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يتقدم�حزب�العدالة�والتنمية�إ���االنتخابات�ال�شر�عية 2021 ب��نامج�انتخا�ي�طموح�يجسد�من�خاللھ�وفاءه�الدائم 

لقضايا�الوطن، وانخراطھ�املتجدد����مواصلة�خدمة�املواطنات�واملواطن�ن�وتحقيق�تطلعا��م، ب�بات�ومسؤولية�واج��اد. 

وتمثل�هذه�االنتخابات�سادس�استحقاق��شر����يخوضھ�ا��زب�منذ�انطالقتھ�الثانية�بقيادة�الدكتور�عبد�الكر�م 

ا��طيــب�رحمــھ�هللا، قائــد�ج�ــش�التحر�ــر، ورئ�ــس�أول�برملــان�مغر�ــي�منتخــب، مع�ــ�ا�عــن�ن�ــ��إصال�ــ��معتــدل، ينطلــق�مــن 

رؤ�ــة�تجديديــة�للمرجعيــة�اإلســالمية�الســمحة، و�تعــاون�بوفــاء مــع�جاللــة�امللــك�أم�ــ��املؤمن�ــن، و�حــاول�مــن�خــالل�هيئاتــھ 

ومناضليھ�ت��يل�قيم�ال��اهة�وا���امة�والشــفافية، و�ل��م����أدائھ�بمبادئ�الشــراكة�والتعاون�والص���والت��ية�واإلصرار 

واالج��اد����خدمة�املجتمع.

وقــد�عمــل�ا��ــزب�طيلــة�مســ��تھ�ع�ــ��ترجمــة�هــذا�الن�ــ��مــن�خــالل�مبــادئ�متجــذرة��ــ��مشــروعھ�اإلصال�ــ�، أساســها 

ور�ــط  باالل��امــات�والعهــود،  والوفــاء  والثبــات�ع�ــ��صيانــة�وحدتــھ�وأمنــھ�وقوتــھ�واســتقراره،  مــن�شــأن�الوطــن،  اإلعــالء 

املسؤولية�باملحاسبة، وتقديم�املص��ة�العامة�ع���ما�عداها�من�مصا���حز�ية�وفئو�ة�و��صية.

كمــا�عمــل�ا��ــزب�ع�ــ��بلــورة�هــذه�املبــادئ�مــن�خــالل�صياغ��ــا��ــ��أهــداف�ك�ــ�ى�مــن�أهمهــا�خدمــة�مصا�ــ��الوطــن�وتأكيــد 

أولو���ــا�القصــوى، والســ���إ�ــ��تحقيــق�كرامــة�املواطــن�وحر�تــھ�وحقــھ��ــ��الع�ــش�الكر�ــم��ــ��مجتمــع�يوفــر�لــھ�شــروط�العدالــة 

االجتماعيــة�والتنميــة�االقتصاديــة�والديمقراطيــة�وتحقيــق�االنبعــاث�ا��ضــاري�امل�شــود، �ــ��اســ�يعاب�تــام�ملختلــف�م�ونــات 

املجتمع�املغر�ي�و�عب��اتھ�اللغو�ة�وروافده�الثقافية، والقرب�م��م، واإلنصات�لتطلعا��م، والتواصل�معهم�����ل�مستجد 

��م�حاضر�الوطن�ومستقبلھ.

 وقد�جعلت�هذه�التوجهات  من�حزب�العدالة�والتنمية  حز�ا�حامال�لثقافة�سياسية�متم��ة�تقوم�ع���تقديم�نموذج 

جديــد�مــن�الفاعل�ــن�واملناضل�ــن��ــ��ا��يــاة�السياســية�الوطنيــة، ومدافعــا�عــن�برنامــج�إصال�ــ��اجتما�ــ��واقتصــادي، ســاهم 

بــھ، ع�ــ��أطــره�ومناضليــھ�ومنتخبيــھ، �ــ��الســ���نحــو�تحقيــق�انتظــارات�بلدنــا، و�عز�ــز�شــروط���ضــة�مجتمعنــا�ومناعــة�دولتنــا، 

وقــد�اســتطاع�أن�يراكــم�نجاحــات�معت�ــ�ة��ــ��تدب�ــ��الشــأن�العــام�و�الوفــاء للعديــد�مــن�وعــوده  وعهــوده��ــ��ال��نامــج�االنتخا�ــي�أو 

�ــ��ال��نامــج�ا���ومــي،  وذلــك��ــ��ســياق�دو�ــ��وإقلي�ــ��م�ــ�ء بالتحديــات، و�ــ��ظــل�ظرفيــة�حرجــة�تمــر���ــا�ال�شــر�ة��ــ��الســ�ت�ن  

األخ��ت�ن�بفعل�جائحة��ورونا، و���مرحلة�انتقالية�طبع��ا�تحديات�م��اكمة��س�ب�التحوالت�الك��ى�ال���شهد��ا�املنطقة 

العر�ية�اإلسالمية����العقد�املا���. 

�ــ��ســياق�اســت�نا�ي�تم�ــ��ع�ــ��ا��صــوص�باعتمــاد�قوان�ــن�انتخابيــة�تتضمــن  كذلــك،   ،2021 وتأ�ــي�اســتحقاقات 

مقتضيــات�غ�ــ��مســبوقة�مــن�حيــث�طا�عهــا�ال��اج�ــ���ــ��اتجــاه�ا��ــد�مــن�الــروح�التنافســية�اإليجابيــة�ع�ــ��أرضيــة�املشــار�ع 

وال��امــج�السياســية، لصا�ــ��منطــق�التقاســم�والغنيمــة�واملحاصصــة، وذلــك�مــن�خــالل�اعتمــاد�قاســم�انتخا�ــي�ع�ــ��أســاس 

امل��ل�ن����اللوائح�االنتخابية�مع�حذف�العتبة�بال�سبة�ل�سبة�األصوات�املحصل�عل��ا

 و��ذا�الصدد، س���ل�التار�خ�أن�حزب�العدالة�والتنمية�قد�خاض�معركة�سياسية�قو�ة�ضد�هذا�املسار�ال��اج�� 

مــن�داخــل�املؤسســة�ال�شــر�عية�ومــن�خارجهــا، ملــا�يمثلــھ�مــن�مــس�خط�ــ��بالكســب�اإليجا�ــي�لديمقراطي�نــا�الناشــئة�الــذي 

راكمتــھ�بالدنــا�خصوصــا�ع�ــ��مــدار�العقديــن�األخ��يــن،  ورغــم�ذلــك�فــإن�حــزب�العدالــة�والتنميــة، انطالقــا�مــن�قناعاتــھ 

الرا�ــ�ة�بمن���املشــاركة�السياســية�اإليجابية�و�غليب�املص��ة�الوطنية�ع���أّي اعتبار�آخر،  قّرر�قبول�التحّدي  وإعالن 

عزمھ�ع���خوض�غمار�هذه�االستحقاقات�بروح�وطنية�عالية�و�عز�مة�سياسية�قو�ة�من�أجل�االستمرار����ال��وض�بواجبھ 

ودوره����اإلسهام����بناء مغرب�أفضل�من�مدخل�النضال�املتواصل�إلنجاح�مسار  االنتقال�الديمقراطي�امل�شود،

لذلك، فإن�ا��زب، إذ�يتقدم���ذا�ال��نامج�االنتخا�ي�الطموح�والواق������اآلن�نفسھ، فهو�واع�بأن�العشر�ة�القادمة 

تمثــل�رهانــا�كب�ــ�ا�لبلدنــا، خصوصــا�وهــو�يخطــو�مــن�أجــل�ت��يــل�نمــوذج�تنمــوي�جديــد، بأهــداف�اســ��اتيجية�ك�ــ�ى، �ســ���مــن 

جهــة�أو�ــ��إ�ــ��تحص�ــن�األ�عــاد�الديمقراطيــة�وا��قوقيــة�والسياســية، وتحــرص�مــن�جهــة�ثانيــة�ع�ــ��تقليــص�الفقــر�وا��ــد�مــن 

الفــوارق�االجتماعيــة�وضمــان�الولــوج�العــادل�ل��دمــات�العموميــة، وت��يــل�مشــروع�ا��مايــة�االجتماعيــة�الشــاملة�والعادلــة، 

و�عز�ــز�شــروط�اإلقــالع�االقتصــادي��ــ��املجــاالت�الفالحيــة�والصناعيــة�والطاقيــة�والرقميــة، املســنود�بب�يــة�تحتيــة�متقدمــة، 

و�نظام�فعال�ل���امة�ا��يدة�والنجاعة����التدب��، كما�يحقق�معاي���الشغل�الكر�م�و�ر����أسس�تنمية�مستدامة�ترتكز 

ع���اس�ثمار�نو���للثقافة�املغر�ية�املوّحدة�املنا�ع�واملوارد�واملتعّددة�التعب��ات�والروافد�واملنفتحة�ع��  مختلف�التجارب 

اإل�سانية�الن�يلة. 

 ل�ل�هذه�االعتبارات، فإن�انتخابات 2021 تتجاوز�مرحلة�التصو�ت�العادي�ملمثل�ن����مؤسسات�دستور�ة، إ���فرز 

مؤسســات�ديمقراطيــة�قو�ــة�ومؤهلــة�لر�ــح�رهــان�ت��يــل�النمــوذج�التنمــوي�ا��ديــد، وكســب�رهــان�بنــاء اقتصــاد�مغــرب�مــا��عــد 

جائحــة��ورونــا. و�ــ��الوقــت�نفســھ، صيانــة�مــا�تراكــم�مــن�مك�ســبات��ــ��العقــود�املاضيــة، وخاصــة��ــ��العشــر�ة�الســابقة�ال�ــ� 

�ان���ز�نــا�شــرف�املســاهمة�ف��ــا�مــن�موقــع�املســؤولية�ا���وميــة�لواليت�ــن�متتاليت�ــن، فضــال�عــن�قيــادة�تدب�ــ��شــؤون�غالبيــة 

ومــا�تحقــق�ف��مــا�مــن�حصيلــة�غنيــة�ومشــرفة�مــن�اإلنجــازات�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�الوازنــة،  ا��ماعــات�الك�ــ�ى، 

2011، وحمايــة�اســتقالل�القــرار�االقتصــادي،  واإلصالحــات�التنمو�ــة�والسياســية�واملؤسســاتية�املرتبطــة�بت��يــل�دســتور 

وصيانــة�التماســك�االجتما�ــ��الوط�ــ�، فضــال�عــن�اعتمــاد�قــرارات�اســ��اتيجية��ــ��مواجهــة�التحديــات�واإلكراهــات�املاليــة 

وا��فــاظ�ع�ــ��التوازنــات�االقتصاديــة�الهي�ليــة، �ــ��ظــل�التقلبــات�ا��ارجيــة�املرتبطــة�بجــوار�إقلي�ــ��وأورو�ــي��عا�ي�من�أزمات 

وصعو�ات�متنامية. 

إن�عز�مة�حزب�العدالة�والتنمية، وهو��س�شرف��ل�هذه�االستحقاقات�واالنتظارات�والتحديات، تزداد�صالبة�وقوة 

لتحمــل�املســؤولية�بــروح�وطنيــة�مــن�أجــل�مواصلــة�عملــھ��ــ��خدمــة�الوطــن، والتقــدم�بفخــر�واع�ــ�از���ــوض�غمــار�االنتخابــات 

ال�شــر�عية 2021، ب��نامــج�انتخا�ــي�طمــوح�وواق�ــ��يجســد�التعاقــد�املتجــدد�مــع�املغار�ــة�لر�ــح�رهــان��عبئــة�وطنيــة�مــن�أجــل 

��ضة�شاملة����هذه�العشر�ة�املفصلية�من�تار�خ�الشعب�املغر�ي.



يتقدم�حزب�العدالة�والتنمية�إ���االنتخابات�ال�شر�عية 2021 ب��نامج�انتخا�ي�طموح�يجسد�من�خاللھ�وفائھ�الدائم 

لقضايا�الوطن، وانخراطھ�املتجدد����مواصلة�خدمة�املواطنات�واملواطن�ن�وتحقيق�تطلعا��م، ب�بات�ومسؤولية�واج��اد. 

وتمثل�هذه�االنتخابات�سادس�استحقاق��شر����يخوضھ�ا��زب�منذ�انطالقتھ�الثانية�بقيادة�الدكتور�عبد�الكر�م 

ا��طيــب�رحمــھ�هللا، قائــد�ج�ــش�التحر�ــر، ورئ�ــس�أول�برملــان�مغر�ــي�منتخــب، مع�ــ�ا�عــن�ن�ــ��إصال�ــ��معتــدل، ينطلــق�مــن 

رؤ�ــة�تجديديــة�للمرجعيــة�اإلســالمية�الســمحة، و�تعــاون�بوفــاء مــع�جاللــة�امللــك�أم�ــ��املؤمن�ــن، و�حــاول�مــن�خــالل�هيئاتــھ 

ومناضليھ�ت��يل�قيم�ال��اهة�وا���امة�والشــفافية، و�ل��م����أدائھ�بمبادئ�الشــراكة�والتعاون�والص���والت��ية�واإلصرار 

واالج��اد����خدمة�املجتمع.

وقــد�عمــل�ا��ــزب�طيلــة�مســ��تھ�ع�ــ��ترجمــة�هــذا�الن�ــ��مــن�خــالل�مبــادئ�متجــذرة��ــ��مشــروعھ�اإلصال�ــ�، أساســها 

ور�ــط  باالل��امــات�والعهــود،  والوفــاء  والثبــات�ع�ــ��صيانــة�وحدتــھ�وأمنــھ�وقوتــھ�واســتقراره،  مــن�شــأن�الوطــن،  اإلعــالء 

املسؤولية�باملحاسبة، وتقديم�املص��ة�العامة�ع���ما�عداها�من�مصا���حز�ية�وفئو�ة�و��صية.

كمــا�عمــل�ا��ــزب�ع�ــ��بلــورة�هــذه�املبــادئ�مــن�خــالل�صياغ��ــا��ــ��أهــداف�ك�ــ�ى�مــن�أهمهــا�خدمــة�مصا�ــ��الوطــن�وتأكيــد 

أولو���ــا�القصــوى، والســ���إ�ــ��تحقيــق�كرامــة�املواطــن�وحر�تــھ�وحقــھ��ــ��الع�ــش�الكر�ــم��ــ��مجتمــع�يوفــر�لــھ�شــروط�العدالــة 

االجتماعيــة�والتنميــة�االقتصاديــة�والديمقراطيــة�وتحقيــق�االنبعــاث�ا��ضــاري�امل�شــود، �ــ��اســ�يعاب�تــام�ملختلــف�م�ونــات 

املجتمع�املغر�ي�و�عب��اتھ�اللغو�ة�وروافده�الثقافية، والقرب�م��م، واإلنصات�لتطلعا��م، والتواصل�معهم�����ل�مستجد 

��م�حاضر�الوطن�ومستقبلھ.

 وقد�جعلت�هذه�التوجهات  من�حزب�العدالة�والتنمية  حز�ا�حامال�لثقافة�سياسية�متم��ة�تقوم�ع���تقديم�نموذج 

جديــد�مــن�الفاعل�ــن�واملناضل�ــن��ــ��ا��يــاة�السياســية�الوطنيــة، ومدافعــا�عــن�برنامــج�إصال�ــ��اجتما�ــ��واقتصــادي، ســاهم 

بــھ، ع�ــ��أطــره�ومناضليــھ�ومنتخبيــھ، �ــ��الســ���نحــو�تحقيــق�انتظــارات�بلدنــا، و�عز�ــز�شــروط���ضــة�مجتمعنــا�ومناعــة�دولتنــا، 

وقــد�اســتطاع�أن�يراكــم�نجاحــات�معت�ــ�ة��ــ��تدب�ــ��الشــأن�العــام�و�الوفــاء للعديــد�مــن�وعــوده  وعهــوده��ــ��ال��نامــج�االنتخا�ــي�أو 

�ــ��ال��نامــج�ا���ومــي،  وذلــك��ــ��ســياق�دو�ــ��وإقلي�ــ��م�ــ�ء بالتحديــات، و�ــ��ظــل�ظرفيــة�حرجــة�تمــر���ــا�ال�شــر�ة��ــ��الســ�ت�ن  

األخ��ت�ن�بفعل�جائحة��ورونا، و���مرحلة�انتقالية�طبع��ا�تحديات�م��اكمة��س�ب�التحوالت�الك��ى�ال���شهد��ا�املنطقة 

العر�ية�اإلسالمية����العقد�املا���. 

�ــ��ســياق�اســت�نا�ي�تم�ــ��ع�ــ��ا��صــوص�باعتمــاد�قوان�ــن�انتخابيــة�تتضمــن  كذلــك،   ،2021 وتأ�ــي�اســتحقاقات 

مقتضيــات�غ�ــ��مســبوقة�مــن�حيــث�طا�عهــا�ال��اج�ــ���ــ��اتجــاه�ا��ــد�مــن�الــروح�التنافســية�اإليجابيــة�ع�ــ��أرضيــة�املشــار�ع 

وال��امــج�السياســية، لصا�ــ��منطــق�التقاســم�والغنيمــة�واملحاصصــة، وذلــك�مــن�خــالل�اعتمــاد�قاســم�انتخا�ــي�ع�ــ��أســاس 

امل��ل�ن����اللوائح�االنتخابية�مع�حذف�العتبة�بال�سبة�ل�سبة�األصوات�املحصل�عل��ا

 و��ذا�الصدد، س���ل�التار�خ�أن�حزب�العدالة�والتنمية�قد�خاض�معركة�سياسية�قو�ة�ضد�هذا�املسار�ال��اج�� 

مــن�داخــل�املؤسســة�ال�شــر�عية�ومــن�خارجهــا، ملــا�يمثلــھ�مــن�مــس�خط�ــ��بالكســب�اإليجا�ــي�لديمقراطي�نــا�الناشــئة�الــذي 

راكمتــھ�بالدنــا�خصوصــا�ع�ــ��مــدار�العقديــن�األخ��يــن،  ورغــم�ذلــك�فــإن�حــزب�العدالــة�والتنميــة، انطالقــا�مــن�قناعاتــھ 

الرا�ــ�ة�بمن���املشــاركة�السياســية�اإليجابية�و�غليب�املص��ة�الوطنية�ع���أّي اعتبار�آخر،  قّرر�قبول�التحّدي  وإعالن 

عزمھ�ع���خوض�غمار�هذه�االستحقاقات�بروح�وطنية�عالية�و�عز�مة�سياسية�قو�ة�من�أجل�االستمرار����ال��وض�بواجبھ 

ودوره����اإلسهام����بناء مغرب�أفضل�من�مدخل�النضال�املتواصل�إلنجاح�مسار  االنتقال�الديمقراطي�امل�شود،

لذلك، فإن�ا��زب، إذ�يتقدم���ذا�ال��نامج�االنتخا�ي�الطموح�والواق������اآلن�نفسھ، فهو�واع�بأن�العشر�ة�القادمة 

تمثــل�رهانــا�كب�ــ�ا�لبلدنــا، خصوصــا�وهــو�يخطــو�مــن�أجــل�ت��يــل�نمــوذج�تنمــوي�جديــد، بأهــداف�اســ��اتيجية�ك�ــ�ى، �ســ���مــن 

جهــة�أو�ــ��إ�ــ��تحص�ــن�األ�عــاد�الديمقراطيــة�وا��قوقيــة�والسياســية، وتحــرص�مــن�جهــة�ثانيــة�ع�ــ��تقليــص�الفقــر�وا��ــد�مــن 

الفــوارق�االجتماعيــة�وضمــان�الولــوج�العــادل�ل��دمــات�العموميــة، وت��يــل�مشــروع�ا��مايــة�االجتماعيــة�الشــاملة�والعادلــة، 

و�عز�ــز�شــروط�اإلقــالع�االقتصــادي��ــ��املجــاالت�الفالحيــة�والصناعيــة�والطاقيــة�والرقميــة، املســنود�بب�يــة�تحتيــة�متقدمــة، 

و�نظام�فعال�ل���امة�ا��يدة�والنجاعة����التدب��، كما�يحقق�معاي���الشغل�الكر�م�و�ر����أسس�تنمية�مستدامة�ترتكز 

ع���اس�ثمار�نو���للثقافة�املغر�ية�املوّحدة�املنا�ع�واملوارد�واملتعّددة�التعب��ات�والروافد�واملنفتحة�ع��  مختلف�التجارب 

اإل�سانية�الن�يلة. 

 ل�ل�هذه�االعتبارات، فإن�انتخابات 2021 تتجاوز�مرحلة�التصو�ت�العادي�ملمثل�ن����مؤسسات�دستور�ة، إ���فرز 

مؤسســات�ديمقراطيــة�قو�ــة�ومؤهلــة�لر�ــح�رهــان�ت��يــل�النمــوذج�التنمــوي�ا��ديــد، وكســب�رهــان�بنــاء اقتصــاد�مغــرب�مــا��عــد 

جائحــة��ورونــا. و�ــ��الوقــت�نفســھ، صيانــة�مــا�تراكــم�مــن�مك�ســبات��ــ��العقــود�املاضيــة، وخاصــة��ــ��العشــر�ة�الســابقة�ال�ــ� 

�ان���ز�نــا�شــرف�املســاهمة�ف��ــا�مــن�موقــع�املســؤولية�ا���وميــة�لواليت�ــن�متتاليت�ــن، فضــال�عــن�قيــادة�تدب�ــ��شــؤون�غالبيــة 

ومــا�تحقــق�ف��مــا�مــن�حصيلــة�غنيــة�ومشــرفة�مــن�اإلنجــازات�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�الوازنــة،  ا��ماعــات�الك�ــ�ى، 

2011، وحمايــة�اســتقالل�القــرار�االقتصــادي،  واإلصالحــات�التنمو�ــة�والسياســية�واملؤسســاتية�املرتبطــة�بت��يــل�دســتور 

وصيانــة�التماســك�االجتما�ــ��الوط�ــ�، فضــال�عــن�اعتمــاد�قــرارات�اســ��اتيجية��ــ��مواجهــة�التحديــات�واإلكراهــات�املاليــة 

وا��فــاظ�ع�ــ��التوازنــات�االقتصاديــة�الهي�ليــة، �ــ��ظــل�التقلبــات�ا��ارجيــة�املرتبطــة�بجــوار�إقلي�ــ��وأورو�ــي��عا�ي�من�أزمات 

وصعو�ات�متنامية. 

إن�عز�مة�حزب�العدالة�والتنمية، وهو��س�شرف��ل�هذه�االستحقاقات�واالنتظارات�والتحديات، تزداد�صالبة�وقوة 

لتحمــل�املســؤولية�بــروح�وطنيــة�مــن�أجــل�مواصلــة�عملــھ��ــ��خدمــة�الوطــن، والتقــدم�بفخــر�واع�ــ�از���ــوض�غمــار�االنتخابــات 

ال�شــر�عية 2021، ب��نامــج�انتخا�ــي�طمــوح�وواق�ــ��يجســد�التعاقــد�املتجــدد�مــع�املغار�ــة�لر�ــح�رهــان��عبئــة�وطنيــة�مــن�أجــل 

��ضة�شاملة����هذه�العشر�ة�املفصلية�من�تار�خ�الشعب�املغر�ي.
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االنتخابية��تخاصة�لالستحقاقا�مية�أيو���حزب�العدالة�والتنمية�إيمانا�منھ�بمبدأ�ر�ط�املسؤولية�باملحاسبة،�

أو�سابقة،�والية�وال��ملا�ي�وال��ا�ي�لبوصف�ا���ظة�ديمقراطية�متم��ة،�سواء�من�خالل�تقديم�حصيلة�العمل�ا���ومي�

� �انتخابية �برامج �اق��اح �خالل �من �واملواطن�نتؤسس �املواطنات �مع �جديد �لتعاقد ،� �العام لوالية�مؤطر�لتدب���الشأن

 الحقة.

