــق العدالــة المجاليــة فــي العديــد مــن الخدمــات االجتماعيــة، خاصة 

علــى الصعيديــن الصحــي والتربوي.

غيــاب المنافســة الحقيقيــة وضعــف المهنيــة فــي قطــاع النقــل، خاصــة أمــام فشــل محاربــة أشــكال الريــع، 
واالســتثمار المحتشــم فــي مجــال النقــل العمومــي الجماعــي، وتعثــر العديــد مــن المشــاريع والبرامــج فــي 

مجــاالت نقــل األشــخاص والبضائــع اســتمرار.

تفاقــم التكلفــة االقتصاديــة واالجتماعيــة النعــدام شــروط الســامة، خاصــة علــى مســتوى الســامة الطرقيــة 
ــور  ــم التط ــي(، رغ ــدل يوم ــا كمع ــى تقريب ــات: 10 قتل ــب اإلحصائي ــا حس ــرق قت ــر الط ــن أكث ــة م ــرق المغربي )الط

ــل ككل.  ــة النق ــى أداء منظوم ــوظ عل ــكل ملح ــر بش ــا يؤث ــة، مم ــوارد المالي ــي الم ــوظ ف الملح

2. لتوجهات االستراتيجية / اإلجراءات المقترحة
ــا داعًمــا لــل  بالنســبة لاتحــاد ، فــإن األمــر يتعلــق بتبنــي منطــق جديــد مــن حيــث اعتبــار النقــل ليــس فقــط قطاًع
ــا أساســًيا لاســتثمار العــام والقطــاع الخــاص الــذي يســاهم فــي  ــره قطاًع ــل يعتب قطاعــات الحيويــة فحســب ، ب
النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل وتحســين الظــروف المعيشــية. لذلــك نقتــرح العمــل علــى المســتويات 

ــال : ــن خ ــة م ــغيلية والحكماتي ــتراتيجية والتش االس
 أ. تطوير استراتيجية 

وطنيــة  شــاملة  ومتكاملــة تهــدف إلــى التكامــل بيــن وســائط النقــل )الطــرق والســكك الحديديــة 	 
؛  والبحريــة(  الجويــة  والوســائل 

 مبتكــرة مــن حيــث الســامة التــي تدمــج عنصــر الســامة علــى الطــرق فــي المنظــور العالمــي للتنميــة 	 
المســتدامة؛

 التنقــل المســتدام علــى مســتوى كل منطقــة لتأطيــر خطــط النقــل والســفر علــى المســتويين الجهــوي 	 
والمحلــي مــن خــال وضــع المبــادئ الرئيســية للتنســيق الجهــوي مــع ضمــان تعزيــز الشــراكة والتعــاون بيــن 

مختلــف المناطــق فــي هــذا المجــال.
ــاالت 	  ــي المج ــي ف ــاء الذات ــان االكتف ــات لضم ــق والمحافظ ــدرات المناط ــز ق ــتية لتعزي ــات اللوجس  الخدم

الحيويــة مثــل الطاقــة والمنتجــات الغذائيــة األساســية والصحــة  ) فــي ظــل األزمــة الناجمــة عــن كوفيــد19-  الــذي 
قــد يتكــرر فــي شــكل آخــر فــي المســتقبل(.

ب. تطوير ومتابعة الخطة التنفيدية
تشــجيع وتعميــم وســائل النقــل الحديثــة والبديلــة )باســتخدام التقنيــات الجديــدة وتلبيــة المتطلبــات 	 
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ــرى ؛ ــدن الكب ــي الم ــام ف ــل الع ــة( للنق البيئي
 مراجعــة سياســة تخطيــط اعــداد التــراب وتوفيــر التمويــل الكافــي )الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخاص، 	 

والمنــح ، إلــخ( مــن أجــل :
تعزيز النقل العام ، ال سيما في المناطق الحضرية الكبيرة، 	
االســتجابة الحتياجــات المســتخدمين للطــرق األكثــر عرضــة لمخاطــر الطريــق ، وال ســيما إنشــاء مســارات  	

للدراجــات ومســاحات مخصصــة للمشــاة )معابــر المشــاة، ومناطــق المشــاة ، والافتــات المناســبة إلبطــاء الســرعة ، 
وإطــاق األرصفــة وغيرهــا( ؛

 وضــع خطــة رقميــة  للتموقــع فــي مجــال الخدمــات اللوجيســتية الذكيــة )اللوجيســتيات 4.0( مــن خــال 	 
رقمنــة العمليــات، واالســتخدام األكثــر كفــاءة للمــوارد  وتجويــد اإلجــراءات والتنســيق الفعــال بيــن مختلــف الجهــات 

الفاعلــة  فــي لوجســتيات الموانــئ )وكاء الشــحن  شــركات النقــل ، مشــغلو المحطــات ، إدارة الجمــارك ، الــخ..(.

ج. إقامة حكامة فعالة وشفافة من خال:
ــدة 	  ــكة وموح ــجمة ومتماس ــة منس ــل بطريق ــائط النق ــف وس ــه وإدارة مختل ــي لتوجي ــكل وطن ــاء هي إنش

ــاريع ؛ ــار المش ــة وانتش ــات المتنافس ــدًا للصاحي ــع ح تض
إشــراك الفاعليــن االقتصادييــن والمنظمــات المهنيــة فــي تطويــر سياســة النقــل العــام والتنقــل )ســيارات 	 

األجــرة والحافــات والحافــات والشــاحنات( ؛
الجــوي والبحــري والبــري 	  النقــل  الوطنيــة فــي مختلــف مجــاالت  المؤسســات  إدارة   مراجعــة أســلوب 

)الجمعيــة الوطنيــة للنقــل واللوجســتيات ، الشــركة الوطنيــة للســيارات ، المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة، 
وتعزيــز   ، اإلداري  التنظيــم  ترشــيد  أجــل  مــن   )..  .، للموانــئ  الوطنــي  المكتــب   ، للمطــارات  الوطنــي  المكتــب 

االســتثمارات الماليــة وتعظيــم االســتفادة منهــا ، ورفــع مســتوى المــوارد البشــرية ؛
 تطويــر إطــار تشــريعي ومؤسســي لتنفيــذ الخطــط اللوجســتية علــى المســتوى  الجهــوي مــن أجــل تعبئــة 	 

ــة  ــاب المصلح ــن أصح ــاءة بي ــر كف ــيق أكث ــان تنس ــتية وضم ــق اللوجس ــاء المناط ــريع إنش ــبة ، وتس ــي المناس األراض
والجهــات الفاعلــة الجهويــة.



القطب المجتمعي
للبرنامــج االنتخابــي لاتحــاد االشــتراكي،  الرئيســية  يشــكل القطــب المجتمعــي أحــد المكونــات 
ــات  ــا الفئ ــي وخصوص ــعب المغرب ــب الش ــارات ومطال ــتجابة النتظ ــى االس ــاس إل ــدف باألس ــذي يه وال
األكثــر إقصــاء أو تهميشــا، وترجمــة التوجــه الحزبــي علــى أرض الواقــع وفــق مبــادئ االشــتراكية 
الديمقراطيــة.  وضمــن هــذا القطــب، يتــم  تفكيــك المرتكــزات التــي كرســت منــذ عقــود الفــوارق 
المتعلقــة بشــروط الحيــاة والدخل خصوصا بالنســبة للنســاء والشــباب، وحرمتهم مــن إمكانيات الولوج 
للحمايــة االجتماعيــة ومختلــف الخدمــات األساســية التــي تمكــن من اســتقالية األفراد والمؤسســات 
المجتمعيــة، وفــق نمــوذج وتصــور يرتكــز علــى منــح الجميــع إمكانيــة اإلدمــاج االجتماعــي واإلنصــاف 

واالســتقالية. 

وإذا كانــت العدالــة أســاس الديموقراطيــة، فــإن الحــق هــو أســاس العدالــة والضامــن لتحقيقهــا فــي 
ــدون ترســيخ قيمــة الحــق. لذالــك، يســعى االتحــاد االشــتراكي  ــة وال ديمقراطيــة ب الواقــع. فــا عدال
إلــى إحقــاق الحــق وإعمالــه داخــل المجتمــع بجميــع مكوناتــه أمــا فــي تجــاوز الخلــل الموجــود فــي 
ــات  ــات والتزام ــن مقترح ــا. وتراه ــة به ــريعات المتصل ــن والتش ــع القواني ــي جمي ــات وف ــع القطاع جمي
الحــزب علــى تجــاوز االختــاالت التــي عرفتهــا السياســات االجتماعيــة والقيــام بعمليتيــن مترابطتيــن 
: محاربــة الفــوارق، وضمــان التمكيــن المؤسســاتي واالقتــدار الفــردي، الــذي يتيــح للجميــع وخاصــة 
ــى  ــوج إل ــاذ والول ــر المحظوظــة، التمتــع بنفــس الحقــوق، وبنفــس النف ــات غي الشــباب والنســاء والفئ

ــا أو فــي المســتقبل، والمســاهمة فــي التنميــة، واالســتفادة منهــا. الفــرص المتاحــة حالي
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الطفولة المغربية

تعتبــر الطفولــة المرحلــة التــي تمتــد مــن الــوالدة إلــى بلــوغ ســن الرشــد، وتتصــف بالنمــو المســتمر والتطــور 
المتصاعــد جســديا وعقليــا، ويتــم فيهــا تكويــن الشــخصية. ولذلــك، فإنهــا تكتســي أهميــة بالغــة فــي حيــاة 
ــع  ــى جمي ــا، كان عل ــن هن ــك. م ــخصية كذل ــت الش ــليمة كان ــأة س ــت النش ــو وكان ــا كان النم ــث كلم ــان، بحي اإلنس
ــة  ــار المحدق ــن األخط ــم م ــليمة وحمايته ــئة س ــال تنش ــئة األطف ــة تنش ــرة، مهم ــا وأس ــة ومجتمع ــن، دول الفاعلي

بهــم وتحســين ظــروف عيشــهم للوصــول بهــم إلــى بنــاء ذات ســليمة مــن جميــع النواحــي. 

وفــي هــذا اإلطــار، تعــد السياســات العموميــة الموجهــة لألطفــال أســاس التخطيــط المســتقبلي لبنــاء مجتمــع 
ــا ناحــظ فــي المغــرب  متماســك وإعــداد جيــل قــادر علــى تحمــل المســؤولية ومواجهــة جميــع التحديــات. لكنن
أنــه، وعلــى الرغــم مــن بعــض اإلنجــازات المفيــدة، فــإن وضعيــة الطفولــة مــا زالــت تحتــاج إلــى تطــور فعــال، وإلــى 

تدخــات قويــة مــن أجــل بلــوغ الحمايــة الشــاملة والســليمة.

هكــذا، يتبنــى االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية رؤيــة شــمولية مصحوبــة بإجــراءات اســتراتيجية وأخــرى 
اســتعجالية تســتهدف أوضــاع الطفولــة فــي جوانــب مختلفــة: التشــريع، المراقبــة، التجهيـــزات وغيرهــا، وتســعى 
إلــى تحســين وضعيــة األطفــال فــي مختلــف الفضــاءات المحتضنــة لهــم مثــل األســرة، المؤسســات التعليميــة، 
الفضــاءات العموميــة، وغيرهــا، مــع محاربــة الهشاشــة عبـــر سياســية متوازنــة قائمــة علــى العدالــة الترابيــة 

واالجتماعيــة.

I. الطفولة : حقوق مهضومة وواقع هش 
يقــدر عــدد أطفــال الشــوارع الذيــن ال مــأوى لهــم وال يســتفيدون مــن أيــة رعايــة بحوالــي 30.000 طفلــة 	 
وطفــل،
تفاقــم ظاهــرة العنــف الممــارس ضــد األطفــال، وخاصــة العنــف الجنســي، والــذي تتعــرض لــه بالخصــوص 	 

الطفــات. ارتفــاع نســبة زواج القاصــرات والقاصريــن حيــث وصلــت ســنة 2013 إلــى 11 ٪ وتخــص 15235طفــا، 99 ٪ 
منهــم فتيــات،

أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و14 ســنة، يعملــون فــي مجــاالت مختلفــة، وأن أكثــر 	 
مــن نصــف هــذا العــدد فتيــات، وأن 78 ٪ مــن األطفــال الذيــن يضطــرون إلــى العمــل هــم مــن أصــول قرويــة.  

تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي في أوساط الطفولة حيث يترك 400 ألف طفل سنويا مقاعد الدراسة.	 

II. اختالالت متعددة وضعف في الحكامة 
الفــوارق 	  تقليــص  علــى  قدرتهــا  عــدم  إلــى  باألســاس  يعــود  بالمغــرب  االجتماعيــة  السياســات  فشــل 

االجتماعيــة، وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة، الشــيء الــذي كــرس الشــعور بالظلــم االجتماعــي و«الحكــرة«، والــذي 
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تعانــي منــه خاصــة النســاء والشــباب واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، والــذي يتجســد فــي عــدة صــور منهــا التمييــز 
واإلقصــاء والقهــر االجتماعــي.

تتنــوع تمظهــرات الفــوارق االجتماعيــة مــا بيــن الفــوارق الترابيــة والفــوارق بيــن الجنســين والعمريــة، وهــي 	 
ــا.  ــة جميع ــف للمغارب ــاو ومنص ــق إدمــاج اجتماعــي متس ــون تحقي ــي يعيق ــرات وإرث اجتماع ــن التأثي ــة م مجموع
وتشــكل الفــوارق االجتماعيــة ذلــك العجــز االجتماعــي المتمثــل فــي الفقــر، وهشاشــة األســر، وأميــة اآلبــاء 

ــات التــي يجدونهــا فــي تتبــع دراســة أبنائهــم. واألمهــات والصعوب
تؤثــر الفــوارق وغيــاب العدالــة االجتماعيــة علــى فــرص الحصــول علــى الخدمــات والحقــوق األساســية، 	 

ــوء  ــف وس ــز والعن ــة التميي ــك نتيج ــخاص، وذل ــة لألش ــان المكفول ــوق اإلنس ــرق حق ــي خ ــيا ف ــببا رئيس ــكل س وتش
ــة. ــى العدال ــول إل ــبل الوص ــدام س ــة وانع المعامل

ــات االجتماعيــة إلــى تقليــص فــرص اكتســاب المهــارات، وتعثــر االدمــاج 	  يــؤدي ارتفــاع مســتوى التفاوت
ــن،  ــدام األم ــة وانع ــوف والهشاش ــواء التخ ــيخ أج ــى ترس ــك إل ــؤدي ذل ــا ي ــادي. كم ــي االقتص ــي والترق االجتماع
ويقــوض الثقــة فــي المؤسســات والحكومــة، ويزيــد الشــقاق والتوتــرات فــي المجتمــع، ويثيــر العنــف والنزاعــات. 

يعتبــر غيــاب العدالــة االجتماعيــة عائقــا أمــام تطويــر الرأســمال البشــري، مــن خــال إعــادة انتــاج الفــوارق 	 
االجتماعيــة، وانعــدام المســاواة، وعــدم قــدرة الحكومــات المتعاقبــة علــى تقديــم حلــول ألزمــة فــك االرتبــاط بيــن 

الفــوارق االجتماعيــة األصليــة الموجــودة بيــن المواطنيــن والمواطنــات ومســتقبلهم االجتماعــي.
تشــكل األعطــاب التــي عرفتهــا حكامــة المنظومــة االجتماعيــة بالمغــرب، إحــدى أبــرز أســباب تفاقــم العجــز 	 

ــى  ــرة، عل ــرية األخي ــال العش ــات خ ــا الحكوم ــي نهجته ــات الت ــة السياس ــة، نتيج ــوارق االجتماعي ــي والف االجتماع
ــر  ــر إلــى إصاحــات غي كافــة المســتويات، ومقاومتهــا لــكل تجديــد، الشــيء الــذي تتحــول معــه كل إرادة التغيي

مكتملــة.
عــدم تأهيــل مراكــز الرعايــة االجتماعيــة بشــكل عــادل يســتفيد منــه جميــع المحتاجيــن، وعــدم تــاؤم هذه 	 

المراكــز مــع حاجيــات األطفــال )األنشــطة، المرافــق، التجهيزات التأطيــر ...(.
عــدم نجاعــة التدابيــر المتخــذة لفائــدة األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة وعــدم األخــذ بعيــن االعتبــار اختــاف 	 

ــم. ــم ومتطلباته ــم وحاالته فئاته
ضعــف عمــل الــوزارة المكلفــة بالقطــاع علــى مســتوى تأطيــر ومراقبــة العامليــن بــدور الرعايــة االجتماعيــة 	 

ومدهــم بالتجهيــزات الضروريــة وباألطــر وبالتكوينــات.
عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالطفولة رغم موافقة المغرب عليها.	 

ويشــكل غيــاب العدالــة المجاليــة فــي التعامــل مــع قضايــا الطفولــة، عامــا رئيســيا فــي ضعــف التدابيــر المتعلقــة 
ــا  بتيســير ولــوج الطفــل إلــى الخدمــات األساســية مثــل الخدمــات التربويــة والصحيــة والترفيهيــة، ممــا يفــرز تباين

صارخــا بيــن أطفــال المناطــق الحضريــة والمناطــق القرويــة.
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III. مقترحات االتحاد االشتراكي من أجل ضمان الحماية والحد من التمييز اتجاه الطفولة  
ــة 	  ــة الخاص ــريعات الدولي ــتور، والتش ــون الدس ــن مضم ــق م ــة تنطل ــة عام ــتراتيجية وطني ــورة اس ــرورة بل ض

ــوق  ــمو حق ــدأ س ــي مب ــى تبن ــتراتيجية ال ــذه االس ــدف ه ــوع. ته ــي الموض ــن ف ــع الفاعلي ــرك جمي ــة وتش بالطفول
ــراف.  ــارات أو األط ــي االعتب ــى باق ــل عل الطف

وضــع ترســانة قانونيــة وتشــريعية شــاملة تركــز علــى الحمايــة والوقايــة مــن كل أشــكال انتهــاك حقــوق 	 
الطفــل وتضمــن لــه العيــش الكريــم واآلمــن، وذلــك بتوفيــر جميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والمدنيــة 

الخاصــة بــه مثــل الحــق فــي التعليــم والســكن الائــق والرعايــة الصحيــة، والنفســية، والثقافيــة، والترفيهيــة.
فــي 	  الوزاريــة،  القطاعــات  ميزانيــات  وضــع  وفــي  العموميــة  السياســات  فــي  الطفــل  حقــوق  دمــج 

ــال  ــي لألطف ــخيص تراب ــاز تش ــع إنج ــة، م ــات الجماعي ــي المخطط ــة وف ــة للتنمي ــة واإلقليمي ــات الجهوي المخطط
والحاجيــات. اإلشــكاليات  تحديــد  ليتضمــن 

ــى 	  ــة إل ــة الطفول ــة لحماي ــة المندمج ــة السياس ــل ترجم ــل ع ــة تعم ــة الطفول ــة لحماي ــة جهوي ــاء لجن إنش
ــزات. ــم المنج ــات وتقيي ــع الميزاني ــة، ووض ــات الترابي ــل الجماع ــات عم مخطط

تكويــن الفاعليــن المكلفيــن بقطــاع الطفولــة فــي جميــع المؤسســات المعنيــة للرفــع مــن أدائهــم فــي 	 
التعامــل مــع األطفــال مثــل الصحــة، الــدرك، األمــن، العــدل، الــخ.

اتخاذ تدابير وقائية للحد من ظاهرة تشغيل األطفال.	 
بلــورة خطــة وطنيــة لمحاربــة الهــدر المدرســي مصحوبــة بإجــراءات عمليــة تمكــن مــن القضــاء علــى 	 

الظاهــرة، مــع التعميــم الكلــي إلجباريــة التعليــم ووضــع خطــط زجريــة لمخالفيــه.
بلــورة اســتراتيجية وطنيــة خاصــة بالتنشــيط والترفيــه والتخييــم الموجــه لألطفــال فــي وضعيــة صعبــة، 	 

مــع تشــجيع وتســهيل إجــراءات التكفــل.
ــدة 	  دفــع الجماعــات المحليــة علــى إحــداث وتمويــل فضــاءات عموميــة مندمجــة للتنشــيط التربــوي لفائ

ــال.  األطف



النساء

» ليــس مــن حــل إال أن نعيــش زماننــا وان نتوجــه نحــو المســتقبل بمســاهمة كاملــة مــن النســاء اللواتــي يعتبــرن – 
كمــا اثبتــت تجــارب الــدول الديمقراطيــة المتقدمــة – فاعــا محوريــا فــي البنــاء الديمقراطــي وطرفــا أساســيا فــي 
ــب األول لاتحــاد االشــتراكي:  معــادالت التنميــة والرقــي المجتمعي«)مقتطــف مــن األرضيــة التوجيهيــة للكات
»مــن أجــل تأطيــر النقــاش االتحــادي حــول تدبيــر الوضعيــة الراهنــة – استشــراف المســتقبل: »جائحــة كورونــا فرصــة 

النطــاق النمــوذج التنمــوي الجديــد علــى أســس ســليمة«، مــاي 2020(.

يعــد إنصــاف النســاء مــن المواضيــع األساســية التــي حظيــت باهتمــام الحكومــات منــذ تســعينات القــرن الماضــي. 
السياســية،  المياديــن  الهامــة فــي جميــع  المكتســبات  النســاء أن تحصلــن علــى عــدد مــن  وقــد اســتطاعت 

واالقتصاديــة، والقانونيــة، واالجتماعيــة.

لكــن ورغــم  تنصيــص الفصــل 19مــن الدســتور علــى: »تمتــع المــرأة والرجل، على قــدم المســاواة بالحقــوق والحريات 
ــه  ــي مقتضيات ــتور وف ــن الدس ــاب م ــذا الب ــي ه ــواردة ف ــة ال ــة والبيئي ــة والثقافي ــية واالقتصادي ــة والسياس المدني
األخــرى، وكــذا فــي االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب ...«، ناحــظ أنه بعــد انتخابــات 2011 
ولمــا يناهــز عشــر ســنوات متتاليــة، لــم يتــم التفعيــل الجيــد  للدســتور بمــا يتوافــق مــع روحــه ومقتضياتــه، خاصــة 
ــة  ــاريعها القانوني ــة ومش ــرارات الحكومي ــى الق ــت عل ــك، طغ ــن ذل ــس م ــاء. وبالعك ــوق النس ــة بحق ــك المتعلق تل
النظــرة الرجعيــة المحافظــة للمــرأة ودورهــا فــي المجتمــع، ممــا نتــج عنــه قلــق عميــق لــدى المجتمــع السياســي 

والمدنــي جــراء تعطيــل المسلســل اإلصاحــي المحــرر للنســاء والمجتمــع عمومــا.

مــن هنــا، يصــر االتحــاد االشــتراكي، تبعــا لمبادئــه وتصوراتــه الديمقراطيــة االشــتراكية الحداثية، علــى مواجهة هذا 
التأويــل المحافــظ الــذي يضــرب المســاواة بيــن الجنســين فــي العمــق، وبالتالــي الدفــع نحــو بنــاء مجتمــع يتســع 
لجميــع الطاقــات دون التمييــز علــى أســاس الجنــس، والعمــل علــى إدمــاج فعلــي للنســاء فــي جميــع المياديــن 

السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، والثقافيــة، والبيئيــة، وتحقيــق المواطنــة الكاملــة.

I. معطيات مقلقة تضر بحقوق النساء  
الوضعيــة الماليــة للنســاء تدهــورت خــال فتــرة الحجــر الصحــي، بســبب هشاشــة وضعيتهــن فــي ســوق الشــغل، 
حيــث شــكلت األجــور مصــدر الدخــل الرئيســي بالنســبة ل 18 ٪ مــن األســر التــي ترأســها نســاء، مقابــل 25,5 ٪ مــن 

األســر التــي يرأســها رجــال. 

مــا زالــت النســاء تعانيــن مــن التمييــز فــي األجــور وشــروط العمــل، كمــا أن معــدل النســاء العامــات فــي الوســط 
الحضــري قــد تراجــع بنســبة 18 ٪، وأن 82 ٪ مــن نســاء المــدن ال يشــتغلن، وهــو مــا يعنــي أنــه ليــس لديهــن دخــا 

ماديــا أو وضعــا اجتماعيــا، وهــذا يشــكل تهديــدا لقدرتهــن علــى ممارســة حقوقهــن األساســية.
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رغــم أن النســاء يشــغلن ثلــث الوظائــف العليــا فــي المغــرب وأكثــر مــن نصــف العمــال والمســتخدمين، إال أن اللواتي 
يتوفــرن علــى حســاب بنكــي ال يتجــاوز 27 ٪ مقابــل 52 ٪ لــدى الرجال.

ويتركــز عمــل النســاء المغربيــات فــي القطاعــات التــي تعــرف بصعوبــة ظــروف العمــل فيهــا مثــل الفاحــة والعمالة 
المنزليــة والمابــس والنســيج، إضافــة إلــى االقتصــاد المــوازي، كمــا تواجــه النســاء صعوبــات لانخــراط فــي العمــل 

النقابي.

ــن7,6  ــد م ــنة , أزي ــن 15 و74 س ــن بي ــراوح أعماره ــرأة تت ــون ام ــن  13,4 ملي ــن بي ــه م ــرى  أن ــر أخ ــرت تقاري ــا أظه كم
مليــون تعرضــن للعنــف كيفمــا كانــت أشــكاله ومجاالتــه وهــو مــا يمثــل 57 فــي المئــة من النســاء .وأوضــح المصدر 
ذاتــه أن معــدل انتشــار العنــف يبلــغ 58 بالمئــة فــي الوســط الحضــري ) 5,1 مليــون امــرأة ( و55 بالمئــة فــي الوســط 
القــروي ) 2,5مليــون امــرأة ( .كمــا كشــفت المندوبيــة الســامية للتخطيــط أن المــرأة ليــس دائمــا بمقدورهــا، وفــي 
المــدن أكثــر مــن البــوادي، ولــوج الفضــاءات العامــة بــكل أمــان واالســتمتاع بهــا علــى قــدم المســاواة كالرجــال 

بســبب العنــف الــذي قــد يمــارس ضدهــن بهــذه الفضــاءات .

إنها إذا اختاالت كثيرة ومتنوعة وتكتسح جميع المستويات ومنها:
 المستوى القانوني: 

االختــاالت القانونيــة تتجلــى فــي مجمــوع القوانيــن التــي تــم ســنها فــي العشــر ســنوات األخيــرة والتــي تحمــل 
نفحــة المحافظــة والتمييــز ضــد النســاء وتكــرس بالتالــي الوضعيــة الدونيــة لهــن، أو القوانيــن التــي ســنت قبــل 
هــذه الحقبــة ولــم تعــد تســاير تطــور المجتمــع، والتــي لــم تحيــن، بــل وتــم تعميــق الطابــع المحافــظ لهــا. نركــز فيمــا 

يلــي علــى ثــاث أمثلــة وهــي مدونــة األســرة، قانــون مناهضــة العنــف ومدونــة الشــغل.

II. مدونة األسرة:
بعــد مــرور 16 ســنة علــى صــدور هــذه المدونــة التــي شــكلت ثــورة حقيقيــة وقتها، وبعــد تطــور الواقــع المجتمعي، 
والوعــي الجماعــي، وطــول الممارســة تبيــن قصورهــا وضعفهــا وعــدم تماســك موادهــا بــل وتناقــض كثيــر مــن 
موادهــا فيمــا بينهــا ســواء بخصــوص توثيــق الــزواج بالنســبة للمتزوجيــن بــدون عقــد )المــادة 16 (، أو زواج القاصــر 
)المــادة 20( وتناقضهــا مــع المــادة 19 التــي تحــدد ســن الزواج في 18 ســنة،  أو كيفية تقســيم األموال المشــتركة، 
أو البنــوة إثباتهــا وترتيــب األثــار عنهــا والحضانــة و الواليــة علــى األطفــال. كذلــك نســجل اختــاالت مهمــة بخصــوص 
صنــدوق الدعــم، كصعوبــة الوصــول إليــه نظــرا لتعقــد شــروط الولــوج ســواء علــى المســتوى اإلداري أو المــادي 

ممــا يتطلــب ضــرورة إصاحــه.

باإلضافــة الــى نقائــص النــص القانونــي ناحــظ محدوديــة اجتهــادات القضــاة، بــل وغلبــت الطابــع المحافــظ لــدى 
ــزام  ــدم االلت ــي وع ــور العلم ــم للتط ــض منه ــايرة البع ــدم مس ــا، وع ــا بينه ــم فيم ــض المحاك ــم، وتناق ــر منه الكثي
بــروح الدســتور، خاصــة علــى مســتوى احتــرام حقــوق االنســان وســمو المواثيــق الدوليــة، ممــا يحتــم ضــرورة إدراج 

تعديــل لمدونــة األســرة بشــكل مســتعجل.



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

155

III. قانون محاربة العنف ضد النساء )القانون 103-13(
أثــار هــذا القانــون نقاشــا كبيرا والقــى انتقــادات جمــة مــن طــرف الجمعيــات النســائية والقطاعــات النســائية الحزبيــة 

الحداثيــة، ويمكــن تلخيــص أهــم هــذه االنتقــادات فــي النقــط التاليــة: 
افتقــاره إلــى ديباجــة توضــح المرجعيــة التــي تــم اعتمادهــا واالســتراتيجية التــي تــم تحديدهــا وكذلــك 	 

الســياق العــام المؤطــر لــه.
أنــه اكتفــى بإدخــال تعديــات جزئيــة علــى القانــون الجنائــي والمســطرة الجنائيــة، فــي الوقــت الــذي 	 

يتطلــب القضــاء علــى العنــف إصــدار قانــون مســتقل عــن القانــون الجنائــي، قانــون شــامل يتضمــن الوقايــة والحماية 
والتكفــل وعــدم اإلفــات مــن العقــا.

كمــا أن تنصيصــه علــى تنــازل الضحيــة عــن الشــكاية فيــه ضــرب لــدور النيابــة العامــة فــي تحريــك الدعــوى 	 
العموميــة خاصــة حينمــا تكــون جرائــم العنــف ضــد النســاء خطيــرة جــدا ممــا يســتلزم البقــاء علــى دور النيابــة العامة 

ضمانــا للمحاســبة.
لــم يشــر القانــون إلــى كيفيــة التعامــل مــع وســائل اإلثبــات والتــي تعانــي منهــا النســاء خاصــة بالنســبة 	 

للعنــف داخــل بيــت الزوجيــة، وأبقــى علــى وســائل إثبــات تقليديــة رغــم خصوصيــة هــذا النــوع مــن الجرائــم، وبالتالــي 
يجــب اعتبــار الضحيــة موضــوع االعتــداء كشــاهدة.

ــاض 	  ــوم فضف ــو مفه ــرش وه ــي التح ــان ف ــا باإلمع ــي يربطه ــرش الجنس ــة التح ــن جريم ــه ع ــي حديث وف
ــة  ــا للمرجعي ــر تبع ــد آلخ ــن واح ــيختلف م ــر س ــو أم ــي وه ــة للقاض ــلطة التقديري ــال للس ــرك المج ــا يت ــض مم وغام

ــد. ــكل واح ــة ل الفكري
بالنســبة آلليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف )آليــات الحمايــة( تحــدث النــص عــن خايــا ولجــن التكفــل 	 

)المحليــة والجهويــة والوطنيــة( التــي ســتتولى مهــام االســتقبال واالســتماع والتوجيــه والمراقبــة وذلــك علــى 
ــون أيضــا عــن نــص تنظيمــي ســيخرج  مســتوى المحاكــم االبتدائيــة واالســتئناف وممثلــي اإلدارة. وتحــدث القان

إلــى الوجــود، لكنــه مــا زال غائبــا.
تبخيــس هــذا القانــون لــدور المجتمــع المدنــي وعــدم إشــراكه رغــم تنصيــص الدســتور علــى أهميــة هــذا 	 

ــز إيــوان  ــات النســائية هــي أول مــن خلــق مراك ــذا المجــال ألن الجمعي ــاطه فــي ه القطــاع ورغــم فعاليتــه ونش
ــة. ــرف الدول ــن ط ــاعدة م ــي دون مس ــكل تطوع ــل بش ــات وتعم ــاء المعنف النس

غياب أي إشارة لتكوين ومواكبة المتدخلين في هذا المجال، من شرطة ودرك وغيرهم. 	 

هكــذا يتضــح أن هــذا القانــون يحتــوي علــى مجموعــة مــن النواقــص وال يفــي بالتصدي لظاهــرة العنف ضد النســاء 
ــي.  ــي والمال ــتوى الصح ــى المس ــة عل ــورة باهظ ــع فات ــة والمجتم ــف الدول ــي تكل ــر والت ــكل كبي ــد بش ــي تتزاي الت
خاصــة وأن نســبة اإلفــات مــن العقــاب مرتفعــة إذ ال تعــرض علــى المحاكــم إال نســبة ضئيلــة مــن الحــاالت حســب 
إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط. ويمكــن التأكيــد علــى أن تنامــي هــذه الظاهــرة تســاعد عليــه محدوديــة 
آليــات الحمايــة والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، وغيــاب الوقايــة منــه فــي القوانيــن المؤطــرة، وفي كل السياســات 
العموميــة ذات الصلــة كالتربيــة والتعليــم واإلعــام. كمــا يرجــع هــذا التنامــي إلــى انعــدام االســتقال االقتصــادي 
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لبعــض لنســاء ضحايــا العنــف وتدنــي وضعيتهــن االجتماعيــة وكــذا الجهــل بحقوقهــن وباالطــارات المســاعدة. 

IV. مدونة الشغل:
أدى تطــور المجتمــع إلــى خــروج النســاء إلــى ســوق الشــغل وانخراطهــا فــي الحيــاة المهنيــة وأدى بهــا ذلــك إلــى 

االنخــراط فــي المجهــود الجماعــي والتفاعــل مــع المجتمــع وبالتالــي الســعي وراء التمكيــن االقتصــادي.

لكــن إلــى أي حــد اســتطاعت النســاء المغربيــات المشــاركة فــي الحيــاة االقتصاديــة مــع عــدم وجــود رؤيــا واضحــة 
لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي ميــدان العمــل. فالنســاء فــي الباديــة مثــا تقمــن بأعمــال شــاقة، حيــث 
تجمعــن بيــن العمــل الفاحــي مــن زرع وجنــي وتربيــة المواشــي والعمــل المنزلــي، لكنهــن تشــكلن الفئــة 
األكثــر هشاشــة فــي الوســط الفاحــي نتيجــة مجموعــة مــن األســباب علــى راســها العقليــة الذكوريــة الســائدة 

ــتغالها. ــي واس ــة االراض ــى ملكي ــوذ إل ــة النف ــى صعوب ــا عل ــاتي، فض ــش المؤسس والتهمي

ورغــم تنصيــص مدونــة الشــغل علــى رفض جميــع اشــكال التمييز، هنــاك صعوبات تعتــرض األجيــرة أو طالبة العمل 
ــة  ــود لكيفي ــا وج ــر، ف ــازات أو األج ــتخدام أو االمتي ــي االس ــراء ف ــن األج ــغل بي ــز المش ــا لتميي ــة إثباته ــد محاول عن
االثبــات فــي حالــة وجــود تمييــز، هــذا زيــادة علــى وجــود نســبة مهمــة مــن النســاء يعملــن بــدون عقــد مكتــوب، 
وال يتوفــرن علــى تغطيــة صحيــة وفــي قطاعــات غيــر محميــة، ومــن ثمــة ال تشــملهن مدونــة الشــغل، هــذا زيــادة 
علــى أن األغلبيــة الســاحقة للنســاء القرويــات يعملــن بــدون أجــر وفــي ظــروف صعبــة مهــددة لســامتهن. وعــدد 
مهــم منهــن يعملــن فــي قطاعــات ذات التأهيــل الضعيــف، أو فــي مهــن تتســم بالهشاشــة وأغلبهــن ال يســتطعن 
الحصــول علــى قــروض، لذلــك فالنســاء أكثــر تعرضــا للهشاشــة والتهميــش ألن أغلبهــن عامــات فاحيــات أو 

مســاعدات عائليــات أو يعملــن فــي االقتصــاد غيــر المهيــكل. 

1 - المستوى االقتصادي واالجتماعي:
كل التقاريــر الدوليــة المغــرب فــي المراتــب الدنيــا فيمــا يتعلــق بالتفــاوت بيــن الجنســين حيــث احتــل المغــرب 
المرتبــة 133 مــن أصــل 142 ســنة 2014. أمــا علــى صعيــد المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فيحتــل المغــرب المرتبــة 
135. كمــا يحتــل المرتبــة 24 مــن أصــل 30 فيمــا يتعلــق بسياســات وآليــات دعــم ومواكبــة المقــاوالت النســائية ذات 

االمكانيــات القويــة.

كل التقاريــر الوطنيــة تنبــه إلــى تراجــع نســبة النســاء المنخرطــات فــي ســوق الشــغل مــن 28.1 فــي المئــة ســنة 
2000 إلــى أقــل مــن 20 فــي المئــة ســنة 2019، وأن ثــاث أربــاع النســاء العامــات تشــتغلن مســاعدات منزليــات. 
أمــا البطالــة الطويلــة األمــد والتــي تطــال الشــباب خاصــة خريجــي التعليــم العالــي فهــي تمــس 26.8 فــي المئــة 

مــن النســاء مقابــل 14.8 ٪ مــن الرجــال ســنة 2013. 

مــن جهــة أخــرى ال تمثــل النســاء ســوى ثلــث األطــر العليــا بينمــا يمثلــن أكثــر مــن النصــف فــي صفــوف العمــال 
المســتخدمين )52.8   فــي المئــة(. كمــا أنهــن حاضــرات بقــوة فــي القطاعــات التــي تتميــز بالهشاشــة كالفاحــة 
والعمــل المنزلــي واالقتصــاد غيــر المهيــكل. وتصــل نســبة موظفــات اإلدارات العموميــة 43 في المئــة من مجموع 
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العامليــن فــي القطــاع، ولكــن أغلبهــن فــي الســالم الدنيــا وال تصــل نســبة تمثيلهــن فــي مناصــب المســؤولية 
ســوى إلــى 23 فــي المئــة.

ــروض  ــس الق ــائية عك ــة النس ــق المقاول ــل خل ــن أج ــل م ــادر التموي ــى مص ــول إل ــي الوص ــة ف ــاء صعوب ــد النس وتج
الصغــرى والتــي وصلــت إلــى %55 مــن المســتفيدات ســنة 2013، لــذا فالمقاولــة النســائية ال تصــل إال إلــى نســبة 

12 فــي المئــة مــن مجمــوع المقــاوالت وأغلــب هــذه المقــاوالت النســائية.

أمــا األســباب التــي ســاهمت فــي خلــق هــذا الوضــع البئيــس، فهــي كثيــرة ومتداخلــة، يرتبــط فيهــا مــا هــو 
اقتصــادي بمــا هــو اجتماعــي وثقافــي، منهــا انتشــار األميــة بنســبة كبيرة بين صفــوف النســاء وخاصة فــي البادية، 
ــدور اإلنجابــي. وإن  ــألدوار بيــن الجنســين، وحصــر أدوار النســاء فــي األشــغال المنزليــة وال والتقســيم التقليــدي ل
كانــت هــذه األســباب ال تغــدو أن تكــون مبــررات لإلقصــاء فقــط. فــإذا كان مــن الممكــن ذكــر ارتفــاع نســبة االميــة 
ــي  ــوق الدراس ــر للتف ــا بالنظ ــل هش ــاء، يظ ــد النس ــف ض ــر للحي ــذا التبري ــإن ه ــال، ف ــع الرج ــة م ــاء بالمقارن ــن النس بي
للنســاء فــي المغــرب منــذ ســنين وفــي جميــع المســتويات الدراســية، ممــا يــدل علــى وجــود تمييــز ممنهــج ضــد 
ــاة العامــة، ومــن الســوق الشــغل، والفعــل االقتصــادي، رغــم توفرهــن علــى جميــع  النســاء إلقصائهــن مــن الحي

ــات.  المؤه

 المرأة السجينة

ــن  ــم م ــى الرغ ــابق عل ــي س ــج حكوم ــي أي برنام ــا ف ــرق إليه ــم التط ــم يت ــاء ل ــن النس ــة م ــذه الفئ ه
أنهــا تعيــش هشاشــة مزدوجــة، األولــى بســبب جنســها، والثانيــة لكونهــا مســلوبة الحريــة.  وحســب 
التقاريــر الدوليــة والوطنيــة تشــكل نســبة المــرأة الســجينة أقليــة صغيــرة جــدا حيــث تصــل نســبتها إلــى 

5 ٪ علــى الصعيــد العالمــي، و3 ٪ علــى الصعيــد الوطنــي. 

ويترتــب عــن ســجن النســاء مشــاكل مركبــة تنعكــس ســلبا علــى األســرة واألبنــاء لكونهــا فــي الغالــب 
هــي المســؤولة عــن تربيتهــم ولذلــك يتــرك غيابهــا أثــرا ســيئا عليهــم. إن المــرأة الســجينة تحتــاج إلــى 

اهتمــام كبيــر وعنايــة فائقــة إلعــادة إدماجهــا داخــل المجتمــع بصــورة إيجابيــة. 

معطــى %3 المذكــورة أعــاه )أي ســجينة واحــدة مــن بيــن 25 ســجين تقريبــا(، يخلــق مشــاكل 
لــإلدارة فــي تجهيــز الســجون أ وتوفيــر أجنحــة خاصــة بالســجينات، و لذلــك يتــم وضعهــن فــي ملحقــات 
أو ســجون مؤقتــة تكــون بشــكل عــام تفتقــر للتجهيــزات التــي تراعــي وضعهــن االســتثنائي و الخــاص 

باعتبارهــن فئــة هشــة داخــل فئــة هشــة كبيــرة )المســاجين بشــكل عــام(. 
ولذلــك البــد مــن تدابيــر محكمــة لعــاج أوضــاع هــذا النــوع مــن النســاء نظــرا للفــراغ التــام الــذي تعرفــه 

ــذه الفئة. ه
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3 - المستوى السياسي والمساهمة في صنع القرار:
ال أحــد ينكــر المســار التطــوري الــذي شــقته المــرأة علــى المســتوى السياســي والــذي عــرف منحــى تصاعديــا 
مهمــا بولوجهــا قبــة البرلمــان ســنة 1993 وحصولهــا علــى مقعديــن )الفريــق االشــتراكي( وكذلــك ســنة 1998، لكــن 
القفــزة الكبــرى كانــت ســنة 2002 بمجــيء الائحــة الوطنيــة التــي مكنــت النســاء مــن 30 مقعــدا. وتتالــى هــذا 

الصعــود بمجــيء الائحــة اإلضافيــة ســنة 2009 بالنســبة لانتخابــات الجماعيــة.

أمــا الجديــد الــذي أتــت بــه القوانيــن التنظيميــة النتخابــات 2021 فيتجلــى فــي تعويــض الائحــة الوطنيــة للنســاء 
باللوائــح الجهويــة التــي يجــب أن يخصــص جــزء منهــا للنســاء وبالخصــوص المرتبتــان األولــى والثانيــة مــع اعتمــاد 

الثلــث فــي باقــي المجالــس (األقاليــم والجهــات(.

وتدخــل الائحــة الجهويــة فــي إطــار القانــون التنظيمــي الخــاص بمجلــس النــواب الــذي ينــص علــى أن هــذا 
المجلــس يتألــف مــن 395 عضــوا ينتخبــون باالقتــراع العــام المباشــر عــن طريــق االقتــراع بالائحــة  ويتوزعــون   علــى 
الشــكل التالــي : 305  عضــوا ينتخبــون طبقــا ألحــكام المــادة 2 فــي القانــون الســابق ، و90 عضــوا ينتخبــون علــى 
ــكل  ــبة ل ــدد بالنس ــدد    الع ــاء ، ويح ــا النس ــيتواجد فيه ــي س ــي  الت ــذه ه ــة ، وه ــة الجهوي ــر االنتخابي ــد الدوائ صعي

الئحــة حســب عــدد الســكان وفــق آخــر إحصــاء وطنــي .

حيــث تســجل  والنقابــي واالقتصــادي،  الجمعــوي  بالعمــل  اســتثناًء مقارنــة  السياســي  الحقــل  هــذا ويعتبــر 
التاليــة: االختــاالت 

ضعف التمثيلية النسائية في المناصب العليا ومراكز صنع القرار،	 
ضعف التمثيلية النسائية داخل المؤسسات النقابية والجمعوية والهيئات المهنية،	 
سيادة العقلية الذكورية التي تقف سدا منيعا أمام المساواة الكاملة.	 

V. استراتيجية االتحاد االشتراكي للنهوض بأوضاع النساء
        1. المستوى القانوني: 

إن تعديــل مدونــة األســرة أصبــح ضــرورة ملحــة للقطــع مــع تناقضــات النــص أو ضبابيــة بعــض مقتضياتــه، وضمــان 
حقــوق وكرامــة كل األطــراف علــى قــدم المســاواة وســمو الدفــاع عــن حقــوق األطفــال. وفــي انتظــار ذلــك 

ــي: ــا يل ــرح م ــه نقت وبموازات
إعادة النظر في تكوين القضاة لضمان تشبعهم بالمرجعية الحقوقية وروح الدستور. 	 
ضــرورة التأشــيرة )يجــب أن يشــير فــي حكمــه للنــص القانونــي الــذي اعتمــده( هــذا اإلجــراء يضمــن 	 

القانــون. أمــام  أمنــا قضائيــا ومســاواة  للمتقاضيــن 
إصاح صندوق التكافل العائلي بتبسيط مساطر الولوج إليه.	 
توســيع اختصاصــات هــذ الصنــدوق ليشــمل فئــات أخــرى مــن النســاء مثــا المعنفــات بجميــع أشــكالهن: 	 

عنــف جســدي، لفظــي، معنــوي، اقتصــدي، جنســي.
اســتغال مــوارد هــذا الصنــدوق مــادام أنــه يســجل فائضــا )لصعوبــة الوصــول إليــه مــن طــرف المشــتكيات( 	 
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فــي بنــاء دور إليــواء النســاء المعنفــات وأبنائهــن، وخلــق مراكــز للمواكبــة وإعــادة اإلدمــاج االجتماعــي.
تعديــل قانــون االتجــار بالبشــر وذلــك بإضافــة المــواد التــي ســبق أن أوصــى بهــا مقتــرح قانــون تقــدم بــه 	 

الفريــق االشــتراكي بمجلــس النــواب خاصــة المــادة 23 مــن المقتــرح التــي تقــول : » يعفــى ضحايــا جرائــم االتجــار 
بالبشــر مــن رســوم الدعــوى المدنيــة التــي يرفعونهــا للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن اســتغالهم فيهــا«، 
و كذلــك المــادة 24 التــي نصــت علــى »وجــوب إحــداث الســلطات العموميــة صندوقــا لمســاعدة الضحايــا« بواســطة  
نــص تنظيمــي، وأنــه يمكــن تعديــل النــص بمــا يتيــح إمكانيــة إحــداث هــذا الصنــدوق الــذي قــد يكــون هــو نفســه 

صنــدوق التكافــل االجتماعــي،
االعتــراف قانونيــا وتشــريعيا باألســرة التــي تقودهــا األم العازبــة ذلــك أن عــدم االعتــراف بهــا يخلــق مشــاكل 	 

وتعقيــدات قانونيــة وإداريــة واجتماعيــة بالنســبة لألطفــال خاصــة فيمــا يتعلــق بالحالــة المدنيــة وعند وصــول األبناء 
ســن التمــدرس، ناهيــك عــن الضــرر النفســي الــذي يلحــق األم واألبنــاء مــن جــراء غيــاب هــذا االعتــراف،

تأهيــل دور الــوالدة بالعالــم القــروي وتحســين جــودة التكفــل بالنســاء الحوامــل: نظــرا الرتفــاع عــدد وفيــات 	 
الحوامــل أثنــاء الــوالدة.

ضــرورة مراجعــة قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء بشــكل جــذري )رغــم حداثــة ظهــوره( كــي يحقــق 	 
ــدة  ــة وفائ ــر نجاع ــح أكث ــيء، ويصب ــل كل ش ــامتهن قب ــاء وس ــة النس ــظ كرام ــي حف ــودة أال وه ــداف المنش األه

ــة: ــط التالي ــال النق ــال إدخ ــن خ ــك م وذل
وضــع ديباجــة توضــح الســياق العــام واالســتراتيجية المرســومة والمرجعيــة المعتمــدة لكــي يصبــح أكثــر 	 

وضوحــا، 
تشديد العقوبات،	 
توســيعه ليشــمل الوقايــة والحمايــة وجبــر الضــرر بالنســبة للنســاء ضحايــا العنــف والناجيــات منــه مــع ضــرورة 	 

التكفــل بهــن، وتوفيــر التوعيــة الازمــة للضحايــا المحتمليــن وللســلطات المتدخلــة فــي هــذا الشــأن،
ــة 	  ــا قائم ــال رؤي ــن خ ــف م ــا العن ــاء ضحاي ــة بالنس ــا المكلف ــل الخاي ــر عم ــة لتطوي ــر خاص ــى تدابي ــص عل الن

ــي، ــوع االجتماع ــة والن ــة الحقوقي ــى المقارب عل
وضــع تدابيــر مناســبة تكفــل وصــول النســاء إلــى العدالــة واســتفادتهن مــن المســاعدة فــي حالــة تعرضهــن 	 

للعنــف أو للطــرد التعســفي، وتبســيط المســاطر اإلداريــة لضمــان حصــول النســاء المعنفــات علــى حقوقهــن، مــع 
إعفائهــن مــن التكاليــف الماديــة المترتبــة،

ــا 	  ــة، استشــفائية اجتماعيــة وتمويله ــة طبي ــة، صحي ــوازم الضروري ــكل الل ــا ب ــواء وتجهيزه ــز اإلي ــق مراك خل
مــن ميزانيــة الجماعــات الترابيــة،

خلق خط أخضر خاص بالنساء ضحايا العنف قصد التبليغ.	 

 ضــرورة تحقيــق المســاواة الحقيقــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مجــال الشــغل مــع اتخــاذ التدابيــر والعقوبــات الصارمــة 
ضــد كل مــن يهمــش المــرأة العاملــة. مــن أجــل تمتــع المــرأة بحقهــا فــي العمــل يجــب:

العمل على توعية النساء بحقوقهن عبر محاربة األمية القانونية في أماكن العمل،	 
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تقوية جهاز مفتشية لتعزيز المراقبة.	 

         2 - وبشكل أخص بالنسبة للعامالت:
تفعيــل قانــون العامــات المنزليــات 19.12، ووضــع التدابيــر واإلجــراءات الكفيلــة لتمتــع النســاء العامــات 	 

فــي هــذا القطــاع بشــروط العمــل الائــق،
إصــاح صناديــق الحمايــة االجتماعيــة بمــا يضمــن اســتفادة النســاء األجيــرات مــن نفــس حقــوق زمائهــن 	 

الرجــال ســواء بالنســبة للتغطيــة الصحيــة أو التقاعــد.

        3 - بالنسبة للموظفات: 
وضع استراتيجية لمأسسة النوع االجتماعي على صعيد كل وزارة وكل قطاع اقتصادي،

أعداد تقييم سنوي لتشخيص وتحليل الفوارق القائمة على النوع،
وضع خطة لضمان تحقيق المناصفة في مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية في أفق 2030.

        4 - وبالنسبة للمقاولة:
اتخاذ إجراءات تمييزية لصالح المقاوالت النسائية لاستفادة من البرنامج المندمج لصالح المقاوالت،	 
ــى 	  ــف أي إل ــي الضع ــى حوال ــادي إل ــيج االقتص ــي النس ــائية ف ــة النس ــة المقاول ــع تمثيلي ــة لرف ــع خط وض

ــق 2026، ــي أف ــة ف ٪20 المئ
المقاولــة 	  لتنويــع مجــاالت  التكويــن والمواكبــة  األبعــاد فــي مجــاالت  اســتراتيجية متعــددة  اعتمــاد 

النســائية،
التنصيــص علــى ضــرورة احتــرام مجالــس اإلدارة ولجــن المراقبــة للشــركات المســجلة في البورصــة كمرحلة 	 

أوليــة، علــى ثلــث مــن النســاء علــى األقــل في أفــق 2026.

VI. المستوى االقتصادي واالجتماعي: 
إن إدمــاج النســاء فــي النشــاط االقتصــادي ال يمكــن أن يتحقــق إال بإصاحــات هيكليــة فــي االقتصــاد وتشــجيع 

االســتثمارات والرفــع مــن وثيــرة النمــو عمومــا. وبشــكل خــاص وجــب:
وضــع قانــون يلــزم جميــع الهيئــات المدنيــة والنقابيــة والمهنيــة بتمثيليــة الثلــث للنســاء فــي افــق 	 

المناصفــة،
نهــج مقاربــة عرضانيــة ألوضــاع النســاء، والقضــاء علــى اإلكراهــات المختلفــة والمتعــددة المرتبطــة بهــن 	 

داخــل ســوق الشــغل،
القضاء على األمية ومحاربة الهدر المدرسي،	 
الرفــع مــن درجــة الوعــي الجماعــي والمجتمعــي اتجــاه النســاء باعتبارهــن نصــف المجتمــع ويمكنهــن أن 	 

يســاهمن بقــوة وفعاليــة فــي االقتصــاد الوطنــي،
محاربــة الصــور النمطيــة الســائدة داخــل المجتمــع عــن المــرأة ومحاربــة الفكــر الذكــوري، مــع نشــر ثقافــة 	 

حقــوق االنســان التــي تؤكــد علــى المســاواة والحريــة والحــق فــي العمــل الــذي يحقــق الكرامــة.
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VII. المستوى السياسي والمساهمة في صنع القرار: 
إن الرفــع مــن تمثيليــة النســاء علــى مســتوى التســيير المحلــي واالقليمــي والجهــوي، وفــي مراكــز صنــع القــرار، 
ال يتطلــب فقــط تعديــل التشــريعات بشــكل جــذري، ولكــن يحتــاج أيضــا إلــى مقاربــة سياســية شــاملة تنطلــق مــن: 

العمــل علــى بنــاء عدالــة سياســية واقتصاديــة لصالــح النســاء انطاقــا مــن التفعيــل اإليجابــي لمقتضيــات 	 
الدســتور، وحظــر كافــة أشــكال التمييــز ودعــم المشــاركة النســائية فــي مختلــف المجــاالت المجتمعيــة والتمكيــن 

االقتصــادي للنســاء.
اعتبار النساء مواطنات كامات األهلية.	 
ــه، وإقــرار سياســات تقــوي 	  ــر المأجــور للنســاء فــي أفــق التعويــض عن ــة بالعمــل المنزلــي غي اعتــراف الدول

ــاء. ــادي للنس ــن االقتص ــح التمكي ــي لصال ــاد االجتماع االقتص
اعتماد مقاربة النوع االجتماعي في جميع السياسات العمومية، وفي وضع الميزانية العامة للدولة. 	 

تحسين وضعية المرأة السجينة

األخــذ بإعــان لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي توصيتهــا العامــة رقــم 19 والتــي تقــول مــا 
يلــي: »علــى الــدول أن تتخــذ التدابيــر الازمــة لضمــان تزويــد الموظفيــن المكلفيــن بتنفيــذ القوانيــن، 
والموظفيــن العمومييــن المســؤولين عــن تنفيــذ سياســات درء العنــف ضــد النســاء والتحقيــق فيــه 
ــر  ــول »ال يعتب ــي تق ــادة 4 الت ــرأة ». أو الم ــات الم ــن الحتياج ــم واعي ــب يجعله ــه، بتدري ــة علي والمعاقب
مــن قبيــل التمييــز التدابيــر التــي تطبــق بحكــم القانــون والتــي ال تســتهدف ســوى حمايــة الحقــوق 

واألوضــاع الخاصــة بالنســاء، ال ســيما الحوامــل واألمهــات والمرضعــات...«.
هناك مجموعة من التوصيات األخرى يمكن اقتراحها في هذا اإلطار مثل:

توفير المنشآت الخاصة والضرورية لتوفير الرعاية والعاج قبل الوالدة وبعدها.         	 
اتخاد الترتيبات لجعل األطفال يولدون في مستشفى مدني.	 
إنشاء دور حضانة ألطفال السجينات مجهزة بموظفين مؤهلين.	 
التوظيف الكافي لموظفات عنابر النساء.	 
مأسسة التفتيش واسناده لموظفات باإلضافة الى التفتيش غير الحكومي.	 
الفصل الكلي لهن في السجون عن المساجين الرجال.	 
انشاء أجنحة مخصصة للزيارة.	 
السماح ألطفالهن بزيارتهن ليوم كامل أو طوال عطلة نهاية األسبوع.	 
الحصــول علــى التعليــم والتمــدرس والعمــل فــي تمييــز إيجابــي ألن معظــم الســجينات تكــن 	 

أميــات وغيــر مؤهــات بالشــكل الكافــي.
أن يتمتعن عموما برعاية صحية.	 
االستعانة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية في إعادة ادماجهن بالمجتمع.	 
تســهيل إعــادة أطفالهــن اليهــن وعــدم اعتبارهــن أمهــات غيــر صالحــات أو كمــا يســميهن 	 

القانــون المغربــي »إعطــاء القــدوة الســيئة«. 
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ماءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المواثيق والقوانين الدولية.	 
إعادة النظر في القانون المنظم لهيئة اإلنصاف والمصالحة ومكافحة كل أشكال التمييز.	 
ضــرورة تحقيــق مطلــب المناصفــة ألنــه المطلــب واآلليــة التــي يمكــن ان تحقــق المســاواة التــي أكــد عليهــا 	 

الدســتور فــي الفصــل 19.