�اليومو  �ل�شر�عيات �االنتخا�ي �برنامجھ �والتنمية �العدالة �حزب �يقدم ��شروط�2021، �ال�امل �وعيھ �موقع �من ،

ت��يل��أن��ع��ض�والتحديات�املتوقع،�ختلف�اإلم�انات�املتوفرةملوإم�انات�وإكرا�ات�التدب���ا���ومي،�وإدراكھ�العميق�

� �الك��ى �الر�انات �ذلك ��� �مراعيا �ال��نامج، ��ذا �مضام�ن �يضع�وتنفيذ �نو�� �إلنجاز�إصالح �جميعا �تحدو�املغار�ة ال��

 املغرب����مصاف�الدول�الصاعدة.�

��إن ��وفيدا��زب �بجائحة �املرتبطة �الرا�نة �الظروف �ظل ��� �وخاصة ،���19�� ��عد�ا، �التطلعات�وما ��م

��ع��ا�أو�غ���املعّ���ع��ا،�مما�يفرض� بذل��،الوط���وال��ا�ي�،لعامالشأن�ا�دبر م�ع��الشعبية�واملطالب�االجتماعية،�املع�َّ

بناء�املسا�مة����و مضطرد،��انتقال�ديمقراطي�وحقو���تحقيقس�ثمار�الفرص�الواعدة�من�أجل�ال �املز�د�من�املج�ودات

 نظام�عادل�لتوز�ع�مت�ا���لعوائد�التنمية.�إرساءو ،�اقتصاد�تناف����غ���ر����منتج�لل��وة�ولفرص�العمل

طره�وخ��ائھ�وعموم�ھ،�معتمدا�ع���ج�ود�أنمية�ع���إعداد�مق��حات�برنامجنكب�حزب�العدالة�والتاوكعادتھ،�

االنفتاح�ع���و ،�الرائدةثم�باالستفادة�من�التجارب�الدولية�و�اس�ثمار�رصيد�تجر�تھ����تدب���الشأن�العام،�مناضليھ،�

�ت�تجھ�مختلف�املؤسسات� �ال��نامج�تجعل��،البحثية�واملدنية�من�تقار�ر�و�حوث�ودراساتالرسمية�و ما مستوفيا��ذا

 لشروط�العلمية�واملن��ية����بلورة�التداب���واإلجراءات��ش�ل�وا���ومتناسق.ل

تقييم�و�عد�سياسيا�واقتصاديا�واجتماعيا�وثقافيا�و�ي�يا�ودوليا،�،�الواقع�الوط���أ�عاد���يص�مختلف��فبعد

�العمومية �واملج�ودات �وال��امج �السياسات ،� �ع�� �آثار�ا �واملواطن�ننملواطاودراسة �ات ،� �تم �تم �ما �ترصيد من�تحقيقھ

 ستجد�من�إش�االت�وتحديات.قد��ما��وقعوت،�اختالالت�ونقائصتقو�م�ما�رصد�من�و ،�إنجازات�ومك�سبات

الفكر�ة�والتصور�ة،��ا��زب�منطلقاتال���تم����صوصية�ا�صياغة�برنامج�انتخا�ي��ع���عن���ذا�ما�أف����إ��و 

�السياسي�و  �املقار�ة �ب�ن �اختياراتزاوج �تركز�ع�� �ال�� �وم���مةو �ة �وا��ة �التقنيةأولو�ات �واملقار�ة �تركز�ع����، ال��

�والعم�� �اإلجرا�ي �البعد ��دون ، �ع�� �نحو�منطق�قائم �بالتوجھ �بل �ال��عة�القطاعية، ��� ندماج�اال و �اللتقائيةاالسقوط

 .واطنر�انات�الوطن�وطموحات�امل�ع�س�م����التعاطي�الناجع�والفعال�م،�بما�فقياأل 
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 نظام�عادل�لتوز�ع�مت�ا���لعوائد�التنمية.�إرساءو ،�اقتصاد�تناف����غ���ر����منتج�لل��وة�ولفرص�العمل

طره�وخ��ائھ�وعموم�ھ،�معتمدا�ع���ج�ود�أنمية�ع���إعداد�مق��حات�برنامجنكب�حزب�العدالة�والتاوكعادتھ،�

االنفتاح�ع���و ،�الرائدةثم�باالستفادة�من�التجارب�الدولية�و�اس�ثمار�رصيد�تجر�تھ����تدب���الشأن�العام،�مناضليھ،�

�ت�تجھ�مختلف�املؤسسات� �ال��نامج�تجعل��،البحثية�واملدنية�من�تقار�ر�و�حوث�ودراساتالرسمية�و ما مستوفيا��ذا

 لشروط�العلمية�واملن��ية����بلورة�التداب���واإلجراءات��ش�ل�وا���ومتناسق.ل

تقييم�و�عد�سياسيا�واقتصاديا�واجتماعيا�وثقافيا�و�ي�يا�ودوليا،�،�الواقع�الوط���أ�عاد���يص�مختلف��فبعد

�العمومية �واملج�ودات �وال��امج �السياسات ،� �ع�� �آثار�ا �واملواطن�ننملواطاودراسة �ات ،� �تم �تم �ما �ترصيد من�تحقيقھ

 ستجد�من�إش�االت�وتحديات.قد��ما��وقعوت،�اختالالت�ونقائصتقو�م�ما�رصد�من�و ،�إنجازات�ومك�سبات

الفكر�ة�والتصور�ة،��ا��زب�منطلقاتال���تم����صوصية�ا�صياغة�برنامج�انتخا�ي��ع���عن���ذا�ما�أف����إ��و 

�السياسي�و  �املقار�ة �ب�ن �اختياراتزاوج �تركز�ع�� �ال�� �وم���مةو �ة �وا��ة �التقنيةأولو�ات �واملقار�ة �تركز�ع����، ال��

�والعم�� �اإلجرا�ي �البعد ��دون ، �ع�� �نحو�منطق�قائم �بالتوجھ �بل �ال��عة�القطاعية، ��� ندماج�اال و �اللتقائيةاالسقوط

 .واطنر�انات�الوطن�وطموحات�امل�ع�س�م����التعاطي�الناجع�والفعال�م،�بما�فقياأل 
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 وقناعات�مبادئ
 

 املرجعية�اإلسالمية�

�يؤطر� �و�و�ما �وا��ضار�ة، �واالجتماعية �التار�خية ��و���م �بمقومات �وإل��م، �املغار�ة �من �والتنمية �العدالة حزب

مختلف�مستو�ات�عملھ،�سواء�خطھ�السيا���،�أو�تدب��ه�للشأن�العام،�أو�نضالھ�اليومي.�و�كذا،�يجعل�ا��زب�من�

�املغر�ية�املرجع �األمة �الجتماع �ضامنة �ل�و��ا �واملستقبل، �الرا�ن �تحديات �ملواج�ة �ارت�از�رؤ�تھ �محور �اإلسالمية ية

لتدب���شؤون�الدولة�ومق��حاتھ��،�ومرشدة�الختياراتھتحف���القيم�املغر�ية�وتملك�ا�وت��يل�اواستقرار�ا�واستمرار�ا����

�ا �ملعا��ة �وم�االجتماعية�اتالتفاوتو الختالالت �ل��ركي، ��ةشطة �ملباداالقتصاديو االس�ثمار�ة �ومكرسة الشفافية��ئة،

�و و  �القانون الديموقراطية �وسيادة �مؤسساتاملحاسبة �ملختلف �كذلك �ومحفزة ،�� �أجل �من �اإلم�ان�املجتمع �عبئة

 ة.تنمو��مبادرةالنخراط����أي�لال�شري�

�تم��  �ال�� �القيم �جو�ر�منظومة �اإلسالمية �املرجعية �من �االنطالق �العدالة��و�جسد ���زب �اإلصال�� املشروع

أي�إقالع�تنموي�حقيقي��و��والتنمية،�وال���ما�ف���يؤكد�ع���أولو���ا����مختلف�أوراقھ�املرجعية.�ولذلك،�فإن�منطلق

 القيم�األصيلة�للمجتمع�مثل�الصدق�واألمانة�واملصداقية�و"املعقول"�واملسؤولية�والتفا�ي����القيام�بالواجبات.�

لتبوء�الدين�اإلسالمي�موقع�الصدارة����الدستور�املغر�ي������عت���ا��زب��ذه�املرجعية�ترجمة�من�جانب�آخر،

� �أو�إطار�ال�و�ة �الذات �ع�� �ا�غالق �ودون �التمي���أو�اإلقصاء، �أش�ال �من �ش�ل �أي �دون �الروافد، �املتعددة املغر�ية

طا�ع�القداسة�ع���االج��ادات�والتقديرات�ال���قطيعة�مع�با���املرجعيات،�و�عيدا�عن�احت�ار��ذه�املرجعية�أو�إضفاء�

 يت�نا�ا�ا��زب.

� �سنة �النضا�� �مساره �بداية �منذ �السياسية، �العملية ��� �اإليجا�ي �انخراطھ �ا��زب �ترجم �رؤ�ة�1967لقد �إ�� ،

ز�سياسية�لتجاوز�اإلش�االت�ال����ع��ض�ج�ود�الدمقرطة�والتنمية�والعدالة����املغرب،�وفق�من��ية�إصالحية�ترتك

ع���التعاون�املبد�ي�والثابت�مع�املؤسسة�امللكية،�ونبذ�الصراع�والتنازع�ع���السلطة،�و�غليب�ثقافة�ا��وار�والتوافق�

والشراكة�مع�مختلف�الفرقاء�ا��ز�ي�ن�والنقابي�ن�وا��معو��ن،�ون���املراكمة�اإليجابية،�واح��ام�سنة�التدّرج،�وذلك�

معقدة�ومركبة،�تحتاج�لتظافر�ج�ود�جميع�م�ونات�الشعب�املغر�ي،�و�و�األمر�إيمانا�منھ�بأن�عملية�اإلصالح�عملية�

الذي�يقت����بناء�أجواء�من�الثقة�املتبادلة�ب�ن�مختلف�الفاعل�ن�من�أجل�التعاون�ع���معا��ة�املشا�ل�ال����عان��ا�

 املجتمع�ومواج�ة�التحديات�ال���يجا���ا�الوطن.

 الوطنية�ا��امعة:القيم�منظومة�

،�وإ���ترسيخ�2011املغار�ة�إ���التنفيذ�ا��قيقي�واألمثل�والديمقراطي�للعقد�االجتما���الذي�كرسھ�دستور��س���

قيمھ�ومرتكزاتھ،�بما�يكفل�دعما�الختيار�بلدنا�الذي�ال�رجعة�فيھ����بناء�دولة�ديمقراطية��سود�ا�ا��ق�والقانون،�

دعائم�مجتمع�متضامن،�يتمتع�فيھ�ا��ميع�باألمن�وا��ر�ة،��مرتكزا��ا�املشاركة�والتعددية�وا���امة�ا��يدة،�وإرساء
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والعدالة�االجتماعية،�ومقومات�الع�ش�الكر�م،����نطاق�التالزم�ب�ن�حقوق�وواجبات�املواطنة،�وذلك���دف��عز�ز�

 أجواء�الثقة�واملصداقية�ال����عت���أساسا�ل��ماس�الوط���والتعبئة�ا��ماعية�والتنافس�البناء.

�ذلك، �(الت��ية��ولبلوغ �الوطن �وحب �االنتماء �ِقيم �قبيل �من �األصيلة، �مجتمعنا �قيم �االس�ثمار��� وجب

والبذل�والدفاع�عن�الوحدة�الوطنية�وال��ابية)�وِقيم�الت�افل�والتضامن�(العمل�التطّو���وا����ي�واألوقاف)�وقيم�

�والو  �ا��قوق �ب�ن ـالزم �والتَّ �وا���امة، عددية، �والتَّ �(املشاركة، سامح�املواطنة �وال�َّ �واالعتدال �االنفتاح �وقيم اجبات)

واملسؤولية�والتعاون�واح��ام�القانون�والنظام�العام،�وتقدير�قيم���الوقت�والعمل�واح��ام�اآلخر�والتفا�ي����القيام�

 راقية.بالواجبات�وتدب���االختالف�بطرق�حضار�ة�

�مج �دينامية �بلورة �يقت��� �املرجوة �األ�داف �تحقيق ��� �النجاح �ع���وألن �العمل �فوجب �ايجابية، تمعية

��ذه� �غرس ��� �أساسية ��لبنة �األسرة �دور �واس��جاع �واملجالية، �االجتماعية �والعدالة �واالستقامة �العمل �قيم تقو�ة

��ل� �من �املجتم�� �السلم �وتحص�ن �واملواطنات، �املواطن�ن �كرامة �وصون �لتوف���ا��دمات، �تمكينا �وتور���ا، القيم

�اإلبد �قيم �ولدعم �دول�املخاطر، �ب�ن �متم��ة �م�انة �و�لوغ �املجتمع ��� �ا��ية �الطاقات �إلطالق �تمكينا �واالبت�ار، اع

 العالم.�

�املواطن�ن،� �مختلف �طرف �من �وتملك�ا �وإبراز�ا �إحيا��ا �إلعادة �جماعيا �مج�ودا �اليوم �تحتاج �القيم �ذه

ست��اض�ال�مم�وللعمل�الوط���وت��يل�ا�من�طرف�مختلف�املؤسسات،�وتور���ا�لألجيال�الالحقة�بما�يجعل�ا�رافعة�ال 

�التح��� �ثقافة �ل���� �الضروري �ا��ماس �وإذ�اء �وتوج���ا، �ا���ود �وتجميع �و�عز�ز�ا، �الثقة �ولزرع ا��ما��،

�والعدمية� �السلبية �وتنا�ض �بالواجبات، �بال��وض �ا��قوق �ممارسة �ف��ا �تتالزم �ال�� �املل��مة، �واملواطنة باملسؤولية

حوالت�املجتمعية�العاملية�تا�ل�واالنتظار�ة،�وخاصة����ظل�ال�اد�والعمل�مقابل�ثقافة�التو و�عيد�االعتبار�لثقافة�االج�

لتبلور�تحول�بات��عتمل����العمق����املجتمع�املغر�ي،�و�و�التحول�الثقا���واالتصا��،�الذي�ي�اد�ال���تم�د�الطر�ق�

 .يخ��ق�مجمل�الكيان�االجتما���بممارساتھ�األخالقية�وقواعده�السلوكية

 ل��زبالعرض�السيا����

��عز�زو �شاملة�تنميةتحقيق�ل�كمدخل�السيا����املناخ�تحس�نما�ف���حزب�العدالة�والتنمية�يؤكد�ع���ضرورة�

�للمغرب�الدو���اإلشعاع �للناخب�ن�ا��ر�التعب���باح��ام�الشعبية�اإلرادة�اح��ام�خالل�من، �دولة�بناء�واستكمال،

،���ا�املنوطة�األدوارضطلع�بت�ح���استقاللي��ا�واح��ام�السياسية�األحزاب�تقو�ةو ،�والقانون �ا��ق��سود�ا�ديموقراطية

�العمومية�السياسات�تقييم����ال��ملان�دور ��عز�زو  �وتحس�ن�الدولة��يا�ل�لتحديث�كرافعة�ا���و�ة�دور �فعيلتو ،

 �.املواطن�شؤون�تدب������املنتخبة�املجالس�دور �ترسيخو ،�ال��ابية�ا���امة

� ��العرض�تطور و�كذا �ل��زب �السيا��� �ع���ثالثة �األخ��ة �العشر�ة �تم��تخالل �شعار��مراحل، �ب�ب�� أوال�ما

�20وا��راك�الشبا�ي���ركة��حركة�الر�يع�الديمقراطي����املنطقة�انبعاثوذلك�ع���إثر�،�االستقرار"�ر طاإ"اإلصالح����

مثل����"منا�ضة�االس�بداد�وم�افحة�الفساد".�ثم�املت�2011شعار�انتخابات��،����ذا�السياق�،وتبلور �.ف��اير����املغرب

�مؤتمر� ��عد �ملا �الثانية �املرحلة ���ب�ب��2012تم��ت �تحت �أطروحة �ا��زب �البناء��شراكة«شعار: �أجل �من فعالة
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مختلف�مستو�ات�عملھ،�سواء�خطھ�السيا���،�أو�تدب��ه�للشأن�العام،�أو�نضالھ�اليومي.�و�كذا،�يجعل�ا��زب�من�
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�ا �ملعا��ة �وم�االجتماعية�اتالتفاوتو الختالالت �ل��ركي، ��ةشطة �ملباداالقتصاديو االس�ثمار�ة �ومكرسة الشفافية��ئة،

�و و  �القانون الديموقراطية �وسيادة �مؤسساتاملحاسبة �ملختلف �كذلك �ومحفزة ،�� �أجل �من �اإلم�ان�املجتمع �عبئة
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�تم��  �ال�� �القيم �جو�ر�منظومة �اإلسالمية �املرجعية �من �االنطالق �العدالة��و�جسد ���زب �اإلصال�� املشروع

أي�إقالع�تنموي�حقيقي��و��والتنمية،�وال���ما�ف���يؤكد�ع���أولو���ا����مختلف�أوراقھ�املرجعية.�ولذلك،�فإن�منطلق

 القيم�األصيلة�للمجتمع�مثل�الصدق�واألمانة�واملصداقية�و"املعقول"�واملسؤولية�والتفا�ي����القيام�بالواجبات.�

لتبوء�الدين�اإلسالمي�موقع�الصدارة����الدستور�املغر�ي������عت���ا��زب��ذه�املرجعية�ترجمة�من�جانب�آخر،

� �أو�إطار�ال�و�ة �الذات �ع�� �ا�غالق �ودون �التمي���أو�اإلقصاء، �أش�ال �من �ش�ل �أي �دون �الروافد، �املتعددة املغر�ية

طا�ع�القداسة�ع���االج��ادات�والتقديرات�ال���قطيعة�مع�با���املرجعيات،�و�عيدا�عن�احت�ار��ذه�املرجعية�أو�إضفاء�

 يت�نا�ا�ا��زب.

� �سنة �النضا�� �مساره �بداية �منذ �السياسية، �العملية ��� �اإليجا�ي �انخراطھ �ا��زب �ترجم �رؤ�ة�1967لقد �إ�� ،

ز�سياسية�لتجاوز�اإلش�االت�ال����ع��ض�ج�ود�الدمقرطة�والتنمية�والعدالة����املغرب،�وفق�من��ية�إصالحية�ترتك

ع���التعاون�املبد�ي�والثابت�مع�املؤسسة�امللكية،�ونبذ�الصراع�والتنازع�ع���السلطة،�و�غليب�ثقافة�ا��وار�والتوافق�

والشراكة�مع�مختلف�الفرقاء�ا��ز�ي�ن�والنقابي�ن�وا��معو��ن،�ون���املراكمة�اإليجابية،�واح��ام�سنة�التدّرج،�وذلك�

معقدة�ومركبة،�تحتاج�لتظافر�ج�ود�جميع�م�ونات�الشعب�املغر�ي،�و�و�األمر�إيمانا�منھ�بأن�عملية�اإلصالح�عملية�

الذي�يقت����بناء�أجواء�من�الثقة�املتبادلة�ب�ن�مختلف�الفاعل�ن�من�أجل�التعاون�ع���معا��ة�املشا�ل�ال����عان��ا�

 املجتمع�ومواج�ة�التحديات�ال���يجا���ا�الوطن.

 الوطنية�ا��امعة:القيم�منظومة�
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والعدالة�االجتماعية،�ومقومات�الع�ش�الكر�م،����نطاق�التالزم�ب�ن�حقوق�وواجبات�املواطنة،�وذلك���دف��عز�ز�

 أجواء�الثقة�واملصداقية�ال����عت���أساسا�ل��ماس�الوط���والتعبئة�ا��ماعية�والتنافس�البناء.