الشباب

ــن غيــاب سياســات تقليــص الفــوارق االجتماعيــة داخــل المجتمــع مــن جهــة،  الشــباب هــو المتضــرر األساســي م
ــة االجتماعيــة. ويعود اهتمام حــزب االتحــاد  ومــن جهــة أخــرى يعــد مــوردا بشــريا مســاهما فــي تحقيــق العدال
ــا  ــه حــان الوقــت لتجــاوز إعــان النواي ــه المشــترك أن االشــتراكي للقــوات الشــعبية إلــى وعــي مناضليــه ومناضات
التــي عانــى منــه الشــباب المغربــي خــال العشــرية األخيــرة، وضــرورة تبنــي سياســات وطنيــة تعــزز المكتســبات 

ــي. ــلم االجتماع ــد الس ــكك وتهدي ــي التف ــع المغرب ــب المجتم ــة وتجن ــب الملكي ــم الخط ــتورية وتترج الدس

ويقتضــي تحقيــق العدالــة االجتماعيــة أن نجعــل الشــباب فــي صلــب البرامــج واالســتراتيجيات التــي تصدرهــا 
القطاعــات الحكوميــة المغربيــة؛ وأن نعمــل علــى تجــاوز الرؤيــة القطاعيــة التــي تفتقــد للشــمولية واالدمــاج 

والتنســيق. 

كمــا يتطلــب ضمــان االنصــاف واالدمــاج االجتماعــي للشــباب توفــر الدولــة المغربيــة علــى أجهــزة للرصــد والحكامــة 
ــتراكي  ــوره االش ــا لتص ــعبية، وتبع ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــزب االتح ــرص ح ــث يح ــبابي. حي ــأن الش ــر الش وتدبي
الديموقراطــي علــى تحقيــق مجتمــع متــوازن يحتــل فيــه الشــباب موقعــا خاصــا مــن حيــث المشــاركة السياســية 
والتأثيــر فــي السياســات العموميــة والمســاهمة فــي التوافــق الوطنــي حــول االختيــارات المســتقبلية الكبــرى.

I. التشخيص
علــى المســتوي االجتماعــي، هنــاك أعطــاب كثيــرة فــي مجــال التعليــم، والدليــل علــى ذلــك ارتفــاع نســبة 
الهــدر المدرســي. وأن نســبة البطالــة تصــل إلــى ضعــف المعــدل الوطنــي أي 20 فــي المئــة، وأن أغلبيــة الشــباب 
ــهادات  ــى الش ــل عل ــباب الحاص ــر الش ــكل كبي ــتهدف بش ــا تس ــكل، وأنه ــر المهي ــاع غي ــون بالقط ــتغلين يعمل المش
ــع  ــي م ــم العموم ــهادات التعلي ــة ش ــدم ماءم ــام وع ــاع الع ــي القط ــة ف ــب المحدث ــص المناص ــرا لتقلي ــا نظ العلي
ــة. كل  ــة الصحي ــتوى  الرعاي ــى مس ــات  عل ــاكل  وصعوب ــن  مش ــا م ــون أيض ــا يعان ــة، كم ــاوالت الخاص ــات المق حاج
هــذا يــؤدي إلــى إقصــاء الشــباب عــن المشــاركة فــي الحيــاة االقتصاديــة والمدنيــة ممــا يخلــق أعطابــا فــي عجلــة 

ــع. ــل المجتم ــة داخ التنمي

كمــا تــدل الدراســات الرســمية المغربيــة علــى عــزوف الشــباب عــن الحيــاة السياســية والنقابيــة وأن نســبة 10 إلــى 
15 فــي المئــة منهــم ال يتوفــرون علــى تغطيــة صحيــة، هــذا ناهيــك عــن انحــراف عــدد مهــم منهــم وانزالقهــم فــي 

عالــم المخــدرات والجريمــة والتطــرف. 

ونظــرا لــكل ذلــك يتجــه كثيــر مــن الشــباب اليائــس، ســواء كان متعلمــا وحاصــا علــى شــهادات عليــا أو كان غيــر 
متعلــم، إلــى الهجــرة ســواء الســرية أو النظاميــة، والتــي ينظــر إليهــا كخــاص ونجــدة. 
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II. مقترحات االتحاد االشتراكي لضمان االنصاف واالدماج االقتصادي واالجتماعي للشباب   
خلــق منــاخ منفتــح ومتنــوع ومتعــدد مــن أجــل تطويــر منابــر للحــوار المســتمر يجمــع كل األجيــال ويرســخ 	 

التوافــق الوطنــي حــول سياســة عموميــة وطنيــة مندمجــة، مهمتها األساســية الحــد من تأثيــر الفــوارق االجتماعية 
والمجاليــة علــى الشــباب المغربــي،

ــوارق 	  ــص الف ــروري لتقلي ــر الض ــاذ التدابي ــة باتخ ــات الحكومي ــزم القطاع ــي يل ــي وتنظيم ــار قانون ــاء إط إرس
ــر  ــرى التوف ــاء والق ــي األحي ــباب ف ــح للش ــن تتي ــاءات وأماك ــر فض ــى توفي ــا عل ــا يحثه ــة، كم ــة واالجتماعي المجالي

ــة،  ــف والرياضي ــه والتثقي ــاءات للترفي ــى فض عل
إعــادة االعتبــار وتمكيــن مؤسســة »دار الشــباب« باعبتارهــا مؤسســة لعمــل القــرب مــن اآلليــات القانونيــة 	 

ــاريعهم  ــار مش ــروة، واختي ــق الث ــي خل ــز مشــاركة الشــباب ف ــل تعزي ــن أج ــة م ــرية والتعاقدي ــاتية والبش والمؤسس
فــي الحيــاة بــكل حريــة،

تطويــر هندســة جديــدة للمؤسســات الحكوميــة المعنيــة بتدبيــر وحكامــة الشــأن الشــبابي، حتــى نتمكــن 	 
ــة  ــوى الحي ــود الق ــى توحيــد جه ــي عل ــباب، تنبن ــي للش ــاج االجتماع ــة لإلدم ــة عرضاني ــة وطني ــن إرســاء سياس م
)الحكومــة، المجالــس المنتخبــة، الشــباب، األحــزاب، القطــاع الخــاص، المجتمــع المدنــي...( مــن أجــل تحريــر الطاقات 

اإلبداعيــة الكامنــة للشــباب،
ــات 	  ــب الخدم ــي صل ــة، ف ــة إعاق ــي وضعي ــا ف ــباب خصوص ــة للش ــة والجماعي ــدرات الفردي ــر الق ــل تطوي جع

االجتماعيــة األساســية، مــن خــال تمكيــن الشــباب مــن التكويــن المائــم مــدى الحياة، واكتســاب قاعــدة مضمونة 
ومشــتركة مــن المعــارف األساســية والوظيفيــة وتنميــة مؤهاتهــم العمليــة،

وضــع تدابيــر وإجــراءات وآليــات للتمييــز اإليجابــي مبنيــة  علــى الســن أو الجيــل )بطاقــة خدمــات الشــباب، 	 
الائــق والخدمــات  العمــل  إلــى  الشــباب  الفــرص االقتصاديــة للشــباب...( قصــد تســهيل ولــوج  صنــدوق دعــم 

العموميــة األساســية واالرتقــاء االجتماعــي وتعزيــز ثقتهــم فــي مؤسســات بادهــم. 
اعتمــاد نظــم تدبيريــة تقــوم علــى مشــاركة الشــباب فــي صنــع القــرار ســواء الترابــي أو القطاعــي، تســاعد 	 

علــى الحصــول علــى المعلومــات وتحقــق االدمــاج فــي مجتمــع متضامــن.
خلــق تعبئــة وطنيــة حــول برامــج خاصــة بالشــباب، الســيما أولئــك الذيــن يعيشــون فــي وضعيــة هشاشــة 	 

)الشــباب فــي وضعيــة إعاقــة، والشــباب بــدون مــأوى، والشــباب دون تعليــم أو شــغل أو تكويــن مهنــي...(، حتــى 
تتمكــن الدولــة مــن ادماجهــم بشــكل متســاو ومنصــف فــي المجتمــع. 
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األشخاص في وضعية إعاقة

ــة  ــة الفاعل ــات المواطن ــى مقوم ــاء عل ــم، بن ــم وأوضاعه ــت أحواله ــا كان ــع، كيفم ــع للجمي ــن يتس ــاء وط ــا بن هدفن
والتــي تتأســس علــى كــون لــكل مواطــن)ة( حقــوق يجــب أن يتمتعــوا بهــا وواجبــات يجــب أن يلتزمــوا بأدائهــا فــي 

حــدود إمكانيــات كل منهــم. 

ويتأســس اختيــار حــزب القــوات الشــعبية لمرتكــز ضمــان االدمــاج االجتماعــي للمغاربــة فــي وضعيــة إعاقــة علــى 
تشــخيص اإلعاقــة، إذ يعتبــر أن التشــخيص ال يجــب أن يرتكــز علــى وجــود الشــخص فــي وضعيــة إعاقــة فــي حــد 
ذاتــه، وإنمــا علــى التفاعــات مــع البيئــة التــي يعيــش فيهــا، بحيــث أصبــح هــذا الشــخص يعبــر عــن االختــاف، 

ــة.  ــؤولية مجتمعي ــة مس ــت اإلعاق وأصبح

ــر  ــن التعبي ــخص م ــع الش ــي تمن ــات الت ــز والمعيق ــد الحواج ــذي يول ــي ال ــياق االجتماع ــة للس ــة نتيج ــر اإلعاق وتعتب
عــن ذاتــه ومــن التعلــم والمشــاركة واالندمــاج، وهــذا مــا يبــرر االنتقــال مــن اســتعمال عبــارة »الشــخص المعــاق« 

ــارة »الشــخص فــي وضعيــة إعاقــة«.   الشــخص ذي اإلعاقــة، إلــى اســتعمال عب

ــل  ــن يظ ــة، لك ــات العمومي ــتوى السياس ــى مس ــة وعل ــرف الدول ــن ط ــة م ــة مهم ــة بمكان ــة اإلعاق ــت قضي وحظي
ــال  ــة خ ــرات الفــوارق االجتماعيــة، وعــدم قــدرة الحكومــات المتعاقب ــي وضعيــة إعاقــة عرضــة لتأثي األشــخاص ف
العشــرية األخيــرة، علــى التعامــل مــع قضايــا األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وفــق مقاربــة حقوقيــة توفــر اآلليــات 

ــاالت.  ــن االخت ــة م ــف عــن مجموع ــا يكش ــم المشــروعة، مم ــة لاســتجابة لمتطلباته الضروري

I - مقترحــات االتحــاد االشــتراكي لضمــان االدمــاج االجتماعــي والعدالــة االجتماعيــة لألشــخاص فــي 
ــة: ــة إعاق وضعي

إعــادة النظــر فــي السياســة العموميــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وجعلهــا تقــوم 	 
علــى المقاربــة الحقوقيــة وتتجــاوز النظــرة اإلحســانية، والمعالجــة شــمولية لإلعاقــة مــن الناحيــة الصحيــة، التربويــة 
ــق  ــوق وتحقي ــى الحق ــوج إل ــان الول ــى ضم ــل عل ــا تعم ــية. كم ــة، والنفس ــة، واالقتصادي ــة، واالجتماعي والتعليمي
وللمقتضيــات  للمغــرب  األمميــة  لالتزامــات  تنفيــذا  إعاقــة،  وضعيــة  فــي  لألشــخاص  االجتماعيــة  المشــاركة 

الدســتورية، 
اتخــاذ تدابيــر للتكفــل والتعويــض عــن اإلعاقــة والدعــم والمســاعدات خصوصــا للعائــات المحتضنــة لألطفال 	 

فــي وضعيــة إعاقة، 
التســريع بإنشــاء صنــدوق وطنــي لتمويــل المبــادرات الموجهــة لتحســين شــروط الحيــاة بالنســبة لهؤلئــك 	 
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األشــخاص،
تجريــم التمييــز القائــم علــى أســاس اإلعاقــة، كمــا يجــرم اســتغال اإلعاقــة فــي ممارســات تحــط مــن كرامة 	 

األشــخاص فــي وضعيــة إعاقة كالتســول،
ــة 	  ــق العمومي ــى المراف ــة إل ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــوج األش ــهيل ول ــل تس ــن أج ــر م ــة التدابي ــاذ كاف اتخ

والفضــاءات العامــة والنقــل العمومــي،
اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات تحفيزيــة للمقــاوالت والقطــاع الخــاص قصــد المســاهمة فــي توفيــر فــرص الشــغل 	 

ودمــج األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة،
ــد 	  ــى صعي ــاف عل ــوع واالخت ــي التن ــة تراع ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــي لألش ــز اإليجاب ــر التميي ــاد تدابي اعتم

ــتماع، ــل المجتمعي، واالس ــادة التأهي ــاد، وإع ــة واإلرش ــه والمواكب ــن التوجي ــم م ــروم تمكينه ــات، ت ــواع االعاق أن
تعزيــز اإلطــار المؤسســاتي المكلــف بتدبيــر وحكامــة قطــاع األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتعزيــز الموارد 	 

البشــرية المتخصصــة حســب الشــعب التــي تهــم األشــخاص فــي وضعيــة إعاقة. 

II - األشخاص المسنين
ــد  ــى الصعي ــال. وعل ــن األجي ــل بي ــش والتفاع ــاط العي ــي أنم ــادي، وف ــو االقتص ــي النم ــاكنة ف ــيخوخة الس ــر ش تؤث
الفــردي، تتجلــى الشــيخوخة فــي الفقــدان الكلــي أو الجزئــي لمجموعــة مــن القــدرات بوتيــرة متفاوتــة، تؤثــر 
علــى اســتقالية الفــرد. ويمثــل المســنون حوالــي 1/10 مــن مجمــوع الســاكنة، وهــم ال يســتفيدون مــن حقوقهــم 
اســتفادة كاملــة. حــث يعانــي أغلبهــم مــن ضعــف المؤهــات علــى المســتوى التعليمــي، والوضعيــة السوســيو–

اقتصاديــة والصحيــة
أكثر من  7 أشخاص من 10 يعانون من األمية، 
نسبة الفقر بين المسنين تتجاوز واحد من 10 ،

أكثــر مــن نصــف المســنين مصــاب علــى األقــل بمــر ض مزمــن واحــد، وال يســتفيد مــن العاجــات الطبيــة. ويســتفيد 
شــخص واحــد مــن أصــل خمســة أشــخاص مــن التغطيــة الصحيــة،

أكثر من الثلث يحتاج إلى الغير لتدبير أموره اليومية،
تســاهم الامســاواة بيــن الجنســين فــي جعــل المــرأة المســنة أكثــر عرضــة للهشاشــة االقتصاديــة، ولصعوبــة 

االســتفادة مــن الخدمــات االجتماعيــة، والنعــدام التغطيــة االجتماعيــة والصحيــة. 

ويعيــش المغاربــة كبــار الســن وضعيــات متعــددة للتمييــز جــراء التفاوتــات االجتماعيــة، حيــث يعــد التضامــن 
ــدة  ــا الوح ــى عليه ــواء فيطغ ــز اإلي ــل مراك ــم داخ ــة أغلبه ــا وضعي ــم، أم ــل به ــي للتكف ــأوى األساس ــري الم األس
ــق  ــب المراف ــي أغل ــات ف ــر الولوجي ــدم توف ــن ع ــون م ــا يعان ــة. كم ــة والترفيهي ــطة الثقافي ــدام األنش ــة وانع والعزل

العموميــة، والمصالــح اإلداريــة، وداخــل وســائل النقــل العموميــة. 

مقترحات االتحاد االشتراكي لتعزيز استقاللية كبار السن وتقليص آثار الفوارق االجتماعية:
إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة تقــوم علــى تحســين شــروط عيــش كبــار الســن، مــع إيــاء االهتمــام 	 
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الــازم لتكويــن المــوارد البشــرية والبحــث الطبــي المتصــل بحيــاة كبــار الســن، مــع اعتمــاد مقاربة تشــاركية موســعة 
تضمــن مســاهمة الفاعليــن والخبــراء المعنييــن والمجتمــع المدنــي،

تســهيل ولــوج كبــار الســن لمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، خصوصــا األشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة وال 	 
يســتفيدون مــن نظــام الضمــان االجتماعــي ويعانــون مــن ضعــف االســتقالية،

إحــداث »بطاقــة خاصــة بكبــار الســن« تســمح لهــم باالســتفادة مــن مختلــف حقوقهــم، وتبســيط المســاطر 	 
لفائدتهــم، وإعطائهــم األولويــة فــي مختلــف الخدمــات، 

ــرف 	  ــن ط ــع م ــة المجتم ــرص خدم ــي وف ــي واالجتماع ــاط الثقاف ــن النش ــاريع تثمي ــادرات ومش ــاد مب اعتم
كبــار الســن، وتيســير نقــل خبراتهــم لألجيــال الصاعــدة، وخلــق فضــاءات ثقافيــة تحتــرم اهتمــام المســنين وتحثهــم 
علــى المشــاركة )مســارح، متاحــف، مكتبــات، قاعــات الســينما، معاهــد موســيقية، أروقــة للعــرض، أســفار...الخ(،

العمومــي 	  المجــال  وبتهيئــة  الخاصــة،  أو  العموميــة  بالبنايــات  المتعلقــة  القوانيــن  تضميــن  إلزاميــة 
والعمرانــي، وفــي مجــال النقــل العمومــي كل المقتضيــات الكفيلــة بضمــان ولــوج المســنين، من حيــث الولوجيات 

وتقديــم المعلومــات والخدمــات،
للرعايــة 	  مراكــز  وتأهيــل  وتكثيــف  القــروي  بالوســط  الســن  لكبــار  االجتماعيــة  للرعايــة  مراكــز  إحــداث 

الحضــري. بالوســط  الســن  لكبــار  االجتماعيــة 



الهجرة

أصبحــت ظاهــرة الهجــرة مــن اإلشــكاليات العويصــة المطروحــة علــى كاهــل المغــرب نظــرا لتزايــد أعدادهــا وتنوعهــا 
ونظــرا للنتائــج المختلفــة والمتعــددة الناتجــة عنهــا، وإن كانــت الهجــرة مــن وإلــى المغــرب هــي ظاهــرة قديمــة 
جــدا، لكنهــا اســتفحلت فــي الوقــت الحاضــر بشــكل ملمــوس ممــا يســتدعي التوقــف عندهــا وتحليلهــا وتفكيــك 
كل خيوطهــا. وتعــد الهجــرة تعبيــر عــن رفــض البقــاء فــي البلــد، واحتجــاج علــى الوضــع المــزرى سياســيا أو اقتصاديا 
أو اجتماعيــا. ويعــرف المغــرب أنواعــا متعــددة مــن الهجــرة منهــا الهجــرة الداخليــة، والهجــرة الخارجيــة، وهنــاك أيضــا 
الهجــرة المؤقتــة، وهــي هجــرة التــي تتخــذ المغــرب بلــد عبــور فقــط فــي انتظــار التنقــل إلــى الضفــة األخــرى للبحــر 

األبيــض المتوســط.

ــي  ــم ف ــل وه ــود عم ــر عق ــرة عب ــرعية، أو الهج ــر الش ــرة غي ــة، كالهج ــة االجتماعي ــرة والحركي ــكال الهج ــوع أش وتتن
ــة الذيــن يســتكملون دراســتهم  الغالــب حاملــي الشــهادات وأصحــاب الكفــاءات، كمــا أن عــددا مهمــا مــن الطلب

ــاك. ــاء هن ــون البق ــم ويفضل ــى بلدانه ــودة إل ــون الع ــرب يرفض ــي الغ ف

ــض  ــير بع ــث تش ــل، حي ــن قب ــا م ــم تصله ــية ل ــا قياس ــرة، أرقام ــنوات األخي ــي الس ــرعية ف ــر الش ــرة غي ــت الهج وعرف
االرقــام إلــى بلــوغ 10 آالف مهاجــر ســري للضفــة األخــرى ســنة 2017.

I - اقتراحات االتحاد االشتراكي من أجل :
         1. مواكبة أفضل للمغاربة المقيمين بالخارج: 

اعتمــاد مقاربــة واضحــة األهــداف موجهــة لــكل الفئــات المغربيــة القاطنــة بالخــارج وخصوصــا األجيــال 	 
الصاعــدة؛

تقويــة وتطويــر المواكبــة االجتماعيــة لفائــدة المغاربة المقيمين بالخارج عبر توســيع خارطة المســتفيدات 	 
ــم  ــة العال ــاج مغارب ــة إلدم ــام وآلي ــق نظ ــع خل ــة، م ــات الهش ــاص بالفئ ــي الخ ــم االجتماع ــن الدع ــتفيدين م والمس
العائديــن إلــى أرض الوطــن اضطراريــا، ومواكبــة القاصريــن غيــر المرافقيــن وكــذا المســنين الموجوديــن فــي 

وضعيــة صعبــة، وخلــق آليــة دائمــة لتدبيــر األزمــات؛
ــة 	  ــي هادف ــد هويات ــة ذات بع ــج ثقافي ــذ برام ــر تنفي ــم عب ــة العال ــه لمغارب ــي الموج ــل الثقاف ــل العم تأهي

ــباب  ــي لش ــاج اإليجاب ــجيع االندم ــا، وتش ــادة تأهيله ــة وإع ــز الثقافي ــة المراك ــي سياس ــة، وتبن ــذه الفئ ــة له موجه
ــة؛ ــدان اإلقام ــل بل ــة داخ الجالي

ــدان 	  ــل بل ــي داخ ــأن القنصل ــل الش ــر تأهي ــم عب ــة العال ــدة مغارب ــة لفائ ــة والقانوني ــة اإلداري ــر المواكب تطوي
ــدة  ــة موح ــق آلي ــة، وخل ــاطر اإلداري ــة المس ــيط ورقمن ــة، وتبس ــث اإلدارة العمومي ــا لتحدي ــه مواكب ــة وجعل اإلقام

ــزاز؛ ــب واالبت ــن النص ــة م ــة القانوني ــر الحماي ــة، وتوفي ــذه الفئ ــائكة له ــا الش ــض القضاي ــدارس بع لت
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تمتيــع مغاربــة العالــم بالحقــوق التــي جــاء بهــا دســتور 2011 داخــل مؤسســات الدولــة عبــر إقــرار حــق مغاربــة 	 
العالــم فــي المشــاركة السياســية، واالنفتــاح علــى جميــع الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج واالســتفادة مــن 
ــة  ــة لمغارب ــة وازن ــان تمثيلي ــع ضم ــتور، م ــا الدس ــص عليه ــي ن ــة الت ــات الحكام ــي كل هيئ ــراكها ف ــا، وإش مواقعه

العالــم فــي جميــع الهيئــات ومؤسســات الدولــة، وتبنــي فكــرة إحــداث مجلــس أعلــى للهجــرة ؛
ــر 	  ــع التحــوالت المجتمعيــة فــي دول المهج ــة مجلــس الجاليــة بإحــداث قطــب لدراســة وتتب ــادة هيكل إع

وقيــاس آثــار هــذه التحــوالت علــى رهانــات المملكــة الداخليــة والخارجيــة. وفــي هــذا الصــدد البــد مــن إعــادة النظــر 
فــي مســطرة اعتمــاد وتوظيــف الخبــراء والمــوارد البشــرية فــي هــذه المؤسســة الوطنيــة التــي تلعــب ادوارا 

ثقافيــة وفكريــة وأمنيــة حمايــة للهويــة الوطنيــة وترويجــا لصــورة المملكــة.

II. تحقيق االندماج االجتماعي للمهاجرين األجانب
االجتماعيــة 	  الجوانــب  االعتبــار  بعيــن  يأخــذ  األمنــي،  الطابــع  يتجــاوز  وتشــريعي  قانونــي  إطــار  توفيــر 

والثقافيــة والسياســية واإلنســانية للمهاجريــن أو للمقيميــن األجانــب، ويحــارب كل التمييــز وســوء المعاملــة، 
والعرقلــة فــي الولــوج إلــى العدالــة )عــدم االســتفادة مــن خدمــات المحاميــن والمترجميــن األكفــاء والولــوج إلــى 

الســلطات القنصليــة، ومســاطر اللجــوء، والولــوج للعــاج(.
تطويــر برامــج التكويــن والتحســيس الموجهــة لموظفــي اإلدارات المكلفــة بمســألة الهجــرة )قــوات 	 

األمــن، شــرطة الحــدود، موظفــو الســجون، القضــاة، األطــر الصحيــة ...(.
تجريــم العنــف ضــد المهاجريــن وخصوصــا القاصريــن والنســاء المهاجــرات والســماح لهــم باللجــوء إلــى 	 

مفتشــية الشــغل.
االعتــراف الفعلــي بصفــة الجــئ )التــي تمنحهــا المفوضــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن( 	 

مــن خــال منــح الحاصليــن علــى هــذه الصفــة بطاقــة اإلقامــة.
ــن 	  ــتفادة م ــب االس ــي بطل ــكل قانون ــدم بش ــن التق ــئ م ــة الج ــى صف ــن عل ــن الحاصلي ــن المهاجري تمكي

ــي. ــع العائل التجم
منــع ترحيــل طالبــي اللجــوء المحتمليــن وتمكينهــم مــن إمكانيــة تقديــم طلــب اللجــوء لــدى وصولهــم 	 

إلــى التــراب الوطنــي.



البيئة

ــي  ــر المناخ ــح التغي ــر، وأصب ــكل كبي ــة بش ــنوات الماضي ــر س ــال العش ــة خ ــى البيئ ــة عل ــام بالمحافظ ــد االهتم تزاي
قضيــة تســترعي انتبــاه الجميــع نظــرا للمخاطــر المهولــة والمتعــددة التــي يســببها هــذا التغيــر علــى حيــاة اإلنســان 
والبيئــة ومــن يعيــش داخلهــا مــن الكائنــات الحيــة. وأصبحــت الــدول تســعى إلــى التنميــة المســتدامة التــي تهــدف 
إلــى إقامــة نــوع مــن التــوازن بيــن تداعيــات التطــورات االقتصاديــة واالجتماعيــة المتســارعة مــن جهــة، وبيــن 
ــات مــن جهــة  ــر العيــش الســليم للمواطنيــن والمواطن مســتلزمات المنظومــات البيئيــة الســليمة مــن أجــل توفي

ثانيــة. 

ويواجــه المغــرب صعوبــات كبيــرة مــن أجــل القيــام بهــذه التوازنــات الضروريــة، فقــد بلغــت تكلفــة التدهــور البيئــي 
حســب دراســة أنجــزت ســنة 2016 حوالــي 33 مليــار درهــم. كمــا أن التلــوث يكلــف المغــرب مــا ال يقــل عــن 10 
مليــار درهــم ســنويا. وكشــفت هــذه الدراســة أيضــا عــن تدهــور جــودة الهــواء وأثــره علــى صحــة الســكان وخاصــة 
األطفــال. وبينــت نفــس الدراســة، أن األضــرار التــي لحقــت بالبيئــة فــي المغــرب ترجــع إلــى انبعــاث الغــازات المســببة 
ــع  ــة م ــة مقارن ــد مرتفع ــة ج ــي تكلف ــم وه ــار دره ــنويا 12 ملي ــف س ــذي يكل ــاه ال ــوث المي ــراري وتل ــاس الح لاحتب
باقــي دول العالــم. وتعــد مدينــة الــدار البيضــاء أول المــدن التــي تعــرف نســبة تلــوث مرتفعــة، تليهــا مراكــش 

وطنجــة ومكنــاس، وفــاس، وســا، وآســفي.