�ذلك، �(الت��ية��ولبلوغ �الوطن �وحب �االنتماء �ِقيم �قبيل �من �األصيلة، �مجتمعنا �قيم �االس�ثمار��� وجب

والبذل�والدفاع�عن�الوحدة�الوطنية�وال��ابية)�وِقيم�الت�افل�والتضامن�(العمل�التطّو���وا����ي�واألوقاف)�وقيم�

�والو  �ا��قوق �ب�ن ـالزم �والتَّ �وا���امة، عددية، �والتَّ �(املشاركة، سامح�املواطنة �وال�َّ �واالعتدال �االنفتاح �وقيم اجبات)

واملسؤولية�والتعاون�واح��ام�القانون�والنظام�العام،�وتقدير�قيم���الوقت�والعمل�واح��ام�اآلخر�والتفا�ي����القيام�

 راقية.بالواجبات�وتدب���االختالف�بطرق�حضار�ة�

�مج �دينامية �بلورة �يقت��� �املرجوة �األ�داف �تحقيق ��� �النجاح �ع���وألن �العمل �فوجب �ايجابية، تمعية

��ذه� �غرس ��� �أساسية ��لبنة �األسرة �دور �واس��جاع �واملجالية، �االجتماعية �والعدالة �واالستقامة �العمل �قيم تقو�ة

��ل� �من �املجتم�� �السلم �وتحص�ن �واملواطنات، �املواطن�ن �كرامة �وصون �لتوف���ا��دمات، �تمكينا �وتور���ا، القيم

�اإلبد �قيم �ولدعم �دول�املخاطر، �ب�ن �متم��ة �م�انة �و�لوغ �املجتمع ��� �ا��ية �الطاقات �إلطالق �تمكينا �واالبت�ار، اع

 العالم.�

�املواطن�ن،� �مختلف �طرف �من �وتملك�ا �وإبراز�ا �إحيا��ا �إلعادة �جماعيا �مج�ودا �اليوم �تحتاج �القيم �ذه

ست��اض�ال�مم�وللعمل�الوط���وت��يل�ا�من�طرف�مختلف�املؤسسات،�وتور���ا�لألجيال�الالحقة�بما�يجعل�ا�رافعة�ال 

�التح��� �ثقافة �ل���� �الضروري �ا��ماس �وإذ�اء �وتوج���ا، �ا���ود �وتجميع �و�عز�ز�ا، �الثقة �ولزرع ا��ما��،

�والعدمية� �السلبية �وتنا�ض �بالواجبات، �بال��وض �ا��قوق �ممارسة �ف��ا �تتالزم �ال�� �املل��مة، �واملواطنة باملسؤولية

حوالت�املجتمعية�العاملية�تا�ل�واالنتظار�ة،�وخاصة����ظل�ال�اد�والعمل�مقابل�ثقافة�التو و�عيد�االعتبار�لثقافة�االج�

لتبلور�تحول�بات��عتمل����العمق����املجتمع�املغر�ي،�و�و�التحول�الثقا���واالتصا��،�الذي�ي�اد�ال���تم�د�الطر�ق�

 .يخ��ق�مجمل�الكيان�االجتما���بممارساتھ�األخالقية�وقواعده�السلوكية

 ل��زبالعرض�السيا����

��عز�زو �شاملة�تنميةتحقيق�ل�كمدخل�السيا����املناخ�تحس�نما�ف���حزب�العدالة�والتنمية�يؤكد�ع���ضرورة�

�للمغرب�الدو���اإلشعاع �للناخب�ن�ا��ر�التعب���باح��ام�الشعبية�اإلرادة�اح��ام�خالل�من، �دولة�بناء�واستكمال،

،���ا�املنوطة�األدوارضطلع�بت�ح���استقاللي��ا�واح��ام�السياسية�األحزاب�تقو�ةو ،�والقانون �ا��ق��سود�ا�ديموقراطية

�العمومية�السياسات�تقييم����ال��ملان�دور ��عز�زو  �وتحس�ن�الدولة��يا�ل�لتحديث�كرافعة�ا���و�ة�دور �فعيلتو ،

 �.املواطن�شؤون�تدب������املنتخبة�املجالس�دور �ترسيخو ،�ال��ابية�ا���امة

� ��العرض�تطور و�كذا �ل��زب �السيا��� �ع���ثالثة �األخ��ة �العشر�ة �تم��تخالل �شعار��مراحل، �ب�ب�� أوال�ما

�20وا��راك�الشبا�ي���ركة��حركة�الر�يع�الديمقراطي����املنطقة�انبعاثوذلك�ع���إثر�،�االستقرار"�ر طاإ"اإلصالح����

مثل����"منا�ضة�االس�بداد�وم�افحة�الفساد".�ثم�املت�2011شعار�انتخابات��،����ذا�السياق�،وتبلور �.ف��اير����املغرب

�مؤتمر� ��عد �ملا �الثانية �املرحلة ���ب�ب��2012تم��ت �تحت �أطروحة �ا��زب �البناء��شراكة«شعار: �أجل �من فعالة
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رغم�الصعو�ات�والعراقيل�،�،�فقد�تم��ت�املرحلة�بتقييم�إيجا�ي�للتجر�ة�ا���ومية�ل��زب2016.�أما��عد�"الديمقراطي

�اصط ���اال�� �دمت �االق��اع، �صناديق �الصادر�عن �و�و�التقييم �االنتخابات، �نتائج ��� �التحكم �محاوالت ����وإخفاق

�االنتخابا �متتاليت�ن: �انتخاب�ت�ن ��تمحطت�ن �لسنة �2015ا��ماعية �لسنة �ال�شر�عية �واالنتخابات �حقق��2016، حيث

�املغر�ية �السياسة �ا��ياة ��� �غ���مسبوقة �نتائج �ا��زب .� ��ذكما �"توج�ات�تم��ت �ورقة �ع�� �باملصادقة �املرحلة ه

،�كما�تم��ت�بتقدم�وا������مجال�تدب���ا��زب�"مواصلة�البناء�الديمقراطي"واختيارات�املرحلة"�ال���اعتمدت�اختيار�

اإلنصات�"لشعار��،من�خالل�موقعھ����ا���ومة�،ا��زب���ب��وخاصة�ع���مستوى�املدن�الك��ى،�و ،�للشأن�ا��ما��

 .�"واالنجاز

�واليوم �العشر�ة��ذه�خالل�ل��زب�السياسية�للمشاركة�العام�التقييم�و�عد، �من�للوطن�حققھ�ملا�و�النظر،

�والتدب��ي �واملؤسسا�ي�واالجتما���واالقتصادي�السيا����الصعيد�ع���مك�سبات �ما��تحدياتالو �كرا�اتولإل، ال��

�� �ا��امع�العنوان�ول ح�يتمحور �للمرحلة�سيا���ال�العرض�فإن�،الديمقراطي�واالنتقال�التنمو�ة�املس��ة�عوق زالت

�و�ذا،�وا��قوقية"�واالجتماعية�االقتصادية�اإلصالحات�مسار�و�عز�ز�الديمقراطي�االختيار�لتحص�ن�"جميعا�:�التا��

�إقصا�ي�نزوع�أي�دون ،�بھ�االل��ام�ومواصلة،�اإلصالح����الشراكة�خيار�لتعز�ز�معا�الصمود�ضرورة�إ���يحيل�الشعار

�مسار����ك�سباتو�عز�ز�امل�الديمقراطي�االختيار�تحص�ن�أجل�من�بالوطن�ا��ية�القوى �جانب�إ���والعمل،����يم�أو

�ببالدنا�وا��قو���الديمقراطي�البناء �ال، ����ديداتومواج�ة�مختلف �نتحمل��وننا�ورغم�ديمقراطي.�بن�وص�تنذرال��

�ببالدنا�ا��ا���الوضع����املسؤولية�من�جزءا �عن�لن�وصا�حاوالتم�ضد�للوقوف�النضال����تمرس�س�حز�نا�فإن،

 .وا��قوقية�واالجتماعية�االقتصادية�اإلصالحات�مسار�تعز�زاألسا����ل�دخلامل�باعتباره�،الديمقراطي�االختيار

�كدنؤ و ،�املرحلة��ذه�خالل�تحققت�ال���اتبملك�سوا�ا���ومي�التدب���حصيلة��ستحضر�فإننا،�أخرى �ج�ة�من

�ال��وة�إنتاج�مجال����ا��صاص�لتجاوز �صالحاتاإل �مواصلة�ضرورة�ع�� ،�واملجالية�االجتماعية�العدالة�و�عز�ز،

 القانون.�إنفاذ�ع���القائم�ن�لدى�خصوصا،�اإل�سان���قوق �الوطنية�ا��ماية�منظومة�فعالية�وضمان

 من��ية�إعداد�ال��نامج�االنتخا�ي�ل��زب

دى�الف��ة�املمتدة�منذ�ر�ع�قرن�تقر�با،�تمكن�حزب�العدالة�مع�توا���مشار�اتھ����االستحقاقات�ال�شر�عية�ع���م

 والتنمية�من�تطو�ر�من��ية�صياغة�برامجھ�االنتخابية�باعتماد�طرق�مبتكرة�ومقار�ة�مت�املة،�ترتكز�ع���أر�عة�أعمدة:

�الطاقات�� • �من �املستمدان �النضا�� �والنفس �االق��احية �القوة ��� �املن��ية �ل�ذه �األول �العمود يتجسد
كفاءات�الداخلية�ال���يزخر���ا�ا��زب؛�حيث�تم�االشتغال��ش�ل�مبكر����إطار�فرق�عمل�موضوعاتية،�تم�وال

�االنتخا�ي� �لل��نامج �الرئ�سية �واملحاور �األ�داف ��شأن �وا��ة �واختيارات �مدروس �تصور �ع�� �بناء فرز�ا
� �بإصدار�ا��زب �األخ��تان �الس�تان �تم��ت �وقد �أل امل�شود. �بال��نامج�ع�ةمرجعي�اتمذكر ر�ع �وثيقة �صلة ��

�شأن��ا��زب�االنتخا�ي:�األو������مذكرة�ا��زب�املتعلقة�بالنموذج�التنموي�ا��ديد،�والثانية�تتعلق�بمق��حات
،�والثالثة�تتعلق�بالعرض�السيا����ل��زب����املرحلة�الرا�نة،�أما�الرا�عة�19مواج�ة�تداعيات�جائحة��وفيد�

 و���والسيا���.فتخص�مبادرة�ا��زب����املجال�ا��ق
�قيادة�العمل� • ��� �ا��زب �لتجر�ة �ال�ام �اس�ثمار�الرصيد ��ذه�املن��ية�إ�� ��� �الثا�ي ا���ومي���س�ند�العمود

�ف �متتاليت�ن. �ال�املواليت�ن �العامل ��ذه���ذا �صلب ��� �ا���ومي �العمل �حصيلة �تقييم �وضع �الالزم �من جعل
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�املن��ية �عنصرا �التقييم �باعتبار�ذلك ��امفيد، �تجو�د �االنتخا�ي�� �وتطو�ر�ال��نامج �إ�� �إضافة �اس�ثمار�، أن
اق��اح�تداب���وإجراءات�غاي��ا�ترصيد�اإلنجازات�رصيد�التدب���املباشر�للشأن�العام�يمكن،�من�ج�ة�أو��،�من�

واالختالالت،�ومن�ج�ة�ثانية،�يمنح�ال��نامج�االنتخا�ي�واإلجراءات�املق��حة�فيھ�جرعة��امة�وتدارك�التع��ات�
 .لإلنجاز�واقعية�والقابليةمن�ال

• �� �والتقار�ر �الدراسات �مختلف �من �املث�� �االستفادة �ع�� �ا��رص ��� �الثالث �العمود االس�شرافية�يتج��
�إ���االست�ناس�بمجموعة�من�املمارسات،�وكذا�الس���والتقييمية�املرجعية�الصادرة�عن��يئات�وطنية�ودولية

�امل�ا��يدة�الدولية �الدراسات ��عض �من �ال�املستمدة �من �لعدد �ا��زب ���ا �قام �ال�� �قارنة �أو�اال �امج نتخابية
 بدول�مختلفة؛��ومية�ا�
اس��دفت��ش�ل�خاص�االستفادة�من�تجر�ة��آليات��شاور�ةيرتكز�العمود�الرا�ع�ل�ذه�املن��ية�ع���اعتماد��� •

�اس �ف��ا �يتم �موضوعاتية �دراسية �ورشات �خالل �من �إما �وذلك �ا��زب، �خارج �من �ا����اء �من �أ�م�عدد تقراء
وفق�من��ية�محددة�تبدأ�بال���يص�وت�ت����عرض�،�املق��حات�والتداب���ال���يق��ح�ا�ا����اء�واملتخصصون 

�ألطر�وخ��اء� �التنمية �منتدى �نظم�ا �ال�� �العلمية �والندوات �اللقاءات �خالل �من �وإما �األولو�ة؛ �ذات اإلجراءات
،�وال���تناولت�عددا�من�املوضوعات�واقتصادي�نفاعل�ن�اجتماعي�ن�و �نا��زب�بمشاركة�أ�اديمي�ن�متخصص�

 العمومية.�تاملرتبطة�بتدب���السياسا
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رغم�الصعو�ات�والعراقيل�،�،�فقد�تم��ت�املرحلة�بتقييم�إيجا�ي�للتجر�ة�ا���ومية�ل��زب2016.�أما��عد�"الديمقراطي

�اصط ���اال�� �دمت �االق��اع، �صناديق �الصادر�عن �و�و�التقييم �االنتخابات، �نتائج ��� �التحكم �محاوالت ����وإخفاق

�االنتخابا �متتاليت�ن: �انتخاب�ت�ن ��تمحطت�ن �لسنة �2015ا��ماعية �لسنة �ال�شر�عية �واالنتخابات �حقق��2016، حيث

�املغر�ية �السياسة �ا��ياة ��� �غ���مسبوقة �نتائج �ا��زب .� ��ذكما �"توج�ات�تم��ت �ورقة �ع�� �باملصادقة �املرحلة ه

،�كما�تم��ت�بتقدم�وا������مجال�تدب���ا��زب�"مواصلة�البناء�الديمقراطي"واختيارات�املرحلة"�ال���اعتمدت�اختيار�

اإلنصات�"لشعار��،من�خالل�موقعھ����ا���ومة�،ا��زب���ب��وخاصة�ع���مستوى�املدن�الك��ى،�و ،�للشأن�ا��ما��

 .�"واالنجاز

�واليوم �العشر�ة��ذه�خالل�ل��زب�السياسية�للمشاركة�العام�التقييم�و�عد، �من�للوطن�حققھ�ملا�و�النظر،

�والتدب��ي �واملؤسسا�ي�واالجتما���واالقتصادي�السيا����الصعيد�ع���مك�سبات �ما��تحدياتالو �كرا�اتولإل، ال��

�� �ا��امع�العنوان�ول ح�يتمحور �للمرحلة�سيا���ال�العرض�فإن�،الديمقراطي�واالنتقال�التنمو�ة�املس��ة�عوق زالت

�و�ذا،�وا��قوقية"�واالجتماعية�االقتصادية�اإلصالحات�مسار�و�عز�ز�الديمقراطي�االختيار�لتحص�ن�"جميعا�:�التا��

�إقصا�ي�نزوع�أي�دون ،�بھ�االل��ام�ومواصلة،�اإلصالح����الشراكة�خيار�لتعز�ز�معا�الصمود�ضرورة�إ���يحيل�الشعار

�مسار����ك�سباتو�عز�ز�امل�الديمقراطي�االختيار�تحص�ن�أجل�من�بالوطن�ا��ية�القوى �جانب�إ���والعمل،����يم�أو

�ببالدنا�وا��قو���الديمقراطي�البناء �ال، ����ديداتومواج�ة�مختلف �نتحمل��وننا�ورغم�ديمقراطي.�بن�وص�تنذرال��

�ببالدنا�ا��ا���الوضع����املسؤولية�من�جزءا �عن�لن�وصا�حاوالتم�ضد�للوقوف�النضال����تمرس�س�حز�نا�فإن،

 .وا��قوقية�واالجتماعية�االقتصادية�اإلصالحات�مسار�تعز�زاألسا����ل�دخلامل�باعتباره�،الديمقراطي�االختيار

�كدنؤ و ،�املرحلة��ذه�خالل�تحققت�ال���اتبملك�سوا�ا���ومي�التدب���حصيلة��ستحضر�فإننا،�أخرى �ج�ة�من

�ال��وة�إنتاج�مجال����ا��صاص�لتجاوز �صالحاتاإل �مواصلة�ضرورة�ع�� ،�واملجالية�االجتماعية�العدالة�و�عز�ز،

 القانون.�إنفاذ�ع���القائم�ن�لدى�خصوصا،�اإل�سان���قوق �الوطنية�ا��ماية�منظومة�فعالية�وضمان

 من��ية�إعداد�ال��نامج�االنتخا�ي�ل��زب

دى�الف��ة�املمتدة�منذ�ر�ع�قرن�تقر�با،�تمكن�حزب�العدالة�مع�توا���مشار�اتھ����االستحقاقات�ال�شر�عية�ع���م
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�املن��ية �عنصرا �التقييم �باعتبار�ذلك ��امفيد، �تجو�د �االنتخا�ي�� �وتطو�ر�ال��نامج �إ�� �إضافة �اس�ثمار�، أن
اق��اح�تداب���وإجراءات�غاي��ا�ترصيد�اإلنجازات�رصيد�التدب���املباشر�للشأن�العام�يمكن،�من�ج�ة�أو��،�من�
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• �� �والتقار�ر �الدراسات �مختلف �من �املث�� �االستفادة �ع�� �ا��رص ��� �الثالث �العمود االس�شرافية�يتج��
�إ���االست�ناس�بمجموعة�من�املمارسات،�وكذا�الس���والتقييمية�املرجعية�الصادرة�عن��يئات�وطنية�ودولية
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 بدول�مختلفة؛��ومية�ا�
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وفق�من��ية�محددة�تبدأ�بال���يص�وت�ت����عرض�،�املق��حات�والتداب���ال���يق��ح�ا�ا����اء�واملتخصصون 

�ألطر�وخ��اء� �التنمية �منتدى �نظم�ا �ال�� �العلمية �والندوات �اللقاءات �خالل �من �وإما �األولو�ة؛ �ذات اإلجراءات
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 ستجداتوامل�واالنتقاالت�التحوالت
 

بلدنا��ع�ش�ثالثة�تحوالت،�تفاعلت�مع�ثالثة�است�تاج��ون�إ���دفعنا�ي�الوط���الواقع�أ�عاد�مختلف����يص�إن

 ات.انتقاالت،�وطرأت�عل��ا�ثالثة�مستجد

 التحوالت

�مداخل�ع���اآلن�نفس����ومؤثرة�م�سارعة�تحوالت�ةثالث�خضم�����ع�ش�واملغرب�ودعنا�ا�ال���العشر�ة�ان��ت

 .ثقا��ال�والبعد،�جا��امل�والبعد،�ديمغرا��ال�البعد�التحوالت��ذه�طالتقد�و �العمومية.�سياساتھ�ومخرجات

 تحول�ديمغرا���وجي��
�سوق �ولوج�وصعو�ة،�الّتمدرس�مدة�مددوت،�الزواج�سن�تأّخر�قبيل�من،�الع�ش�تقاليد�من�العديد�تقّلب�سفرأ

�ال��بية�بقضايا�املتعلقة�التنمو�ة�وال��امج�العمومية�السياسات�ملختلف�تحديات��ش�ل�زالت�ال�تبعاتعن�،�الشغل

�العشر�ة�بداية�قبل�ح���املغرب�عرف�ا�التحوالت��ذه�واملدنية.�السياسية�والت�شئة�االجتما���واإلدماج�وال�شغيل

 ا��الية.

 تحول�ترا�ي�ومجا��
�مت�ا���غ���توز�ع�و��،�ساكنةلا�ثل����ستضيفال���أ��ت��املدن���اذبية�مضطرد�ارتفاع����التحول ��ذا�يتمثل

،�املجال�وتدب��،�ال��اب�إعداد�بح�امة�مرتبطة�تحديات�يطرح�ما�و�و،�اململكة�ج�ات�مختلف�ب�ن�وأ�شط��م�للس�ان

�من�يقابل�ا�ما�إ���إضافة،�والتنافسية�اإلنتاجية�األ�شطة�وتوز�ع�ومواكبة�وتنظيم،�للمدن�املوج�ة�سياساتال��لورةو 

 �القروي.�املجال�بمستقبل�متعلقة�إش�االت

 تحول�ثقا���واتصا��
�حول ت�العال���ومنطق�ا�ا��ديثة�ا��ياة�س��ورات�و��ن�للمغار�ة�والقيمية�املرجعية�املنظومة�ب�ن�تفاعلال�عن�نتج

�وتحول ،�الفردا�ي�ال��وع�مظا�ر��عض�تنامت�حيث،�السلوكية�وقواعده�األخالقية�بممارساتھ�املغر�ي�املجتمع�شمل

�أثرت�ال���التحوالت�و��،�واالحتياجات�الرغبات�نع�التعب���طرق �و�غ��ت،�واملستقبل�الواقع�مع�والتفاعل�الف�م�نمط

�َتمو �واألسر�ة�االجتماعية�العالقات�ع�� �مستو�ات �الوطنية�ال�و�ةثل ،� ��رغموذلك �تقديرب�املغار�ة�أغلبتمسك

�ع���يؤثر�أن�شأنھ�من�ما�و�و،�املتجذرة�والقيم�األصيلة�املفا�يم�إ���املس�ندين�االجتما���والتآزر �األسري �التضامن

 .العمومية�سياساتال�مجمل

 االنتقاالت

�ةثالث�البالد�ش�دت،�تمخضت�ع��ا�ال���تحدياتال�����لة�سعيا�مع�ا�و�التفاعل�بل،�التحوالت��ذه�مع�باملوازاة

�ومتع��ة�بطيئة�انتقاالت �بلور��ا����سا�مت�ال���تحوالتال�و��ن�بي��ا�زمنية�فروق�مع، �ع���أثرت�ال���الفروق�و��،

�واإلجابات��نجاع��ا �اإلنجازات �مستوى �تباطؤ�ع�� �مقابل ��� �املطالبات �م�سوب �تنامي ��� �تمثلت �تنمو�ة �فجوة وخلق

 .املقدمة
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  متردد مطرد لكنھدیمقراطي  انتقال
،�إيجابيا�يبقى�الدمقرطة�ملسار�العام�املن���أن�من�بالرغمف�.��ددامل�ديمقراطيال��و�االنتقال�االنتقاالت��ذه�أول 

�و�شوش�املسار��ذا���دد�ن�وصية�ممارسات�واألخرى �الفينة�ب�ن�علينا�تطلعإذ�،�است�ناء��ش�ل�ال�عنھ�ال��اجع�فإن

�استمراره����الثقة�م�سوب�ع�� �االنتظار�ة�ي�����ما�و�و، �من ��دامةال�نوعا �التنمية�وج�ة�عن�تلقائيا�وانصرافا،

 �امل�شودة.

 لكنھ بطيء انتقال اقتصادي واعد
��االقتصادية�التوازنات�ع���ا��فاظ�إيجابيات�ب�ن�متأر���لكنھ�،واعد�اقتصادي�انتقال�وثان��ا �وتقو�ةالك��ى

�واالحت�ار�الر�ع�معاول �نقض�عراهت�اقتصاد�سلبيات�و��ن،�االقتصادية�العالقات�و�عز�ز�االس�ثماري �ا��ذب�قدرات

�إ���اإليجابية�واملالية�االقتصادية�املؤشرات�تحو�ل����يكمن�اليوم�والتحدي�امل�ي�لة.�وغ���العائلية�واالقتصاديات

 واملواطن�ن.�اطناتاملو �ع�ش�بمستوى �الر������و�س�م،�الصاعدة�الدول �نادي�لولوج�تؤ�لنا�نتائج

 ستراتیجيا-انتقال قلق للمحیط الجیو
�من�يكتنف�ا�وما�حيو�ة�ثروات�من�املنطقة�بھ�تزخر�ملا�و�النظر،�إذ،�س��اتي��ا-يو�ا��للمحيط�قلق�انتقال�وثال��ا

�سط�ل�أو�التقليدية�مصا���ا�ع���ل��فاظ�إما�ت�نافس�الدولية�القوى �من�العديد�فإن،�يةنموأ�اس��اتيجية�ر�انات

�بناء�من�ذلك��ستلزمھ�بما،�الوقت�نفس����و��ديدا�فرصة�باعتباره�املعطى��ذا�مع�التعامل�يقت����ما�و�و،�نفوذ�ا

�واس�باقية�يقظة�وطنية�ديبلوماسية �األم���املنتظم�مع�التعاون �وتجس���الشر�اء�تنو�ع�ع���حر�صة، �و�عميق،

 واإلسالمي.�العر�ي�اإلقلي���النظام����ا��ضور �عز�ز��ع���الدائم�ا��رص�مع،�واإلفر�قي�املغار�ي�االنتماءين

 تستجداامل

�واليوم �األمد�والطو�لة�املتوسطة�واالنتقاالت�التحوالت��ذه�ظل�و��، �تتم���ظرفية����2021�انتخابات�تأ�ي،

�جديد�تنموي �نموذج�ملق��ح�اإلعداد�بمسار�متعلقة�رئ�سية�سياقات�بثالث �،�ورونا�جائحة�مخلفات�مع�والتعاطي،

 �الوطنية.�القضية�ومستجدات
 

 تحدیات النموذج التنموي الجدید
ال�شك�أن�اعتماد�الدولة�املغر�ية�لنموذج�تنموي�جديد��ش�ل�متغ��ا�معت��ا�لزم�استحضاره����إعداد�وصياغة�

� �والتنمية �العدالة �وشامال�متضمنحزب �عاما �إطارا �س�ش�ل �التنموي �النموذج �اعتبار�أن �ع�� �االنتخا�ي، ا�ل��نامجھ

والثقافية��لالختيارات�الك��ى�املوج�ة�للسياسات�التنمو�ة����مختلف�املستو�ات�السياسية�واالقتصادية�واالجتماعية

 والبي�ية.�

لھ�فر�قھ��تجنداملغرب�لدورة�تنمو�ة�جديدة،�و�و�األمر�الذي��حاجةيؤكد�ع���العدالة�والتنمية�ما�ف���فحزب�

�ب �ال��ملا�ي �إعداد �سنة �معمقة ��،2013دراسة �وش�ل �امل�شود �التنموي �النموذج ��ذا �االنتخا�يالصلب �ل��زب���نامج

� �2016سنة �مفصلة�سنة �ثم�أصدر�فيھ�مذكرة ،2019� �املجال، ��ذا ��� �السامية �امللكية �ا��طابات �تفاعال�مع وال���،

 .�أمام�ال��نة�امل�لفة�بإعداد�النموذج�التنموي�ا��ديد�2020سنة��اعرض�
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�و�شوش�املسار��ذا���دد�ن�وصية�ممارسات�واألخرى �الفينة�ب�ن�علينا�تطلعإذ�،�است�ناء��ش�ل�ال�عنھ�ال��اجع�فإن

�استمراره����الثقة�م�سوب�ع�� �االنتظار�ة�ي�����ما�و�و، �من ��دامةال�نوعا �التنمية�وج�ة�عن�تلقائيا�وانصرافا،

 �امل�شودة.