ومــن جهــة أخــرى فــإن المغــرب ينتــج 12 ألــف طــن مــن النفايــات وهــي نفايــات معقــدة وخطيــرة الحتوائهــا علــى 
مــواد غيــر قابلــة للتفتيــت بيولوجيــا مثــل األكيــاس الباســتيكية. كمــا تتعــرض الفرشــة المائيــة ألضــرار بليغــة 
ــعة  ــي الشاس ــة واألراض ــر واألودي ــي البح ــرة ف ــة مباش ــاه العادم ــي المي ــى أن رم ــادة عل ــات زي ــذه النفاي ــبب ه بس
يتســبب أيضــا فــي أضــرار بليغــة لهــذه الفرشــة المائيــة. وتتعــرض الغابــات، والتــي تغطــي 12 فــي المئــة مــن التــراب 

الوطنــي إلــى النهــب مــن طــرف عصابــات الخشــب ولوبيــات العقــار وتلتهمهــا الحرائــق.

هــذا باإلضافــة إلــى ضعــف شــبكات الصــرف الصحــي وانتشــار الســكن غيــر الائــق وقلــة المســاحات الخضــراء وتضــرر 
خضوبــة األراضــي بســبب االنجــراف المائــي والنفايــات الســامة المنبعثــة مــن المصانــع. وكذلــك تداخــل المناطــق 
ــلبية  ــات س ــا انعكاس ــياء له ــا اش ــي كله ــة ه ــة للبيئ ــل ملوث ــائل نق ــار وس ــكنية وانتش ــق الس ــع المناط ــة م الصناعي

وخطيــرة علــى البيئــة والصحــة.

صحيــح أن المغــرب بــذل مجهــودات مهمــة علــى المســتوى التشــريعي حيــث ســن قانــون إطــار يتعلــق بالميثــاق 
الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، مكنتــه مثــا مــن احتــال مرتبــة مهمــة فــي عــدد مــن المؤشــرات العالميــة 
للحفــاظ علــى البيئــة )المرتبــة الرابعــة مــن حيــث األداء المناخــي حســب تقريــر 2021(.  لكــن هــذه ال يجــب أن يدفعنا 

للتراخــي، بــل علــى العكــس.



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

172

بيئيــة جديــدة تقــوم علــى أســاس  بنــاء سياســة  إلــى  الشــعبية  للقــوات  لذلــك يســعى االتحــاد االشــتراكي 
المراجعــة الشــاملة للمنظومــة التشــريعية البيئيــة، والسياســات العامــة المرتبطــة بهــا، مــن أجــل الحفــاظ علــى 
ــة  ــة االقتصادي ــات التنمي ــن رهان ــدف وبي ــذا اله ــن ه ــوازن بي ــن الت ــوع م ــق ن ــا، وخل ــي تحتضنن ــة الت ــة الطبيعي البيئ

واالجتماعيــة.

I - اقتراحات االتحاد االشتراكي من أجل حماية البيئة والتنمية المستدامة
ــة 	  ــاد المجتمعي ــع األبع ــتحضر جمي ــتدامة تس ــة المس ــة والتنمي ــة للبيئ ــة مندمج ــتراتيجية وطني ــع اس وض

ــن. ــع الفاعلي ــم جمي ــاركية تض ــة تش ــي منهجي ــع تبن ــة( م ــة والثقافي ــة، االجتماعي )االقتصادي
وضــع سياســة وطنيــة تحفيزيــة خاصــة باســتعمال الطاقــات المتجــددة، وترشــيد اســتهاك الطاقــة 	 

الكهربائيــة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة اليوميــة.
بلــورة منظومــة تشــريعية تقــوم علــى مراجعــة وتحييــن اإلطــار القانونــي والمؤسســاتي المتعلــق بحماية 	 

البيئــة وتعزيــز التنميــة المســتدامة، ويجــرم أي األعمــال التــي تلحــق أضــرارا بالبيئــة وتهــدد مســتقبل األجيــال 
الصاعــدة.

تطويــر منظومــة الشــراكة والتعــاون مــع المؤسســات الجامعية والمراكــز العلمية في مختلــف التخصصات 	 
ذات الصلــة قصــد تشــجيع البحــث العلمي للمســاهمة فــي حماية البيئــة وتحقيق التنمية المســتدامة.

تعميــم شــبكات التطهيــر ومحطــات معالجــة الميــاه العادمــة مــن خــال تعزيــز البرنامــج الوطنــي للصــرف 	 
الصحــي.
ــدان 	  ــي مي ــة ف ــات المحلي ــات والجماع ــم الجه ــى دع ــل عل ــارح تعم ــر المط ــة لتدبي ــة وطني ــاء مؤسس إنش

ــوائية. ــات العش ــة النفاي ــة ومحارب ــات الصلب ــة النفاي معالج
المــادي 	  الدعــم  الميــدان بواســطة تقويــة قدراتهــا والرفــع مــن  العاملــة فــي  تقويــة دور الجمعيــات 

لهــا. المخصــص 
نشر الوعي البيئي بين صفوف الناشئة عن طريق البرامج التعليمية.	 



المجتمع المدني

عــرف المغــرب نمــوا مضطــردا لهيئــات المجتمــع المدنــي، وبصفــة خاصــة المنظمــات الجمعويــة بالمغــرب، حيــث 
انتقــل عــدد الجمعيــات مــن 6.700 جمعيــة فــي فتــرة الســبعينيات، إلــى 28.000 جمعيــة فــي الثمانينــات، 

وحوالــي 130.000 جمعيــة ســنة 2015. 

يلعــب المجتمــع المدنــي دورا فعــاال فــي تأطيــر المواطنيــن، ويســاعد علــى ترســيخ قيــم المواطنــة والتضامــن، 
وفــي تطويــر الحيــاة السياســية والفكريــة مــن خــال المســاهمة فــي الحــوار العمومــي وتطويــره حــول كل 
القضايــا المطروحــة داخــل المجتمــع، وفــي إعــداد وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة، وبذلــك يلعــب دورا 

ــة.  ــة الجماعي ــر التنمي ــع وتطوي ــة المجتم ــي حركي ــاال ف فع

يظهــر مــن خــال هــذا التحديــد أن المجتمــع المدنــي هو إحدى آليــات الوســاطة بين الدولــة والمجتمــع والتفاوض 
ــإذا كان  ــلطة، ف ــى الس ــا عل ــان له ــة ال ره ــات مجتمعي ــكل مؤسس ــو يش ــتركة، وه ــة المش ــن المصلح ــث ع والبح
الفاعــل السياســي يعمــل مــن أجــل الوصــول إلــى تدبيــر الشــأن العــام، فــإن الفاعــل المدنــي يقــوم بــدور مكمــل 
وهــو مراقبــة الفاعــل السياســي علــى مســتوى البرامــج والسياســات واألهــداف والنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، 

مــن أجــل تصحيــح المســار والدفــع بــه إلــى األمــام لمــا فيــه الصالــح العــام. 

يعتبــر االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية أن المجتمــع المدنــي فاعــل أساســي لتحريــك سياســات العدالــة 
ــتورية،  ــارس أدواره الدس ــى يم ــه الفــرص واإلمكانــات والدعــم حت ــروري أن تتــاح ل ــك مــن الض االجتماعيــة، ولذل

ــتقل.  ــر ومس ــكل ح بش

نعتبــر داخــل االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية أن تأســيس الجمعيــات الزال يخضــع للتعقيــدات المســطرية. 
كمــا تعتــرض مشــاركة الجمعيــات فــي اتخــاذ القــرار لمقاربــة محافظــة تحكميــة خاصــة خــال العشــرية األخيــرة، 
ــه تغييــب البعــد التعــددي للجمعيــات  اتســمت بنهــج حــوار وطنــي للمجتمــع المدنــي بشــكل احــادي، تــم خال

المغربيــة خصوصــا الديمقراطيــة، ومــا أفــرزه مــن مخرجــات وتوصيــات ظلــت حبــرا علــى ورق.

I - إقتراحات االتحاد االشتراكي لتقوية المجتمع المدني الديمقراطي :
إعــادة النظــر الشــاملة فــي ظهيــر 1958، وبلــورة مدونــة للجمعيــات تضــم مختلــف التشــريعات والقوانيــن 	 

التــي تضمــن حريــة التأســيس والتنظيــم والتجمهــّر، تقــوي شــفافية الدعــم العمومــي لهــا، وتحــد مــن الفــوارق 
بيــن الجمعيــات. 

ــز القــدرات ومأسســة الحكامــة الجمعويــة واالعتــراف القانونــي واالجتماعــي 	  التمكيــن المعرفــي وتعزي
باألطــر العاملــة بالجمعيــات. 

بلورة منظومة جديدة للشراكة مع الجمعيات تضمن استقاليتها ونجاعتها ومهننها.	 
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خلــق صنــدوق للدعــم المؤسســاتي وتوفيــر البنيــات التحتية للجمعيــات من أجل تنفيــذ برامجهــا ومبادراتها 	 
وفــق تعاقــد واضــح وشــراكة بين القطاعــات الحكومية، والجماعــات الترابيــة، والقطاع الخــاص، والجمعيات.

تعزيــز المنظومــة القانونيــة والتشــريعية المرتبطــة بالديمقراطيــة التشــاركية وإعــادة النظــر فــي قوانيــن 	 
التشــاور العمومــي والملتمســات والعرائــض.

تعزيــز أدوار الجمعيــات فــي مراقبــة ومســاءلة الفاعــل السياســي، والمســاهمة فــي إعــداد وتنفيــذ 	 
تخصصاتهــا.  حســب  العموميــة  السياســات  وتقييــم 



الرياضة

يعتبــر مجــال الرياضــة مــن أهــم المجــاالت الحيويــة داخــل المجتمــع، ومــن شــأنها الحفــاظ علــى الصحــة ورعايتهــا، 
ــى  ــباب عل ــة الش ــش، وتعبئ ــامح والتعاي ــم التس ــر قي ــي ونش ــك االجتماع ــق التماس ــى تحقي ــا عل ــل أيض ــا يعم كم

مواجهــة ظاهــرة التطــرف والعنــف واإلدمــان. 

ــوم  ــة الي ــت الرياض ــا. وأصبح ــاري أيض ــادي والتج ــتثمار االقتص ــم االس ــى دع ــة عل ــل الرياض ــرى تعم ــة أخ ــن جه وم
تعتمــد علــى مناهــج علميــة فــي التدبيــر والتســيير، لكننــا ناحــظ أن الرياضــة فــي بادنــا مازالــت تعانــي مــن خلــل 
عميــق فــي منظومتهــا وعلــى جميــع المســتويات القانونيــة، والمؤسســاتية وعلــى مســتوى البرامــج والمشــاريع. 

وتعــرف الرياضــة المغربيــة مجموعــة مــن النواقــص، رغــم بــدل المغــرب مجهــودات كبيــرة علــى مســتوى البنيــات 
التحتيــة الرياضيــة، مــن خــال بنــاء الماعــب وتجهيزهــا. أهمهــا غيــاب منظومــة قانونيــة متكاملــة خاصــة بالتربيــة 
البدنيــة، وضعــف الميزانيــات المرصــودة فــي إطــار الميزانيــة العامــة للقطــاع الرياضــي، إغــاق مجموعــة مــن ماعب 

القــرب والمســابح الرياضيــة والمرافــق المختلفــة نتيجــة غيــاب المــوارد البشــرية المؤهلــة. 

وعاقــة بحكامــة المجــال الرياضــي، تظهــر التجربــة أن اعتمــاد وزارة الشــباب والرياضــة لــم يعــد مســايرا لمتطلبــات 
ــا الرياضــة، التســيير  تنميــة القطــاع الرياضــي. وتعمــق ســيادة النظــرة التقليديــة التــي تخلــط بيــن الشــباب وقضاي

الفوقــي والبيروقراطــي المحــدود. 

وفــي هــذا الصــدد، يتعبــر االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية ان الرياضــة مطلــب إنســاني مرتبــط بالجانــب 
ــوارد  ــيدا للم ــتراتيجيا، وترش ــط اس ــب تخطي ــا، يتطل ــات جميع ــن والمواطن ــي للمواطني ــمي والنفس ــي الجس الصح

الماليــة، وتحقيــق نتائــج إيجابيــة تســتجيب النتظــارات المواطنيــن والمواطنــات.

I - اقتراحات االتحاد االشتراكي من أجل رياضة مغربية قوية ومساهمة في التماسك االجتماعي :
بلــورة سياســة عموميــة للنهــوض بالرياضــة الوطنيــة تأســس علــى اعتبــار الرياضــة بعــدا إنســانيا داخــل 	 

المجتمــع، وبعــدا اســتراتيجيا شــاما يأخــذ بعيــن االعتبــار مختلــف األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
ــة تشــاركية  ــر الرياضــة مجــرد ترفيــه، مــع اعتمــاد مقارب للمنظومــة الرياضيــة، ويتجــاوز النظــرة الضيقــة التــي تعتب
لجميــع الفاعليــن الحكومييــن والشــركاء االقتصادييــن واالجتماعييــن ومكونــات المجتمــع المدنــي والخبــراء 

والرياضييــن.
إعــادة النظــر فــي اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي للمنظومــة الرياضيــة وذلــك بســن قوانيــن محفــزة 	 

الرياضــي. الفعــل  ومشــجعة ومســاعدة علــى 
تكييــف البرامــج التعليميــة بشــكل يســمح للمتعلميــن خاصــة فــي المرحلــة االبتدائيــة والثانويــة بممارســة 	 



انتخابات 8 شتنبر 2021االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

176

التماريــن الرياضيــة مــع ربــط الرياضــة بالتنشــئة االجتماعيــة.
ــز حضــور 	  ــات الرياضيــة تــروم تعزي بلــورة منظمــو للشــراكة بيــن قطــاع التربيــة الوطنيــة والجامعــات والهيئ

ــكل  ــة بش ــق الرياضي ــتغال المراف ــبوع واس ــة األس ــل، ونهاي ــال والعط ــة وخ ــات التعلمي ــل المؤسس ــة داخ الرياض
جيــد مــن طــرف جمعيــات األحيــاء.

اعتماد برامج قاعدية داخل األحياء الشعبية للبحث عن المواهب والدعم والتوجيه.	 
إعادة فتح مراكز تكوين أساتذة الرياضة. 	 
وضــع وتفعيــل التدابيــر الناجعــة لمحاربــة تفشــي ظاهــرة العنــف داخــل الماعــب الرياضيــة، والتحســيس 	 

بخطــورة الشــغب الرياضــي
إحــداث مرصــد وطنــي لتتبــع وتقييــم المخططــات الرياضيــة فــي مختلــف األصنــاف )وطنيــا ودوليــا( وعلــى 	 

صعيــد مختلــف المناطــق والجهــات لتمكيــن الفاعليــن الرياضييــن مــن دراســات علميــة وتقنيــة تســاعد علــى اتخــاذ 
الحلــول المائمــة.
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القطب الثقافي

المجال الديني والثقافي والتواصلي
منظومة ثقافية جديدة لدعم الديمقراطية والتنمية 

ينــدرج هــدف االتحــاد، فــي هــذا المجــال، فــي صلــب إرســاء قطــب ثقافــي جديــد، قــادر علــى 
ترجمــة مبــادئ الديمقراطيــة والحداثــة والحريــة عبــر تفعيــل المقتضيــات الدســتورية، واحتــرام 
التعدديــة والتنــوع، وترســيخ حــس المواطنــة واالنتمــاء الكونــي، وفــي األســاس، وضــع 
إطــار ثقافــي شــامل كفيــل بتحصيــن الهويــة والــذات الوطنيــة وتقويــة التفاعــل اإليجابــي 
ــق  ــر المنغل ــر خلــق ديناميــة مجتمعيــة رافضــة للتفكي مــع الحضــارات اإلنســانية المختلفــة، عب

ــدي. ــدع والنق ــر المب ــرة للفك ــي ومنتص والعدم

يتجســد مدخــل هــذه الثقافــة الجديــدة، فــي اعتمــاد تدابيــر لترســيخ التنشــئة االجتماعيــة 
المنفتحــة ومواصلــة إصــاح الشــأن الدينــي وإشــاعة المبــادئ الحقوقيــة ذات البعــد الكونــي 
ــية  ــر سياس ــا تدابي ــط، إنه ــا فق ــأنا ثقافي ــت ش ــة ليس ــي. فالثقاف ــوار العقان ــم الح ــم قي وتعمي

ــامل.  ــق وش ــوي عمي ــراء ترب ــا إج ــل إنه ــة، ب ــة واجتماعي واقتصادي
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الشأن الديني

يعيــش عالــم اليــوم أزمــات كثيــرة واضطرابــات متنوعــة، نتيجــة ســيادة األفــكار المتعصبــة والمغالطــة، وتوغلهــا 
ــوء  ــة أو س ــدات المتطرف ــي المعتق ــتوى تفش ــى مس ــة عل ــة، وخاص ــاط المجتمعي ــن األوس ــة م ــل مجموع داخ
الفهــم الكبيــر للنصــوص الدينيــة. ويعانــي العالــم العربــي واإلســامي مــن وجــود تيــارات متعصبــة، مســتندة إلــى 
ــات  ــام بممارس ــى القي ــا أدى إل ــر، مم ــى اآلخ ــة عل ــددة والمنفتح ــرؤى المج ــة لل ــر ورافض ــي المتحج ــل الدين التمث
ــرب  ــر المغ ــد تأث ــا. وق ــة برمته ــاة المجتمعي ــت الحي ــاء وأربك ــاة األبري ــة أودت بحي ــال إرهابي ــكاب أفع ــة وارت إجرامي
ــة طائشــة  ــات إرهابي ــه أن اكتــوى، علــى غــرار دول أخــرى، بضرب ــة؛ إذ ســبق ل بــدوره مــن هــذه المعضلــة العالمي
مازالــت آثارهــا عالقــة باألذهــان، خاصــة أحــداث 16 مــاي 2003 بالــدار البيضــاء وواقعــة أركانــة يــوم 28 أبريــل 2011 

ــش.  بمراك

األمــر الــذي جعــل الدولــة والمجتمــع المغربــي ينخرطــان كليــا فــي التعبئــة الجماعيــة والتلقائيــة ضــد اإلرهــاب، 
ــات المجتمــع المدنــي،  ــا لــكل الفاعليــن السياســيين واألمنييــن واإلعامييــن ومكون وهــو مــا أفــرز إجماعــا وطني

لشــجب التطــرف الدينــي ومقاومــة كل تجليــات الفكــر المتعصــب ومختلــف أشــكال العنــف واإلرهــاب. 

لقــد درج مناهضــو التوجــه الحداثــي علــى تقديــم التوجــه الحداثــي علــى أنــه ينفــي الديــن، ولكــن التجربــة 
ــار  ــراز البعــد الروحــي فــي الهويــة الثقافيــة المغربيــة، علــى اعتب المغربيــة فــي التحديــث الثقافــي ترتكــز علــى إب
أنــه عنصــر تماســك اجتماعــي وغنــى ثقافــي ورقــي حضــاري؛ إذ تصبــح الحداثــة بهــذا المنظــور محاولــة الســتيعاب 
المعطــى الدينــي كمعطــى اجتماعــي وثقافــي، وإعــادة تركيبــه ضمــن أفــق كونــي أوســع فــي ظــل مجتمــع 

ــي. ــور وديناميك متط

مــن هنــا، يســعى حــزب االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، إلــى التفاعــل مــع مطالــب المواطنيــن ومــع 
ميوالتهــم ومشــاعرهم، وبالتالــي فهــو يقــوم بالوســاطة بيــن المجتمــع وبيــن األفــكار التــي تعبــر عنــه، بمــا هــو 

حــزب منغمــس فــي قضايــا المجتمــع ويعتبــره مرجعيتــه األساســية.

وفــي هــذا اإلطــار، يقــدم حــزب االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية تصــوره المتماســك لمحاربــة الفكــر اإلرهابــي 
ــر جملــة مــن اإلجــراءات  ومواجهــة األفــكار الدينيــة المتطرفــة ودعــم االســام المغربــي الوســطي المعتــدل عب

االســتراتيجية الناجعــة الراميــة إلــى ترســيخ التنشــئة االجتماعيــة المنفتحــة ومواصلــة إصــاح الشــأن الدينــي. 

فالحــزب، بمبادئــه الحقوقيــة ذات البعــد اإلنســاني وبمواقفــه الوطنيــة التاريخيــة، يقتــرح مقاربــة اســتراتيجية 
التدابيــر السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتربويــة، وتتفاعــل وفقهــا  مندمجــة تلتقــي علــى أساســها 
للتمكــن مــن تحصيــن الهويــة والثقافــة الوطنيــة، وترســيخ قيــم الحــوار والتعايــش والتســامح والتواصــل مــع اآلخــر.
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I. التشخيص 
1. تطرف أعمى وتزايد في المتابعات القضائية

خلفــت العمليــات اإلرهابيــة التــي هــزت، يــوم 16 مــاي 2003، مدينــة الــدار البيضــاء 45 قتيــا وأكثــر مــن 100 جريــح، 
فيمــا خلفــت العمليــة اإلرهابيــة التــي اســتهدفت، يــوم 28 أبريــل 2011، مقهــى أركانــة بمدينــة مراكــش 16 قتيــا 

وأكثــر مــن 20 جريحــا.  

وقــد تمكــن المكتــب المركــزي للتحقيقــات القضائيــة، منــذ ســنة 2002، مــن تفكيــك 155 خليــة إرهابيــة )يرتبــط 50 
منهــا بمختلــف بــؤر التوتــر فــي المنطقــة األفغانيــة والباكســتانية وســوريا والعــراق ومنطقــة الســاحل(، وتوقيــف 

مــا يقــارب 2885 شــخصا )منهــم 275 فــي حالــة عــود(، وإحبــاط أزيــد مــن 324 مشــروع عمــل إرهابــي شــنيع.

خــال ســنة 2014، بلغــت قضايــا مكافحــة اإلرهــاب بمحكمــة االســتئناف بالربــاط 147 قضيــة توبــع فيها 323 شــخص، 
ــي  ــادة ف ــدرت الزي ــا. وق ــخصا مقدم ــة و138 ش ــجلت 64 نازل ــي س ــنة 2013 الت ــع س ــة م ــوظ مقارن ــاع ملح أي بارتف
عــدد ملفــات قضايــا مكافحــة اإلرهــاب بهــذه المحكمــة لوحدهــا علــى الصعيــد الوطنــي بنســبة 129,68 %، وبلغــت 

نســبة زيــادة األشــخاص المقدميــن 134,05 %. 

 2. عمليات أمنية ناجعة وغياب الرؤية الحكومية الشاملة :
عــدم مبــادرة الحكومــة إلــى تبنــي أيــة اســتراتيجية لمواجهــة التطــرف الدينــي واعتمادهــا علــى إجــراءات 	 

ــل  ــى الحق ــدودة عل ــا المح ــر معالجته ــث تقتص ــامل، حي ــتراتيجي ش ــه اس ــى أي توج ــز عل ــة ال ترتك ــة وظرفي جزئي
الدينــي،
ــلبية 	  ــات الس ــة والممارس ــر القانوني ــال غي ــن األفع ــة م ــارم لمجموع ــردع الص ــام بال ــن القي ــة ع ــز الحكوم عج

ــررات دينيــة  ــر الدينــي ومجــاالت العمــل المدنــي، والتــي تتــم بمب فــي الفضــاءات العموميــة ومؤسســات التأطي
ــة،   ــاءات متطرف وادع

غيــاب إطــار قانونــي ومعرفــي متكامــل لوقــف هيمنــة التمثيــات المتعصبــة عــن الديــن والدعــوات 	 
الظاميــة الداعيــة إلــى الجهــاد والقتــل والدمــار، انطاقــا مــن وصايــة مســلطة علــى المجتمــع وبنــاء علــى تأويــات 

دينيــة خاطئــة، 
ــاجد 	  ــة المس ــض أئم ــارك بع ــث ش ــن، حي ــن الدينيي ــبة للفاعلي ــة بالنس ــي، خاص ــي وطن ــاق أخاق ــاب ميث غي

ــكيل  ــى تش ــوة إل ــة والدع ــلوكيات اإلرهابي ــي للس ــاء الدين ــر الغط ــة، وتوفي ــة المتطرف ــر الثقاف ــي نش ــاظ ف والوع
ــا، ــوريا وليبي ــراق وس ــي الع ــلحة ف ــات المس ــاق بالمجموع ــى االلتح ــوة إل ــة والدع ــا اإلجرامي الخاي

ــادرة 	  ــة المب ــة، وخاص ــداث الجاري ــع األح ــع م ــل الناج ــتطيع التفاع ــي تس ــتعجالية الت ــراءات االس ــاب اإلج غي
الملكيــة المتمثلــة فــي إصــدار تعليماتــه إلــى وزيــري التربيــة الوطنيــة واألوقــاف والشــؤون اإلســامية بضــرورة 

ــامية، ــة اإلس ــس التربي ــررات تدري ــج مق ــج وبرام ــة مناه مراجع
انعــدام رؤيــة موحــدة لإلصــاح الدينــي فــي مختلــف المجــاالت، ســواء علــى مســتوى المؤسســات 	 

ــامية  ــة اإلس ــة بالتربي ــة المهتم ــارات المدني ــتوى اإلط ــى مس ــق أو عل ــم العتي ــتوى التعلي ــى مس ــة أو عل التربوي
وتحفيــظ القــرآن.
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II. يقترح االتحاد االشتراكي استراتيجية شاملة وموحدة لإلصالح الثقافي الديني
      1. مداخل وطنية لإلصالح الثقافي الديني:

بلــورة تصــور شــامل لإلصــاح الثقافــي الدينــي ال يعتنــي بالجزئيــات وال ينحصــر فقــط فــي ترميــم المجــال 	 
ــتورية  ــات الدس ــع المقتضي ــة م ــة المتناغم ــة والديني ــفة التربوي ــمل الفلس ــل يش ــة، ب ــدوده الضيق ــي ح ــي ف الدين
الثقافــات  مــع  والتعايــش  والتســامح  واالعتــدال  المالكــي  الســني  والمذهــب  الســمحة  اإلســامية  والقيــم 

والحضــارات اإلنســانية.
وضــع إســتراتيجية وطنيــة شــاملة وموحــدة حــول الثقافــة الدينيــة والشــأن الدينــي بإجــراءات أفقيــة 	 

مندمجــة تضمــن التنســيق بيــن اإلجــراءات العموديــة المتعلقــة بالقطاعــات ذات الصلــة بالتربيــة الثقافيــة والتنميــة 
ــان. ــوق اإلنس ــيخ حق ــة وترس ــة واالجتماعي االقتصادي

تدعيــم المدخــل الدفاعــي فــي معالجــة التطــرف الدينــي، والمتمثــل فــي السياســات األمنيــة االســتباقية 	 
الناجعــة، وذلــك مــن مباشــرة باقــي المداخــل التأطيريــة المرتبطــة بالتربيــة والتنشــئة االجتماعيــة للمواطنيــن 

ومحاربــة الفقــر والهشاشــة ودعــم برامــج التنميــة ونشــر ثقافــة الحــوار.
تعزيــز اآلليــات للحــد مــن انتشــار طباعــة ونشــر الكتــب والمنشــورات أو تــداول المــواد الســمعية والســمعية 	 

البصريــة والرقميــة، الداعيــة إلــى العنــف والمحرضــة علــى الكراهيــة، وذلــك مــن أجــل تحصيــن الــذات وتقويــة 
ــاف.  ــة واالخت ــة التعددي ــي وصيان ــي، والثقاف ــك االجتماع التماس

إنشــاء مرصــد لتتبــع ومعالجــة تجليــات التطــرف والتعصــب الدينــي وإنجــاز الدراســات وتبــادل الخبــرات 	 
والتجــارب إقليميــا ودوليــا، مــع اقتــراح البدائــل والحلــول المناســبة مــن أجــل التنشــئة المجتمعيــة القائمــة علــى 

     القيــم الدينيــة المتاحقــة مــع المبــادئ العالميــة للديمقراطيــة، والتعدديــة والمســاواة والحريــة. 
         2. اإلصالح الثقافي الديني مجتمعيا في الجهات واألقاليم

وضــع وتنفيــذ برامــج جهويــة ومحليــة تتمحــور حــول تعزيــز الحــوار بيــن الحضــارات والثقافــات واألديــان، مــع 	 
اعتمــاد آليــات تربويــة وثقافيــة وإعاميــة لنشــر وتعميــم المعــارف والمعلومــات الصحيحــة، المتعلقــة بالمشــارب 

الحضاريــة والثقافيــة والمعتقــدات الدينيــة المختلفــة.  
تطويــر إجــراءات التتبــع والضبــط المالــي للمنظمــات الخيريــة والهيئــات اإلنســانية غيــر الربحيــة ل منــع 	 

اســتخدامها فــي أنشــطة غيــر مشــروعة.
إقامــة شــراكة موســعة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بمحاربــة التطــرف والتعصــب الدينــي 	 

ودعــم دورهــا فــي االســتحضار المســتمر ألرواح ضحايــا العمليــات اإلرهابيــة عبــر وســائط التواصــل واإلعــام 
والتظاهــرات المباشــرة، وذلــك بغيــة تحصيــن الذاكــرة الجماعيــة واليقظــة الدائمــة.  