 لكنھ بطيء انتقال اقتصادي واعد
��االقتصادية�التوازنات�ع���ا��فاظ�إيجابيات�ب�ن�متأر���لكنھ�،واعد�اقتصادي�انتقال�وثان��ا �وتقو�ةالك��ى

�واالحت�ار�الر�ع�معاول �نقض�عراهت�اقتصاد�سلبيات�و��ن،�االقتصادية�العالقات�و�عز�ز�االس�ثماري �ا��ذب�قدرات

�إ���اإليجابية�واملالية�االقتصادية�املؤشرات�تحو�ل����يكمن�اليوم�والتحدي�امل�ي�لة.�وغ���العائلية�واالقتصاديات

 واملواطن�ن.�اطناتاملو �ع�ش�بمستوى �الر������و�س�م،�الصاعدة�الدول �نادي�لولوج�تؤ�لنا�نتائج

 ستراتیجيا-انتقال قلق للمحیط الجیو
�من�يكتنف�ا�وما�حيو�ة�ثروات�من�املنطقة�بھ�تزخر�ملا�و�النظر،�إذ،�س��اتي��ا-يو�ا��للمحيط�قلق�انتقال�وثال��ا

�سط�ل�أو�التقليدية�مصا���ا�ع���ل��فاظ�إما�ت�نافس�الدولية�القوى �من�العديد�فإن،�يةنموأ�اس��اتيجية�ر�انات

�بناء�من�ذلك��ستلزمھ�بما،�الوقت�نفس����و��ديدا�فرصة�باعتباره�املعطى��ذا�مع�التعامل�يقت����ما�و�و،�نفوذ�ا

�واس�باقية�يقظة�وطنية�ديبلوماسية �األم���املنتظم�مع�التعاون �وتجس���الشر�اء�تنو�ع�ع���حر�صة، �و�عميق،

 واإلسالمي.�العر�ي�اإلقلي���النظام����ا��ضور �عز�ز��ع���الدائم�ا��رص�مع،�واإلفر�قي�املغار�ي�االنتماءين

 تستجداامل

�واليوم �األمد�والطو�لة�املتوسطة�واالنتقاالت�التحوالت��ذه�ظل�و��، �تتم���ظرفية����2021�انتخابات�تأ�ي،

�جديد�تنموي �نموذج�ملق��ح�اإلعداد�بمسار�متعلقة�رئ�سية�سياقات�بثالث �،�ورونا�جائحة�مخلفات�مع�والتعاطي،

 �الوطنية.�القضية�ومستجدات
 

 تحدیات النموذج التنموي الجدید
ال�شك�أن�اعتماد�الدولة�املغر�ية�لنموذج�تنموي�جديد��ش�ل�متغ��ا�معت��ا�لزم�استحضاره����إعداد�وصياغة�

� �والتنمية �العدالة �وشامال�متضمنحزب �عاما �إطارا �س�ش�ل �التنموي �النموذج �اعتبار�أن �ع�� �االنتخا�ي، ا�ل��نامجھ

والثقافية��لالختيارات�الك��ى�املوج�ة�للسياسات�التنمو�ة����مختلف�املستو�ات�السياسية�واالقتصادية�واالجتماعية

 والبي�ية.�

لھ�فر�قھ��تجنداملغرب�لدورة�تنمو�ة�جديدة،�و�و�األمر�الذي��حاجةيؤكد�ع���العدالة�والتنمية�ما�ف���فحزب�

�ب �ال��ملا�ي �إعداد �سنة �معمقة ��،2013دراسة �وش�ل �امل�شود �التنموي �النموذج ��ذا �االنتخا�يالصلب �ل��زب���نامج

� �2016سنة �مفصلة�سنة �ثم�أصدر�فيھ�مذكرة ،2019� �املجال، ��ذا ��� �السامية �امللكية �ا��طابات �تفاعال�مع وال���،

 .�أمام�ال��نة�امل�لفة�بإعداد�النموذج�التنموي�ا��ديد�2020سنة��اعرض�
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ال��نامجية،���عل�ا�السياسية�و من�مرجعياتھ�املذ�بية�والفكر�ة�وتوج�اتھ��لتنميةو�كذا�انطلق�حزب�العدالة�وا

تنموي�متجدد،�يدمج�االختيارات�االقتصادية�مع�مرجعية�قيمية��مق��حاتھ�ملشروع�نموذج�مرتكزات�ومنطلقات�لبلورة

املسؤولية�باملحاسبة،��منيعة،�و�عاقدات�اجتماعية�جامعة،�ورؤ�ة�سياسية�وا��ة،�تكرس�ال�شارك�واالندماج�ور�ط

 ليخلص�أل�م�التوج�ات�املؤطرة�الختياراتھ.،�وت��جم�االل��امات�إ���سياسات،�وتثّمن�الرأسمال�املادي�والالمادي

وقد�أكد�ا��زب����مختلف��ذه�املحطات�ع���املداخل�العامة�ملق��ح�النموذج�التنموي،�وال���تجعل�املواطنة�

ووسيل��ا�ع���حد�سواء.�وتتمثل��ذه�املداخل����تثم�ن��غاي��او �نطلق�ا�ووسيل��ام�ما�فواملواطن����صلب��ل�تنمية،�

�وت�و�ن� �الصاعدة، �الدول �مصاف ��� �املغرب �وتوط�ن �الدولة، �وتمنيع �املجتمع �وتحص�ن �إليھ، �و�عز�ز�االنتماء الوطن

 اإلم�ان�اإل�سا�ي�وتأ�يلھ،�وتمك�ن�املواطن�سياسيا�وحقوقيا�ومدنيا.�

� ��ذه �من �وتملك�ا�انطالقا �املغر�ية �تحف���القيم �ترتكز�ع�� �التنموي �للنموذج �أولو�ات �اختار�ا��زب املداخل،

�لتحديث� �كرافعة �ا���و�ة �ورش �و�سر�ع �ا��يار�الديمقراطي، �ترسيخ �خالل �من �السيا��� �املناخ �وتحس�ن وتفعيل�ا،

�للمغرب �الدو�� �و�عز�ز�اإلشعاع �ال��ابية، �ا���امة �وتحس�ن �الدولة �أك�.�يا�ل �تطو�ر�كما �ع�� �األولو�ات ��ذه دت

�ال��سانة� �تأ�يل �استكمال �خالل �من �إال �تفعيلھ �يمكن �ال �و�و�ما �اإلنجاز، �قدرات �ورفع �اإلصالح �ل�سر�ع ا���امة

 و�عز�ز�دور�املجتمع�املد�ي.��،والتقائية�السياسات�العمومية،�وإصالح�اإلدارة�القانونية�وتفعيل�ا،�وتطو�ر�نجاعة

� �وقد �األولو�ات ��ذه �و�عز�ز��األر�عش�لت �للنمو، �مصادر�جديدة �إ�� �االنتقال �لتوطيد �ا��زب �مق��حات أرضية

تنافسية�االقتصاد�الوط��،�سواء�من�خالل�توجيھ�التحف��ات�العمومية���دمة�االقتصاد�املنتج،�أو�تحر�ر�الطاقات�

الصنا��،�أو��عز�ز�إنتاجية��ال�امنة�ومحار�ة�الر�ع،�أو�دعم�التحول�ال�يك���لل�سيج�االقتصادي�ع���ال��وض�بالقطاع

وتنافسية�االقتصاد�الوط��،�أو�تطو�ر�االقتصاد�الرق���والتجارة�اإللك��ونية�وا���ومة�اإللك��ونية،�أو�دعم�اإلبداع�

�األزرق �أو�تطو�ر�االقتصاد �األخضر، �نحو�االقتصاد �أو��عز�ز�االنتقال �العل��، �االقتصاد��واالبت�ار�والبحث أو�تقو�ة

 .تضام��االجتما���وال

�يرتكز�عل��ما�،وأخ��ا �أساسي�ن �من �لھ �ال�بد �االنتقال ��ذا ��ون �ع�� �ا��زب �ال�شر�ة��.أكد �ال��وة �تثم�ن أول�ما

�و�عميم� �وتحس�ن �العل��، �والبحث �والت�و�ن �ال��بية �منظومة �إصالح �تفعيل �خالل �من �التنمية، �لتحديات لالستجابة

وثان��ما��عز�ز�العدالة�االجتماعية�واملجالية�والقطاعية،�من��،ا��دمات�ال��ية،�وتحس�ن�الولوج�للثقافة�والر�اضة

،�وسط�امل�����ال�ونبذ�التمي�� خالل�ا��د�من�الفوارق����الدخل،�ومحار�ة�الفقر�وال�شاشة،�والس���إ���ت�افؤ�الفرص�

�الط �ودعم�حصول �التحتية، �الب�يات �من �املت�افئة �واالستفادة �ال��اب، �مندمجة�إلعداد �سياسة �الفق��ة�وتنفيذ بقات

 واملتوسطة�ع���سكن�الئق.

،�والقراءة�املتمعنة�ملضامينھ،�فقد�2021و�عد�صدور�تقر�ر�ال��نة�ا��اصة�بالنموذج�التنموي���اية�ش�ر�ماي�

�الكفيلة� �اإلجراءات �اق��اح �ع�� �وحرص �املجال، ��ذا ��� �مذكرتھ �توج�ات �أغلب �التقر�ر�مع �تقاطعات �ا��زب ��ل

 أل�م�توج�ا��ا�خالل�السنوات�ا��مس�األو���املعنية���ذا�ال��نامج.�بالت��يل�الناجع�والفعال
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 �19فرص�و��ديدات�جائحة��وفيد�
بظاللھ�ع���مختلف�السياسات�ال����س�����مسبوق �غ���ل��ش�العالم�اجتاح�الذي�19��وفيد�و�اء�أن�ىيخف�ال

�القطاعات�مختلف�متفاوت��ش�ل�مست�وال���اءالو���ذا�خلف�ا�ال���لتداعياتل�ونظرا�.املقبلة�للسنوات�اعتماد�ا�يتم

�األضرار�بمعا��ة�بالت��يل�كفيلة�سياسات�بلورة�ضرور�ا�صار�فقد،�اإل�سا�ي�الع�ش�مستو�ات�ومختلف�العمومية

 .،�واالستفادة�من�الفرص�ال���أتاح�اعنھ�ترت�ت�ال��

من�خالل�مع�تداعيا��ا،��مة�والتعامل���املج�ود�الوط���لتجاوز�األز �ھ�عد�مسا�مت�ال��نامج��ذا�با��ز قد�أعد�و 

ل�تثم�ن�وترصيد�كفالذي�ي�الو�ا�ي�بالش�لاستحضار�متغ��ات�الوضع�وخ��ائھ،�و�ومنتخبيھ��ھاالنخراط�الفع���ألعضائ

�إنجازات�التجر�ة�املغر�ية����مواج�ة�وتدب��� الوضع،�واق��اح�سياسات�جديدة��سرع�من�وت��ة�خروج�البالد�من��ذا

اق��اح�ال��امج�االست��الية�ل��د�من�آثار�ا�السلبية،�،�ثم�ببالقراءة�ال��يحة�آلثار�ااعيا��ا،�وذلك�وتدواقع�األزمة�

 التوج�ات�الكفيلة�باس�ثمار�ما�يتمخض��عد�ا�من�فرص�وإم�انيات�تنمو�ة.�و 

�مع�التعامل�القدرة�ع��و �املؤسسات����الثقة�م�سوب�واخت��ت،�الوضوح�وعدم�الر�بة�مع�ا�ا��ائحة�حملتلقد�

�من�يم���ا�وما،�الطوارئ �تدب���مرحلة�إ���مباشرة�باالنتقال،�املنظومات��شعب�عن�وكشفت،�واالختالالت�التعقيدات

�املتداولة�املعلومات�وثوقية�وعدم،�ال��ديد�بطبيعة�ال�افية�الدراية�وعدم،�القب���االستعداد��غياب�مرتبطة�صعو�ات

 ان�شار�ا.�من�ل��د�مةالالز �بالتداب���اإلملام�وضعف،�ا��ائحة�حول 

��ذا��ل�من�و�الرغم �ا��ائحة�مواج�ة����بالدنا�ن��ت�فقد، ،�واستحقاق�جدارة�عن�عامليا�تنو��ا�ونالت،

�املؤسسات�ل�ل�ا��ماعية�التعبئة�إ���باس�ناد�ا �املمكنة�حدود�ا����ال�شاركية�واملقار�ة، �اس�باقية�ملكية�بقيادة،

�وحكيمة �إليجابيةا�الوطنية�الروح�عززت�ومن��ية، �انبعاثامل�الثقة�أجواء�وخلقت، �ع�� �القيم�من�مجموعة�حفزة

 املغر�ية.�لألمة�األصيلة�املجتمعية

�مذكرةا��زب��أصدر�فقد،�األزمة�تدب���ف��ات�مختلف����املق��حات�وإثراء�الوط���املنجز�ترصيد����ھمن�وإس�اما

�فصول �ثالثة�حول �تمحورت�2020�سنة�املوضوع��� �املتخذة�التداب���ترصيد�أ�مية�ع���أول�ا�يؤكد، �ثان��ا�و��تم،

�ل��ائحة�وال��بو�ة�واالجتماعية�االقتصادية�بالتداعيات ��إ���ثال��ا�و�خلص، الرافعات�و �األ�عاد�متعددة�خطةاق��اح

 املستقبل.�الس�شراف�األساسية

�رئ�س�قيادةو�،��جما���ش�ل�اشتغلت�ا���ومية�املؤسسة��ون �إن�ار�يمكن�فال،�التبخ�س�حمالت�من�و�الرغم

�العثما�ي�ر الدكتو �ا���ومة �الدين �سعد �والتداب���اإلجراءات�مختلف�جعلت�مكثفة�و�عبئة�ت�سيٍق �خالل�من،

�تلك�سواء،�امليدانية�واملق��حات�اإلش�اليات�مختلف�مع�سر�ع�تفاعل�خالل�ومن،�جامعة�رؤ�ة�ضمن�تندمج�القطاعية

 واالقتصادي.�االجتما���الدعم�بصرف�أو�الص���ا���ر�بإجراءات�املتعلقة

��كما �عال�تضام���بحس�ال��ملانية�املؤسسةعملت �وط���و�إجماع، �ومعارضة�أغلبية، �بأدوار�ا�واضطلعت،

�التعبئة����واملسا�مة،�ا��ائحة��ذه�ومعا��ة�لتدب���الالزم�القانو�ي�اإلطار�لتوف���واق��احا�ورقابة��شر�عا�الدستور�ة

 ��ا.�املرتبطة�يدانيةامل�اإلش�اليات�ملعا��ة�الضرور�ة
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ال��نامجية،���عل�ا�السياسية�و من�مرجعياتھ�املذ�بية�والفكر�ة�وتوج�اتھ��لتنميةو�كذا�انطلق�حزب�العدالة�وا

تنموي�متجدد،�يدمج�االختيارات�االقتصادية�مع�مرجعية�قيمية��مق��حاتھ�ملشروع�نموذج�مرتكزات�ومنطلقات�لبلورة

املسؤولية�باملحاسبة،��منيعة،�و�عاقدات�اجتماعية�جامعة،�ورؤ�ة�سياسية�وا��ة،�تكرس�ال�شارك�واالندماج�ور�ط

 ليخلص�أل�م�التوج�ات�املؤطرة�الختياراتھ.،�وت��جم�االل��امات�إ���سياسات،�وتثّمن�الرأسمال�املادي�والالمادي

وقد�أكد�ا��زب����مختلف��ذه�املحطات�ع���املداخل�العامة�ملق��ح�النموذج�التنموي،�وال���تجعل�املواطنة�

ووسيل��ا�ع���حد�سواء.�وتتمثل��ذه�املداخل����تثم�ن��غاي��او �نطلق�ا�ووسيل��ام�ما�فواملواطن����صلب��ل�تنمية،�

�وت�و�ن� �الصاعدة، �الدول �مصاف ��� �املغرب �وتوط�ن �الدولة، �وتمنيع �املجتمع �وتحص�ن �إليھ، �و�عز�ز�االنتماء الوطن

 اإلم�ان�اإل�سا�ي�وتأ�يلھ،�وتمك�ن�املواطن�سياسيا�وحقوقيا�ومدنيا.�

� ��ذه �من �وتملك�ا�انطالقا �املغر�ية �تحف���القيم �ترتكز�ع�� �التنموي �للنموذج �أولو�ات �اختار�ا��زب املداخل،

�لتحديث� �كرافعة �ا���و�ة �ورش �و�سر�ع �ا��يار�الديمقراطي، �ترسيخ �خالل �من �السيا��� �املناخ �وتحس�ن وتفعيل�ا،

�للمغرب �الدو�� �و�عز�ز�اإلشعاع �ال��ابية، �ا���امة �وتحس�ن �الدولة �أك�.�يا�ل �تطو�ر�كما �ع�� �األولو�ات ��ذه دت

�ال��سانة� �تأ�يل �استكمال �خالل �من �إال �تفعيلھ �يمكن �ال �و�و�ما �اإلنجاز، �قدرات �ورفع �اإلصالح �ل�سر�ع ا���امة

 و�عز�ز�دور�املجتمع�املد�ي.��،والتقائية�السياسات�العمومية،�وإصالح�اإلدارة�القانونية�وتفعيل�ا،�وتطو�ر�نجاعة

� �وقد �األولو�ات ��ذه �و�عز�ز��األر�عش�لت �للنمو، �مصادر�جديدة �إ�� �االنتقال �لتوطيد �ا��زب �مق��حات أرضية

تنافسية�االقتصاد�الوط��،�سواء�من�خالل�توجيھ�التحف��ات�العمومية���دمة�االقتصاد�املنتج،�أو�تحر�ر�الطاقات�

الصنا��،�أو��عز�ز�إنتاجية��ال�امنة�ومحار�ة�الر�ع،�أو�دعم�التحول�ال�يك���لل�سيج�االقتصادي�ع���ال��وض�بالقطاع

وتنافسية�االقتصاد�الوط��،�أو�تطو�ر�االقتصاد�الرق���والتجارة�اإللك��ونية�وا���ومة�اإللك��ونية،�أو�دعم�اإلبداع�

�األزرق �أو�تطو�ر�االقتصاد �األخضر، �نحو�االقتصاد �أو��عز�ز�االنتقال �العل��، �االقتصاد��واالبت�ار�والبحث أو�تقو�ة

 .تضام��االجتما���وال

�يرتكز�عل��ما�،وأخ��ا �أساسي�ن �من �لھ �ال�بد �االنتقال ��ذا ��ون �ع�� �ا��زب �ال�شر�ة��.أكد �ال��وة �تثم�ن أول�ما

�و�عميم� �وتحس�ن �العل��، �والبحث �والت�و�ن �ال��بية �منظومة �إصالح �تفعيل �خالل �من �التنمية، �لتحديات لالستجابة

وثان��ما��عز�ز�العدالة�االجتماعية�واملجالية�والقطاعية،�من��،ا��دمات�ال��ية،�وتحس�ن�الولوج�للثقافة�والر�اضة

،�وسط�امل�����ال�ونبذ�التمي�� خالل�ا��د�من�الفوارق����الدخل،�ومحار�ة�الفقر�وال�شاشة،�والس���إ���ت�افؤ�الفرص�

�الط �ودعم�حصول �التحتية، �الب�يات �من �املت�افئة �واالستفادة �ال��اب، �مندمجة�إلعداد �سياسة �الفق��ة�وتنفيذ بقات

 واملتوسطة�ع���سكن�الئق.

،�والقراءة�املتمعنة�ملضامينھ،�فقد�2021و�عد�صدور�تقر�ر�ال��نة�ا��اصة�بالنموذج�التنموي���اية�ش�ر�ماي�

�الكفيلة� �اإلجراءات �اق��اح �ع�� �وحرص �املجال، ��ذا ��� �مذكرتھ �توج�ات �أغلب �التقر�ر�مع �تقاطعات �ا��زب ��ل

 أل�م�توج�ا��ا�خالل�السنوات�ا��مس�األو���املعنية���ذا�ال��نامج.�بالت��يل�الناجع�والفعال
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 �19فرص�و��ديدات�جائحة��وفيد�
بظاللھ�ع���مختلف�السياسات�ال����س�����مسبوق �غ���ل��ش�العالم�اجتاح�الذي�19��وفيد�و�اء�أن�ىيخف�ال

�القطاعات�مختلف�متفاوت��ش�ل�مست�وال���اءالو���ذا�خلف�ا�ال���لتداعياتل�ونظرا�.املقبلة�للسنوات�اعتماد�ا�يتم

�األضرار�بمعا��ة�بالت��يل�كفيلة�سياسات�بلورة�ضرور�ا�صار�فقد،�اإل�سا�ي�الع�ش�مستو�ات�ومختلف�العمومية

 .،�واالستفادة�من�الفرص�ال���أتاح�اعنھ�ترت�ت�ال��

من�خالل�مع�تداعيا��ا،��مة�والتعامل���املج�ود�الوط���لتجاوز�األز �ھ�عد�مسا�مت�ال��نامج��ذا�با��ز قد�أعد�و 

ل�تثم�ن�وترصيد�كفالذي�ي�الو�ا�ي�بالش�لاستحضار�متغ��ات�الوضع�وخ��ائھ،�و�ومنتخبيھ��ھاالنخراط�الفع���ألعضائ

�إنجازات�التجر�ة�املغر�ية����مواج�ة�وتدب��� الوضع،�واق��اح�سياسات�جديدة��سرع�من�وت��ة�خروج�البالد�من��ذا

اق��اح�ال��امج�االست��الية�ل��د�من�آثار�ا�السلبية،�،�ثم�ببالقراءة�ال��يحة�آلثار�ااعيا��ا،�وذلك�وتدواقع�األزمة�

 التوج�ات�الكفيلة�باس�ثمار�ما�يتمخض��عد�ا�من�فرص�وإم�انيات�تنمو�ة.�و 

�مع�التعامل�القدرة�ع��و �املؤسسات����الثقة�م�سوب�واخت��ت،�الوضوح�وعدم�الر�بة�مع�ا�ا��ائحة�حملتلقد�

�من�يم���ا�وما،�الطوارئ �تدب���مرحلة�إ���مباشرة�باالنتقال،�املنظومات��شعب�عن�وكشفت،�واالختالالت�التعقيدات

�املتداولة�املعلومات�وثوقية�وعدم،�ال��ديد�بطبيعة�ال�افية�الدراية�وعدم،�القب���االستعداد��غياب�مرتبطة�صعو�ات

 ان�شار�ا.�من�ل��د�مةالالز �بالتداب���اإلملام�وضعف،�ا��ائحة�حول 

��ذا��ل�من�و�الرغم �ا��ائحة�مواج�ة����بالدنا�ن��ت�فقد، ،�واستحقاق�جدارة�عن�عامليا�تنو��ا�ونالت،

�املؤسسات�ل�ل�ا��ماعية�التعبئة�إ���باس�ناد�ا �املمكنة�حدود�ا����ال�شاركية�واملقار�ة، �اس�باقية�ملكية�بقيادة،

�وحكيمة �إليجابيةا�الوطنية�الروح�عززت�ومن��ية، �انبعاثامل�الثقة�أجواء�وخلقت، �ع�� �القيم�من�مجموعة�حفزة

 املغر�ية.�لألمة�األصيلة�املجتمعية

�مذكرةا��زب��أصدر�فقد،�األزمة�تدب���ف��ات�مختلف����املق��حات�وإثراء�الوط���املنجز�ترصيد����ھمن�وإس�اما

�فصول �ثالثة�حول �تمحورت�2020�سنة�املوضوع��� �املتخذة�التداب���ترصيد�أ�مية�ع���أول�ا�يؤكد، �ثان��ا�و��تم،

�ل��ائحة�وال��بو�ة�واالجتماعية�االقتصادية�بالتداعيات ��إ���ثال��ا�و�خلص، الرافعات�و �األ�عاد�متعددة�خطةاق��اح

 املستقبل.�الس�شراف�األساسية

�رئ�س�قيادةو�،��جما���ش�ل�اشتغلت�ا���ومية�املؤسسة��ون �إن�ار�يمكن�فال،�التبخ�س�حمالت�من�و�الرغم

�العثما�ي�ر الدكتو �ا���ومة �الدين �سعد �والتداب���اإلجراءات�مختلف�جعلت�مكثفة�و�عبئة�ت�سيٍق �خالل�من،

�تلك�سواء،�امليدانية�واملق��حات�اإلش�اليات�مختلف�مع�سر�ع�تفاعل�خالل�ومن،�جامعة�رؤ�ة�ضمن�تندمج�القطاعية

 واالقتصادي.�االجتما���الدعم�بصرف�أو�الص���ا���ر�بإجراءات�املتعلقة

��كما �عال�تضام���بحس�ال��ملانية�املؤسسةعملت �وط���و�إجماع، �ومعارضة�أغلبية، �بأدوار�ا�واضطلعت،

�التعبئة����واملسا�مة،�ا��ائحة��ذه�ومعا��ة�لتدب���الالزم�القانو�ي�اإلطار�لتوف���واق��احا�ورقابة��شر�عا�الدستور�ة

 ��ا.�املرتبطة�يدانيةامل�اإلش�اليات�ملعا��ة�الضرور�ة
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 متم��ة�ةح�ومي�ةتجر�
 

� ��شرف �والتنمية �العدالة �حزب ��ح�ومت�نبرئاسة �أكس�تاه �وقد �والي��ما، �استكملتا ����متتاليت�ن �معت��ة تجر�ة
إعداد��ه�من�أجلرصيد،�و�و�ما�تم�ت��التدب�ذا�أعمق�لشروط�وحي�يات�وممكنات�وتحديات��اإدرا�،�و التدب���العمومي

و�النظر��ستلزمھ�تنمية�الوطن�وتحس�ن�ظروف�ع�ش�املواطن.�واق������سياق�ما�الطموح�والنتخا�ي�ال ��نامج�ا�ذا�ال
،�فإننا�2016ك��ان�بالتصو�ت�املكثف����انتخابات��ل�ون�املغار�ة�قد�قيموا�إيجابيا�عمل�ح�ومة�األستاذ�عبد�اإللھ�بن

 .���املحطات�امل�مة����عمل�ح�ومة�الدكتور�سعد�الدين�العثما�يس��كز��نا�ع

�الفب �من �ت��مالرغم �ا�ات ��ذه ��انت �عمل�اال�� �بداية �منذ �ل�ا �عرضة �وتبخ�س���ومة �وتدل�س �عرقلة �من ،
� �و�شو�ش، ��وفيدو وت�ئ�س �بجائحة �املرتبطة �الصعبة �الظرفية �من �19-�الرغم ،� �م�مة�حققتفقد من��إنجازات

�ا���و  �برنامج�ا �املؤسسمي، �ا��وانب �وا���ات�� �امية �االقتصادية �والتنمية �ة �إذ �االجتماعية، �والسياسات أ�م�تدل
�ب �املؤشرات�املتعلقة �ا���وميت��يل �ال��نامج ��ال��امات �ع�� �أسفلھ �منذ�امل�سوطة �غ���مسبوق �اس�ثماري�عمومي ج�د

�لتدب��ه �مبتكرة �آليات �ت��يل �مع �و االستقالل، ،� �يتعلق �فيما �م��وظ �األ بتقدم �امختلف �واالوراش جتماعية�ال قتصادية

� �قطاعاأل ذات ��� �خاصة ��ال��ة�اتولو�ة، �العل�� �والبحث �والت�و�ن �ال��بية �واألسرة�ومنظومة والشغل
َنا�املغرب�من�الصمود�-ن�االستقرار�والتحسن�امل��وظ�ن�ع���مستوى�املؤشرات�املاكرو والتضامن،�ثم�إ اقتصادية�َمكَّ

 �.���سياق�جائحة��ورونا�ست�ناف�التدر����لل�شاط�االقتصاديوت�س���اال �اتأمام�األزم

وقد�حرص�حزب�العدالة�والتنمية�ع���تقديم�حصيلة�مفصلة�للعمل�ا���ومي����وثيقة�مستقلة�عن�برنامجھ�
�األوراش� �مختلف �إلتمام �املنجزات، �من �لالنطالق �كمقدمة �السياق، �بھ ��سمح �بما ��نا �م��ا �جزء �ن��ص االنتخا�ي،

واإلعالن����برنامجنا�االنتخا�ي،�عن�األوراش�األخرى�ا��ديدة،�بنفس�متجدد��عزز�امل�انة�املتم��ة�ال���نأمل�املفتوحة�
 أن�ي�بوء�ا�املغرب����املرحلة�املقبلة.

 وا���امةية�اتفيما�يتعلق�باإلصالحات�املؤسس�م�مةإنجازات�

�الاأل �ت��يل�لاستكما���ااأولو��من�ا���ومة�جعلت �و دستور وراش �ا��و�ر�ة�اإلصالحات�فيذتن�ة �ع����وال��،
 :سيما�وال،�عقود�منذ��عض�ا

�مليارات�10�تقارب�بم��انية�ل���ات�م�م�ما���دعموتوجيھ��،املتقدمة���و�ةل��القانونية�ال��سانة�كمالاست •
 ،�در�م

 ت؛ا���ا����ل���ومة�التواصلية�تالز�ارا�برنامج�وتفعيل،�وا���ات�الدولةإطالق�أول�برامج�عقود�ب�ن� •
 املواطن؛�من�قر�بةو �فعالة�إلدارة�جديداً �إطاراً ��ش�ل�والذي،�اإلداري �الالترك���ميثاق�تماداع •
�ةالعمومي�املرافق�ميثاق�اعتماد�مثل�إصالحاتو �إجراءات�عدة�خالل�من،�اإلداري �اإلصالح��سر�ع • �وإ�شاء،

�تش�ايالل�املندمج�التدب���بوابة�إطالقو �،الرقمية�التنمية�و�الة �إل ا�وتطو�ر، �وتفعيل�واعتماد�الرقميةدارة
 ؛املساطر�ت�سيط�قانون 

 ؛الفساد�مل�افحة�الوطنية�االس��اتيجية�وتنفيذ�اعتماد •
،�العرائض�تقديم���الدستوري��ا��ق�ع���يا�املؤسس�الطا�ع�إضفاء�مع�ال�شاركية�الديمقراطية�إطار��عز�ز •

 املجال.��ذا����وطنية�ابةبو �وإطالق،�املعلومات���ولوج�إال����ا��ق�قانون �ع���واملصادقة
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�اإلطار��ذا�و���.املد�ي�املجتمع�وجمعيات�السياسية�األحزاب�دور ��غفل�أن�يمكن�وال �أطلق �العدالة�حزب،

�والتحس�سية�والتواصلية�التأط��ية�واأل�شطة�املبادرات�من�كب��ة�حزمة�املواز�ة�ومنظماتھ�والتنمية �وظائفھب�قياما،

�لتحس�سوا�والتوعية�التأط������الدستور�ة �املرحلة�أسئلة�ع���والتنمو�ة�السياسية�األجو�ة�إنتاج����ا�منھس�امإو ،

 واملواطن�ن.�املناضل�ن�انتظارات�مع�والتفاعل�القرب�خالل�من�تحديا��ا�وع��

�الديمقراطية��بويءب،�ال��ا�ي�شقھ����املؤسسا�ي�البعد��عز�ز�ضرورة�ع���،املحطة��ذه�ا��زب،�خالل�وقف�كما

�جديدة�دفعة�وإعطاء،�ال��ابية�تا��ماعا�مجالس�وصالحيات�أدوار��عز�ز�ع���وا��رص،��ستحق�ا�ال���انةامل��املحلية

،�املحلية�الديمقراطية��عز�ز�مجال����منھ�ُي�تظر�ملا�اإلداري �الالتمركز�ميثاق�تفعيل�و�سر�ع،�املتقدمة�ل���و�ة�وقو�ة

�ا���وي �املستوى �ع���االس�ثمار�وتحف�� �والعمومية�اإلدار�ة�اتا��دم�جودة�ورفع، �من�القرب�منظومة�و�عز�ز،

 واملقاولة.�واملواطن�ن�املواطنات

�السياسي�ن�للفاعل�ن�امل�مة�الدستور�ة�واألدوار�الديمقراطي�لالختيار�املحوري�الدور �يؤكد��ذا��ل������������

�يكرس�كشرط،�والوساطة�التأط������انةامل��من�إياه�تخول�م�وما،�األدوار��ذه��عز�ز�إ���امل��ة�وا��اجة،�واالجتماعي�ن

�مواج�ة�من�و�مكن،�األساسية�الدستور�ة�الثوابت�كأحد�الديمقراطي�االختيار�و�جسد،�التمثيلية�املؤسسات����الثقة

 الوساطة.�مؤسسات�ومختلف�واملنتخب�ن�األحزاب�أداء�وتبخس�الختيار�ذا�ا��املساس��س��دف�محاولة��ل

 

 نا�ال��ابيةالتطور�اإليجا�ي�مللف�وحدت
انتصارات�ملف�وحدتنا�ال��ابية،�حيث�تم����يل�مفصلية����تار�خ�لقد�عرفت�ا��مس�سنوات�األخ��ة�تطورات�

�ا�ك��ى  �من �املغرب �مكنت �استعادة �استطاع�ملبادرة �فقد �وأمر�كيا. �وأورو�يا �وأفر�قيا �أمميا �األصعدة، �مختلف ع��

���رائھ �بمغر�ية �جديدة �اع��افات �ع�� �يحصل �أن �املغرب �والداخلة �العيون �بمدين�� �فتحت �حيث قنصلية��21،

�كما�تم�ترسيخ�ا��ل�املغر�ي�العادل�والدائم�املتمثل���� ،�مما�أر�ك���كم�الذا�يا�مق��حللعديد�من�الدول�الصديقة.

إضافة�إ����ون�االع��اف�األمر��ي�األخ����سيادة�املغرب�ع�����رائھ�نصر�جديد�للقضية،��ة.�ألو�ام�االنفصالي�ل�ا

 سيمكن�من�كسب�جوالت�مقبلة�����ذا�امللف�لصا���وحدتنا�ال��ابية.
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 متم��ة�ةح�ومي�ةتجر�
 

� ��شرف �والتنمية �العدالة �حزب ��ح�ومت�نبرئاسة �أكس�تاه �وقد �والي��ما، �استكملتا ����متتاليت�ن �معت��ة تجر�ة
إعداد��ه�من�أجلرصيد،�و�و�ما�تم�ت��التدب�ذا�أعمق�لشروط�وحي�يات�وممكنات�وتحديات��اإدرا�،�و التدب���العمومي
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 وا���امةية�اتفيما�يتعلق�باإلصالحات�املؤسس�م�مةإنجازات�

�الاأل �ت��يل�لاستكما���ااأولو��من�ا���ومة�جعلت �و دستور وراش �ا��و�ر�ة�اإلصالحات�فيذتن�ة �ع����وال��،
 :سيما�وال،�عقود�منذ��عض�ا

�مليارات�10�تقارب�بم��انية�ل���ات�م�م�ما���دعموتوجيھ��،املتقدمة���و�ةل��القانونية�ال��سانة�كمالاست •
 ،�در�م

 ت؛ا���ا����ل���ومة�التواصلية�تالز�ارا�برنامج�وتفعيل،�وا���ات�الدولةإطالق�أول�برامج�عقود�ب�ن� •
 املواطن؛�من�قر�بةو �فعالة�إلدارة�جديداً �إطاراً ��ش�ل�والذي،�اإلداري �الالترك���ميثاق�تماداع •
�ةالعمومي�املرافق�ميثاق�اعتماد�مثل�إصالحاتو �إجراءات�عدة�خالل�من،�اإلداري �اإلصالح��سر�ع • �وإ�شاء،

�تش�ايالل�املندمج�التدب���بوابة�إطالقو �،الرقمية�التنمية�و�الة �إل ا�وتطو�ر، �وتفعيل�واعتماد�الرقميةدارة
 ؛املساطر�ت�سيط�قانون 

 ؛الفساد�مل�افحة�الوطنية�االس��اتيجية�وتنفيذ�اعتماد •
،�العرائض�تقديم���الدستوري��ا��ق�ع���يا�املؤسس�الطا�ع�إضفاء�مع�ال�شاركية�الديمقراطية�إطار��عز�ز •

 املجال.��ذا����وطنية�ابةبو �وإطالق،�املعلومات���ولوج�إال����ا��ق�قانون �ع���واملصادقة
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 وازنةتطورات�اقتصادية�

 :ثالثة�محاور�رئ�سية����ا��انب�االقتصادي�ع��عملت�ا���ومة�

ا���و�ة�لالس�ثمار،�راكز�املإصالح�واالس�ثمار،�حيث�تم��ناخ�األعمالتعز�ز�مفيذ�إصالحات�جر�ئة�و�امة�لتن •
 اسة�الوطنية�ملناخ�األعمال،�وتفعيل�ال��ن�ا���و�ة�املوحدة�لالس�ثمار،�واعتماد�السي

• � �االس�ثمارات ��العمومية�عبئة �تنافسية �الدعم �ل�سيج �االقتصادي، �املبذولة �ا���ود �خالل �لتعز�ز من
 املتجددة؛�التحتية�والطاقات�ياتوالب��والفالحةوال�سيما�قطاعات�الصناعة�القطاعية،�االس��اتيجيات�

��دعم • �خطة �خالل �من ��ورونا �أزمة �مواج�ة ��� ��قالعإالصمود ���طموحة �لعام��حددت �املعدل �املالية قانون
 .2021وقانون�املالية�لعام��2020

 :أ�م�ا�ذه�ا���ود�أدت�إ���نتائج�ملموسة�نذكر�

 دللبال �اقتصادية-املاكرو �الوضعية�تحس�ن�مواصلة

• � �من �ا��ام �الداخ�� �الناتج ��648انتقل �سنة ��2007مليار�در�م ��1.136إ�� �سنة �بارتفا2019مليار�در�م ع�،
 ؛الف��ة���نفس��%53 ٪،�أدى�إ���ارتفاع�الناتج�الداخ���ا��ام�الفردي�ب75,4

�0020٪�خالل�الف��ة�املمتدة�ما�ب�ن��1,6،�مقابل�2017٪�سنو�ًا�منذ�سنة��0,9�سبة�الت��م��توسطبلغ�م •
 ؛2016و
 ؛19-يدأعاقتھ�الحقا�أزمة��وف�تبعھ�تحسن�مستمر،،�2012ش�د���ز�امل��انية�تد�ورًا�إ���غاية�سنة� •
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• � �ا��ز�نة �لعرفت�مديونية �بال�سبة �سنة �منذ �م��وظًا �ارتفاعًا �ا��ام �الداخ�� �أن��ستقر�2008لناتج �قبل ،

 قبل�ا��ائحة.�2019سنة��او�تغ���من���تطور�ا�إيجاب�2014انطالقًا�من�سنة�
 

• � �ب�ن �ما �املمتدة �الف��ة �خالل �حاد �تد�ور �ال��ز�التجا2008و�2002�عد �تطور �وت��ة �تباطأت ��ش�ل�، ري
 ؛2019و�2012٪����الف��ة�املمتدة�ما�ب�ن��47م��وظ،�وش�دت�الفاتورة�الطاقية�انخفاضًا�م��وظًا�ينا�ز�
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• � �ب�ن �كب��ًا �انخفاضًا �األداء �آجال �وكذا��2019و�2015عرفت �العمومية، �واملؤسسات �للمقاوالت بال�سبة

 ؛يوما�37يوما�إ����144بال�سبة�للصفقات�العمومية�وا��ماعات�ال��ابية،�من�

 
�8ش�د�عدد�املقاوالت�املحدثة�ارتفاعًا�كب��ًا�خالل�السنوات�الثالث�األخ��ة،�وذلك�بمعدل�نمو�سنوي�ينا�ز� •
 مع����يل�تباطؤ����نمو�عدد�املقاوالت�املفلسة.��؛٪

 �العمومي�س�ثمارال ل�معت���ج�د
�230�ينا�ز�مسبوق �غ���قيا����رقم����يل�مع،�األخ��ة�السنوات����كب��اً �ارتفاعاً �العمومي�االس�ثمار�ش�د •

 ؛2021�سنة�در�م�مليار

20 
 

مليار�در�م��320املغرب�من�العمالت�األجن�ية�تحسنا�مستمرا،�محققة�رقمًا�قياسيًا�يفوق��ت��لت�احتياطا •
 ؛2020من�الواردات���اية�سنة�أش�ر��8،�مكنت�من��غطية�19-بالرغم�من�أزمة��وفيد-�2020سنة�

 
٪�من�الناتج�الداخ����-9.51،�حيث�انتقل�من�2012تحسن�رصيد�ا��ساب�ا��اري��ش�ل�م��وظ�منذ�سنة� •

 .2020٪�سنة��-1,95ا��ام�إ���

 األعمال���مناخ�لتحس�ن�كب��ة�ج�ود
• �� �بـ �كب��ا �تقدمًا �املغرب �الذي�75��ل �األعمال �مؤشر�مناخ ��� �عشر�سنوات �خالل �البنك��مرتبة يصدره

 ؛2021عامليًا�سنة��50)،����أفق�االرتقاء�إ���الرتبة�53الدو��،�محققا�ثالث�أفضل�ترت�ب�إفر�قيًا�(

 
،�إ���2016و�2007مليار�در�م�ب�ن��22,6انتقل�املعدل�السنوي�لتدفقات�االس�ثمارات�األجن�ية�املباشرة�من� •

24,1�� �ب�ن �2019و�2017مليار�در�م �من �املغرب �تمكن �وقد ،� ��عادل �ما ��ذه��36جذب �من مليار�در�م
 ؛2016و�2007مليار�در�م�كمعدل�سنوي��33،�مقارنة�بـ�2017االس�ثمارات�سنو�ًا�منذ�سنة�
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��ارتفاعاً �االس�ثمار�تنفيذ��سبة�عرفت • �79�بلغت�حيثمضطردا، �2018�سنة% �ل�10�بز�ادة�أي، �قياسا %

 ؛2010

 .2007�سنة�منذ�مرات�ثالث�العامة�للم��انية�االس�ثمار�نفقات�برسم�املفتوحة�األداء�اعتمادات�تضاعفت •
الر�ط��،�املرتبطة�بتطو�ر�شب�اتصعيد�الب�يات�التحتية�والتج���ات�األساسيةاملغرب�طفرة�نوعية�ع����عرف •

� �الطر�� �و�ش�يد �املختلفة، �و�عز�ز�ب��املوا�ئ �االس��اتيجية، ��الك��ى ����املطارات �االس�ثمارات �و�سر�ع الدولية،
 الطاقات�املتجددة،�وكذا�املوارد�املائية.

 ا��ائحة�أمام��س���صمود،�مع�ال�شغيلل�مجا����ملموسة�نتائج
���مجال�ال��وض��2021و�2017من�تحديد�معالم�العمل�ا���ومي�ب�ن��مخطط�ال��وض�بال�شغيللقد�مكن�

� �حيث �للمخطط�اعتمدبال�شغيل، �التنفيذي �لل�شغيل��فعلتو �،"ممكن"�ال��نامج �الوزار�ة �ال��نة �مرة ألول
 :2020�متم�إ���تحقيق�النتائج�التالية���و�و�ما�أس�م�،�"�شغيلبال���وضاملخطط�الوط���لل"بع�ت��يل�كآلية�لت�

 �)؛2019-�2017(�شغل�منصب�660.000�حوا���إحداث� -
 ل؛العم�عن�باحث�770.000�من�أز�د��شغيل�قابلية�تحس�ن -
 �؛العمل�عن�باحث�406.000�من�أز�د�إدماج� -
 مقاولة؛�13.000�حوا���إحداث�مواكبة� -
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�ال��ام�إنجاز�وت��ة�تطو�ر • +)� �لل�شغيل �ال�شيطة �من�٪)10ج �أز�د �حيث�استفاد شاب�من��ذه��145.000،
 .2017٪�مقارنة��سنة�35،�أي�بارتفاع�قدره�+�2019ال��امج�سنة�

 
 ؛2019�سنة�٪9,2،�حيث�بلغت�سنة�20�مند�مستو�ا��ا�أد�ىإ����انخفاضاً ا��ضر�ة��البطالة�ش�دت •
• � �2020�سنة�٪�11,9�ـ�سبة�البطالة�معدلبلغ �أ�ب�ن�منو�و�، �رغم�املتوسطية�املنطقة����املعدالتد�ى

 ؛ا��ائحة
• � �املتوسط�اصافي�امنصب�121.000�من�أك���إحداثتم ��� ��سنوً�ا �م��وظ�2019و�2017ب�ن �و�و�تطور ،

 ع���التوا��)؛�113.275و�26.400ا���ومت�ن�السابقت�ن�(مع�ما�تحقق����ع�د�مقارنة�

 
 ،�2020٪�سنة��85,8إ����2007٪�سنة��73,9انتقلت�من���لت��سبة�الشغل�املؤدى�عنھ�تحسنًا،�حيث� •
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��ارتفاعاً �االس�ثمار�تنفيذ��سبة�عرفت • �79�بلغت�حيثمضطردا، �2018�سنة% �ل�10�بز�ادة�أي، �قياسا %

 ؛2010

 .2007�سنة�منذ�مرات�ثالث�العامة�للم��انية�االس�ثمار�نفقات�برسم�املفتوحة�األداء�اعتمادات�تضاعفت •
الر�ط��،�املرتبطة�بتطو�ر�شب�اتصعيد�الب�يات�التحتية�والتج���ات�األساسيةاملغرب�طفرة�نوعية�ع����عرف •

� �الطر�� �و�ش�يد �املختلفة، �و�عز�ز�ب��املوا�ئ �االس��اتيجية، ��الك��ى ����املطارات �االس�ثمارات �و�سر�ع الدولية،
 الطاقات�املتجددة،�وكذا�املوارد�املائية.