         3. اإلصالح الثقافي الديني عبر المناهج والبرامج التربوية 
مراجعــة المناهــج والبرامــج الدينيــة، بوصفهــا أولويــة ضروريــة ومدخــا تربويــا حاســما يســتطيع تحســين 	 

القــدرات الذاتيــة وتقويــة البنــاء المجتمعــي والرفــع مــن مســتوى التنميــة البشــرية:
والخاصــة 	  العامــة  التعليميــة  الفضــاءات  فــي  الدينــي  التربــوي  اإلصــاح  لتعزيــز  شــامل  تصــور  بلــورة 
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والعتيقــة، باعتمــاد تدابيــر مواكبــة تأخــذ بعيــن االعتبــار مكونــات المجتمــع المدنــي المتدخلــة فــي الجانــب الدينــي 
)التربيــة اإلســامية، حفــظ القــرآن، ...(، وتهــم مختلــف المجــاالت االجتماعيــة المدعمــة للوظيفــة المدرســية، 

وخاصــة اإلعــام، والطفولــة، والشــباب. 
العلــوم 	  باعتمــاد  األصيــل، وذلــك  والتعليــم  العتيــق  التعليــم  المدرســية لمســلكي  المقــررات  تجديــد 

لهــا، المخصــص  الزمنــي  الغــاف  ومضاعفــة  واللغــات  اإلنســانية 
انتــاج مضاميــن دراســية دينيــة تســتند إلــى رؤيــة منفتحــة علــى المواطنــة واإلنســانية والفكــر النقــدي، 	 

ــن  ــد ع ــي تبتع ــص الدين ــة للن ــراءة منفتح ــاد ق ــر اعتم ــامي عب ــخ اإلس ــت التاري ــي طبع ــاد الت ــا الجته ــم روح تترج
ــة،  ــة المطلق ــاء الحقيق ــطحي وادع ــم الس الفه

اعتماد آليات للمعالجة المنتظمة للحضور الديني في المقررات المدرسية، 	 
مراجعــة المنظومــة المؤطــرة للمــوارد البشــرية المتدخلــة فــي المجــاالت الدينيــة، عبــر اعتمــاد إجــراءات 	 

ذات طابــع إداري ومالــي مــن أجــل تحســين شــروط اشــتغالها والرفــع مــن مســتوى أدائهــا، وتحفيزهــا علــى 
ــي، ــب الدين ــرف والتعص ــارب للتط ــي المح ــود الوطن ــي المجه ــي ف ــراط الجماع االنخ

إعــادة النظــر فــي البرامــج والمشــاريع الموجهــة لتأهيــل المــوارد البشــرية مــن أجــل تحســين أداء الفاعليــن 	 
التربوييــن وتقويــة كفاءاتهــم وجعلهــم علــى اتصــال دائــم بالمعــارف والمنهجيــات التربويــة الجديــدة، وذلــك عبــر 

مخطــط اســتراتيجي متكامــل للتكويــن والتكويــن المســتمر.  



الثقافة واإلبداع

تحتــل الثقافــة موقعــا حيويــا فــي تقوية النســيج المجتمعي وإحــداث التحوالت السياســية واالجتماعيــة الرصينة، 
وترجــع أهميــة أدوار الثقافــة فــي بنــاء الــذكاء اإلنســاني والتنميــة البشــرية إلــى اســتنهاض كافــة مكونــات 
المجتمــع ونخبــه السياســية والثقافيــة. وقــد ازدادت جســامة هــذه األدوار الثقافيــة بالمغــرب بعــد انتخابــات 
28 نونبــر 2011، مــع صعــود حــزب محافــظ إلــى موقــع التدبيــر الحكومــي ،األمــر الــذي يطــرح علــى الفاعليــن 
ــة واليتيهــا االثنتيــن عــن  ــات وتحديــات كثيــرة فــي مواجهــة حكومــة محافظــة، عبــرت طيل الديمقراطييــن رهان
مواقــف سلبية،ســواء فــي التفعيــل الديمقراطــي للدســتور، أو فــي مناهضــة الفعــل الثقافــي الحداثــي التعددي 
والمنفتــح. فالمــد المحافــظ أفــرز طيلــة الســنوات األخيــرة توجهــات شــعبوية ونزعــات نكوصيــة، عملــت علــى نشــر 

ــرأي والتعبيــر وقيــم التعدديــة والتنــوع واالختــاف الخــاق.  أفــكار رجعيــة تناهــض حريــة ال

وبنــاء عليــه، يعيــد االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، بوصفــه فاعــا تاريخيــا فــي المســألة الثقافيــة الوطنيــة، 
التأكيــد علــى البعــد الديمقراطــي والحداثــي للثقافــة، مــن خــال طرحــه لرؤيــة اســتراتيجية تقــوم علــى التفعيــل 
األســلم للمقتضيــات الدســتورية واحتــرام مبــادئ التعدديــة والتنــوع والمواطنــة. وتهــدف هــذه الرؤيــة إلــى رفــض 
كل أشــكال االســتاب المحافــظ والتفكيــر العدمــي، وبالتالــي خلــق ديناميــة مجتمعيــة قويــة قــادرة علــى تعبئــة 
الفاعليــن الديمقراطييــن ومكونــات المجتمــع المدنــي إلفــراز قطــب ثقافــي جديــد ينتصــر للفعــل المبــدع والفكــر 

النقــدي. 

كمــا يدعــو إلــى فتــح حــوار وطنــي جــدي حــول المســألة الثقافيــة ببادنــا، أخــذا بعيــن االعتبــار لمواقــف المثقفيــن 
ولتوجســهم أيضــا مــن أي ارتــداد عــن مكتســبات حريــة التعبيــر والــرأي واإلبــداع والتأليــف والنشــر، فالحريــة ظلــت 

القيمــة األســاس لإلنســان.

وكل هــذا خلــف لــدى المثقــف إحساســا بثقــل المســؤولية، وقــوى اقتناعــه بــأن دور الثقافــة اليــوم لــم يعــد 
ــئلة  ــورة أس ــى بل ــعى إل ــة تس ــبكات مقاوم ــاء ش ــي إرس ــا ف ــكار، وإنم ــرس األف ــم وغ ــس القي ــي تكري ــورا ف محص
وإحــداث شــروخ فــي عالــم ينحــو نحــو التنميــط والتخشــب وتكريــس الباهــة، مــا يســاهم فــي إيقــاف عنــف الفكــر 

ــزي. ــادي والرم ــاب الم ــكال اإلره ــة كل أش ــي ومناهض الوثوق

ــائط  ــه الوس ــذي عرفت ــول ال ــدى التح ــعبية م ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــزب االتح ــدرك ح ــر، ي ــتوى آخ ــي مس وف
اإلعاميــة الجديــدة، اليــوم، والتــي تلعــب دورا كبيــرا علــى مســتوى احتــكام الثقافــة لتكنولوجيــا اإلعــام، علــى 
ــر  ــة ونش ــث المعلوم ــة وب ــة الثقاف ــي دمقرط ــة ف ــل أهمي ــتهاك؛ دور ال يق ــويق واالس ــاج والتس ــتوى اإلنت مس
ــتهاك  ــاع االس ــل اتس ــي ظ ــا ف ــة، خصوص ــدي وروح وثاب ــر نق ــظ وفك ــل يق ــى عق ــة إل ــا، الحاج ــن هن ــة. م المعرف
المجانــي الســريع، والتدفــق المهــول للصــور والتســجيات والمعلومــات، ومــن هنــا أيضــا إحســاس المثقــف العميق 
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بضــرورة التفكيــر فــي العاقــة التــي تربــط الفعاليــة الثقافيــة بتلــك التكنولوجيــا، بمــا يجعــل منهــا عاقــة منتجــة 
ثقافيــا، فــي إطــار يغنــي خصوصيــة الثقافــة المغربيــة مــن جهــة، ويجعلهــا قويــة بانفتاحهــا علــى القيــم الكونيــة.

ووفــق هــذا المنظــور، يــرى حــزب االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية أن التعبيــرات الثقافيــة عمومــا، لــم تعــد 
بمعــزل عــن التفاعــات الثقافيــة بيــن المجموعــات الجغرافيــة، بفضــل التطــور الســريع لوســائل تبــادل المعلومــات، 
فــكان مــن نتائــج ذلــك أن ازدادت أهميــة الدبلوماســية الثقافيــة فــي وقتنــا الراهــن، الــذي بــرز فيــه بشــكل جلــي 
دور الفــن والثقافــة والتــراث المــادي والامــادي فــي التقريــب بيــن الــدول والشــعوب، بشــكل جعــل معــه الثقافــة 

آليــة مــن آليــات إرســاء الروابــط وخدمــة مصالــح الــدول خــارج حدودهــا الجغرافيــة.

I. التشخيص 
       1. انحصار الثقافة

يبلــغ عــدد الكتــب المنشــورة حوالــي 2.000 كتــاب ســنويا فــي مختلــف الحقــول والمجــاالت ويطبــع مــن كل 
كتــاب مــا بيــن 1.000 و1.500 نســخة، فــي حيــن يصــدر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــا يقــارب 300 ألــف 

ــاب ســنويا،  كت
تراجــع عــدد القاعــات الســينمائية مــن 65 قاعــة ســنة 2011 إلــى 31 قاعــة ســنة 2015، وتتمركــز 30 ٪ مــن القاعــات 

النشــيطة بمدينــة الــدار البيضــاء،
هزالــة االعتمــادات الماليــة المخصصــة للشــؤون الثقافيــة والتــي لــم تتجــاوز، خــال الســنوات األخيــرة، نســبة 0,3 

٪ ســنويا مــن الميزانيــة العامــة.

       2. منظور محافظ...  تهميش للثقافة والمثقفين 
غيــاب اســتراتيجية واضحــة فــي بلــورة السياســات العموميــة المتعلقــة بالشــأن الثقافــي وهيمنــة الــرؤى 	 

ــدة  ــات المعتم ــتتة والمنهجي ــداف مش ــل األه ــا يجع ــرى، مم ــا أخ ــة أحيان ــا والمتناقض ــة أحيان ــة، المختلف القطاعي
متباينــة والوســائل المعبــأة قاصــرة وغيــر ناجعــة،   

قصــور الوعــي الحكومــي الــذي يعتبــر الثقافــة مجــاال غيــر مؤثــر وقطاعــا تقنيــا محــدودا ال يعنــي القطاعات 	 
المشــاريع  التقائيــة  تحقيــق  إلــى  تســعى  التــي  الشــمولية  المقاربــة  انعــدام  وبالتالــي  األخــرى،  الحكوميــة 

ــي، ــي والثقاف ــد االجتماع ــى الصعي ــي أو عل ــادي والمال ــد االقتص ــى الصعي ــة، إن عل المجتمعي
ضعــف الميزانيــات الماليــة المرصــودة لقطــاع الثقافــة، وعــدم عقلنــة اســتثمار االعتمــادات المخصصــة مــن 	 

أجــل تدبيــر مالــي ناجــع، مــع العجــز عــن تعبئــة القطــاع الخــاص والجماعــات الترابيــة المؤهلــة مــن أجــل المســاهمة 
الماديــة والماليــة فــي دعــم المشــاريع الثقافيــة وطنيــا وجهويــا،

انعــدام العدالــة الترابيــة فــي التخطيــط الثقافــي حيــث يتــم التركيــز علــى الحواضــر الكبــرى والمتوســطة 	 
علــى حســاب المــدن الصغــرى والمناطــق القرويــة، ســواء مــن حيــث التجهيــزات والمرافــق الثقافيــة األساســية أو 

مــن حيــث إنجــاز مشــاريع للتأطيــر والتنشــيط الثقافــي،
ــة 	  ــرة وطني ــم مناظ ــة )تنظي ــرة وطني ــداث تظاه ــرى أو إح ــة كب ــادرة ثقافي ــة مب ــة بأي ــام الحكوم ــدم قي ع
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حــول الثقافــة المغربيــة(، تعــزز الفعــل الثقافــي فــي مختلــف المجــاالت اإلبداعيــة، أو الموســيقية، أو المســرحية، 
أو الســينمائية، أو غيرهــا، واكتفاؤهــا بتمويــل بســيط لمشــاريع جهويــة ومحليــة بطريقــة تقليديــة ومتجــاوزة،

اللجــوء إلــى تكريــس نــوع مــن الريــع الثقافــي بدعــم مشــاريع مدنيــة منتقــاة علــى أســس غيــر شــفافة، 	 
ــات ذات  ــه خطاب ــن علي ــي، وتهيم ــع األصول ــه الطاب ــى علي ــظ يطغ ــي محاف ــط ثقاف ــار نم ــي إظه ــاهمة ف والمس

ــات الفقيــرة، خاصــة بالمــدارات الحضريــة الهامشــية والمناطــق القرويــة، نزعــة دعويــة تســتهدف أساســا الفئ
العجــز عــن بلــورة برامــج وطنيــة تنشــيطية متكاملــة بالفضــاءات الثقافيــة الموجــودة والمفتقــدة للمــوارد 	 

ــة  ــي مواجه ــي ف ــل الثقاف ــل المدخ ــة تفعي ــن، وخاص ــات والمواطني ــر المواطن ــة لتأطي ــة الازم ــرية والمادي البش
انتشــار مظاهــر التعصــب والعنــف والفتــاوى التكفيريــة،

عــدم القــدرة علــى التخلــص مــن المقاربــة التقليديــة للشــأن الثقافــي، ممــا أدى إلــى ســوء تدبيــر العديــد 	 
مــن المؤسســات الثقافيــة: إداريــا وماليــا، وعــدم اســتيعاب الفاعليــن الحكومييــن لمتطلبــات الحكامــة الثقافيــة 

الراميــة إلــى تجديــد الممارســة الثقافيــة وتقويــة أدائهــا،
ــأن السياســة التدبيريــة التــي تنهجهــا وزارة الثقافــة لــم يعــد بإمكانهــا خلــق نهضــة 	  ســيادة شــعور عــام ب

ثقافيــة وربــح رهــان التنميــة،
هيمنــة نــوع مــن التصــور التقليــدي للشــأن الثقافــي لــدى الحكومــة، أمــام توجســها المتواصــل مــن 	 

الثقافــة ومــن ممارســيها،
غيــاب سياســة اســتراتيجية لتأهيــل المــوارد البشــرية باعتمــاد مخططــات وطنيــة وجهويــة ومحليــة 	 

للتكويــن المســتمر الموجــه لفائــدة المســؤولين الثقافييــن والمهنييــن ومكونــات المجتمــع المدنــي، قصــد الرفــع 
مــن القــدرات والكفــاءات الثقافيــة،

ضعــف اهتمــام اإلعــام العمومــي بالشــأن الثقافــي وانعــدام سياســة وطنيــة تواصليــة فــي المجــاالت 	 
الثقافيــة تهــدف إلــى إبــراز الهويــة الوطنيــة ونشــر المبــادئ والقيــم الثقافيــة المنفتحــة. 

II. من أجل استراتيجية مندمجة بامتدادات جهوية ومحلية
يــرى االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية أن تقويــة البعــد الديمقراطــي والحداثــي للثقافــة الــى إفــراز قطــب 
ثقافــي منتصــر للفعــل المبــدع والفكــر النقــدي والمعــزز لصــورة المغــرب بالخــارج، لــن يكــون إال بإجــراءات سياســية 

ومؤسســاتية ودبلوماســية حاســمة.

1. الثقافة والفن والتراث المادي والالمادي: صورة المملكة بالخارج
يقتــرح االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية فــي بــاب الدبلوماســية الناعمــة عبــر الثقافــة والفــن والتــراث المــادي 

والامــادي والامــادي الشــفاهي:
إحــداث جامعــة دوليــة للتصــوف مســتلهمة مــن التنــوع الثقافــي للمملكــة ومــن التصــوف المغربــي 	 

ــة الروحييــن وعلــى التســامح والتعايــش  ــم علــى اإلشــباع والطمأنين الــذي يجــد روحــه فــي تصــوف الجنيــد القائ
وعلــى الســلم والجمــال اإللهــي والــذي يلتقــي مــع الروافــد اإلنســانية والروحيــة فــي باقــي األديــان والمعتقــدات 
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التــي تكــرم اإلنســان والجمــال اإللهــي الكونــي. هــذا المقتــرح كفيــل بتعزيــز صــورة اإلســام المغربــي الوســطي 
المعتــدل والمنفتــح وكفيــل بتقويــة الحــوار الحضــاري وإنعــاش حركــة الســياحة والتجــارة والخدمــات.

تدويــل صــورة المغــرب الثقافيــة عبــر ابتــكار »مــاركات تجاريــة » فــي الصناعــات والحــرف التقليديــة الجلديــة، 	 
والمعماريــة، والمطبخيــة والنســيجية. وفــي هــذا الصــدد يوصــي اإلتحــاد االشــتراكي بإحــداث مؤسســة مســتقلة 
لتشــجيع االبتــكار وتدويــل المنتــوج التراثــي المــادي والامــادي. ويــرى اإلتحــاد االشــتراكي أن إشــراك المغاربــة 
ــه  ــداع هات ــي إب ــاعد ف ــا، سيس ــخ وغيره ــيقى والطب ــل والموس ــة والتمثي ــاالت الموض ــي مج ــن ف ــارج العاملي بالخ

المــاركات وترويجهــا وتســويقها.
تماشــيا مــع التحــوالت الجيوســتراتيجية العالميــة الجديــدة يقتــرح اإلتحــاد االشــتراكي إحــداث دور ثقافيــة 	 

مغربيــة جديــدة بالخــارج الســيما فــي المحــاور اإلقليميــة الجديــدة فــي أمريــكا وأوروبــا وآســيا، مــع الحــرص علــى 
تقويــم أداء تلــك القائمــة فــي عــدد مــن الــدور، وتعزيــز جســور التواصــل بيــن هــذه المؤسســات الثقافيــة ومغاربــة 

العالــم 
إحــداث مؤسســة وطنيــة لتصنيــف التــراث واإلنتــاج الثقافــي المغربــي )المآثــر والبنايــات والســاحات والكنوز 	 

ــراث  ــن الت ــة( ضم ــة المغربي ــراف التراثي ــادات واألع ــات والع ــة والممارس ــيقية واأللبس ــاط الموس ــة واألنم واألطعم
اإلنســاني العالمــي المصــادق عليــه مــن اليونيســكو ومــن المنظمــات القاريــة واإلقليميــة. كمــا تكــون مهمتهــا 
تتبــع واســتباق علميــة الســطو والســرقة الثقافييــن علــى الكنــوز والممتلــكات الماديــة والاماديــة الوطنيــة إمــا 

مــن قبــل العصابــات الدوليــة المنظمــة أو مــن قبــل حكومــات ودول ال تاريــخ وال تــراث لهــا،
الدولييــن 	  المهتميــن  متنــاول  فــي  تكــون  الاماديــة  التراثيــة  العناصــر  حــول  معطيــات  بنــك  إحــداث 

التعريــف  أجــل  » مــن  الثقافــي  المغــرب   « االحترافيــة حــول  بالمعاييــر  الكترونيــة  بوابــة  والوطنييــن، وإنشــاء 
والامــادي. المــادي  الوطنــي  بالرأســمالي 

إحــداث إطــار وطنــي للتعــاون الثقافــي والفنــي بيــن الطالبــات والطلبــة المغاربــة مــن جهــة واألجانــب مــن 	 
جهــة أخــرى )األفارقــة واألوروبييــن واألمريكييــن واألســيويين( يكــون هدفــه تبــادل الخبــرات والعــادات والتقاليــد 

بهــدف توســيع انتشــار صــورة المغــرب فــي الخــارج.
تعزيــز الحضــور المغربــي علــى مختلف الواجهات الدوليــة )المغاربيــة واالفريقية والمتوســطية والعالمية(، 	 

مــن خــال البرمجــة المنتظمــة لفعاليــات »يــوم المغــرب« بالــدول الفاعلــة ودول المحــاور اإلقليميــة والــدول التــي 
تعــرف كثافــة الهجــرة المغربيــة، والمشــاركة المكثفــة للفاعليــن الثقافييــن )ســينمائيين وكتــاب وفنانيــن ...( 
فــي المهرجانــات والفعاليــات منظمــة مــن الخــارج. ويــرى اإلتحــاد أن تمكيــن الفــرق التراثيــة وفــرق الموســيقى 
الشــعبية والروحيــة قــادرون علــى التعريــف بالرأســمال الامــادي )اللبــاس والحلــي ...( والامــادي الشــفاهي 

)األهازيــج والــدالالت والمعانــي(.

2. اإلصالح السياسي والمؤسساتي للثقافة
ــا  ــد دائم ــة يؤك ــة الوطني ــألة التاريخي ــي المس ــا ف ــا تاريخي ــه فاع ــعبية بوصف ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش إن االتح
وأبــدا علــى البعــد الديمقراطــي والحداثــي للثقافــة تجاوبــا مــع تطــور التاريــخ وانســجاما مــع مقتضيــات الدســتور 
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ــي  ــد الديمقراط ــل البع ــر أن تكام ــذا يعتب ــي، وله ــر العدم ــظ والتفكي ــتاب المحاف ــكال االس ــة كل اش ولمواجه
والحداثــي للثقافــة مــع الحكامــة الجيــدة أمــر ضــروري لخدمــة الثقافــة ، ولهــذا يقتــرح حزمــة مقترحــات وإجــراءات 

سياســية ومؤسســاتية فــي هــذا الصــدد .

I. سياسيا وحكوميا
1 -  وطنيا:

بلــورة وتطبيــق إســتراتيجية وطنيــة شــاملة للثقافــة المغربيــة، باعتمــاد مقاربــة تشــاركية فــي مختلــف مراحــل 
اإلعــداد والتنفيــذ والتتبــع والتقييــم، وذلــك بضمــان مســاهمة مختلــف المتدخليــن والفاعليــن الحكومييــن 

والمدنييــن والخــواص علــى الصعيــد الوطنــي والجهــوي والمحلــي.   

إعــداد ميثــاق وطنــي للثقافــة بمشــاركة مختلــف الفاعليــن الثقافييــن والسياســيين واالقتصادييــن واالجتماعيين 
لتعبئــة الطاقــات المختلفــة حــول التوجهــات الثقافيــة األساســية، واإلســهام الجماعــي لتحصيــن الهويــة المغربيــة 

وتقويــة حضورهــا وأثرهــا اإليجابــي فــي الثقافــة اإلنســانية الشــاملة، يتولــد عنــه:
خطــة وطنيــة مــن أجــل حمايــة وتطويــر وتثميــن التــراث الامــادي والامــادي الشــفاهي والفنــون 	 

الشــعبية،
خطة وطنية لتشجيع الفنون المعاصرة والسينما، 	 
خطة وطنية للكتاب والنشر والتوزيع،	 
البرامــج 	  وفــي  للدولــة  الثقافيــة  السياســة  فــي  تســتحقها  التــي  المرتبــة  الثقافيــة  المســألة  إيــاء 

األخــرى، القطاعيــة  المخططــات  غــرار  علــى  الحكوميــة 
مخطــط ســنوي علــى خمــس ســنوات باالعتمــادات الازمــة مــن أجــل إنشــاء وتجهيــز الفضــاءات الثقافيــة 	 

المختلفــة مــع تجميعهــا مــا أمكــن فــي مركبــات متكاملــة المرافــق والخدمــات )دور الثقافــة والشــباب، المتاحــف، 
ــائطية،  ــات الوس ــات والمكتب ــكيلية، الخزان ــة التش ــيقية، األندي ــدارس الموس ــينمائية، الم ــات الس ــارح، القاع المس

مراكــز الفنــون الشــعبية(،
العمــل علــى الرفــع مــن االعتمــادات المخصصــة لقطــاع الثقافــة التــي تصــرف نســبة مهمــة منهــا فــي 	 

التســيير اإلداري، مــن أجــل دعــم االســتثمار فــي المجــال الثقافــي، مــع إعــادة النظــر فــي طــرق صــرف الميزانيــة 
وسياســة الدعــم الثقافــي بمــا يســهم فعليــا فــي أفــق توفيــر صناعــة ثقافيــة متكاملــة.

2 - جهويا ومحليا:
بناء مشروع وطني للثقافة الجهوية، وإطاق حوار وطني وجهوي لإلنضاج هذا المشروع،	 
ــا علــىى مســتوى مجلــس 	  ــا وجهوي ــة لتمويــل مشــاريع التنميــة الثقافيــة محلي اســتحداث آليــة جهوي

الجهــات، تعنــى بإنشــاء البنيــات التحتيــة والتجهيــزات األساســية الثقافيــة والمكتبــات فــي المــدن الصغــرى 
ــرى، والق
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تخليد الرموز الثقافية بالجهات، بإطاق أسمائهم على شوارع وساحات ومراكز ومؤسسات الجهة،	 
ــي 	  ــراث المغرب ــال الت ــي مج ــة« ف ــروة الثقافي ــادي« و«الث ــمال الام ــول »الرأس ــة ح ــاءات جهوي ــم لق تنظي

والثقافــة الشــعبية. وفــي هــذا الصــدد يقتــرح االتحاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية اقامــة فعاليات قــارة للتبوريدة 
فــي شــكل مســابقات منتظمــة »)بطولــة وطنيــة وكأس العــرش(،

الرفع من وتيرة إصاح المآثر التاريخية والقصبات والقصور والقاع، والتعريف بها إعاميا وسياحيا،	 
تهيئة فضاءات عمومية مهجورة لتتحول إلى مسارح وفضاءات للعرض،	 
دعم المهرجانات المعنية بالثقافة الشعبية والعمل على نشر إشعاعها.	 

III. مؤسساتيا وقانونيا وتشريعيا
إحــداث اكاديميــة وطنيــة للتــراث والفنــون المعاصــرة تكــون مهمتهــا هندســة وتنفيــذ خيــارات المملكــة 	 

الكونيــة  والتعبيــرات  القيــم  علــى  انفتاحهــا  وتعزيــز  الثقافيــة  روافدهــا  بتنــوع  الوطنيــة  الهويــة  حمايــة  فــي 
واإلنســانية.

مأسســة الفعــل الثقافــي طبقــا لمقتضيــات الدســتور، مــن خــال التســريع بإخراج«المجلــس الوطنــي 	 
ــم السياســة الثقافيــة واللغويــة، علــى  للغــات والثقافــة المغربيــة«، إلــى حيــز الوجــود، وإشــراكه فــي رســم معال

ــد. ــط والبعي ــدى المتوس الم
إحداث جامعة للفروسية والتبوريدة تتمتع باالستقال اإلداري والمالي.	 
ــر 	  ــروط ومعايي ــة بش ــات واضح ــر تحم ــى دفات ــاء عل ــي بن ــل الثقاف ــل الفع ــي لتموي ــدوق وطن ــاء صن إنش

مضبوطــة مــن أجــل تنســيق السياســات الجهويــة الثقافيــة وضمــان نجاعــة المشــاريع الثقافيــة، وذلــك فــي أفــق 
ــة. ــق جهوي إحــداث صنادي

إيجــاد اإلطــار المؤسســاتي والتدبيــري لتوحيــد المنظومــة الثقافيــة الوطنيــة وخلــق التناغــم واالنســجام 	 
بيــن مختلــف المكونــات الثقافيــة المغربيــة، مــن أجــل تمتيــن التماســك المجتمعــي وتقويــة التنــوع الثقافــي فــي 

مختلــف المجــاالت واألشــكال التعبيريــة.
تأهيــل المــوارد البشــرية بتســطير مخطــط وطنــي لفائــدة األطــر والمنشــطين لتعزيــز كفاءاتهــم وتطويــر 	 

مؤهاتهــم، ســواء فــي مجــال التدبيــر الثقافــي، أو فــي مجــال التنشــيط االجتماعــي والفكــري، وذلــك بتمكينهم 
مــن التقنيــات المســتجدة ومبــادئ الحكامــة الثقافيــة.

صياغــة إطــار للتعاقــدات والشــراكات مــع الشــركاء المعنييــن بالشــأن الثقافــي لتصــور وتنظيــم التظاهــرات 	 
والمهرجانــات والمســابقات فــي جميــع المجــاالت الثقافيــة، وبمختلــف المناطــق والجهــات بطريقة عادلــة ومنصفة 

وشفافة.
تعزيــز الجانــب التشــريعي بنصــوص تنظــم مهنــة المســرح والقطــاع المســرحي، بمــا يضمــن ممارســة 	 

مهنيــة واحترافيــة جيــدة فــي إطــار مؤسســاتي يحمــي حقــوق المبدعيــن والعامليــن فــي هــذه القطاعــات،
تعزيز الترسانة القانونية السينمائية، بما فيها القوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي.	 
إسناد تنظيم المعرض الدولي للكتاب إلى مؤسسة وطنية مستقلة بدل وزارة الثقافة.	 
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إحــداث جائــزة وطنيــة كبــرى تحمــل اســم جالــة الملــك محمــد الســادس، تمنــح ســنويا لمفكــر أو باحــث 	 
أو مبــدع، راكــم إنتاجــا نوعيــا، فــي أحــد حقــول الفكــر واإلبــداع.

IV. اإلصالح الثقافي عبر المدرسة العمومية
إدراج الثقافــة الشــعبية فــي مشــاريع إصــاح التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، بهــدف التصالــح مــع 	 

ذاتنــا الجماعيــة، مــع الدعــوة إلــى إنشــاء »كرســي« فــي الجامعــة المغربيــة للبحــث فــي الثقافــة الشــعبية.
إدمــاج الخصوصيــات الجهويــة فــي المقــررات الدراســية، فــي اتجــاه تعزيــز المحتــوى المبنــي علــى التنــوع 	 

ــار واالنفتاح. واالنصه
تشــجيع البحــث فــي الرأســمال الامــادي علــى مســتوى الجامعــات والكليــات والمعاهــد العليــا، وتمكين 	 

ــاعدتهم  ــي ومس ــال الثقاف ــاريع المج ــج ومش ــي برام ــاج ف ــة لاندم ــم قابل ــل مهاراته ــرص جع ــن ف ــن م الخريجي
علــى خلــق مقــاوالت ثقافيــة.

توســيع التجربــة الرائــدة ألكاديميــة الفنــون التقليديــة التابعــة لمؤسســة مســجد الحســن الثانــي لتشــمل 	 
باقــي الجهــات لدورهــا فــي حمايــة التــراث والصنعــة التقليدييــن وتوارثهــا مــن أجيــال جديــد مــن الصانعــات 

ــي. ــدي الوطن ــوج التقلي ــج المنت ــرية وتروي ــة البش ــي التنمي ــاهمتها ف ــاع، ولمس والصن
ــون 	  إحــداث اكاديميــة وطنيــة للفنــون ومعاهــد وطنيــة وجهويــة للتكويــن فــي المســرح والدرامــا وفن

ــينما. ــة والس الفرج
إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى وثانويات للفنون الجميلة.	 
ــي مختلــف 	  ــة ف ــة التربوي ــي المنظوم ــخ( ف ــرح، شــعر، ال ــيقى، مس ــة )موس ــة الفني ــادة التربي ــاج م إدم

مراحــل التربيــة والتكويــن.

V. االستثمار في الثقافة في أفق خلق صناعة ثقافية قوية
تشــجيع االســتثمار فــي الثقافــة والفنــون، وتوجيهــه نحــو الصناعــات الخاقــة، ونحــو األنشــطة اإلنتاجيــة 	 

ذات المحتــوى الثقافــي.
إدمــاج الثقافــة واالقتصــاد الثقافــي فــي معادلــة التنميــة، بشــكل يغــدو معــه التنــوع الثقافــي مصــدرا 	 

إلنتــاج الثــروة وإنعــاش الشــغل.
وضــع آليــات خاصــة بتشــجيع المنتــوج الثقافــي الوطنــي وضمــان كافــة أشــكال دعمــه مــن خــال إقــرار 	 

تحفيــزات ماليــة وجبائيــة وتنظيــم حمــات تواصليــة وتســويقية وخلــق تطويــر ســياحة ثقافيــة ناجعــة، مــع إيــاء 
عنايــة خاصــة للذاكــرة الوطنيــة وأرشــفة التــراث المغربــي بطريقــة عصريــة وتقنيــات حديثــة.

الشــروط 	  الثقافيــة وعقلنــة اســتغالها مــن خــال تحســين  المنشــآت والتجهيــزات  تطويــر اســتثمار 
المتعلقــة باســتفادة المواطنــات والمواطنيــن منهــا، وخاصــة التعــاون مــع الفاعليــن المحلييــن بغيــة برمجــة 

العمليــات الثقافيــة علــى مــدار الســنة وتوفيــر المــوارد البشــرية والماديــة الضروريــة.
العمــل علــى خلــق األدوات والبنيــات المائمــة لترويــج المنتــوج الثقافــي الوطنــي والجهــوي وضمــان 	 
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إشــعاعه دوليــا ومحليــا، مــع تطويــر اآلليــات المتعلقــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة للمبدعيــن وتبنــي مقاربــة ناجعــة 
لحمايــة الحقــوق اإلبداعيــة فــي مختلــف المجــاالت الثقافيــة ومحاربــة كل أشــكال القرصنــة.

ــيخ 	  ــى ترس ــرص عل ــع الح ــة، م ــات الثقاف ــى الخدم ــوج إل ــير الول ــى تيس ــدف، ال ــة ته ــة ثقافي ــع خريط وض
التنــوع الثقافــي.

ــمال 	  ــف بالرأس ــل التعري ــن أج ــي« م ــرب الثقاف ــول »المغ ــة ح ــر االحترافي ــة بالمعايي ــة إلكتروني ــاء بواب إنش
الوطنــي المــادي وغيــر المــادي وإتاحــة مختلــف المعلومــات والخدمــات الثقافيــة عــن بعــد للمهتميــن الدولييــن 

ــن. والوطنيي
ربط تأهيل الرأسمال الامادي بالسياحة الثقافية داخل المغرب وخارجه.	 
اتخــاذ التدابيــر الازمــة لتقويــة اإلعــام الثقافــي واســتثمار التقنيــات والوســائط الجديــدة للتواصــل مــن 	 

أجــل تعميــم الثقافــة المغربيــة ودمقرطــة الولــوج إلــى الخدمــات الثقافيــة والمســاهمة فــي التنميــة البشــرية 
والتطــور الرقمــي. 

تنظيــم »مناظــرة وطنيــة حــول الثقافــة المغربيــة«، فتاريــخ الثقافــة المغربيــة الطويــل، بمــا حققــه مــن 	 
تراكــم وأســئلة، عــرف، إلــى حــد اآلن، تنظيــم ثــاث مناظــرات وطنيــة فقــط.

خلق جائزة وطنية سنوية لتشجيع البحث في مجال الثقافة الشعبية.	 
تبسيط اإلجراءات والتدابير التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على ولوج مجال اإلنتاج المسرحي.	 
ــا 	  ــواة، لم ــرح اله ــي ومس ــرح االحتراف ــى المس ــن إل ــاميتين الموجهتي ــن الس ــالتين الملكيتي ــل الرس تفعي

تضمنتــاه مــن مكتســبات تتعلــق بدعــم المســرح ماديــا بنســبة 1 بالمائــة مــن مداخيــل الجماعــات المحليــة، عــاوة 
علــى بنــاء مســارح ومركبــات ثقافيــة وتأســيس فــرق جهويــة.

تأهيــل شــركات اإلنتــاج الســينمائي وترهيــن القوانيــن مــن أجــل إنعــاش الصناعــة الســينمائية والســمعية 	 
البصريــة.
ــز الضريبــي واإلعفــاء مــن الرســوم 	  ــر الكتــاب المغربــي، مــن خــال التحفي ــع وتصدي تشــجيع إنتــاج وتوزي

ــة. الجمركي
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اللغات

تمثــل المســألة اللغويــة أحــد مظاهــر التنــوع الثقافــي الــذي يطبــع الهويــة الوطنيــة، مــن حيــث االعتمــاد علــى 
ــه وتقويتــه، أن يســاهم بشــكل فعــال فــي التنميــة الثقافيــة  ــة تأهيل نســيج لغــوي مهــم، يســتطيع، فــي حال
واالقتصاديــة واالجتماعيــة. وتعتبــر اللغــات فــي المغــرب قضيــة مجتمــع برمتــه، ألنــه يجســد التعبيــر عــن مختلــف 

األبعــاد الحضاريــة والتاريخيــة والفكريــة والبيئيــة لإلنســان المغربــي.

وكمــا هــو معلــوم، تحظــى المســألة اللغويــة بأهميــة حاســمة فــي الفعــل الثقافــي، بصفتهــا أداة للعمــل 
ــة  ــا برؤي ــن تدبيره ــي يمك ــألة الت ــي المس ــث، وه ــف والتحدي ــي والتثاق ــاج االجتماع ــداع واإلدم ــر واإلب والتفكي
اســتراتيجية، واعيــة بالتحديــات والرهانــات، مــن خــال مــا يمكــن ل »المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربية« 

أن يوفــره فــي هــذا البــاب.

 ورغــم أن الفضــاء اللغــوي المغربــي، الــذي يزخــر بتعــدد لغــوي أساســي يتمثــل فيمــا هــو رســمي )العربيــة 
واألمازيغيــة( ومــا هــو مجتمعــي )الــدوارج واللغــات األجنبيــة الوظيفيــة( لــم يأخــذ نصيبــه مــن التعامــل العقاني 
والمعالجــة الشــاملة ضمــن سياســات لغويــة عموميــة واضحــة المعالــم. فإلــى حــدود اليــوم، ورغــم اعتمــاد 
مقتضيــات دســتورية جديــدة فيمــا يتعلــق باللغــات، لــم تتقــدم الحكومــة بــأي تصــور اســتراتيجي حــول التــداول 

ــة. ــألة اللغوي ــق بالمس ــريعي المتعل ــاتي والتش ــر المؤسس ــة بالتأطي ــراءات الكفيل ــر اإلج ــم تباش ــوي، ول اللغ

وعلــى هــذا األســاس، يمتلــك االتحــاد االشــتراكي للقوات الشــعبية رؤية متكاملة ومنســجمة حــول تدبير مختلف 
األشــكال اللغويــة واألنمــاط اللســانية، وفــق مقاربــة تســتند إلــى المعطيــات التقنيــة والمحــددات الوظيفيــة 
ــز الوضعيــة الثقافيــة واالعتباريــة للغتيــن: العربيــة  ــة نســقية تســعى إلــى تعزي واالمتــدادات البيئيــة. إنهــا مقارب
واألمازيغيــة، وفــي نفــس الوقــت ترســيخ مختلــف األبعــاد المؤسســاتية والعلميــة واالقتصاديــة والمجاليــة فــي 

التدبيــر اللغــوي تدبيــرا معقلنــا وعــادال ومنصفــا.      

I. التشخيص
      1. تنوع لغوي ورواسب تاريخية

يتميــز المشــهد اللغــوي فــي المغــرب بتطــوره التاريخــي المهــم، حيــث مــر عبــر مراحــل متعــددة تفاعلــت خالهــا 
ــي  ــي والمعرف ــع االجتماع ــف الوض ــا متعددا. ويتص ــيجا لغوي ــرز نس ــية لتف ــة والسياس ــة والثقافي ــاد الحضاري األبع
للغــات بالمغــرب بالثــراء والتنــوع، حيــث تتواجــد إلى جانــب اللغتيــن الرســميتين: العربيــة واألمازيغية، تعابيــر لغوية 

محليــة متعــددة، إضافــة إلــى وجــود عــدد مــن اللغــات األجنبيــة، وخاصــة الفرنســية، واإلســبانية، واإلنجليزيــة.

ويتجــاوز مســتعملو اللغــة الفرنســية فــي المغــرب 10 ماييــن مســتعمل حســب اإلحصائيــات الصــادرة عــن 
اللغتيــن اإلســبانية واإلنجليزيــة. تزايــد ملحــوظ فــي اســتعمال  للفرانكفونيــة، مــع  الدوليــة  المنظمــة 
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       2. رؤية ماضوية مقاومة للعدالة اللغوية واالنفتاح الثقافي والحضاري
ــر اللغــوي 	  ــر فــي اللغــات والتدبي ــة للتفكي حصــول مقاومــة ثقافيــة دوغمائيــة ومتزمتــة ضــد كل محاول

ــم يكــن المواطــن والمجتمــع فــي حاجــة إليهــا. أدى إلــى تقاطبــات ومواقــف ســريالية ل
عــدم تفعيــل المقتضيــات الدســتورية ســواء فيمــا يتعلــق باللغتيــن الرســميتين )العربيــة واألمازيغيــة( أو 	 

فيمــا يرتبــط باالنفتــاح علــى اللغــات األجنبيــة والثقافــات اإلنســانية. 
التدبيــر 	  لمبــادئ  ومســتجيب  منظــم  لغــوي  فضــاء  بخلــف  الكفيلــة  المؤسســاتية  اإلجــراءات  ضعــف 

والتنــوع.  التعــدد  مظاهــر  مختلــف  اســتيعاب  علــى  اللغويــة وقــادر  والحكامــة  العقانــي 
انعــدام العدالــة اللغويــة حيــث يشــهد الفضــاء اللغــوي الوطنــي نوعــا مــن التعامــل التفضيلــي للغــة علــى 	 

ــة  ــب االعتباري ــى المرات ــم عل ــوي قائ ــام لغ ــروز نظ ــي ب ــرة، وبالتال ــة كثي ــة ورمزي ــات معرفي ــرز تفاوت ــا يف ــرى مم أخ
والوظيفيــة الشــكلية، ورغــم التقــدم الحاصــل فــي هــذه النقطــة فــإن االتحــاد يحــذر مــن مغبــة االلتفــاف علــى 

ــر عنهــا بالمصادقــة البرلمانيــة. اإلرادة الشــعبية المعب
العربيــة 	  باللغتيــن  المتعلــق  المؤسســاتي  اإلطــار  لتعزيــز  ناجعــة  تدابيــر  إقــرار  فــي  الحكومــة  فشــل 

واإلعامــي، التربــوي  المشــهدين  فــي  حضورهمــا  تعزيــز  إلــى  الراميــة  المبــادرات  تعثــر  مــع  واألمازيغيــة، 
ضعــف االســتثمار المالــي الموجــه للنهــوض باألوضــاع اللغويــة وتقويــة االنفتــاح علــى اللغــات األجنبيــة 	 

ــاة العامــة والمهنيــة. ســواء فــي الفضــاءات التربويــة )المــدارس والجامعــات( أو فــي الحي
تســجيل تراجعــات كبيــرة فــي مجــال تدريــس اللغــة األمازيغيــة ممــا يــؤدي إلــى ضــرب المكتســبات 	 

المحققــة وعرقلــة المشــاريع الهادفــة إلــى تنميــة المنظومــة األمازيغيــة تربويــا واجتماعيــا وثقافيــا. 

II. يقترح االتحاد االشتراكي استراتيجية متناسقة لفضاء لغوي منفتح 
وضــع اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة حــول تدبيــر الفضــاء اللغــوي بالمغــرب مــن خــال تعزيــز اللغتيــن 	 

الرســميتين )العربيــة واألمازيغيــة( وحمايــة التنــوع اللغــوي الوطنــي ودعــم االنفتــاح علــى اللغــات األجنبيــة.  
ــة 	  ــر العملي ــة التدابي ــاذ كاف ــة باتخ ــألة اللغوي ــة بالمس ــتورية المتعلق ــات الدس ــل المقتضي ــل بتفعي التعجي

ــة.  الازم
إعــادة النظــر فــي اإلطــار التشــريعي والمؤسســاتي المتعلــق باللغــات، مــع حــث المؤسســات الحكوميــة 	 

علــى وضــع مخططــات للحمايــة اللغويــة.
التعجيل بتفعيل مقتضيات قانون رقم51.17 متعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،	 
تفعيــل المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بأجــرأة الطابــع الرســمي للغــة األمازيغيــة وتوفيــر الوســائل 	 

واإلمكانــات الازمــة للنهــوض بأوضــاع اللغــة األمازيغيــة وتدريســها.
التســريع بإخــراج »المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة« إلــى حيــز الوجــود، بهــدف النهــوض 	 

وتعبيراتهــا  روافدهــا  بــكل  المغربيــة  والثقافــة  الوظيفيــة  واللغــات  واالمازيغيــة  العربيــة  باللغتيــن  الشــامل 
ودوارجهــا،

تقويــة البعــد الجهــوي فــي معالجــة اإلشــكاليات اللغويــة مــن خــال بلــورة مشــاريع مشــتركة مــع الجهات 	 
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للعنايــة باللغــات والمحافظــة علــى التعبيــرات اللغويــة المحلية. 
اتخاذ التدابير الداعمة للتنوع اللغوي من أجل تعزيز النسيج اللغوي واحترام مبدأ اإلنصاف اللغوي. 	 
تشــجيع الشــراكة مــع المؤسســات الجامعيــة ومراكــز البحــث العلمــي مــن أجــل إنجــاز الدراســات واألبحــاث 	 

الميدانيــة حــول اللغــات فــي المغــرب واقتــراح التدابيــر الازمــة. 
دعــم طبــع ونشــر األعمــال المنجــزة حــول اللغــات فــي المغــرب فــي مختلــف المجــاالت والتخصصــات 	 

)اللســانيات، علــم النفــس، علــم االجتمــاع، الدراســات الثقافيــة، ...(. 
تعزيــز التدريــس اللغــوي باعتمــاد طــرق بيداغوجيــة ومعلوماتيــة عصريــة واســتعمال التقنيــات الجديــدة 	 

للمعلومــات والتواصــل.  
دعــم البرامــج اإلعاميــة والتواصليــة، خاصــة فــي الفضــاء الرقمــي، المهتمــة بتعزيــز المنظومــة اللغويــة 	 

الوطنيــة. 
طبقــا 	  والثقافــي،  اللغــوي  التعــدد  ترســيخ  فــي  بأدوارهــا  المعنيــة  الحكوميــة  القطاعــات  اضطــاع 

لمقتضيــات دســتور المملكــة، الســيما فــي مجــاالت التعليــم والثقافــة واإلعــام واالتصــال، والعــدل، والشــأنين 
الدينــي والحقوقــي.

دعــم مختلــف المبــادرات التربويــة والفنيــة الراميــة إلــى تقويــة وحــدة الهويــة الوطنيــة وحمايــة التعبيــرات 	 
اللغويــة المحليــة وتعزيــز االنســجام اللغــوي.

دعــم االنفتــاح علــى اللغــات األجنبيــة لتدعيــم قيــم التعايــش والحــوار الثقافــي والحضــاري مــن أجــل 	 
االنخــراط الفعلــي فــي األفــق اإلنســاني الكونــي.



اإلعالم
 

يمتلــك اإلعــام وظيفــة حاســمة داخــل المجتمعــات المعاصــرة مــن حيــث إســهامه الفاعــل فــي البنــاء السياســي 
واالقتصاديــة،  السياســية،  القضايــا  مختلــف  حــول  العــام  الــرأي  وتوجيــه  المجتمعيــة  والتعبئــة  والثقافــي 
واالجتماعيــة، وغيرهــا. وبفعــل تعــدد وســائطه التواصليــة، يــؤدي اإلعــام دورا مهمــا فــي تــداول المعلومــات 
واألفــكار والمعــارف وتقديــم الخدمــة اإلخباريــة للمواطنيــن فــي مختلــف مناحــي الحيــاة. كمــا أنه يشــكل ســلطة 
ــة القــرار السياســي وترســيخ  ــي صناع ــر ف ــة إذ يســتطيع التأثي ــة والمهني ــروط الحري ــه ش ــرت ل ــا توف ــة كلم فعلي
القيــم المجتمعيــة وخلــق التحــوالت المجتمعيــة الكبــرى. والماحــظ، فــي المشــهد اإلعامــي المغربــي خــال 
الســنوات األخيــرة، بــروز توجــه محافــظ يســعى إلــى فــرض نــوع مــن الهيمنــة علــى وســائط التواصــل، عبــر اعتمــاد 
دفتــر تحمــات ال يســتجيب للتوجهــات الديمقراطيــة العامــة ولمتطلبــات المجتمــع المعاصــر. ولذلــك، يوجــد 
اإلعــام اليــوم فــي قلــب التحديــات التــي يراهــن عليهــا الصــف الديمقراطــي الحداثــي للدفــاع عــن التفعيــل 

ــة. ــية والثقافي ــة السياس ــر والتعددي ــرأي والتعبي ــة ال ــيخ حري ــتورية وترس ــات الدس ــليم للمقتضي الس

ومــن هــذا المنطلــق، يمتلــك حــزب االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية رؤيــة إعاميــة ديمقراطيــة مشــبعة بمــا 
راكمــه، تصــورا وممارســة، عبــر تاريخــه النضالــي الطويــل المناصــر لمبــادئ االختــاف والحداثــة والتطــور. ويقتــرح 
الحــزب اســتراتيجية مندمجــة تقــوم علــى التأطيــر التشــريعي الناجــع والتحديــث اإلعامــي الشــامل واالســتثمار 
فــي التقنيــات الجديــدة، مــع جعــل المــورد البشــري محــورا مركزيــا فــي تأهيــل الفعــل اإلعامــي وتطويــر 

الممارســة المهنيــة.   

I. التشخيص
      1. واقع دون طموحات العصر

حســب المعطيــات الصــادرة عــن وزارة االتصــال برســم ســنة 2015، بلــغ عــدد البطاقــات الصحافيــة المهنيــة 	 
المســلمة 1.573 بطاقــة مهنيــة بهيمنــة الذكــور )1.040 للصحافييــن و533 للصحافيــات(.

بلــغ عــدد التصاريــح المتعلقــة بإحــداث المواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة إلــى حــدود نهايــة أبريــل 2016، أزيــد 	 
مــن 200 تصريــح، وتــم تســليم 242 بطاقــة مهنيــة خاصــة بالصحافييــن المشــتغلين بالصحافــة الرقميــة.

عرفــت ســنة 2015، حســب تقريــر النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة، اســتمرار مسلســل االعتــداءات 	 
علــى الصحافييــن حيــث أصبحــت تأخــذ أشــكاال متعــددة، تتجلــى فــي العنــف اللفظــي واإلهانــة والتهديــد والمنــع 

 لتصــل إلــى االعتــداء الجســدي وتكســير أو حجــز آالت التصويــر وســائل العمــل. 
     2. مقاربة محافظة 

غيــاب سياســة عموميــة ناجعــة تترجــم انعــدام التفكيــر الجــدي فــي معالجــة القضايــا التواصليــة الراهنــة 	 
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ســواء علــى المســتوى السياســي المرتبــط بالمنظومــة اإلعاميــة ككل، أو علــى المســتوى االقتصــادي المتصل 
بتشــجيع االســتثمارات فــي مجــال الصحافــة واإلعــام والتواصــل.

تصــور محافــظ لإلعــام يــوازي الرؤيــة المحافظــة للمجتمــع، مــن خــال بســط دفتــر تحمــات ال تراعــي 	 
ــن. ــي الراه ــياق المجتمع ــتحضر الس ــة وال تس ــة الفكري التعددي

فشــل الحكومــة فــي تفعيــل الجيــل الثانــي مــن اإلصاحــات فــي قطــاع الصحافة واإلعــام التــي تفرضها 	 
التزامــات المغــرب الدوليــة والمقتضيــات الدســتورية الجديــدة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالحــق فــي الوصــول إلــى 

المعلومــة وحريــة الصحافــة.
غيــاب اإلجــراءات العمليــة التــي تمكــن الحكومــة مــن ضمــان احتــرام حريــة التعبيــر لجميــع المواطنيــن 	 

ــرأي اآلخــر. وحمايــة التعدديــة فــي مختلــف تجلياتهــا وتكريــس ثقافــة االختــاف والقبــول بال
عــدم جديــة التعامــل مــع الضوابــط القانونيــة للصحافــة واإلعــام، بمــا تتطلبــه مــن انســجام وتكامــل 	 

تشــريعي، وباألخــص مــا يتعلــق بالعقوبــات الســالبة للحريــة الموجهــة للصحافييــن ســواء علــى مســتوى مدونــة 
ــاب. ــة اإلره ــون مكافح ــي أو قان ــون الجنائ ــة أو القان الصحاف

ضعــف اإلجــراءات المتخــذة الراميــة إلــى تنظيــم مهنــة الصحافــة علــى أســاس عصــري وفــي عاقــة 	 
ــم  ــتوى الدع ــى مس ــع أو عل ــة والتوزي ــتوى الطباع ــى مس ــا، إن عل ــة به ــن المرتبط ــوع المه ــع مجم ــجمة م منس

واإلشــهار أو علــى مســتوى التكويــن والتكويــن المســتمر.
التعثــر فــي تحريــر المشــهد الســمعي البصــري، وعــدم تحقيــق التقــدم الــازم المواكــب للتحــوالت 	 

والتكنولوجيــة  واالقتصاديــة،  السياســية  باألبعــاد  يرتبــط  فيمــا  الدولــي  الصعيــد  علــى  األساســية  اإلعاميــة 
واألخاقيــة. والقانونيــة 

ــة 	  ــة وتنظيمي ــاكل هيكلي ــرح مش ــا يط ــة مم ــال الصحاف ــي مج ــي ف ــاتي وقانون ــال مؤسس ــود اخت وج
وتمويليــة تعتــرض النهــوض بالوضــع اإلعامــي الوطنــي، وخصوصــا تفعيــل اإلصــاح المؤسســاتي وتقويــة البعــد 

المهنــي وتعزيــز التدبيــر المقاوالتــي.
انعــدام التدابيــر الفاعلــة القــادرة علــى تحقيــق جــودة الخدمــات اإلعاميــة، ســواء فــي الصحافــة المكتوبة 	 

أو الســمعية البصريــة أو الرقميــة، وإرســاء إعــام حــر ديمقراطــي يســاهم فــي التنميــة المجتمعيــة ويســتجيب 
للتحديــات السياســية والتقنيــة الحاليــة.

II. يقترح االتحاد االشتراكي خلق منظومة ديمقراطية إلعالم حر ومتطور
بلــورة تصــور شــامل يقــر جيــا جديــدا مــن اإلصاحــات الجوهريــة لتأهيــل المشــهد اإلعامــي والتواصلــي 	 

مــن خــال وضــع آليــات ديمقراطيــة للتنظيــم المهنــي تضمــن احتــرام القواعــد القانونيــة وأخاقيــات المهنــة 
ــاء الديمقراطــي والتنميــة المجتمعيــة. ــز دور الصحافــة فــي دعــم البن وتعزي

التأكيــد علــى دور الدولــة بوصفــه دورا أساســيا فــي إقــرار فضــاء إعامــي حــر يضمــن التعدديــة السياســية 	 
ــتجدات  ــاير للمس ــه ومس ــذا التوج ــيخ ه ــل بترس ــي كفي ــار قانون ــورة إط ــع بل ــر، م ــة التعبي ــي وحري ــوع الثقاف والتن

الراهنــة، ســواء علــى مســتوى الوســائط الســمعية البصريــة أو المكتوبــة أو الرقميــة.
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إقــرار منظومــة تشــريعية تضمــن فعليــا الحــق فــي الولــوج إلــى المعلومــة بتكريــس الضمانــات الازمــة 	 
ورفــع القيــود المفروضــة بمــا يمكــن المواطنــات والمواطنيــن مــن الوصــول إلــى المعلومــات المرغــوب فيهــا فــي 

ظــل االحتــرام التــام للمقتضيــات القانونيــة المؤطــرة لذلــك.
اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة لتمكيــن المجتمــع مــن ولــوج عالــم المعرفــة والتواصــل بمــا يضمــن التفاعــل 	 

اإليجابــي مــع التطــورات المعرفيــة المختلفــة علــى الصعيــد العالمــي، والتملــك الميســر لتقنيــات التواصــل 
الحديثــة فــي مختلــف المجــاالت مــن أجــل الرفــع مــن الكفــاءات التواصليــة واإلعاميــة وتأهيــل المــوارد البشــرية، 

ــي 	  ــرب العرب ــة المغ ــة ووكال ــة واإلذاعي ــوات التلفزي ــة )القن ــائط العمومي ــية للوس ــف األساس ــز الوظائ تعزي
لألنبــاء( بمــا يتماشــى مــع روح المقتضيــات الدســتورية والتحــول الديمقراطــي الوطنــي، وذلــك مــن خــال 

تحســين الوضعيــة القانونيــة واإلداريــة المؤسســات المتدخلــة وتحســين حكامتهــا التدبيريــة والماليــة.
ــر 	  ــتثمارية وتطوي ــادرات االس ــجيع المب ــري لتش ــمعي البص ــل الس ــة بالتواص ــة المتعلق ــة المنظوم مراجع

الفعــل اإلعامــي وترســيخ الحقــوق التواصليــة، وذلــك وفــق تصــور عصــري يســتجيب للمعاييــر الدوليــة فــي 
المجــال ويراعــي الضوابــط االحترافيــة وأخاقيــات المهنــة وشــروط الفاعليــة والشــفافية.