 ا��ائحة�أمام��س���صمود،�مع�ال�شغيلل�مجا����ملموسة�نتائج
���مجال�ال��وض��2021و�2017من�تحديد�معالم�العمل�ا���ومي�ب�ن��مخطط�ال��وض�بال�شغيللقد�مكن�

� �حيث �للمخطط�اعتمدبال�شغيل، �التنفيذي �لل�شغيل��فعلتو �،"ممكن"�ال��نامج �الوزار�ة �ال��نة �مرة ألول
 :2020�متم�إ���تحقيق�النتائج�التالية���و�و�ما�أس�م�،�"�شغيلبال���وضاملخطط�الوط���لل"بع�ت��يل�كآلية�لت�

 �)؛2019-�2017(�شغل�منصب�660.000�حوا���إحداث� -
 ل؛العم�عن�باحث�770.000�من�أز�د��شغيل�قابلية�تحس�ن -
 �؛العمل�عن�باحث�406.000�من�أز�د�إدماج� -
 مقاولة؛�13.000�حوا���إحداث�مواكبة� -



 ���א��	א
� א���א�� ���� א���א�� �א���

����������������� • �����������א������������� • ����������א�������� 2425 
 

 :نتائج�ملموسةو �اتاألولو�أو���االجتماعية،�القطاعات�

،�والسيما�قطاع�التعليم�وال��ة�وا��ماية�االجتماعية،�الرئ�سية���اجتماعية�أولو�جعلت�ا���ومة�من�القطاعات�اال 
املوارد�املالية�وال�شر�ة�الالزمة.�وقد�أتاح��ذا�الن���تحقيق���عبئةثم�تنفيذي،�وإطار�إصالحية�رؤ�ة��دوذلك�ع���اعتما

 :أ�م�ا�رملموسة،�نذكنتائج�

 �ميعمتاح�ل�و جودة��ي�عبئة�ا���ومة�من�أجل��عليم�ذ
إلصالح�منظومة�ال��بية�والت�و�ن�والبحث�العل���بما�يضمن��2030تم�اعتماد�القانون�اإلطار�لتفعيل�رؤ�ة� •

 استدامة�اإلصالح�وتحديد�أولو�اتھ�واستقرار�مشار�عھ�وتراكم�ا.
• � �الوطنية �ال��بية �قطاع �لفائدة �املحدثة �املالية �للمناصب �السنوي �املعدل ��20.160بلغ �ب�ن �2017منصبا
منصبًا،�مما��7.063والذي�لم�يتجاوز��2016و�2004،�مقارنة�باملعدل�السنوي�للمناصب�املحدثة�ب�ن�2021و

���قطاع�التعليم�العا���والبحث�العل����6800ألف�منصب����قطاع�ال��بية�الوطنية�و�102مكن�من�إحداث�

 .2021و�2016ب�ن

 
ا���حوا����2016مليار�در�م�سنة��54لت�من�عرفت�امل��انية�املخصصة�للقطاع�ارتفاعًا�مستمرًا،�حيث�انتق •

 .�%25،�بز�ادة�+�2021مليار�در�م�سنة��72
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،�2021و�2017ب�ن��امالي�امنصب�42.746�باإلدارات�العمومية�املحدثةناصب�الشغل�السنوي�ملعدل�املبلغ� •

 .2011و�2007منصبا�ب�ن��15688و�،2016و�2012ب�ن��امنصب�25605مقارنة�بـ�

 
 ؛(100.000)�2021�أفق����ا���وميجاوزا��دف�ال��نامج�،�مت300.000املقاول�ن�الذاتي�ن�حوا���عدد�بلغ� •

 
��عدد�بلغ • �الشغل �فقدان �عن �التعو�ض �نظام �من ��2020-2016�ب�ناملستفيدين �مجموعھ �55.512ما

 در�م.�مليون �661�نا�زت�مالية�بت�لفة�ا،مستفيد
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٪�بال�سبة��94٪�بال�سبة�للتعليم�االبتدا�ي،�و�100عرفت��سب�التمدرس�ارتفاعًا�مستمرًا،�بحيث�اق��بت�من� •
 ؛٪�بال�سبة�للتعليم�األو���72و٪�بال�سبة�للثانوي�التأ�ي����70للثانوي�اإلعدادي،�و

 
 ؛٪����التعليم�االبتدا�ي)�0,4ش�دت��سب�ال�در�املدر����تراجعا�م��وظًا�خالل�السنوات�األخ��ة�(أقل�من� •

 
• � �ب�سبة �ارتفاعًا �ب�ن�الس�ت�ن�الدراس�ت�ن��300عرف�عدد�املستفيدين�من�برنامج�الدعم�"ت�س��" ٪2017-

�2019-2018و�2018 �االجتما�� �الدعم �برامج �ملموس���ميع �تطور ���ل �كما �املدر���،�، للتمدرس�(النقل
 والداخليات،�وعملية�مليون�محفظة،�واألقسام�الدامجة)؛
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• � �ارتفعت �العا��، �بالتعليم �التمدرس �(�سبة �العمر�ة ��22–18الفئة �سنة)، ��%33,3من ا����2016سنة
 ؛2021-2020�خالل�املوسم%�42,1حوا��

طالبا��1.065.753)�العمومي�وا��اص�والشر�ك�وصل�العدد�اإلجما���للطلبة�بالتعليم�العا���(بم�وناتھ�الثالثة •
 .�سمة�100.000ل�ل��طالب�3.400:�مما��ش�ل�معدل2021-2020�برسم�املوسم

مؤسسة�جامعية��39إحداث�����إطار�العدالة�املجالية�ومبدأ�ت�افؤ�الفرص�ب�ن�مختلف�ا���ات�واألقاليم�تمو •
ة�مؤسس�12م��ا��2023���أفق��جامعيةمؤسسة��21�رمجة�إحداث�،�و 2021و�2017عمومية�جديدة�ما�ب�ن�

مدارس��5�ليات�للطب�والصيدلة�و�4(م��ا��مؤسسات�ذات�االستقطاب�املحدود�9ذات�االستقطاب�املفتوح�و
� �والت�و�ن). �رفع�لل��بية ��دعد�مما �برسم �ا��امعية ��2021-2020�املوسماملؤسسات بطاقة��مؤسسة؛�148إ��

 ا�دراسيا.مقعد�525.731تصل�إ���اس�يعابية�
�االعتمادات • �من �الرفع �تم �العل�� �البحث �مجال ���� �سنة�املخصصة �العل�� �البحث �م��انية �بلغت �حيث لھ

طالق�أول�.�كما�تم��عز�ز�ب�ياتھ�التحتية�بإ2016مليار�در�م�سنة� 2.677مليار�در�م�مقابل�3.434حوا���2021
بالبحث�عروض�خاصة��طالق�طلباتإتم�ألول�مرة�كما��.�مركز�وط���ملعا��ة�البيانات�ال��مة�للتعليم�العا��

 مليون�در�م.��30ما���قدره��خلدون�باعتماد���مجال�العلوم�اإل�سانية�واالجتماعية،�باسم�برنامج�ابن��العل��
 با��امعات�بإحدا��ا����أر�ع�جامعات،�ومواصلة�إ�شاء�أخرى�ببا���ا��امعات.�"مجمعات�االبت�ار"�عميم�تم� •
ألف�در�م��20بقيمة�حوا�����منح�(�10وتخصيص�م������البحث�العل��،�من�عدد�منح�الت�%�50الرفع�ب�تم� •

���إطار�التعاقد�إلنجاز�أبحاث�للدكتوراه�بتأط���مش��ك�ب�ن�ا��امعة�واملقاولة،�ودعم��ش�ر�ا�ملدة�ثالثة�سنوات)
 وم).��ع���برنامج��عبئة�الكفاءات�املغر�ية�املقيمة�با��ارج�(برنامج�فين��2021�أواخرمشروع�سنو�ا��100

���سياق�تثم�ن�الت�و�ن�امل��،�تم�ألول�مرة�تمك�ن�متدر�ي�الت�و�ن�امل���ما��عد�البا�الور�ا�من�املنحة�حيث� •
 مليون�در�م.�156متدر�ا،��غالف�ما���قدره��44160بلغ�العدد�اإلجما���للمستفيدين�

�،�بز�ادة�قد2021سنة��440.000بلغ�عدد�الطلبة�املمنوح�ن����التعليم�العا��� • ألف�مستفيد،�أي�+��70ر�ا
21�.% 
• � �قدره �ما�� �غالف �لھ �وخصص �بالطلبة �ا��اص �ال��ية �التغطية �إقرار�نظام �و�عد��110تم �در�م، مليون

�ينا�ز� �ما �إ�� �املستفيدين �عدد �وصل �التطبيقي �مرسومھ �����230.000مراجعة �العدد �يصل �أن �أفق ��� طالب
 ألف�طالب.�400غضون�السنة�القادمة�إ���
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���سياق�تثم�ن�الت�و�ن�امل��،�تم�ألول�مرة�تمك�ن�متدر�ي�الت�و�ن�امل���ما��عد�البا�الور�ا�من�املنحة�حيث� •
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21�.% 
• � �قدره �ما�� �غالف �لھ �وخصص �بالطلبة �ا��اص �ال��ية �التغطية �إقرار�نظام �و�عد��110تم �در�م، مليون
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�نامج�الوط���املل��م�بھ�أمام�جاللة�امللك�إلصالح�الت�و�ن�امل���وذلك�بإطالق�إ�شاء�أو���مدن�امل�ن�ت��يل�ال� •
وا���ة�الشرقية؛�ووضع��خنيفرة-ا��سيمة�و����مالل-تطوان-ماسة�وطنجةسوس��اتج��ل�من�بوالكفاءات،�

 مخطط�عم���لتعميم�إحداث��ذه�املدن�����ل�ا���ات.
ارتفاع�العدد�اإلجما���للم��ل�ن�خالل�العشر�السنوات�األخ��ة�:�وطنية�ملحار�ة�األميةال�الو�الة�عز�ز�برنامج� •

،�2020-2019�ماألمية�ملوسب��نامج�ما��عد�محو��امشار��177.389���يل�و �مليون�مستفيد�8,5إ���أك���من�
 .م��ل�120.000%�مقارنة�مع�ال�دف�السنوي�املحدد����47بز�ادة�تقدر�بــ�

 ال��ة�قطاع�لفائدة�مسبوق �غ���ح�ومي�مج�ود
 ؛2025�فقأ����ال��ة�مخطط�اعتماد •
إجراء�غ���مسبوق�خالل�الواليت�ن�ا���وميت�ن�األخ��ت�ن�تمثل����تخفيض�أثمنة�عدد�كب���جدا�من�األدو�ة� •

 ا��الية)؛�ا���ومية�الوالية�خالل�دواءً �1.095�(حوا��
�تقدم�مع،�2021�سنة�در�م�مليار�22,09�إ���2004�سنة�در�م�مليار�6,19�من�ال��ة�وزارة�م��انيةرفع�� •

 ؛19�–��وفيد�جائحة�مرحلة����دعمھ�تم�مستمر

 
�إحداث�خالل�من،�2021و�2017�ب�ن�ما�املمتدة�الف��ة�خالل�ال��ة�لوزارة�املالية�املناصب�عدد�مضاعفة •

نون�مالية�سنة�منصب����قا�5.500(،�2016-2004�ف��ة�خالل�1.700�مقابل،�املتوسط����سنوً�ا�امنصب�3.800
 ؛)2021

 

29 
 

مراكز�اس�شفائية�جامعية��ةإحداث�ثالثمن�خالل��سر�ع�إنجاز�برامج�تطو�ر�الب�ية�التحتية�ال��ية،�خاصة� •
�وطنجة �بأ�ادير�والعيون �جديدة�،جديدة �إقليمية �عشر�مس�شفيات �إ�� ��تج����ماو �،باإلضافة �من �60يقرب

 ؛و�ر�بالرن�ن�املغناط����ج�ة�بأج�زة�التص�11بأج�زة�امل���الشعا���و�اإقليم
،�األم�ات�وفيات��سبة�خصوصا،�املا����العقد�لخال�م��وظ��ش�ل�واألم�ات�الرضع�وفيات��سب�انخفضت •

 .2018�سنة�72,6�إ���2008-2007�سنة�حية�والدة�100.000�ل�ل�227�من�تراجعت�ال��

 �ال�شة�الفئات�ودعم�االجتماعية�ا��ماية��عز�ز
 ؛الساكنة�من�%69دا،�ل�شمل�بذلك�مستفي�مليون �21�من�أز�د�لفائدة�اسيةاألس�ال��ية�التغطية�توسيع� •

 

 
 ؛در�م�مليار�18تنا�ز��بم��انية�ال�شر�ة�للتنمية�الوطنية�املبادرة�من�ثةالالث�املرحلة�إطالق� •
 ؛�االجتما��التماسك�دعم�صندوق �نفقات�ضاعفةم •
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�الوطنية�الو�الة�إحداثمن�خالل��االجتما���الدعم�برامج�من�املستفيدين�اس��داف�منظومة�ع���املصادقة •

 ؛لل��الت

 .��ا�وال��وض�األسرة���ماية�املندمجة�العمومية�السياسة�مشروع�إعداد •

 ؛2030- 2020ال��نامج�الوط���املندمج�للتمك�ن�االقتصادي�لل�ساء�،"�التمك�ن�مغرب"�إعداد�وإطالق •

 2030-2020�ال�ساء�ضد�العنف�ملحار�ة�وطنية�سياسة�إعداد •
• � �ليبلغ �دعم�األرامل، �برنامج �من �املستفيدين �مستمر�لعدد �و�ألف111ارتفاع ��193أرملة �ي�يم �مستفيداألف

 ؛مليار�در�م�2.7؛�بمبلغ�نا�ز�2021مارس��اية�
  .2030-2020�إعداد�ال��نامج�الوط���املندمج�لل��وض�بأوضاع�األ��اص�املسن�ن •
-2021لسياسة�العمومية�املندمجة���ماية�الطفولة�للف��ة�إعداد�املرحلة�الثانية�لل��نامج�الوط���التنفيذي�ل •

2025� �إلحداث�برنامج�وإطالق؛ �الوطنية�عمل�وخطة�الطفولة،���ماية�املندمجة�ال��ابية�األج�زة�"والدنا"
 �.ال�سول �من�األطفال���ماية

ن�دعم�من�االستفادة�م�،2015،�منذ�الفئةتمكنت��ذه�،�حيث�إعاقةال��وض�بحقوق�األ��اص����وضعية� •
�برامج �أر�عة �خالل �من �االجتما��" �التماسك �دعم ��خصص�"صندوق ��ما���غالفل�ا مليون��920�بلغإجما��

�در�م �تم �كما ،� �خاصة �موحدة �مباراة ��مكنتتنظيم �إدماج ����صا�650من �أعاقة �وضعية �الوظيفة��� ��
 .العمومية

�وتج����حداثإ�مع،�الدامجة�سيةاملدر �األقسام�من�ا��اصة�االحتياجات�ذوي �من�تلميذ(ة)�92.000�استفادة •
 .)االجتما��و التدخل�النف����و ط��،�البھ�وش�الط���(التدخل�والدعم�لتأ�يلا�واردبم�قاعة�1.200

 القرو�ة�للساكنة�املع�شية�الظروف�لتحس�ن�قو�ة��عبئة
الذي�أطلقھ��،�للت��يل�الفع���ل��نامج�تقليص�الفوارق�املجالية2020-2017ب�ن�مليار�در�م��27تمت��عبئة�حوا���

مشار�ع�مندمجة�لتقليص�ال��ز�التنموي��وذلك�من�خالل�ت��يل،�2015سنة�محمد�السادس�نصره�هللا�جاللة�امللك�
دواًرا.��24.290جماعة�قرو�ة�و�1.253�و�مجالإقليما�وعمالة،��73سنوات،�ع���مستوى��7���العالم�القروي�ع���مدى�

وقد�أتاحت��ذه��مليار�در�م.�50تقدر�ب��ب�لفة�ماليةاطق�اململكة،��افة�من�منمليون��سمة��12�إضافة�إ���اس��دافھ
 :�2020-2017التعبئة�تحقيق�ما�ي���ب�ن�

م�شأة��116�ناء�وإعادة�تأ�يل�و تم�إ��اء�أشغال�ا؛��لم��7.091�لم�من�الطرق�واملسالك�م��ا��10.368إنجاز� •
 فنية؛�

31 
 

��1.945إنجـاز� • �وتو لعمليـة �بنـاء �وإعـادة �التعليميـةوإعـاد�سعةبنـاء �التحتيـة �الب�يـة �تأ�يـل �إنجــاز��،ة �480وكــذا
 ت�النقــل�املدرســي�وتج�يــز�املؤسســات�التعليميــة؛�ال عمليــة�اقتنــاء�تتعلــق�أساســا�بحافــ

عمليــة��679�ــازوإنج،�ال��يةوإعــادة�تأ�يــل�الب�يــة�التحتيــة��عةعمليــة���ــم�بنــاء�وإعــادة�بنــاء�وتوس�473إنجــاز� •
 وكــذا�تج�يــز�مراكــز�ال��ــة�واملســتوصفات�القرو�ــة؛��،اقتنــاء�ســيارات�اإلسعاف�ووحــدات�متنقلــة

 فرديـة�ومختلطـة�وعبـر�النافـورات؛��عمليـة�ر�ـط16.853نظـام�للتـزود�بميـاه�الشـرب،�باإلضافة�إلـى��252إنجـاز� •
• � �بالتيار�الك�ر�ا�ي�525ر�ط �قر�ة �م��ا ���ا�434، �األشغال �إ��اء �تم �لتقر�ة �القروي�، �العالم �ك�ر�ة ��سبة بلغ

 ؛2019سنة�٪�99,72

 
�2015%�سنة�95االستمرار����تزو�د�العالم�القروي�باملاء�الصا���للشرب�حيث�انتقل�مستوى�ال��و�د�من� •

 .2020سنة��%97,8إ���
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��1.945إنجـاز� • �وتو لعمليـة �بنـاء �وإعـادة �التعليميـةوإعـاد�سعةبنـاء �التحتيـة �الب�يـة �تأ�يـل �إنجــاز��،ة �480وكــذا
 ت�النقــل�املدرســي�وتج�يــز�املؤسســات�التعليميــة؛�ال عمليــة�اقتنــاء�تتعلــق�أساســا�بحافــ

عمليــة��679�ــازوإنج،�ال��يةوإعــادة�تأ�يــل�الب�يــة�التحتيــة��عةعمليــة���ــم�بنــاء�وإعــادة�بنــاء�وتوس�473إنجــاز� •
 وكــذا�تج�يــز�مراكــز�ال��ــة�واملســتوصفات�القرو�ــة؛��،اقتنــاء�ســيارات�اإلسعاف�ووحــدات�متنقلــة

 فرديـة�ومختلطـة�وعبـر�النافـورات؛��عمليـة�ر�ـط16.853نظـام�للتـزود�بميـاه�الشـرب،�باإلضافة�إلـى��252إنجـاز� •
• � �بالتيار�الك�ر�ا�ي�525ر�ط �قر�ة �م��ا ���ا�434، �األشغال �إ��اء �تم �لتقر�ة �القروي�، �العالم �ك�ر�ة ��سبة بلغ

 ؛2019سنة�٪�99,72

 
�2015%�سنة�95االستمرار����تزو�د�العالم�القروي�باملاء�الصا���للشرب�حيث�انتقل�مستوى�ال��و�د�من� •

 .2020سنة��%97,8إ���
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 �الشرائية�القدرة�دعم
�القطاع����العائلية�والتعو�ضات�األجور �بز�ادة�القا����االجتما���ا��وار�عن��تب�امل�الثال�ي�االتفاق�تفعيل •

�الدفعات�جميعصرف��تم�حيث�،ا��اص�القطاع����العائلية�والتعو�ضات�األجور �من�األد�ى�ا��د�وز�ادة�العام
 ؛2021�سنة�مطلعاملل��م���ا�

،�2019�سنة�در�م�20.878�إ���2014�سنة�در�م�18.674�من�إجما���الدخل�املتاح�من�الفرد�حصة�انتقلت •
 ؛٪11يفوق��بارتفاع�أي

 
��لألجور �ملموس�تحسن • �العمومية�الوظيفة�� �حيث �األ �صا���متوسط�يبلغ، �سنة�در�م�8.147�جور �ذه

 ا��ام؛�الداخ���الناتج�من�الفرد�حصةأضعاف��3,2��ش�ل�ما،�و�و�2020
  �.األساسية�املنتوجات�اس��الك�لدعم�ا���ود�مواصلةتمت� •



 ���א��	א
� א���א�� ���� א���א�� �א���

����������������� • �����������א������������� • ����������א��������

 ���א��	א
� א���א�� ���� א���א�� �א���

����������������� • �����������א������������� • ����������א��������33

33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� 

 الثا�ي:�ا��زء
 جال��نام�ورافعاتمحاور�

  

الجزء الثاين:

محاور ورافعات الربنامج

32 
 

 �الشرائية�القدرة�دعم
�القطاع����العائلية�والتعو�ضات�األجور �بز�ادة�القا����االجتما���ا��وار�عن��تب�امل�الثال�ي�االتفاق�تفعيل •

�الدفعات�جميعصرف��تم�حيث�،ا��اص�القطاع����العائلية�والتعو�ضات�األجور �من�األد�ى�ا��د�وز�ادة�العام
 ؛2021�سنة�مطلعاملل��م���ا�

،�2019�سنة�در�م�20.878�إ���2014�سنة�در�م�18.674�من�إجما���الدخل�املتاح�من�الفرد�حصة�انتقلت •
 ؛٪11يفوق��بارتفاع�أي

 
��لألجور �ملموس�تحسن • �العمومية�الوظيفة�� �حيث �األ �صا���متوسط�يبلغ، �سنة�در�م�8.147�جور �ذه

 ا��ام؛�الداخ���الناتج�من�الفرد�حصةأضعاف��3,2��ش�ل�ما،�و�و�2020
  �.األساسية�املنتوجات�اس��الك�لدعم�ا���ود�مواصلةتمت� •
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 اإلطار�العام:����الرؤ�ة�واأل�داف�واألولو�ات�واملقاصد:
س�ام�الكب������توطيد�االستقرار�السيا����و�عز�ز�إل العدالة�والتنمية�خالل�الواليت�ن�السابقت�ن�ا���لقد��ان����وم

 اس��اتيجيات�قطاعية.التحتية�وتفعيل�عدة��البناء�الديمقراطي�وتجو�د�مناخ�األعمال�وتطو�ر�الُب��
�� �سا�مت �كما ��ت�نا���ومات�ن �و �� �ا��ديد �الدستور �ت��يل �الديمو تفعيل �االنتقال �خيار��،قراطيمواكبة وتث�يت

 والتثم�ن�ال�س���للعمق�التار����للمغرب.�،املبادرة�ا��رة�واالنفتاح�ع���املحيط�الدو��
� �سنة �ا���ومي�عزز �،2011ومنذ �عدة�اخ�العمل �و�لورة �الك��ى �األوراش �سياسة �ن�� ��� �املتمثلة �املغرب تيارات

حول��،سواء�املغار�ة�م��م�أو�األجانب�،اس��اتيجيات�قطاعية�توفر�الرؤ�ة�الالزمة�للفاعل�ن�االقتصادي�ن�واملس�ثمر�ن
،�وتقليص�ت�الفقرفرص�االس�ثمار�ببالدنا.�و�ان�ل�ذه�اإلصالحات�أثر�إيجا�ي�تج���با��صوص����تقليص�م�م�ملعدال 

� �الرقمية، �ال�وة �وتقليص �ال��ز�السك��، �األساسية�سبة �ل��دمات �الساكنة �ولوج �مستوى �وز�ادة �املاء�، والسيما
 .االس�ثمار�العمومي�عبئة�.�كما�تم����يل�معدالت�مرتفعة�ومتواصلة�ع���مستوى�والتط����والك�ر�اء

ية�عدة�عقبات،�لعل�من�أ�م�ا�قصور�دور�الدولة�كرافعة�لكن�باملقابل،�ما�زالت�تكتنف�املس��ة�التنمو�ة�الوطن
محدودية�آثار�االس�ثمار�العمومي�للتنمية�وضامنة�للمنافسة�الشر�فة،�وضعف�تنافسية�وإنتاجية�االقتصاد�الوط��،�و 

ضعف�تثم�ن�ال��وة�ال�شر�ة،�باإلضافة�إ������يل�اختالالت�متعددة�ع���الكب���ع���اإلنتاجية�ومناصب�الشغل،�و 
 ستوى�العدالة�االجتماعية�واملجالية�والقطاعية.م

�و  �قد �العمومية �للسياسات �تدب��ية �بمقار�ة �التحديات ��ذه �ارتبطت ��عا�يالزالت �أنجز، �ما ��ل �رغم �عدة�، من
وضعف�التناسق�واالندماج�ب�ن�مختلف�السياسات�االقتصادية��،أ�م�ا�غياب�الرؤ�ة�االس��اتيجية�املندمجة�،نواقص

وت��يل�وتقييم�السياسات��عضعف�آليات�ت�بو �،عف�ع���مستوى�قيادة�اإلصالحات�وال��امج�واملشار�عوض�،واالجتماعية
 العمومية،�و���معوقات�سا�مت����عدم�تنفيذ�أو�فشل�ت��يل�مجموعة�كب��ة�من�االختيارات�ا��يو�ة.

روط�وآليات�ومؤسسات�حر�ة�املبادرة�واالنفتاح�االقتصادي�أفقھ�ومداه����غياب�ش�يكما�لم�يبلغ�اعتماد�مبدأ
 .ذه�املنافسة�ابحة�ل�وممارسات�انتقائية�مظا�ر�ر�عية��واستمرار �،مراقبة�املنافسة�ا��رة�والشر�فة

ع���محدودية�النموذج�التنموي�ا��ا���وضعف�أثره��دلتؤشرات�متجليات�و ة�عد��ذه�وقد��ان���وانب�النقص�
وا��د�من�الفوارق�،�لب�امل��ة�وا��اجيات�امل��ايدة�للمواطن�ناالستجابة�للمطاع���املواطن�ن،�وم��ا�عدم�القدرة�ع���

 و�تحقيق�العدالة�االجتماعية.�،وا��د�من�التفاوتات�ب�ن�املجاالت،�ب�ن�الفئات
 
 إ���املسا�مة���:للمرحلة�املقبلة�س�شرافية�ال اتھ�رؤ�من�خالل�ا��زب��س��نطالقا�من��ذه�املداخل،��ا

1� �وم/ �للدولة �نموذ�� �سلوك �ا��ق�تكر�س �دولة �إرساء �إ�� �سعيا �الدستور، �أح�ام �تنفيذ �تجاه ؤسسا��ا
 ؛وتحص�ن�االختيار�الديموقراطي�والقانون 

 ضمان�كرامة�املواطن�وحقوقھ�وأمنھ�الرو���واملادي؛/�2
3� �و / �والقطاعية، �واملجالية �االجتماعية �والتفاوتات �االختالالت �حدة �من �التخفيف �املج�ود�إدماج ��� ا��ميع

 ستفادة�من�عائداتھ،�وضمان�حد�أد�ى�من�الع�ش�الكر�م�ل��ميع؛التنموي�واال 
 االنتقال�إ���مصادر�جديدة�للنمو�و�عز�ز�تنافسية�االقتصاد�الوط��؛�/�توطيد4
جعل�التحول�الرق���وتطو�ر�ا���امة�رافعت�ن�أساس�ت�ن�ل�سر�ع�اإلصالح�والرفع�من�وت��ة�إنجاز�األوراش�/�5

 التنمو�ة.

 حول�األولو�ات�التالية:��2026-2021ف��ة�ب�أن�يتمحور�برنامجھ�االنتخا�ي�لرؤ�ة،�اختار�ا��ز و�غية�تحقيق��ذه�ال
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 إشعاعھ�الدو��.�و�عز�ز��عز�ز�املوقع�السيا����واالس��اتي���للمغرب����محيطھ�اإلقلي���وا���وي� .1
 ،للمغربمقراطي�والسيا����وا��قو���يالدحس�ن�املناخ�ت .2
 أسمال�ال�شري؛�عز�ز�كرامة�املواطن�وتثم�ن�الر  .3
 �عز�ز�العدالة�االجتماعية�واملجالية؛ .4
 .االنتقال�إ���مصادر�جديدة�للنمو�و�عز�ز�تنافسية�االقتصاد�الوط�� .5

ال���جعل�ا�االنتخا�ي،�ل��نامجھ�قاصد�العامة�ألولو�ات�من�خالل�املا�ذه�تحقيق�وقد�حرص�ا��زب�ع���اختيار�
 :كشعار�عام،�واملتجسدة���

�جاع�عنصر�الثقة�من�أ�م�ما�يمكن�أن�يحققھ�أي�برنامج�انتخا�ي�يطمح�لتحس�ن�يبقى�اس��املصداقية: �
وضعية�الوطن�خالل�املرحلة�املقبلة.�الثقة����الوطن�أوال،�و���مؤسساتھ�ثانيا،�و���عنصره�ال�شري�ثالثا،�
�وال�شك�أن�الرفع�من�م�سوب �و���التعاقد�االجتما���الذي�يحدد�حقوق�وواجبات��ل�م�ونات�املجتمع.

� �وقتا �يتطلب �الثقة �تنفيذ�كب��ا ��� �املصداقية �كأساس. �املصداقية �يركز�ع�� �مستمرا، �إصالحيا ونفسا
�التدب��� ��� �املصداقية �والديمقراطية، �السياسية �املمارسة ��� �املصداقية �والقوان�ن، �الدستور وتطبيق

�املصداقي �املجتمعي�ن، �الفاعل�ن ��� �املصداقية �وا��قو��، �واالجتما�� �الوعود...فاملواطن�االقتصادي ��� ة
� �االنتخابية��وال�زال�ان �ال��امج �من �موقفھ �و�حدد �اآلخر، �مع �يجمعھ ��عاقد �ألي �أساسا �عت���"املعقول"

 وال�يئات�السياسية.
إن�تصر�ف�أي��عاقد�مجتم���ع���أرض�الواقع�ال�يمكن�أن�يتم�إال�من�خالل�املمارسة��الديموقراطية:� �

"،�وال���يجب�أن�ت�ون�ل�ا�تيار�الديمقراطيالخا"ابت�الدستوري�املتمثل����املتفرعة�عن�الث،�الديموقراطية
�فال� �إال�بھ. ��ستقيم �أن �للبناء �ال�يمكن �وأساس �ركن �ف�� �املستقب��. �املغر�ي �املجتمع �بناء ��� �كب��ة م�انة

� �من �تمكن �حقة �ديموقراطية �بدون �و تنمية �الدستور�ة �با��قوق �الشامل �وال��يھ�التمتع �ا��ر التعب��
�و  �الديموقراطية �تمارس �فعندما �واملستقل. �االختيار�الشفاف �الصيغة �يقتنع���ذه �املواطن، �طرف من

 ...،�و�بقى�دائما�معبئا�إلسناد�ا�والس���إ���إنجاح�ا�اع�ت�تج�ال���و�التداب���والقرارات�بمخرجا��ا�
البناء.�تنمية�شاملة��ذا�����البناء،�فإن�التنمية����تماممحور�ا�إذا��انت�الديموقراطية�أساسا��التنمية: �

� �الرفاه �مستوى �من �ترفع �مدمجة، �تحس�ن�املجتم��، �من �وتمكن �واملجالية، �االجتماعية �الفوارق وتقلص
جميع�مجاالت�ا��ياة،�وال�تقتصر�فقط�ع���ا��وانب�شمل�وضعية�املواطن�ن�والرفع�من�كرام��م.�تنمية��

 �االقتصادية�املادية.
� �العامة، �املقاصد �ل�ذه �ا��زب�اعتبارا �مق��حات �من �لسلسلة �الناظمة �الذكر�ا��لفية �سالفة �األولو�ات �ش�ل

 العملية�ال�ادفة�إ��:
�والت�و�ن� � �ال��بية �منظومة �إصالح �تفعيل �خالل �من �التنمية، �لتحديات �لالستجابة �ال�شر�ة �ال��وة تثم�ن

وتحس�ن�الولوج��والبحث�العل��،�وتحس�ن�و�عميم�ا��دمات�ال��ية،�ودعم�الفئات�املجتمعية�املختلفة،
 للثقافة�والر�اضة�ومجاالت�اال�تمام�الشبابية،

�الفقر� � �ومحار�ة �الدخل، ��� �الفوارق �من �ا��د �خالل �من �والقطاعية، �واملجالية �االجتماعية �عز�ز�العدالة
� �ت�افؤ�الفرص �إ�� �والس�� �التمي�� وال�شاشة، �إلعداد��ونبذ �مندمجة �سياسة �وتنفيذ �امل��، �الوسط ��

تفادة�املت�افئة�من�الب�يات�التحتية،�ودعم�حصول�الطبقات�الفق��ة�واملتوسطة�ع���سكن�ال��اب،�واالس
 .الئق
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 اإلطار�العام:����الرؤ�ة�واأل�داف�واألولو�ات�واملقاصد:
س�ام�الكب������توطيد�االستقرار�السيا����و�عز�ز�إل العدالة�والتنمية�خالل�الواليت�ن�السابقت�ن�ا���لقد��ان����وم

 اس��اتيجيات�قطاعية.التحتية�وتفعيل�عدة��البناء�الديمقراطي�وتجو�د�مناخ�األعمال�وتطو�ر�الُب��
�� �سا�مت �كما ��ت�نا���ومات�ن �و �� �ا��ديد �الدستور �ت��يل �الديمو تفعيل �االنتقال �خيار��،قراطيمواكبة وتث�يت

 والتثم�ن�ال�س���للعمق�التار����للمغرب.�،املبادرة�ا��رة�واالنفتاح�ع���املحيط�الدو��
� �سنة �ا���ومي�عزز �،2011ومنذ �عدة�اخ�العمل �و�لورة �الك��ى �األوراش �سياسة �ن�� ��� �املتمثلة �املغرب تيارات

حول��،سواء�املغار�ة�م��م�أو�األجانب�،اس��اتيجيات�قطاعية�توفر�الرؤ�ة�الالزمة�للفاعل�ن�االقتصادي�ن�واملس�ثمر�ن
،�وتقليص�ت�الفقرفرص�االس�ثمار�ببالدنا.�و�ان�ل�ذه�اإلصالحات�أثر�إيجا�ي�تج���با��صوص����تقليص�م�م�ملعدال 

� �الرقمية، �ال�وة �وتقليص �ال��ز�السك��، �األساسية�سبة �ل��دمات �الساكنة �ولوج �مستوى �وز�ادة �املاء�، والسيما
 .االس�ثمار�العمومي�عبئة�.�كما�تم����يل�معدالت�مرتفعة�ومتواصلة�ع���مستوى�والتط����والك�ر�اء

ية�عدة�عقبات،�لعل�من�أ�م�ا�قصور�دور�الدولة�كرافعة�لكن�باملقابل،�ما�زالت�تكتنف�املس��ة�التنمو�ة�الوطن
محدودية�آثار�االس�ثمار�العمومي�للتنمية�وضامنة�للمنافسة�الشر�فة،�وضعف�تنافسية�وإنتاجية�االقتصاد�الوط��،�و 
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 ستوى�العدالة�االجتماعية�واملجالية�والقطاعية.م

�و  �قد �العمومية �للسياسات �تدب��ية �بمقار�ة �التحديات ��ذه �ارتبطت ��عا�يالزالت �أنجز، �ما ��ل �رغم �عدة�، من
وضعف�التناسق�واالندماج�ب�ن�مختلف�السياسات�االقتصادية��،أ�م�ا�غياب�الرؤ�ة�االس��اتيجية�املندمجة�،نواقص
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1� �وم/ �للدولة �نموذ�� �سلوك �ا��ق�تكر�س �دولة �إرساء �إ�� �سعيا �الدستور، �أح�ام �تنفيذ �تجاه ؤسسا��ا
 ؛وتحص�ن�االختيار�الديموقراطي�والقانون 

 ضمان�كرامة�املواطن�وحقوقھ�وأمنھ�الرو���واملادي؛/�2
3� �و / �والقطاعية، �واملجالية �االجتماعية �والتفاوتات �االختالالت �حدة �من �التخفيف �املج�ود�إدماج ��� ا��ميع

 ستفادة�من�عائداتھ،�وضمان�حد�أد�ى�من�الع�ش�الكر�م�ل��ميع؛التنموي�واال 
 االنتقال�إ���مصادر�جديدة�للنمو�و�عز�ز�تنافسية�االقتصاد�الوط��؛�/�توطيد4
جعل�التحول�الرق���وتطو�ر�ا���امة�رافعت�ن�أساس�ت�ن�ل�سر�ع�اإلصالح�والرفع�من�وت��ة�إنجاز�األوراش�/�5

 التنمو�ة.

 حول�األولو�ات�التالية:��2026-2021ف��ة�ب�أن�يتمحور�برنامجھ�االنتخا�ي�لرؤ�ة،�اختار�ا��ز و�غية�تحقيق��ذه�ال
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����محيطھ�للمغربواإلشعا��� املوقع�السيا����واالس��اتي���املحوراألول:��عز�ز 
 .الدو��اإلقلي���وا���وي�و�

 

ى�الدولية�ال����س���كب���ب�ن�العديد�من�القو التنافس�اليتموقع�املغرب�ضمن�مش�د�إقلي���وقاري�سمتھ�العامة�
�أو� �التقليدية، �مصا���ا �ع�� �ل��فاظ �إما �جا�دة، �نفوذ�اإلعادة �تتمتع��وان�شار�ا،��سط �املنطقة �وأن خاصة

بمجموعة�من�ال��وات�واملقدرات�ا��يو�ة��النفط�والغاز�واملوارد�الطبيعية�األولية�واملعدنية.�واليوم�تنظر�العديد�من�
�باعتبار  �للمنطقة �العاملية �ع���القوى �القدرة �يمنح�ا �بما �العالم، ��� �والطبيعية �األولية �للموارد �اس��اتيجيا �خزانا �ا

� �اإلر�اب �بمحار�ة �املتعلقة �األمنية �الر�انات �عدا ��ذا، �املواد. ��ذه �ع�� �امل��ايدة �الدولية �ا��اجات وال��رة�تلبية
 وا��ر�مة�املنظمة�العابرة�للدول�وتجارة�األس��ة�وال�شر�واملخدرات.

.�و�و�و�تفاعل�مع�ا�بطر�قتھ�ا��اصة�توج�ات�القوى�الدولية�املتنافسةيتا�ع�ب،�شأنھ�شأن�با���دول�املنطقة،�واملغر 
���نفس�الوقت،�بما��ستلزمھ�ذلك�من�بناء�ديبلوماسية��اما�يقت����التعامل�مع��ذا�املعطى�باعتباره�فرصة�و��ديد

بدأ�تنو�ع�الشر�اء�وتجس���التعاون�مع�املنتظم�األم��،��قظة�واس�باقية،�وقائمة�ع���ما�و وتماس�أك���وضوحا�وطنية�
�االنتما �و و�عميق �واألفر�قية �والعر�ية �اإلسالمية �ةاملغار�يءات ��� ��عز�ز�ا��ضور �ع�� �الدائم �ا��رص �مع مختلف�،

 املؤسسات�واملنظمات�وال�يئات�الدولية.

 شماال�وجنو�ا�والوحدة�ال��ابية�القضية�الوطنية

� �سنوات �ك��ى��2021-2016ش�لت �انتصارات �من ���لتھ �بما �املغر�ية �ال��راء �قضية �تار�خ ��� �مفصلية مرحلة
�وعادل� �دائم �كحل �الذا�ي �ل��كم �مق��حھ �وجدية �وشرعية �املغر�ية �بالسيادة �الدو�� �االع��اف �دائرة �مع�ا توسعت

مات�تندوف�وانف��ت�لل��اع�اإلقلي���املفتعل،�و��اية�ألو�ام�مضللة��عمقت�مع�ا�أزمة�املشروع�االنفصا������مخي
� �اإلقلي�� �لألمن �م�دد �كمشروع �حقيقتھ �العالم �لالستقرار �و�مزعزعامام �ش� �من � ،� �حساسة �منطقة �أ�� �تأجيجنھ

استعاد�املغرب�املبادرة��،فضال�عن�ذلك�؛ليأس�واالحباط�املغذية�ل�ل�اش�ال�التطرف�وا��ر�مة�املنظمة�امشاعر��
تقدم����ت��يل�النموذج�التنموي�،�والمن�إرساء�وضع�جيوسيا����جديد�ذلك�ھمكنو إفر�قيا�واورو�يا�وأمميا�وأمر�كيا،�

 .ا��نو�ية�لألقاليم

�بقيادة� �االنتصارات ��ذه �تحقق �إبان �لبالدنا �املسؤولية�ا���ومية ����موقع �بوجوده �والتنمية ��ع���حزب�العدالة وإذ
���من�خالل�ال��نامج�االنتخا�ي����وانخراط�جما���ملختلف�القوى�الوطنية،�ف�و��س،�جاللة�امللك�محمد�السادس

املرحلة�املقبلة�إ���مواصلة�التعبئة�واليقظة�والتجند�ع���مختلف�ا����ات�واملواقع�من�أجل�صيانة�الوحدة�ال��ابية�
�املحتلة� �ا��زر �و�ا�� �املحتلت�ن �ومليلية �س�تة �مدين�� �استعادة �وتوف���شروط �شماال�وجنو�ا، �واستكمال�ا والوطنية

 :يق��ح�ا��زب�اإلجراءات�التاليةول�ذا�الغرض�
الزخم�الدو���لالع��اف�التام�بالسيادة�املغر�ية�ع���ال��راء،�مع�تحميل�مسؤولية�استمرار��حشد�مواصلة .1

�تبعات �من �عنھ �ي��تب �وما �ي�ال��اع �من �و ل�ل �و �حتضن �و �مول �االنفصا�� �املشروع �مبادرات��س�� ��ل عرقل
  .األمم�املتحدة
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�توجيھ� � �خالل �من �سواء �الوط��، �االقتصاد �و�عز�ز�تنافسية �للنمو، �مصادر�جديدة �إ�� �االنتقال توطيد
� �املنتج، �االقتصاد ���دمة �العمومية �وتحر�ر�التحف��ات �الر�ع، �ومحار�ة �ال�امنة �التحول و الطاقات �دعم

� �الصنا��، �بالقطاع �ع���ال��وض �االقتصادي �لل�سيج ��و�عز�ز�إنتاجيةال�يك�� �الوط��، وتحقيق�االقتصاد
��اإلقالع �اإللك��ونية، �وا���ومة �الرق�� �بتطو�ر�االقتصاد �اإلبداعالرق�� �العل��،��ودعم واالبت�ار�والبحث

 .االجتما���والتضام���وتقو�ة�االقتصادزرق،�األ �وتطو�ر�االقتصادنحو�االقتصاد�األخضر،��و�عز�ز�االنتقال

 .،�فإن�ع���املغرب�أن��ستعمل�رافعت�ن�مركز�ت�نلبلوغ�األ�داف�املسطرة�وفق��ذه�األولو�اتو 

�األو�� �الرافعة :"� �بمجال �األو�� �االس��اتيجيات�تتعلق �فكث���من �ال�ي�لية". �اإلصالحات �ومواصلة تطو�ر�ا���امة
�ذا �ت�ون �وال��امج �مما�والسياسات �ا���امة، �بمستوى �يتأثر�كث��ا �قد �وتنفيذ�ا �ت��يل�ا �واقع �لكن �ك��ى، �أ�مية ت

�األمثل� �الت��يل �ع�� �واملسؤول�ن �لالس��اتيجيات �وسندا �عونا �لت�ون �الرافعة �األك���ل�ذه �العناية �إيالء �منا يتطلب
 واالستفادة�القصوى�من�النتائج�املتوخاة�م��ا.

سب�ر�ان�التحول�الرق��".�فالعالم�تطور�خالل�العقدين�األخ��ين��ش�ل�مذ�ل،�بضرورة�"ك�:�تتعلقالثانيةالرافعة�
الت�ا��ياة.�فالذي�سيكسب�ر�ان�املستقبل�االرقمنة�����ل�مجاستعمال�من�مستوى��19جائحة��وفيد��رفعتوقد�

اقتصادية��،�ال���تمكن�من�إحداث�"رجات"�ائلةيجب�عليھ�أن�يتملك��ذا�التحول�الرق���و�ستفيد�من�إم�اناتھ�ال
 واجتماعية�كب��ة،�كنا����السابق�نحتاج�لعقود�من�الزمن�لتحقيق�ا.
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��اإلقالع �اإللك��ونية، �وا���ومة �الرق�� �بتطو�ر�االقتصاد �اإلبداعالرق�� �العل��،��ودعم واالبت�ار�والبحث

 .االجتما���والتضام���وتقو�ة�االقتصادزرق،�األ �وتطو�ر�االقتصادنحو�االقتصاد�األخضر،��و�عز�ز�االنتقال

 .،�فإن�ع���املغرب�أن��ستعمل�رافعت�ن�مركز�ت�نلبلوغ�األ�داف�املسطرة�وفق��ذه�األولو�اتو 

�األو�� �الرافعة :"� �بمجال �األو�� �االس��اتيجيات�تتعلق �فكث���من �ال�ي�لية". �اإلصالحات �ومواصلة تطو�ر�ا���امة
�ذا �ت�ون �وال��امج �مما�والسياسات �ا���امة، �بمستوى �يتأثر�كث��ا �قد �وتنفيذ�ا �ت��يل�ا �واقع �لكن �ك��ى، �أ�مية ت

�األمثل� �الت��يل �ع�� �واملسؤول�ن �لالس��اتيجيات �وسندا �عونا �لت�ون �الرافعة �األك���ل�ذه �العناية �إيالء �منا يتطلب
 واالستفادة�القصوى�من�النتائج�املتوخاة�م��ا.

سب�ر�ان�التحول�الرق��".�فالعالم�تطور�خالل�العقدين�األخ��ين��ش�ل�مذ�ل،�بضرورة�"ك�:�تتعلقالثانيةالرافعة�
الت�ا��ياة.�فالذي�سيكسب�ر�ان�املستقبل�االرقمنة�����ل�مجاستعمال�من�مستوى��19جائحة��وفيد��رفعتوقد�

اقتصادية��،�ال���تمكن�من�إحداث�"رجات"�ائلةيجب�عليھ�أن�يتملك��ذا�التحول�الرق���و�ستفيد�من�إم�اناتھ�ال
 واجتماعية�كب��ة،�كنا����السابق�نحتاج�لعقود�من�الزمن�لتحقيق�ا.
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�ا .2 �الكيان �طرد �سياسة�توف���شروط �ومواصلة �أنصاره �استفزازات �ومحاصرة �األفر�قي �االتحاد �من النفصا��
�الو���� �الكيان ���ذا ���ب�االع��اف �دينامية �مواصلة �مع �واملؤثر����املؤسسات�اإلفر�قية، �الفعال ا��ضور

 .وفتح�املز�د�من�القنصليات�والتمثيليات�االجن�ية����األقاليم�ال��راو�ة�ا��نو�ية
�ساكنة .3 �احصاء �أولو �وضع �راس �ع�� �تندوف �االتصالمخيمات �املتحدة،��ات �األمم �من��مع �الفعال وال��افع

أجل�محاسبة�مرتك���االن��ا�ات�ا��قوقية����املخيمات�وعدم�افال��م�من�العقاب،�وتحميل�البلد�املضيف،�
�ز� �يكشف �أن �شأنھ �من �و�ذا �لنفوذ�ا؛ �خاضعة �ارا��� �فوق �تقع �ال�� �االن��ا�ات �عن �املسؤولية ف��امل

الشرعية�التمثيلية�����ة�االنفصالي�ن�لساكنة�املخيمات�وادعا��ا�ال�اذب�بتمثيل�ساكنة�ال��راء�املغر�ية�
 من�ج�ة،�ومن�ج�ة�ثانية،�ت�س���عودة�املحتجز�ن����املخيمات�إ���أرض�الوطن.