تحســين اإلطــار القانونــي المنظــم للهيــأة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، وخاصــة مــا يتعلــق بالمجلس 	 
األعلــى لاتصــال الســمعي البصــري لتقويــة أدواره ووظائفــه الحيويــة وتمكينــه مــن المــوارد البشــرية والماليــة 

الازمــة وتحســين جــودة الخدمــات وضمــان الحــق فــي الخبــر والتعدديــة والعدالــة االجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص،
ــتورية 	  ــادئ الدس ــع المب ــام م ــم ت ــام فــي تناغ ــة واإلع ــة بالصحاف مراجعــة المنظومــة القانونيــة المتعلق

والتوجهــات الحقوقيــة الراميــة إلــى التجســيد الفعلــي لحريــة التعبيــر وحقــوق اإلنســان، وبالتالــي رفــع كل 
اإلجــراءات التعســفية واألشــكال التحكميــة المتعارضــة مــع القيــم الديمقراطيــة، وخاصــة حــذف العقوبــات 
الســالبة للحريــة، ولاســتجابة لمجموعــة مــن المتطلبــات األساســية المتمثلــة فــي تكريــس ســرية المصــادر 

وتعزيــز دور القضــاء فــي تحصيــن اإلعــام الوطنــي.
ــر 	  ــة بإعــادة تنظيــم مهنــة الصحافــة وفــق مرتكــزات الحكامــة المتجليــة فــي التدبي ــر الكفيل اتخــاذ التدابي

ــاوالت  ــة أداء المق ــة وتقوي ــة التواصلي ــر الممارس ــل تطوي ــن أج ــفاف م ــي الش ــيير المال ــي والتس اإلداري العقان
اإلعاميــة، وذلــك عبــر صيــغ تعاقديــة عصريــة وآليــات جديــدة إلقــرار المســاواة ومواجهــة مختلــف أشــكال التمركــز، 

للمقــاوالت 	  القانونــي  والوضــع  للصحافييــن  األساســية  الحقــوق  بدعــم  المتعلقــة  اإلجــراءات  تقويــة 
اإلعاميــة بمــا يضمــن الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات وحمايــة مصــادر المعلومــات وضمــان حقــوق المؤلــف 

ــز. ــة والتميي ــى العنــف والكراهي ــض عل ــدم التحري ــة وع ــى الخصوصي ــة عل والمحافظ
إعــداد وتنفيــذ مخطــط لتقويــة التنظيــم المهنــي فــي مجــال الصحافــة، مــع الحــرص علــى ضمــان العدالــة 	 

الترابيــة فــي تقديــم الخدمــات اإلعاميــة وحمايــة التعدديــة السياســية والثقافيــة واللغويــة فــي الممارســة 
التواصليــة، وخاصــة فــي المجــال الســمعي البصــري.

تحســين المقتضيــات المتضمنــة فــي مدونــة الصحافــة والنشــر وضمــان انســجام المقتضيــات المتعلقــة 	 
بمختلــف المهــن المرتبطــة باإلعــام مــن أجــل تحســين المنــاخ العــام للممارســة اإلعاميــة.
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تطويــر اإلطــار القانونــي والمؤسســاتي والتنظيمــي بمــا يجعــل اإلعــام منفتحــا وتعدديــا ومهنيــا 	 
ومســتجيبا النتظــارات المواطنــات والمواطنيــن، ســواء علــى صعيــد تقويــة تدخــل المجلــس الوطنــي للصحافــة أو 

ــة. علــى صعيــد تنظيــم المهــن المرتبطــة بقطــاع الصحافــة أو علــى صعيــد أخاقيــات المهن
توحيــد طريقــة تدبيــر القطــب العمومــي لإلعــام الســمعي البصــري بمــا يضمــن وجــود قطــب عمومــي 	 

متجانــس ويعــزز الممارســة المهنيــة الجيــدة.
اســتغال المكاســب الرقميــة الناتجــة عــن االنتقــال مــن البــث التماثلــي )التناظــري( إلــى البــث الرقمــي، 	 

بمــا يخــدم مبــدأ المنافســة بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص.
إخراج نص قانوني يؤطر اإلعام اإلذاعي الجمعوي ويسمح له بالبث الهرتزي.	 
اتخــاذ التدابيــر الازمــة لتحســين أوضــاع العامليــن فــي مجــال اإلعــام، وخاصــة قطــاع »صحافــة الوكالــة« 	 

مــن خــال تمكيــن وكالــة المغــرب العربــي لألنبــاء مــن المــوارد البشــرية والماليــة الازمــة.



القطب المؤسساتي
إن االتحــاد االشــتراكي، إذ يذكــر بمواقفــه الراســخة بخصــوص إقامــة دولــة المؤسســات، وبالتضحيات الجســام 
التــي قدمهــا عمــوم االتحاديــات واالتحادييــن، فــي ســبيل إصاحــات دســتورية وسياســية عميقــة تتجــه نحــو 
إرســاء مقومــات الملكيــة البرلمانيــة، ليعتــز  بمســاهماته المتتاليــة فــي اإلصاحــات الدســتورية والسياســية 
بالبــاد، والتــي توجــت بالمراجعــة الدســتورية الشــاملة األخيــرة. لــذا، فإننــا نعتبــر أن تفعيــل المقتضيــات 
الدســتورية الجديــدة، وإرســاء دعائــم دولــة الحــق والقانــون والمؤسســات، ال يمكــن أن يتــم إال بمشــاركة كل 

القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة.

ومــن هــذا المنطلــق، ســاهمنا بإيجابيــة فــي مسلســل إصــدار النصــوص الازمــة لتجســيد المكتســبات 
الدســتورية، وكنــا نأمــل صادقيــن، أن يتــم تكريــس نفــس المنهجيــة التشــاركية التــي تــم مــن خالهــا صياغــة 
ــة  ــة تاريخي ــى البــاد فرص ــع عل ــذ األمثــل للديمقراطيــة التشــاركية، ضي ــدم التنفي ــد.  إال أن ع ــتور الجدي الدس
كانــت ستســمح لنــا بالحديــث عــن الواليــة التشــريعية التاســعة كواليــة تأسيســية بامتيــاز، والواليــة العاشــرة 
كواليــة يتــم خالهــا اســتنفاذ كل مــا يتطلبــه الدســتور مــن نصــوص وأوراش الزمــة لحســن تنفيــذه.وإذا 
كانــت حكومــة الواليــة التشــريعية التاســعة )2016-2012(  باعتبارهــا أول حكومــة فــي المرحلــة التأسيســية 
الجديــدة، لــم تــف بااللتزامــات الــواردة ببرنامجهــا علــى أســاس أنــه برنامــج »ذو طبيعــة تعاقديــة يقــوم علــى 
ــار  ــإن اآلث ــبة«، ف ــؤولية بالمحاس ــط المس ــاركية ورب ــة التش ــج والمقارب ــل المندم ــي العم ــزات ه ــاث مرتك ث
المترتبــة عــن ذلــك مــا زالــت باديــة لحــد الســاعة، خاصــة مــن زاويــة التعثــر فــي ســن القوانيــن بمــا فيهــا بعــض 
القوانيــن التنظيميــة، والتعامــل مــع المنظومــة الحقوقيــة  وإصــاح القضــاء واإلدارة، ومحاربــة الفســاد، 
وتخليــق الحيــاة العامــة، ليــس فقــط علــى الجانــب المؤسســاتي والحقوقــي بــل أيضــا علــى تحســين منــاخ 
األعمــال واالســتثمار فــي المغــرب، وطموحــات مختلــف الفئــات االجتماعيــة مــن أجــل بنــاء دولــة الحــق 

ــون. والقان

وإذا كانــت مشــاركة االتحــاد االشــتراكي فــي حكومــة الوالية التشــريعية العاشــرة قد حاولت فــي القطاعات 
التــي تحملــت مســؤوليتها تصويــب العديــد مــن االختــاالت الناتجــة عــن التدبيــر الحكومــي الســابق، فإنــه مــع 
ذلــك، ال يــزال أمامنــا الكثيــر مــن األوراش التــي ينبغــي أن نعالجهــا باالنخــراط الكامــل مــع كل القــوى الحيــة 

التــي تتقاســم معنــا نفــس المرجعيــات أو التوجهــات.
ــوم  ــن، وعم ــات والناخبي ــام الناخب ــزم أم ــعبية، يلت ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــإن االتح ــدد، ف ــذا الص ــي ه وف

ــة: ــة التالي ــاور األربع ــى المح ــل عل ــن، بالعم ــات والمواطني المواطن
ــص  ــاد. فالن ــاتية بالب ــة المؤسس ــر المنظوم ــة الازمــة لتطوي ــاتية والنصــوص التأطيري ــا المؤسس  أ.      القضاي
ــي  ــة ف ــا كامل ــارس صاحياته ــة تم ــات قوي ــود مؤسس ــن بوج ــبات رهي ــن مكتس ــه م ــا يحمل ــتوري وم الدس
احتــرام تــام لفصــل وتــوازن وتعــاون الســلطات مــن جهــة، وفــي انخــراط كامــل فــي الجهويــة المتقدمــة مــن 
ــة،  ــة ثالث ــن جه ــتور م ــا الدس ــي أحدثه ــة الت ــة المختلف ــات الحكام ــل لمؤسس ــر أمث ــي تدبي ــة،  وف ــة ثاني جه

وفــي وجــود تأطيــر قانونــي قــادر علــى رفــع إيقــاع أداء مختلــف هــذه المؤسســات؛
 ب.  التأســيس لدولــة الحــق والقانــون وترســيخ ســيادة القانــون مــن خــال تعزيز الحقــوق والحريــات، والتطبيق 

الســليم والعــادل للقانــون، وإرســاء دعائم ومقومــات الحكامة؛
 ج.   تعميــق إصــاح منظومــة العدالــة كمنظومــة قائمــة بذاتهــا تشــتمل علــى عــدة مكونــات رئيســية تعتبــر 

الســلطة القضائيــة أحــد أعمدتهــا عــن طريــق دعــم وتعزيــز اســتقال الســلطة القضائيــة واألمــن القضائــي؛
 د.     ترسيخ الحقوق والحريات األساسية، مع العمل على تنفيذ مقتضيات الدستور كاملة.
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القضايا المؤسساتية والنصوص التأطيرية

لقــد أبانــت مرحلــة تشــكيل حكومــة مــا بعــد اســتحقاقات 7 أكتوبــر 2016 عــن صعوبــات مؤسســاتية، زاد مــن حدتها 
اتســاع وتنــوع التأويــات الدســتورية.  وبهــذا الخصــوص، فإننــا فــي االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، تابعنــا 
تلــك المرحلــة بــكل مــا يتطلبــه ذلــك مــن تــأن ورزانــة، بعيــدا عــن أيــة ردود أفعــال متســرعة، رغــم مــا كنــا ناحظــه 
مــن انزالقــات عــن دســتور 2011 بصفــة عامــة، وعــن روح الفصــل 47 منــه خاصــة، ومــا كنــا نســجله مــن تدنــي فــي 
التعامــل السياســي للمكلــف بتشــكيل الحكومــة مــن خــال الخلــط بيــن الذاتــي والموضوعــي، والــزج بالممارســة 

السياســية فــي تصفيــة الحســابات الواهيــة والضيقــة بعيــدا عــن المصلحــة العامــة للبــاد.

لقــد شــكلت هــذه المرحلــة، فرصــة للوقــوف العميــق علــى مضمــون الفصــل 47 مــن الدســتور، ليــس فقــط فــي 
حــد ذاتــه وبمعــزل عــن الفصــول األخــرى، ولكــن أيضــا وأساســا فــي عاقتــه بباقــي المقتضيــات ذات الصلــة، 
وبالممارســة المتبعــة ببادنــا وأعرافنــا وتقاليدنــا، وبالتجــارب المقارنــة الدوليــة. إن التفســير الضيــق الــذي اعتمــده 
الحــزب األول، مــن حيــث عــدد المقاعــد، لمضاميــن الفصــل 47 يتناقــض مــع روح ومضمــون الدســتور كوحــدة 
منســجمة ومتكاملــة، وهــو التفســير الــذي تســبب فــي التأخــر الكبيــر فــي تشــكيل الحكومــة وهــدر الزمــن 

السياســي. 

ــه ال ُيمكــن الســماح بفــرض أيــة تأويــات دســتورية تخــدم مصالــح حزبيــة ضيقــة، وأن  ــر أن ــا نعتب لــكل ذلــك، فإنن
ــا مــن  الممارســة السياســية الصحيحــة تقتضــي تحمــل المســؤولية كاملــة، وبشــكل يراعــي مــا تصبــو إليــه بادن

ــا لألمــام. توجــه ثابــت نحــو الممارســات الديمقراطيــة التــي تدفــع بن

ــارج  ــتورية وخ ــة الدس ــارج التغطي ــارس خ ــة تم ــة سياس ــض أي ــعبية يرف ــوات الش ــتراكي للق ــاد االش ــا أن االتح كم
مســتلزمات إنضــاج المســار الديمقراطــي لبلدنــا، أو تمــارس بارتجاليــة تهــدر الزمــن السياســي والتخطيــط التدبيري.

إن الفرصــة ال زالــت مواتيــة، للقيــام بإصاحــات كبــرى، علــى المســتوى التشــريعي والمؤسســاتي لتأهيــل البــاد 
ــة  ــر مقاوم ــف مظاه ــع مختل ــع م ــة، ويقط ــاواة والكرام ــة والمس ــق العدال ــي ُيحق ــور نوع ــق تط ــل تحقي ــن أج م
ــان،  ــوق اإلنس ــرام حق ــة، واحت ــفافية والحكام ــام الش ــيادة نظ ــي، وس ــاء الديمقراط ــال البن ــح آم ــات، بفت اإلصاح
ودولــة الحــق والقانــون، وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة، والمســاواة وتكافــؤ الفــرص. ولتحقيــق ذلــك نقتــرح إعــادة 
ــات  ــع احتياج ــتور 2011 وم ــع دس ــا م ــة لمائمته ــل والمراجع ــاج للتعدي ــي تحت ــة الت ــانة القانوني ــي الترس ــر ف النظ

ــة. وانتظــارات المغارب

I.  القوانين التنظيمية
ــادة  ــال إع ــن خ ــي، م ــع العمل ــي الواق ــيخه ف ــى ترس ــنعمل عل ــذي س ــات وال ــف المؤسس ــير مختل ــا لس إن تصورن
النظــر فــي بعــض القوانيــن التنظيميــة واألنظمــة الداخليــة لمجلســي البرلمــان، ينطلــق مــن أن العاقــة مــا بيــن 
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الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، تســتلزم المزيــد مــن الجهــود، مــن أجــل إحــداث التــوازن الــازم بينهــا، كمــا أن 
النصــوص المؤطــرة للجماعــات الترابيــة تحتــاج للمزيــد مــن التدقيــق.

1: في العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ــم علــى فصــل الســلط مــن جهــة، ولكــن  ــا الدســتوري قائ ــر االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية أن نظامن يعتب
أيضــا علــى أســاس توازنهــا وتعاونهــا مــن جهــة أخــرى، ولذلــك فإننــا فــي الممارســة العمليــة ســندفع فــي اتجــاه 
المزيــد مــن التــوازن والتعــاون خاصــة بيــن الســلطتين السياســيتين التشــريعية والتنفيذيــة حيــث ســنعمل علــى:

 أ. تقوية مكانة البرلمان في إطار صالحياته الدستورية من خالل:
المزيد من االهتمام بمقترحات القوانين؛	 
تمكيــن ممثلــي األمــة مــن الوســائل واآلليــات التــي تنقصهــم لممارســة مهامهــم علــى الوجــه األكمــل، 	 

ــر والدراســات الوطنيــة، والحــق فــي المعلومــة مباشــرة لــدى الجهــات  بمــا فــي ذلــك تمكينهــم مــن كل التقاري
المعنيــة، ووســائل عمــل خاصــة بهــم ســواء بالمجلــس الــذي ينتمــون إليــه أو بدوائرهــم االنتخابيــة؛

جعــل لجــن تقصــي الحقائق آليــة عادية لمتابعة ســير اإلدارات العموميــة والجماعات الترابية والمؤسســات 	 
والمقــاوالت العموميــة، إلى جانب المهام االســتطاعية؛ 

العمل على تقوية صاحيات البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي؛	 
إعــداد دراســات األثــر الخاصــة بمشــاريع القوانيــن، والعمــل علــى إصــدار جميــع النصــوص التنظيميــة 	 

والتطبيقيــة المتعلقــة بهــا داخــل اآلجــال القانونيــة،
إصــدار القوانيــن التنظيميــة المتبقيــة وذلــك بالتوافــق حــول : )1( مســودة مشــروع القانــون التنظيمــي 	 

ــة التشــاركية وتفعيــل آليــات  ــق إعمــال المقارب الــذي ُيبيــن شــروط وإجــراءات ممارســة حــق اإلضــراب عــن طري
الحــوار االجتماعــي مــع مختلــف الفاعليــن االجتماعييــن، و )2( مائمــة مشــروع القانــون التنظيمــي للدفــع بعــدم 
دســتورية القوانيــن وإحالتــه علــى البرلمــان قصــد التصويــت عليــه، لمــا فــي ذلــك مــن أهميــة خاصــة إلثــارة عــدم 
دســتورية كل المقتضيــات ذات الصلــة بالحقــوق والحريــات الــواردة بالدســتور أمــام المحاكــم المختصــة كما ســنرى 

أدنــاه.

ــي،  ــل الحكوم ــة العم ــال مراقب ــي مج ــة ف ــة خاص ــة البرلماني ــة والمعارض ــن األغلبي ــوازن بي ــق ت ب. تحقي
ــالل: ــن خ ــك م وذل

توضيــح مكانــة المعارضــة البرلمانيــة بشــكل يضمــن لهــا ممارســة حقوقهــا الكاملــة وفــق الفصــل 10 مــن 	 
الدســتور؛

إقرار حق المعارضة البرلمانية في طرح أغلبية األسئلة الشفوية في كل جلسات المساءلة؛ 	 
التفاعل اإليجابي مع المبادرات الدستورية للمعارضة.	 
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2 - بخصوص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهوية المتقدمة: 
أ - من أجل مدونة شاملة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم الترابي للمملكة

رغــم أن الحكومــة الســابقة فضلــت إصــدار أربــع قوانيــن تنظيميــة حــول الجماعــات الترابيــة، فإننــا ال زلنــا نعتبــر أنه كان 
مــن األجــدر إصــدار مدونــة متكاملــة ومنســجمة تجمــع النظــام االنتخابــي ألعضــاء الجماعــات الترابيــة والمقتضيــات 
المشــتركة مــن جهــة، ثــم خصوصيــات كل مســتوى مــن مســتويات الجماعــات الترابيــة مــن جهــة أخــرى. وهــذا 
إضافــة إلــى ضــرورة تعديــل العديــد مــن المقتضيــات الــواردة بهــذه النصــوص. وعلــى هــذا األســاس، ســيعمل 

االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية علــى:
إعــادة النظــر فــي كل القوانيــن التنظيميــة ذات الصلــة بالتنظيــم الترابــي فــي اتجــاه المزيــد مــن ترســيخ 	 

ــة  ــة المتقدم ــى الجهوي ــوم عل ــزي يق ــم المرك ــة تنظي ــي للمملك ــم التراب ــار أن التنظي ــة، باعتب ــة المتقدم الجهوي
ــتور؛ ــن الدس ــل األول م ــق الفص وف

إعطــاء ديناميــة نوعيــة جديــدة للفعــل التنمــوي الشــامل، مــن خــال اعتمــاد سياســة فعالــة إلدارة التــراب 	 
الوطنــي بالشــكل المائــم، تســمح بالمســاهمة اإليجابيــة للســاكنة فــي تدبيــر شــؤونها؛

ــا، اســتنادا علــى الدراســات واألبحــاث التــي تمــت فــي إطــار 	  جعــل المســتوى الجهــوي، مســتوى مركزي
الحــوار الوطنــي إلعــداد التــراب، وعلــى المنظــور الخــاص للحــزب، القائــم علــى اعتبــار الجهــة، فاعــل أساســي لتصريــف 

المشــروع االقتصــادي التنمــوي؛
عــدم اختــزال الجهــات فــي حــدود مســتوى معيــن مــن الجماعــات الترابيــة، بــل التعامــل معهــا علــى أنهــا 	 

تحتــل دســتوريا مــكان الصــدارة بيــن هــذه الجماعــات الترابيــة؛
ــا كحــل نهائــي للقضيــة 	  ــذي تعــول عليــه بادن جعــل الجهويــة دعامــة أساســية لنظــام الحكــم الذاتــي ال

الوطنيــة، باعتبــار أن الجهويــة المتقدمــة ليســت مسلســا داخليــا محضــا فقــط، ولكنهــا مسلســل سيســترعي 
ــا  ــدم له ــي أن نق ــي ينبغ ــرب، والت ــع بالمغ ــع الوض ــي تتاب ــات الت ــقيقة والمنظم ــة والش ــدول الصديق ــاه كل ال انتب

ــا. ــة اقتراحاتن ــة ومصداقي ــى جدي ــر عل ــا آخ برهان

ب -  وسائل وآليات العمل:
ــارات التنمويــة للجهــة هــي األصــل، دون تدخــل 	  ــر الجهــوي للتنميــة مــن خــال جعــل الخي اعتمــاد التدبي

ــزي؛ ــبق ومرك ــكل مس ــدد بش ــه مح ــرض توج ــة لف اإلدارة المركزي
ــوزارات 	  ــف ال ــزة لمختل ــح الاممرك ــن المصال ــرة بي ــة مباش ــح عاق ــكل يفت ــز بش ــل الاتمرك ــريع مسلس تس

ــة؛ ــي خدمــة التنميــة الجهوي ــح ف ــذه المصال ــل ه ــوي، وجع والمجلــس الجه
إحــداث تغييــر جوهــري فــي تصــور دور اإلدارة الترابيــة مــن خــال تغييــر طبيعــة اختصاصــات الوالي/العامل، 	 

)وبالتالــي كل ممثلــي اإلدارة الترابيــة بشــكلها الحالــي( مــع تحويــل المصالــح االقتصاديــة واالجتماعيــة التابعــة 
لهــم للمجالــس الجهويــة؛

ــة 	  ــد المصادق ــة )بع ــة للدول ــة العام ــع الميزاني ــال تجمي ــن خ ــة م ــة الجهوي ــدم للميزاني ــدأ متق ــاد مب اعتم
عليهــا فــي البرلمــان( فــي شــكل ميزانيــة جهويــة مــع تمكيــن المســؤولين الجهوييــن مــن تمويــل مخططاتهــم 
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ــوزارات المعنيــة(؛ ــة بمــا تقتضيــه الضــرورة مــن إمكانيــة تحويــل االعتمــادات )دون تدخــل مــن قبــل ال التنموي
تحديــد وظيفــة الجهــة، اســتنادا علــى سياســة واضحــة إلعــداد التــراب، تعتمــد علــى التصاميــم الجهويــة 	 

إلعــداد التــراب، والمخططــات الجهويــة إلعــداد التــراب، والمخططــات الجهويــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ 
بــل وإحــداث المؤسســات المواكبــة لهــذه الوثائــق مــن قبيــل المجالــس الجهويــة إلعــداد التــراب وتفعيلهــا؛

عــدم اعتبــار الجهــة مجموعــة مشــاريع منفصلــة عــن مشــاريع الجهــات األخــرى، بــل ضــرورة توضيــح الرؤيــة 	 
ــراز عناصــر التضامــن التــي ُيمكــن أن تنبثــق مــن رؤيــة وطنيــة شــاملة، قائمــة علــى  الوطنيــة للجهــة مــن خــال إب

االســتغال األمثــل لــكل ثــروات البــاد لمــا فيــه مصلحــة الجميــع؛
تدقيــق اختصاصــات الجهــات، وجعلهــا هــي القاعــدة العامــة، وتدخــل اإلدارة المركزيــة هــو االســتثناء، ألن 	 

مهمــة هــذه األخيــرة ينبغــي أن تنحصــر فــي المســاهمة فــي تحديــد الوظيفــة الوطنيــة للجهــة وفــق مــا تســمح 
ــداف  ــق األه ــة لتحقي ــج الازم ــع البرام ــرك وض ــرية، وت ــة والبش ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــا الطبيعي ــك مؤهاته بذل

المحــددة ؛
ــن الطــرف 	  ــة بشــكل ال يجعــل م ــس الجهوي ــا بالمجال ــة وممثليه ــة اإلدارة الترابي ــي عاق ــر ف ــادة النظ إع

ــا ومســاعدا للثانــي فــي إنجــاز مهامــه؛ ــا ومســؤوال عــن تطبيــق القانــون، بــل شــريكا ومواكب األول وصيــا ومراقب
التوزيــع العــادل لاســتثمار العمومــي علــى المســتوى الجهــوي، ووضــع برنامــج زمنــي لتدخــات صنــدوق 	 

ــتنادا  ــا اس ــع برامجه ــن وض ــة، م ــات التحتي ــز والبني ــة التجهي ــات الناقص ــن الجه ــى تتمك ــات حت ــن الجه ــن بي التضام
علــى هــذا البرنامــج الوطنــي،

اعتمــاد مقاربــة تشــاركية حقيقيــة عنــد إنجــاز برامــج التنميــة، مــع تمكيــن الهيئــات االستشــارية من وســائل 	 
عمــل تجعلهــا تســاهم بفعاليــة فــي البرامــج الجهويــة أو اإلقليميــة أو المحلية.

 بالموازاة مع ذلك:
اعتبــار مســار الجهويــة المتقدمــة، مســارا يخــدم المبــادرة الوطنيــة للحكــم الذاتــي بالنســبة ألقاليمنــا 	 

الجنوبيــة.  وســيبقى االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، دائمــا فــي طليعــة المدافعيــن عــن إيجــاد حــل 
سياســي ُمتفــاوض حولــه، ُيراعــي المســار الدولــي وخصوصيــات باقــي الجهــات الوطنيــة فــي إطــار وحــدة التــراب 

والســيادة الوطنيــة؛
اعتبــار انخراطنــا فــي مقتــرح الحكــم الذاتــي، كحــل عــادل ودائــم لقضيــة الصحــراء المغربيــة، وســيلة لوضــع 	 

طــرق تدبيــر محلــي جديــدة تتناســب وتطلعــات الســاكنة، مــن خــال إشــراك جميــع الفاعليــن المحلييــن )منتخبيــن، 
ــاليب  ــة، وباألس ــم الجنوبي ــاص باألقالي ــوي الخ ــوذج التنم ــق النم ــي تطبي ــلطات( ف ــزاب وس ــات، أح ــات، نقاب جمعي
ــد  ــى التحدي ــة عل ــي المبني ــات الماض ــع ممارس ــع م ــي، والقط ــادي واالجتماع ــوض االقتص ــق النه ــب لتحقي األنس

المركــزي للسياســات التنمويــة؛
تطبيــق البرامــج السياســية والثقافيــة علــى أرض الواقــع أخــذا بعيــن االعتبــار للبعــد الجهــوي، وذلــك 	 

تحــت شــعار »مرجعيــة واحــدة، ومنظومــات تأطيريــة متعــددة «، عبــر ابتــكار أســاليب تنظيميــة جديــدة علــى كل 
ــة. ــة والثقافي ــة االجتماعي ــارعة للحرك ــات المتس ــة االبداع ــة ومواكب ــات المحلي ــع الخصوصي ــيا م ــدة، تماش األصع
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II. القوانين الخاصة بالمجالس والهيئات الدستورية
استنادا على الماحظات الثاثة التالية:

أوال: المؤسســات الدســتورية، باعتبارهــا مؤسســات مواكبــة للعمــل الحكومــي والبرلمانــي وفقــا لمــا تــم تحديده 
فــي دســتور المملكــة، وبالتالــي فــإن جوهــر وجودهــا هــو دعــم المؤسســات السياســية المســؤولة مباشــرة أمــام 
الناخبيــن والناخبــات، دون أن تكــون طرفــا مباشــرا فــي أي سياســة عموميــة. وينطبــق نفــس التصــور علــى مختلــف 

المؤسســات التــي تمــت دســترتها، أو تلــك التــي أحدثهــا دســتور 2011.

ثانيــا: اســتحضار أن الحكومــة وفــق دســتور 2011، منبثقــة عــن اإلرادة الشــعبية، وُمدعمــة بأغلبيــة برلمانيــة، 
ومراقبــة مــن قبــل المعارضــة بمختلــف أشــكالها ووســائل اإلعــام والــرأي العــام، ومحاســبة دوريــا عنــد كل 
اســتحقاق وطنــي أو ترابــي أو مهنــي، وبالتالــي فــإن تدخــل المؤسســات الدســتورية فــي مجــاالت تنتمــي 
للسياســات العموميــة، يخلــق غموضــا فــي المشــهد السياســي، وال يســمح بتطبيــق مبــادئ الحكامــة الجيــدة 

وخاصــة مــن ذلــك ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

ثالثــا: إن الماحظتيــن الســابقتين، تجعــان مــن الضــروري العمــل علــى معالجــة هــذه الوضعيــة مــن خــال إعــادة 
النظــر فــي النصــوص القانونيــة المنظمــة لمختلــف المؤسســات الدســتورية المعنية.

لذا، فإننا سندافع ونعمل على تطبيق ما يلي:
إن تكويــن هــذه المؤسســات وتشــكيلتها، يجــب أن تكــون لصالــح الخبــراء، ســواء أ كان لهــم انتمــاء حزبي 	 

أو نقابــي أو ال، المتخصصيــن فــي المجــاالت التــي تشــتغل عليهــا هــذه المؤسســات.  ذلــك أنهــم األقــدر علــى مــد 
األجهــزة السياســية المســؤولة بوجهــة نظــر تقنيــة دقيقــة. وفــي نفــس الســياق، فــإن مبــدأ التخصــص، ينبغــي أن 

يكــون مصاحبــا لــكل المبــادئ المتعــارف عليهــا مــن نزاهــة واســتقامة ومناصفــة.
عــدم اعتبــار اختصاصــات هــذه المؤسســات، ســببا أو ذريعــة للتقليــص مــن صاحيــات الســلطة التنفيذيــة 	 

أو التشــريعية، أو حتــى وســيلة لتوجيههمــا. لقــد دافعنــا طويــا عــن مبــدأ الحكومــة ذات الصاحيــات الواســعة، 
حتــى تتــم مســاءلتها ومحاســبتها عــن كل السياســات العموميــة التــي نفذتهــا، وبالتالــي سنســتمر فــي الدفــاع 
عــن هــذا المبــدأ، وفــي عــدم قبــول ســحب أيــة صاحيــات حكوميــة لصالــح مؤسســة دســتورية أخــرى. إن قــوة 
هــذه المؤسســات مــن قــوة اقتراحاتهــا ومذكراتهــا ودراســاتها وأبحاثهــا. فبقــدر مــا كانــت قــوة اقتراحيــة حقيقيــة، 
فإنهــا ســتكون فاعلــة ومؤثــرة علــى السياســات العموميــة، دون أن نحتــاج إلــى فــرض ذلــك، وهــذا مــا يتطلــب 

ضــرورة تثميــن أدوار المؤسســات الدســتورية وهيئــات الحكامــة.

اعتبار تنوع وتعدد هذه المؤسسات، أساسا العتماد التدابير المالئمة من خالل التمييز بين:
 هيئــات نريــد فعــا أن تكــون قويــة، ألنهــا بمثابــة صمــاك أمــان ضــد أي انــزالق حكومــي، بل ســنعمل على 	 

أن تكــون لهــا صاحيــات شــبه قضائيــة حتــى تكــون بمثابــة ســند للحكومــة فــي ترســيخ دولــة الحــق والقانــون، 
وفضــح االنتهــاكات الحقوقيــة، وهــي هيئــات حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا )المجلــس الوطنــي لحقــوق 
اإلنســان، مؤسســة الوســيط، مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج، هيئــة المناصفة ومكافحــة كل أشــكال التمييز(. 
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 هيئات ال ينبغي أن تكون استقاليتها سببا في عرقلة تنفيذ أو توجيه أي سياسة عمومية، وهي: 
ــة، 	  ــس المنافس ــري، مجل ــمعي البص ــال الس ــا لاتص ــة العلي ــة )الهيئ ــدة والتقنيني ــة الجي ــات الحكام  هيئ

ــا(. ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني الهيئ
ــة 	  ــى للتربي ــس األعل ــاركية )المجل ــة التش ــتدامة والديمقراطي ــرية المس ــة البش ــوض بالتنمي ــات النه  هيئ

والتكويــن والبحــث العلمــي، المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة، المجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل 
الجمعــوي(، إضافــة إلــى المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة الوطنيــة.



ترسيخ دولة الحق والقانون وسيادة القانون

ــن المظاهــر  ــدأت تظهــر فــي الحيــاة االجتماعيــة العديــد م ــتحقاقات 2011، ب منــذ تنصيــب حكومــة مــا بعــد اس
الســلبية التــي لــم تعمــل الحكومــة علــى الحــد منهــا بالصرامــة الازمــة قصــد إعمــال المبــادئ الدســتورية حــول 
ســيادة القانــون، وعــدم رجعيــة القوانيــن، وربــط المســؤولية بالمحاســبة، ومحاربــة الشــطط فــي اســتغال مواقــع 
النفــوذ، ومحاربــة الفســاد. وهكــذا، لوحــظ بــروز توجــه نحــو خوصصــة تطبيــق القانــون بنــاء علــى قناعــات فرديــة، 
أو بســبب ميــوالت إيديولوجيــة، فتــم التســاهل مــع مظاهــر التكفيــر والتحريــض علــى القتــل، وتبريــر المواقــف 

والمقترحــات األصوليــة، فــي نــوع مــن التحريــض علــى الترهيــب االجتماعــي.

لقــد أدى هــذا التوجــه إلــى بدايــة انتشــار مظاهــر العنــف فــي الشــارع العمومــي، فتصاعــدت انتهــاكات حقــوق 
ــات فــي الشــارع  ــج النــاس وحشــدهم وجعلهــم يعقــدون محاكم ــح المجــال لتهيي اإلنســان، وبالتالــي تــم فس
العــام، يصــدرون خالهــا أحكامــا ينفذونهــا فــي حــق مواطنيــن ومواطنــات باســم »األخــاق« و»الهويــة«، إضافــة 

ــي. ــل االجتماع ــع التواص ــائط ومواق ــر وس ــارس عب ــي المم ــف اللفظ للعن

وبشــكل متــواز مــع هــذه الظاهــرة، نســجل أنــه لــم يتم اعتمــاد أي سياســة حكوميــة متكاملــة في مجــال محاربة 
ــة  ــات العمومي ــي التدخ ــة ف ــن الثق ــو م ــق ج ــا لخل ــدف أساس ــاد ته ــة الفس ــه. ومحارب ــة تجليات ــي كاف ــاد ف الفس
للدولــة، بصفــة خاصــة مــن خــال فــرض مبــدأ ســيادة القانــون علــى الدولــة نفســها بإجبارهــا علــى التعامــل بالمزيــد 

مــن اإليجابيــة بخصــوص األحــكام الصــادرة فــي مواجهتهــا.

 ولذلــك، فإننــا ســنعمل فــي االتحــاد االشــتراكي  علىتقويــة دعائــم دولــة الحــق والقانــون التــي تضمــن لألفــراد 
ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم األساســية مــن خــال إعــادة النظــر بكيفية جذرية فــي الوســائل القانونيــة الضرورية 

الواجــب إقرارهــا للحــد مــن جميــع أشــكال العنــف التــي ُيمكــن أن تهــدد اســتقرار البــاد.

الشــيء الــذي يتطلــب االشــتغال بشــكل متــواز علــى عــدة واجهــات تلتقــي كلهــا فــي اتجــاه فــرض ســيادة 
ــة(،  ــرة الثاني ــاد )الفق ــة الفس ــى(، محارب ــرة األول ــة )الفق ــة األمني ــة: الحكام ــتويات التالي ــال المس ــن خ ــون م القان

ــة (. ــرة الثالث ــة )الفق ــة الدول ــي مواجه ــادرة ف ــة الص ــكام القضائي ــذ األح ــكاالت تنفي ــل إش وح

I. الحكامة األمنية
لقــد أصبحــت الحكامــة األمنيــة، أحــد أهــم مظاهــر تدبيــر الدولــة الحديثــة، وتقــوم بشــكل أساســي علــى توزيــع 
جيــد لــألدوار والمســؤوليات بيــن مختلــف فاعلــي األمــن مــن جهــة، مــع انفتــاح المصالــح األمنيــة علــى األطــراف 
األخــرى الشــريكة، ومنهــا أساســا المجتمــع المدنــي واإلعــام. وقــد أضحــى لهــذا الموضــوع مكانــة مهمــة فــي 
النقــاش العمومــي ببادنــا نتيجــة مقتضيــات الفصــل 54 مــن الدســتور.  وأصبــح األمــن يحتــل مرتبــة محوريــة 
باعتبــاره الخيــط الناظــم للتحديــات المتعلقــة باحتــرام الحريــات والحقــوق وإدارة األزمــات خصوصــا مــع تنامــي وتيــرة 
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العنــف والجريمــة بكافــة أشــكالها.

وبهــذا الخصــوص، فإننــا نقتــرح التركيــز علــى المكســب الدســتوري القاضــي بإحــداث المجلــس األعلــى لألمــن 
باعتبــاره اإلطــار المؤسســاتي الــذي تتوفــر فيــه شــروط التشــاور وايجــاد اســتراتيجيات األمــن علــى المســتوى 

الداخلــي الوطنــي والخارجــي الدولــي.

II.  محاربة الفساد
إن االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية، يؤكــد علــى ضــرورة العمــل بكل حــزم على محاربة الفســاد بــكل مظاهره 
ومســتوياته وآلياتــه وخاصــة مــن ذلــك فصــل ســلطة المــال وا ألعمــال والنفــوذ عــن السياســة وفضاءاتهــا، وتفعيــل 
كل المقتضيــات التــي تحقــق الفصــل 36 مــن الدســتور مــن خــال القضــاء علــى المخالفــات المتعلقــة بحــاالت تنــازع 
المصالــح، وعلــى اســتغال التســريبات المخلــة بالتنافــس النزيــه، وكل مخالفــة ذات طابــع مالــي، وكل شــكل مــن 
أشــكال االنحــراف المرتبطــة بنشــاط اإلدارات والهيئــات العموميــة، وباســتعمال األمــوال الموجــودة تحــت تصرفهــا، 
ــوذ  ــع النف ــتغال مواق ــي اس ــطط ف ــات، والش ــذه االنحراف ــن ه ــر ع ــا، والزج ــة وتدبيره ــات العمومي ــرام الصفق وبإب
ــة، وباقــي الممارســات المخالفــة لمبــادئ المنافســة الحــرة والمشــروعة  ــاز، ووضعيــات االحتــكار والهيمن واالمتي

فــي العاقــات االقتصاديــة. ونعتــزم تطبيــق كل ذلــك عبــر:
رفــع إيقــاع تفعيــل السياســة الجنائيــة وتقويــة اآلليــات القانونيــة فــي محاربــة الفســاد المالــي، والتطبيــق 	 

الســليم للقانــون المتعلــق بمحاربــة غســل األمــوال.
مراجعــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بإبــرام وتنفيــذ الصفقــات العموميــة، بمــا فــي ذلــك 	 

ــن  ــال للطع ــريع وفع ــام س ــرار نظ ــة وإق ــلطة اإلدارة التقديري ــن س ــد م ــة، للح ــق العمومي ــوض للمراف ــر المف التدبي
والتقيــد بنشــر المعلومــات منــذ اإلعــان عــن طلبــات العــروض إلــى نشــر النتائــج وتنفيــذ الصفقــة، الحــد مــن عرقلــة 

إمكانيــة الولــوج للقضــاء.
إخــراج قانــون اإلثــراء غيــر المشــروع كمــا تقــدم الفريــق االشــتراكي بمقتــرح بخصوصــه، باعتبــار هــذه 	 

الجريمــة مــن أبــرز جرائــم الفســاد التــي تأثــر ســلبا علــى المنظومــة التنمويــة للبــاد كمــا أن القصــور القانونــي يمكــن 
صاحبهــا مــن اإلفــات مــن العقــاب.

التفعيــل األمثــل للقانــون المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومات فــي الجوانــب المرتبطــة بالمالية 	 
العموميــة لــإلدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاوالت العموميــة، بغيــة نشــر ثقافــة 

الشــفافية فــي محيــط العاقــات التــي تربــط اإلدارة بالمواطنــات والمواطنيــن.

III.  إشكالية تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة
يعكــس وجــود مقتــرح قانــون تقــدم بــه الفريــق االشــتراكي يتعلــق بإحــداث هيئــة قضايــا الدولــة 
)والــذي مــازال يــراوح مكانــه منــذ 18 شــتنبر  2012 ، حيــث أحجمــت الحكومــة عــن مناقشــته رغــم أن بنيانــه قائــم 
علــى المحاربــة الفعالــة للفســاد والحكامــة باعتبارهمــا كانــا محورييــن أساســيين فــي برنامــج الحكومــة الســابقة 
والحاليــة(، مــدى عــدم صــدق اإلرادة فــي ادعــاء  محاربــة الفســاد بصفــة عامــة، وفــي إيجــاد حلــول مائمــة للقضايــا 
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ــة  ــة، وهــو األمــر الــذي يســتفاد معــه أن الدول المرتبطــة بتنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة فــي مواجهــة الدول
توجــد إمــا فــي حالــة امتنــاع أو فــي حالــة عجــز عــن تنفيــذ هــذه األحــكام القضائيــة.

ويعتبــر االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية أنــه مــن الضــروري اإلجابــة عــن التســاؤالت الكثيــرة حــول مــدى تقيــد 
مرافــق الدولــة بمبــدأ ســيادة القانــون المنصــوص عليــه فــي الفصــل الســادس مــن الدســتور، وأنــه مــن الــازم العمــل 
علــى غــرار الــدول الديمقراطيــة علــى إحــداث هيئــات ومؤسســات تختــص بالنظــر فــي تصرفــات مرافــق الدولــة 
المخالفــة للقانــون أو المنافيــة لمبــادئ العــدل واإلنصــاف، دون أن يحــول ذلــك فــي تحمــل الدولــة تبعــات وتكاليــف 

المخاطــر القانونيــة الناتجــة عــن تصرفاتهــا. ويســتند برنامجنــا بهــذا الخصــوص علــى كل مــن:
تقارير مؤسسة الوسيط.	 
التقاريــر الســنوية للوكالــة القضائيــة للمملكــة التــي أبانــت أن المنازعــات القضائيــة للدولــة تشــهد مــن حيــث 	 

كمهــا وعددهــا ارتفاعــا مضطــردا، وأن عــدد المنازعــات التــي تصــدر بشــأنها أحكامــا قضائيــة ضــد الدولــة فــي ارتفــاع؛
خاصــات المجلــس األعلــى للحســابات، حــول الكلفــة اإلجماليــة لجميــع أنــواع المنازعــات القضائيــة للدولــة.	 

ــة  ــق بهيئ ــواب، والمتعل ــتراكي بمجلــس الن ــق االش ــه الفري ــذي تقــدم ب ــون ال ــراج مقتــرح القان ــبث بإخ ــك، نتش لذل
قضايــا الدولــة إلــى الوجــود، مســاهمة فــي الحــد مــن النزيــف الــو اقــع فــي ماليــة الدولــة، وفــي محاربــة أشــكال 

الفســاد المرتبطــة بقضايــا الدولــة الماليــة.



إصالح منظومة العدالة

إن الربــط المجانــب للصــواب لمفهــوم العدالــة بالقضــاء حجــب كــون كلمــة »عدالــة« تتضمــن عناصــر متداخلــة أدت 
إلــى بــروز مــا يصطلــح عليــه اآلن ب »منظومــة العدالــة« علــى اعتبــار القضــاء مكــون أساســي لهــا، لكنــه جــزء مــن 

مكونــات أخــرى ال تقــل أهميــة وإن كانــت الســلطة القضائيــة وفقــا لدســتور 2011 أحــد أعمدتهــا.
ــة فــي منظورهــا الشــمولي مــن خــال  ــا الرئيســي يتمثــل فــي إصــاح العدال واســتنادا علــى ذلــك، فــإن هدفن
إصــاح جميــع مكونــات هــذه المنظومــة المتشــعبة والتــي تتجســد في ثــاث مرتكزات أساســية هــي: القوانين، 

الجهــاز المطبــق لهــذه القوانيــن الــذي هــو القضــاء، ثــم المهــن المرتبطــة بالقضــاء.

ونقترح أن يتم ذلك من خالل التدابير التالية:
التســريع بمائمــة مشــروع القانــون التنظيمــي المتعلــق بالدفــع بعــدم دســتورية قانــون أثيــر أثنــاء النظــر 	 

ــأن القانــون، الــذي ســيطبق فــي النــزاع، يمــس بالحقــوق وبالحريــات  فــي قضيــة، وذلــك إذا دفــع أحــد األطــراف ب
التــي يضمنهــا الدســتور تطبيقــا للفصــل 133 منــه، والــذي ُيبيــن شــروط وإجــراء ت تطبيــق هــذا الفصــل، وإحالتــه 

علــى البرلمــان قصــد التصويــت عليــه.
ــم 	  ــي تنظي ــوى ف ــة قص ــن أهمي ــه م ــا ل ــي لم ــم القضائ ــون التنظي ــروع قان ــة مش ــطرة مائم ــريع مس تس

ــدة. ــة الجي ــد الحكام ــدة تعتم ــس جدي ــى أس ــاء عل ــق القض مرف
ــي عرفهــا 	  ــورات الت ــطة قوانيــن تتماشــى وتنســجم مــع التط ــة بواس ــة عادل ــي محاكم ضمــان الحــق ف

المجتمــع، ومــع المواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا، ومــع دســتور 2011 ، تتــم صياغتهــا من خــال مراجعة شــمولية 
لقوانيــن موضوعيــة ومســطرية أصبحــت ُمتجــاوزة، وخاصــة:

وحريــات  	 حقــوق  لحمايــة  أمــان  صمــام  يكــون  أن  ينبغــي  الــذي  الجنائيــة  المســطرة  قانــون   
المواطنــات والمواطنيــن مــن خــال المزيــد مــن شــروط وضمانــات المحاكمــة العادلــة لُتصبــح متائمــة أكثــر 
فأكثــر مــع المعاييــر الدوليــة، والعمــل علــى ترشــيد االعتقــال االحتياطــي وهــذا مــا ســنعمل علــى تحقيقــه مــن 

ــي: ــا يل ــال م خ

التســريع بتعديــل مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة المتعلقــة بتحديــد ضوابــط ومعاييــر 	 
االعتقــال االحتياطــي حتــى اليبقــى هــذا اإلجــراء االســتثنائي ســلطة تقديريــة مطلقــة للنيابــة 

العامــة وقضــاء التحقيــق.
ــة 	  ــة العام ــن النياب ــتقلة ع ــات« مس ــال والحري ــي االعتق ــة »قاض ــداث مؤسس ــى إح ــل عل العم

ــال. ــرار االعتق ــاذ ق ــلطة اتخ ــها س ــي نفس ــة ه ــلطة المتابع ــون س ــى التك ــق حت ــاء التحقي وقض
)الســوار 	  الجنائيــة  المســطرة  قانــون  مشــروع  فــي  االحتياطــي  االعتقــال  بدائــل  اعتمــاد 

مثــا(. اإللكترونــي 
التحديد الدقيق للحاالت التي يمكن اللجوء فيها لاعتقال االحتاطي.	 
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القانــون الجنائــي الــذي يجــب أن يخضــع لمراجعــة شــاملة تعكــس الخطــوط العامــة للسياســة  	
ــق تصــور  ــة، وف ــات البديل ــاع بنجاعــة العقوب ــوق اإلنســان واالقتن ــق مــن ثقافــة حق الجنائيــة التــي ينبغــي أن تنطل

ــي. ــري حداث عص
 إعــادة نظــر فــي النصــوص ذات الصلــة الوثيقــة بالحيــاة الفرديــة والمجتمعيــة، وأساســا مــن ذلــك  	

كل مــن مدونــة األســرة وقانــون الشــغل، وقانــون الصحافــة والنشــر.
 إصــدار مدونــة للحيــاة الجمعويــة، تشــمل النصــوص ذات الصلــة بالعمــل الجمعــوي بعــد تحيينهــا  	

وإعــادة النظــر فيهــا، ســواء تعلــق األمــر بقانــون تأســيس الجمعيــات وتنظيمهــا، أو منحهــا صفــة المنفعــة العامــة، 
أو »اإلحســان العمومــي«، مــع ســد الفراغــات الناتجــة عــن انعــدام نــص يؤطــر تأســيس وســير أعمــال المؤسســات 

Fondations، والتطــوع التعاقــدي، وطــرق تنظيــم ماليــة الجمعيــات، إلــخ.
	 
 التعجيــل بتفعيــل آليــات الديمقراطيــة التشــاركية مــن خــال إصــدار القانــون المحــدد لشــروط  	

ــا الشــأن العــام والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي إعــداد قــرارات  وكيفيــات مســاهمة الجمعيــات المهتمــة بقضاي
ــن  ــل 12 م ــا )الفص ــا وتقييمه ــي تفعيله ــذا ف ــة، وك ــلطات العمومي ــة والس ــات المنتخب ــدى المؤسس ــاريع ل ومش
الدســتور(، وإصــدار نــص عــام لتنظيــم عمليــات التشــاور بإشــراك مختلــف الفاعليــن االجتماعييــن، فــي إعــداد 
ــن  ــي القانوني ــر ف ــادة النظ ــتور(، وإع ــن الدس ــل 13 م ــا )الفص ــا وتقييمه ــا وتنفيذه ــة وتفعيله ــات العمومي السياس
التنظيمييــن المتعلقيــن بتقديــم الملتمســات فــي مجــال التشــريع وتقديــم العرائــض )الفصــان 14 و15 مــن 

الدســتور(.
 المزيــد مــن تجويــد القوانيــن المرتبطــة باالســتثمار كقانــون التجــارة وقانــون المنافســة وقانــون  	

ــة والصناعيــة. الملكيــة الفكري
 معالجة اختاالت قانون المسطرة المدنية. 	

تعزيــز ودعــم القضــاء العــادل والقــوي لضمــان الســلم االجتماعــي واالســتقرار السياســي وكســب الثقــة 	 
داخــل أفــراد المجتمــع وبعــث الثقــة خــارج حــدود الوطــن، لجلــب االســتثمارات األجنبيــة التــي تعتبــر القضــاء وجهــاز 

العدالــة برمتــه حافــزا محوريــا إلقامــة أي مشــروع اقتصــادي.
عــدم اختــزال ضمــان اســتقال القضــاء فــي رفــع األجــور وتحســين الوضعيــة الماديــة والتفتيــش وترقيــة 	 

القضــاة وعزلهــم فقــط، وإنمــا أيضــا بالتكويــن والكفــاءة والمســتوى العلمــي والتشــبع بثقافــة حقــوق اإلنســان 
وتطبيــق المواثيــق الدوليــة كمصــدر مــن مصــادر التشــريع.

ــاز 	  ــة بجه ــة المرتبط ــر القضائي ــة وغي ــن القضائي ــكل المه ــامل ل ــاح ش ــة بإص ــة العدال ــاح منظوم ــط إص رب
القضــاء، وخاصــة مــن ذلــك منــح مكانــة أفضــل لــدور هيئة الدفــاع فــي كل المراحــل والمســاطر لمــؤازرة المواطنات 

أن 	  اعتبــار  علــى   ، المدانيــن  العــام  الحــق  وســجناء  االحتياطييــن  المعتقليــن  بيــن  الفصــل 
البــراءة. بقرينــة  يتمتعــون  االحتياطييــن  المعتقليــن 
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والموطنيــن، وُكتــاب الضبــط مــن خــال إحــداث المدرســة الوطنيــة لكتــاب الضبــط، والمفوضيــن القضائييــن 
ــم. ــة تخصصاته ــراء بكاف والخب

إحــداث مجلــس الدولــة كأعلــى هيئــة قضائيــة فــي المجــال اإلداري وتكريــس ازدواجيــة القضــاء تعزيــزا 	 
للحقــوق والحريــات.



الحقوق والحريات األساسية

إن احتــرام حقــوق وحريــات اإلنســان، واحتــرام دور األحــزاب السياســية والمنظمــات النقابية، واســتقالية جمعيات 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، أركان ضروريــة، ليــس مــن أجــل البنــاء الديمقراطــي والتنمــوي 
فحســب، بــل إنهــا الضمانــة األساســية للتفــوق علــى كل خصــوم بادنــا، تحــت أي ســتار كانــوا، دوال أو منظمــات 

دوليــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة.

ــات والمواطنيــن  ــاه مــن تنامــي ظاهــرة تهــم االعتــداءات علــى المواطن واســتناد علــى مــا ســجلناه ومــا الحظن
المحتجيــن فــي الســاحات العموميــة، وبــروز معالــم لسياســة يمينيــة واضحــة، تعــادي العمــل النقابــي، ومبــادئ 

حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة. فإننــا نلتــزم أمــام عمــوم المواطنــات والمواطنيــن أننــا ســنعمل علــى:
ــق 	  ــة، ووف ــن جه ــا م ــا عالمي ــارف عليه ــي متع ــا ه ــن كم ــات والمواطني ــات المواطن ــوق وحري ــرام حق احت

مــا يكرســه دســتور 2011 مــن جهــة أخــرى، كتوجــه يمثــل هويــة الحــزب فــي عملــه النضالــي والسياســي، وفــي 
بعــده التقدمــي والحداثــي إلقــرار الديمقراطيــة الحقــة لبنــاء دولــة القانــون؛

االلتــزام بالعمــل إلــى جانــب الحركــة الحقوقيــة والمؤسســات الوطنيــة الوســيطة، وفــي مقدمتهــا 	 
المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان كمؤسســة وطنيــة تعنــى بحمايــة والنهــوض بحقــوق اإلنســان، ومؤسســة 
وســيط المملكــة، وهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز )عنــد إحداثهــا(، ومجلــس الجاليــة المغربيــة 
بالخــارج، مــن أجــل المســاهمة الفعليــة فــي تقويــم االختــاالت الكبــرى التــي يشــهدها العمــل الحقوقــي مــع 

مراعــاة الطابــع الكونــي للحقــوق والحريــات األساســية وعــدم قابليتهــا للتجــزيء؛
ــال 	  ــة بمج ــات المرتبط ــع المقتضي ــي جمي ــات، ف ــوق والحري ــتورا للحق ــاره دس ــتور 2011، باعتب ــل دس تفعي

حقــوق وحريــات اإلنســان، ســواء تعلــق األمــر بالحقوق السياســية والمدنيــة، أو الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية 
والثقافيــة والبيئيــة، أو الحقــوق الفئويــة؛

تفعيل اللغة األمازيغية كلغة رسمية؛ 	 
إلغاء الحكم باإلعدام من التشريع الجنائي المغربي؛ 	 
معاقبــة جريمــة اإلبــادة وغيرهــا مــن الجرائــم ضد اإلنســانية، وجرائــم الحرب، وكافــة االنتهاكات الجســيمة 	 

والممنهجــة لحقوق اإلنســان.

وبخصوص حقوق مغاربة العالم، يلتزم االتحاد االشتراكي ب:
ــدان 	  ــر تأهيــل الشــأن القنصلــي داخــل بل ــم عب ــة العال ــدة مغارب ــر المواكبــة اإلداريــة والقانونيــة لفائ تطوي

اإلقامــة وجعلــه مواكبــا لتحديــث اإلدارة العموميــة، وتبســيط المســاطر اإلداريــة، وخلــق آليــة موحــدة لتــدارس 
بعــض القضايــا الشــائكة لهــذه الفئــة، وتوفيــر الحمايــة القانونيــة لــكل مــا تتعــرض لــه هــذه الفئــة مــن نصــب وابتزاز؛

ــق 	  ــرار ح ــر إق ــة عب ــات الدول ــل مؤسس ــتور 2011 داخ ــا دس ــاء به ــي ج ــوق الت ــم بالحق ــة العال ــع مغارب تمتي
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بالخــارج  المقيمــة  المغربيــة  الكفــاءات  السياســية، واالنفتــاح علــى جميــع  المشــاركة  العالــم فــي  مغاربــة 
واالســتفادة مــن مواقعهــا، وإشــراكها فــي كل هيئــات الحكامــة التــي نــص عليهــا الدســتور، مــع ضمــان تمثيليــة 
ــرة. ــى للهج ــس أعل ــداث مجل ــرة إح ــي فك ــة، وتبن ــات الدول ــات ومؤسس ــع الهيئ ــي جمي ــم ف ــة العال ــة لمغارب وازن
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