ملحلية�بما�ي�يح��عز�ز�املسار�الديموقراطي�من�خالل�تفعيل�ا���و�ة�املتقدمة�وإرساء�آليات�لتطو�ر�ا���امة�ا .4
والرفع�من�م�سوب�الشفافية�وت�افؤ�الفرص�وتقو�ة�ا��اذبية�الس�ثمارات��واالمتيازاتسد��ل�منافذ�الر�ع�

�اقتصاديا� �قطبا �املنطقة �من �تجعل �املستدامة، �للتنمية �ورافعة �لل��وة �للنمو�ومنتجة �محفزة �ودولية وطنية
� �س�س�م �كما �اإلفر�قي؛ �وعمقھ �املغرب �ب�ن �واصال �جديدة،�مندمجا �سياسية �نخب �ان�ثاق ��� �أيضا ذلك

 وانخراط�ا�ب�ل�حر�ة�ومسؤولية����تدب���شؤو��ا�املحلية.�
اطالق�برنامج�جديد�إلعمار��مركز�الكركرات�ومدينة�ال�و�رة،�وتثم�ن�ما�تحقق�من�انجازات����اطار�النموذج� .5

�والر�ط �االطل���، �الداخلة �ميناء �مشروع �وخاصة �لألقاليم�ا��نو�ية �الوطنية،��التنموي بالشبكة�الك�ر�ائية
�بالعيون� �ا��ام�� �االس�شفا�ي �واملركب �الطب ��لية �ومشروع �أ�ادير�نحو�الداخلة، �من �السر�ع �الطر�ق ومد
�االقتصادية� �واملنطقة �البحر�ة �ا��دود �ترسيم �واس�ثمار�مشروع �ع���ت��يل ���ا، �الرائدة �الصناعية واملنطقة

ار�استحقاقات�اتفاق�الشراكة�األور�ي�املعدل�واالع��اف�االمر��ي�ا��الصة��عد�ا��سم�القانو�ي�لھ،�واس�ثم
 .بمغر�ية�ال��راء�لدعم�مسار�قطب�اقتصادي�صاعد��عمق�إفر�قي�قوي�لل��راء�املغر�ية

6. � �العالم �ومغار�ة �وال��ملان �املد�ي �املجتمع �دور �تقو�ة ��الديموقراطيةومؤسسات �الفعال�ال�شاركية، �ال��افع ��
 .راء����املنظمات�واملنتديات�الدولية�وخاصة�ال�يئات�الشبابية�والفضاءات�الرقميةمن�أجل�مغر�ية�ال��

،�قصد�إرساء�1991تحي�ن�وتطو�ر�"ميثاق�التعاون�والصداقة�وحسن�ا��وار"�امل��م�مع�ا��ارة�إسبانيا�عام� .7
اء���إلطالق�مبادرة�املتبادل�واملصا���املش��كة،�ثم���يئة�األجو �واالح��امقواعد�لشراكة�جديدة�قوام�ا�الثقة�

�القارة� ��� �آخر�مستعمرات ��و��ا �املحتلة، �وا��زر �السلي�ت�ن �املدي�ت�ن �حول �واالس��اتي�� ل��وار�املسؤول
 فضل�الظروف�واآلجال.أتعاد��ا�تحت�السيادة�الوطنية����اإلفر�قية،�من�أجل�اس

 �عز�ز�اإلشعاع�الدو���للمغرب

�اإلقليمية�الصراعات�تصاعد�إن �للدول �العابرة�ديداتال���وتزايد، �العالم�ع���التوتر�بؤر �ناسلوت، ��ل�ا،

�املغرب�انخراط�ضرورة�ع���مؤشرات �واالس��اتي���ا��ضاري �ورصيده�إم�اناتھ�وحسب�موقعھ�من، �النظام���،

 �املستدامة.�والتنمية�بالع�ود�والوفاء�وا��ر�ة�واملساواة�العدالة�معاي���ع���مب�ية�مستقبلية�رؤ�ة�وفق،�العال��

ن����طر�ق�ع��،�هللا�حفظھ�امللك�جاللة�بقيادة،�قدما�الس���إ���ندعو�والتنمية�العدالة�حزب����فإننا،�وعليھ

�للمغرب�ا��يو�ة�املصا���عن�الدفاع����ناجعة�خارجية�سياسة �ع���العادلة�للقضايا�الدعم�تقديم�خالل�من،
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���مستوى�القضية�الوطنية،�بحيث�يجب�أن�تحظى��ال����عت���ا�املغربو���مقدم��ا�القضية�الفلسطي�ية،�،�العالم

وإننا��عت������اس��اتيجية�ال����عرف�ا�املنطقة.�-باال�تمام�الالزم�واألولو�ة�الضرور�ة،�وخاصة����ظل�التطورات�ا��يو

�إقامة� ��� �بحقھ �تمتيع�الشعب�الفلسطي�� ��� �يتمثل �الفلسطي�ية �للقضية �أن�ا��ل�العادل �والتنمية �العدالة حزب

�االس�يطان�دول �أش�ال ��ل �ووقف �لبلد�م �الفلسطي�ي�ن �الالجئ�ن �وعودة �الشر�ف، �القدس �وعاصم��ا �املستقلة تھ

� �املغر�ية �اململكة �أن �كما �الص�يو�ي. �إحدى �مطالبةبصف��ا �ف�� �املغار�ي، �االتحاد ��� �األساس بمواصلة��الدولة

�ج�ودوتوحيد�،�حالة�ا��مود�وإخراجھ�من�ياالتحاد�املغار�آليات�سا�مة����تفعيل�للم�ا��يوي�والفعال�االنخراط

 .�ةوالعر�ية�واإلقليمي�اإلسالمية،�واالنخراط����مشار�ع�تطو�ر�املنظمات�الدولية�والقار�ة�والعر�ية�اإلسالميةالدول�

�م�انتھ�و�س�م،�وتنو�ع�الشرا�ات�بما��عزز�للمغرب�ترسيخ�التوجھ�اإلفر�قيو�ؤكد�ا��زب�ع���أ�مية�مواصلة�

قضية�وحدتنا�الوطنية�وال��ابية�و�مكن�من�تقو�ة�إشعاع�النموذج�واملساندة�األفر�قية�لجماع�الوط������تدعيم�اإل 

�ع���املغر�ي �مستقبل�ا �وأن �الك��ى، �الدول �من �العديد �من �طرف �كب���من �با�تمام �تحظى �أفر�قيا �أن �وخاصة ،

 الصعيد�االقتصادي�ي�شر�بتطور�تنموي�الفت�خالل�السنوات�املقبلة.

�بخص �مع�أما �جديد" �شراكة �"نموذج �إ�شاء �ع�� �العمل �ضرور�ا �أصبح �فقد �ا��ار�األورو�ي، �مع �العالقة وص

االتحاد�األورو�ي،�يو���أفضل�مصا���املغرب�و�عيد�ترت�ب�األولو�ات����العالقات،�وخاصة�تلك�املرتبطة�بالقضية�

�5+��5جديدة�لتفعيل�وت�شيط�ا��وار��الوطنية.�مع�اال�تمام�أك���بدول�االتحاد�ا��نو�ية،�من�خالل�اق��اح�آليات

 لي�ون�موقع�املغرب،�و�لدان�شمال�أفر�قيا،�أك���وزنا����املفاوضات�والعالقات�ب�ن��ذه�املجموعات.

اس��اتيجية�املختلفة،�من�خالل�االنفتاح�-كما�يدعو�حزب�العدالة�والتنمية�إ���ضرورة�اال�تمام�باملحاور�ا��يو

�باعتب �"اآلسيان" �دول �ا��وار�مثال�ع�� ��� �"الشر�ك �وضع �ع�� �املغرب �حصول �ع�� �بالعمل �وذلك �دوال�صاعدة، ار�ا

�مراكز�ثقافية� �إ�شاء �خالل �من �وال�اراي��، �الالتي�ية �أمر��ا �دول ��� �اس�باقية �سياسية �تب�� �إ�� �إضافة القطا��"،

 .ل وإعالمية�تمكن�من�إيجاد�مناخ�محفز�لتقو�ة�العالقات�السياسية�واالقتصادية�مع��ذه�الدو 

وعناية�كب��ة�للمغار�ة�املقيم�ن�با��ارج،�واالستفادة�ا��زب�إ���إيالء�أ�مية�خاصة�دعو�يباإلضافة�إ���ما�سبق،�

من�إم�انا��م�ال�ائلة�وأطر�م�املقتدرة�وشبكة�عالقا��م�السياسية�واالجتماعية�واالقتصادية�املتم��ة�ال���من�شأ��ا�

�و�و�األمر�الذي��ستوجب�تطو�ر�طرق لوما����لالرتقاء�بالعمل�الدبأن�تمثل�رافدا�إضافيا� تدب���ملف��واالقتصادي.

� �خالل �العالم"�من �"مغار�ة �العمومي �األداء �تقو�ة �املجال ��ذا واإلشراك�السيا����الفع���والتمثيلية�املؤسساتية���

�ا �بمستوى �للر�� �اإلقامة، �بلدان ��� �واملتا�عة �التواصل �جودة �من �الرفع �وكذا ���دماملناسبة، �ر�اال�تمام�وتطو ات

 بقضايا�ال��رة�وامل�اجر�ن.
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�ا .2 �الكيان �طرد �سياسة�توف���شروط �ومواصلة �أنصاره �استفزازات �ومحاصرة �األفر�قي �االتحاد �من النفصا��
�الو���� �الكيان ���ذا ���ب�االع��اف �دينامية �مواصلة �مع �واملؤثر����املؤسسات�اإلفر�قية، �الفعال ا��ضور

 .وفتح�املز�د�من�القنصليات�والتمثيليات�االجن�ية����األقاليم�ال��راو�ة�ا��نو�ية
�ساكنة .3 �احصاء �أولو �وضع �راس �ع�� �تندوف �االتصالمخيمات �املتحدة،��ات �األمم �من��مع �الفعال وال��افع

أجل�محاسبة�مرتك���االن��ا�ات�ا��قوقية����املخيمات�وعدم�افال��م�من�العقاب،�وتحميل�البلد�املضيف،�
�ز� �يكشف �أن �شأنھ �من �و�ذا �لنفوذ�ا؛ �خاضعة �ارا��� �فوق �تقع �ال�� �االن��ا�ات �عن �املسؤولية ف��امل

الشرعية�التمثيلية�����ة�االنفصالي�ن�لساكنة�املخيمات�وادعا��ا�ال�اذب�بتمثيل�ساكنة�ال��راء�املغر�ية�
 من�ج�ة،�ومن�ج�ة�ثانية،�ت�س���عودة�املحتجز�ن����املخيمات�إ���أرض�الوطن.

ملحلية�بما�ي�يح��عز�ز�املسار�الديموقراطي�من�خالل�تفعيل�ا���و�ة�املتقدمة�وإرساء�آليات�لتطو�ر�ا���امة�ا .4
والرفع�من�م�سوب�الشفافية�وت�افؤ�الفرص�وتقو�ة�ا��اذبية�الس�ثمارات��واالمتيازاتسد��ل�منافذ�الر�ع�

�اقتصاديا� �قطبا �املنطقة �من �تجعل �املستدامة، �للتنمية �ورافعة �لل��وة �للنمو�ومنتجة �محفزة �ودولية وطنية
� �س�س�م �كما �اإلفر�قي؛ �وعمقھ �املغرب �ب�ن �واصال �جديدة،�مندمجا �سياسية �نخب �ان�ثاق ��� �أيضا ذلك

 وانخراط�ا�ب�ل�حر�ة�ومسؤولية����تدب���شؤو��ا�املحلية.�
اطالق�برنامج�جديد�إلعمار��مركز�الكركرات�ومدينة�ال�و�رة،�وتثم�ن�ما�تحقق�من�انجازات����اطار�النموذج� .5

�والر�ط �االطل���، �الداخلة �ميناء �مشروع �وخاصة �لألقاليم�ا��نو�ية �الوطنية،��التنموي بالشبكة�الك�ر�ائية
�بالعيون� �ا��ام�� �االس�شفا�ي �واملركب �الطب ��لية �ومشروع �أ�ادير�نحو�الداخلة، �من �السر�ع �الطر�ق ومد
�االقتصادية� �واملنطقة �البحر�ة �ا��دود �ترسيم �واس�ثمار�مشروع �ع���ت��يل ���ا، �الرائدة �الصناعية واملنطقة

ار�استحقاقات�اتفاق�الشراكة�األور�ي�املعدل�واالع��اف�االمر��ي�ا��الصة��عد�ا��سم�القانو�ي�لھ،�واس�ثم
 .بمغر�ية�ال��راء�لدعم�مسار�قطب�اقتصادي�صاعد��عمق�إفر�قي�قوي�لل��راء�املغر�ية

6. � �العالم �ومغار�ة �وال��ملان �املد�ي �املجتمع �دور �تقو�ة ��الديموقراطيةومؤسسات �الفعال�ال�شاركية، �ال��افع ��
 .راء����املنظمات�واملنتديات�الدولية�وخاصة�ال�يئات�الشبابية�والفضاءات�الرقميةمن�أجل�مغر�ية�ال��

،�قصد�إرساء�1991تحي�ن�وتطو�ر�"ميثاق�التعاون�والصداقة�وحسن�ا��وار"�امل��م�مع�ا��ارة�إسبانيا�عام� .7
اء���إلطالق�مبادرة�املتبادل�واملصا���املش��كة،�ثم���يئة�األجو �واالح��امقواعد�لشراكة�جديدة�قوام�ا�الثقة�

�القارة� ��� �آخر�مستعمرات ��و��ا �املحتلة، �وا��زر �السلي�ت�ن �املدي�ت�ن �حول �واالس��اتي�� ل��وار�املسؤول
 فضل�الظروف�واآلجال.أتعاد��ا�تحت�السيادة�الوطنية����اإلفر�قية،�من�أجل�اس

 �عز�ز�اإلشعاع�الدو���للمغرب

�اإلقليمية�الصراعات�تصاعد�إن �للدول �العابرة�ديداتال���وتزايد، �العالم�ع���التوتر�بؤر �ناسلوت، ��ل�ا،

�املغرب�انخراط�ضرورة�ع���مؤشرات �واالس��اتي���ا��ضاري �ورصيده�إم�اناتھ�وحسب�موقعھ�من، �النظام���،

 �املستدامة.�والتنمية�بالع�ود�والوفاء�وا��ر�ة�واملساواة�العدالة�معاي���ع���مب�ية�مستقبلية�رؤ�ة�وفق،�العال��

ن����طر�ق�ع��،�هللا�حفظھ�امللك�جاللة�بقيادة،�قدما�الس���إ���ندعو�والتنمية�العدالة�حزب����فإننا،�وعليھ

�للمغرب�ا��يو�ة�املصا���عن�الدفاع����ناجعة�خارجية�سياسة �ع���العادلة�للقضايا�الدعم�تقديم�خالل�من،
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مرح���ملنجزات�لتقييم�مع�عقد�مناظرة�وطنية�مع�بداية�الوالية�ال�شر�عية�املقبلة،�،�ءدعم�استقاللية�القضا�*

 جر�ة�استقاللية�النيابة�العامة،�ولتدالة�إصالح�منظومة�الع�ورش

� �شع����تقو�ة* �سيا��� �و�� �بلورة ��� �ل�س�م �قرار�ا، �استقاللية �وضمان �وتطو�ر�أدوار�ا �السياسية األحزاب

�انتظارات� �مع �اإليجا�ي �التفاعل �و�� �الديمقراطي، �التحول �مستلزمات �مع �واملالءمة �العقلنة �الكث���من �إ�� يحتاج

 ع�مطال��م�املشروعة.املواطن�ن�والتجاوب�م

دور�ال��ملان����تقييم�السياسات�العمومية،�وترسيخ�دور�املجالس�املنتخبة����تدب���تعز�ز�إيالء�أ�مية�خاصة�ل�*

 شؤون�املواطن�ن�وتفعيل�اختصاصا��ا�و�عز�ز�موارد�ا�املالية�وتطو�ر�موارد�ا�ال�شر�ة،

 �ل�س�م����دعم�ا��يار�الديمقراطي�لبالدنا.�عالم�وإدماجھ����املج�ود�التنموي تطو�ر�اإل *�����������

 .الديمقراطيإدماج�مغار�ة�العالم�كرافد�أسا�������البناء�*�

 اإلكرا�ات�والتحديات�

�الصعو�ات� �و�� �صعو�ات، �عدة �تواج�ھ �املغرب ��� �مسار�اإلصالح �بأن �والتنمية �العدالة �حزب �من �وعيا لكن

 ���طور�البناء�الديمقراطي�والتطور�ا��قو��.��املرتبطة�بخيار�مشاركة�ا��زب����منظومة�ما�زالت

و�النظر�إ���أن�املغرب�اختار�خيار�التعددية�السياسية�وا��ز�ية،�والتمي���ما�ب�ن�"السياسة�العامة"�ال���تقرر�

 ف��ا�مؤسسات�الدولة�املختلفة،�و�"السياسات�العمومية"�ال������مجال�تدخل�ا���ومة،

ال���تؤطر�العمل�السيا����ل��زب�وم��ا�مبدأ�ال��اكم�والتدرج،�فإن�ا��زب�قد��وانطالقا�من�املنطلقات�املن��ية

�واإلصالح� �الديمقراطي �البناء �أجل �من �العمل �مواصلة �تقت��� �ال�� �ومظا�ر�القصور �التحديات �من �عددا ���ل

 السيا����والتطور�ا��قو���والتنمية�االقتصادية�وتحقيق�العدالة�االجتماعية.

 يقودنا�إ������يل�املعطيات�التالية:�إن�ال���يص�املوضو��

�أولو�ة�القضية�الوطنية�وما�تقتضيھ�من�يقظة�دائمة،�و�عز�ز�للوحدة�الوطنية�واالصطفاف�وراء�جاللة�امللك �
باعتباره�رئ�سا�للدولة�وممثل�ا�األس���وضامنا�الستقالل�البالد�ووحد��ا�الوطنية�وال��ابية،�وما�يقتضيھ�ذلك�

�اس��اتيجية �مقتضيات �وتنمو�ة،�من �ديبلوماسية ��ذا��وسياسات ��� �الثابتة �ا��زب �اختيارات �ع�� والثبات
�امل �وترسيخ �اجال �ل��زب�الوط��النتماء ،� �مواصلة �اإلقلي����انحيازهمع �محيطھ �ع�� �وانفتاحھ �األمة لقضايا

 العر�ي�واإلسالمي�وتفاعلھ�الوا���مع�محيطھ�الدو��.
�لال بروز� � �ومساع �مؤشرات �يمقراطيالداملسار��عنرتداد �املزاج���حقوقية�تجاوزاتلومظا�ر�، �ع�� شوش

�و  �العام �و تالسيا��� �البلد �وا��قوقية�ضر�بصورة �السياسية �املك�سبات �ع�� �قد�غطي �بالدنا ��انت �فإذا .
االن��ا�ات�ا��قوقية�املمن��ة�من�مثل��القطع�معت�استطاعحققت�تقدما�معت��ا�ع���الصعيد�ا��قو��،�و 

فقد�برزت����اآلونة�األخ��ة��عض�مظا�ر�التض�يق�ع���ا��قوق��،�والتعذيب�االختطاف�واالختفاء�القسري 
وا��ر�ات،�من�خالل�جيل�جديد�من�االن��ا�ات�ا��قوقية�ال����س��دف�العديد�من�املناضل�ن�وال��صيات�
�إصرار��عض� �خالل �من �أو �ال��صية، �واملعطيات �با��قوق �واملس �السمعة �و�شو�ھ �بالقذف العمومية
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 الديمقراطي�والسيا����وا��قو���حس�ن�املناخ�املحور�الثا�ي:�ت
 

ع���دستور�يؤكد�خيار�املغرب�الذي�ال�رجعة�فيھ����بناء�دولة�ديمقراطية��سود�ا��2011توافق�املغار�ة�سنة�

المية�ذات�سيادة��املة،�م�ش�ثة�بوحد��ا�الوطنية�ا��ق�والقانون.�وأكد��ذا�الدستور�أن�اململكة�املغر�ية�دولة�إس

�واالعتدال� �االنفتاح �بقيم �املغر�ي �الشعب ��ش�ث �ظل ��� �الوطنية، ��و���ا �مقومات �وتنوع �تالحم �و�صيانة وال��ابية،

�كما�كرس��ذا�الدستور�ا��قوق� وال�سامح�وا��وار�والتفا�م�املتبادل�ب�ن�الثقافات�وا��ضارات�اإل�سانية�جمعاء.

�ات،�ومبدأ�فصل�السلط،�وتواز��ا�و�عاو��ا،�وأكد�ع���القضاء�كسلطة�مستقلة�ل�ا�واجبات�م�نية�وأخالقية،�وا��ر 

وكشر�ك����املسؤولية�ع���ا��فاظ�ع���السلم�االجتما��،�وتكر�س�سيادة�القانون�وخضوع�املغار�ة�لھ�ع���قدم�

 �ة�الر�ع�والفساد.املساواة،�وتث�يت�حر�ات�التنظيم�والعمل�التطو���واملد�ي،�ومحار 

 الرؤ�ة:

وحزب�العدالة�والتنمية،�و�و�يقيم�الف��ة�املنصرمة،�قد�حرص�ع���تب���رؤ�ة�وا��ة����املجال�الديمقراطي�

والسيا����وا��قو��،�وذلك�بإنجاز�وثيقة�مستقلة�عبارة�عن�"عرضھ�السيا���"،�الذي��عت��ه�اإلطار�السيا����العام�

وج�ات�املرحلة�املقبلة،�و�و�أيضا�اإلطار�السيا����لل��نامج�االنتخا�ي�ل��زب،�الذي�ينطلق�منھ�ا��زب����صياغة�ت

والذي�سيعتمد�كمرجع�سيا�������صياغة�ال��نامج�ا���ومي�وفق�ما�ستفرز�عنھ�نتائج�االنتخابات.�وال�شك�أن��ذا�

 العرض�السيا����سيمكن�من:

�املناضل� • �لدى �السيا��� �للفعل �املؤطرة �التوج�ات ��� �حيث�توف���الوضوح �من �ل��زب �املت�بع�ن �ولدى ن
�أو�اإلخفاقات� �املجتمع �لصا�� �املتحققة �األمر�باملك�سبات ��علق �سواء �السيا���، �للواقع �املش��ك ال���يص

 والصعو�ات�ال���تواجھ�العمل�اإلصال������مختلف�املواقع�واملسؤوليات.�
رحلة�املقبلة،�من�خالل�بلورة�قراءة�بناء�ثقافة�سياسية�مش��كة�مؤطرة�للتعامل�مع�الواقع�السيا����خالل�امل •

 سياسية�مش��كة�وتملك�ا�من�قبل�املناضل�ن�واملتعاطف�ن�مع�ا��زب�واملصوت�ن�عليھ.

 األ�داف:

�واألفضل،� �األكمل �الوجھ �ع�� �الدستور �ت��يل�مقتضيات �يتم �إ���أن �اليوم �يتطلعون �املغار�ة �عموم �إن وحيث

 االنتخا�ي�إ��:��دف�من�خالل��ذا�املحور����برنامجنافإننا��

*�� �تجاه �ومؤسسا��ا �للدولة �نموذ�� �سلوك �و تكر�س �ت��يل �أح�امھ، �والقانون ���دفتنفيذ �ا��ق �دولة �،إرساء

أو�املضايقات�ال���تمس�با��قوق��تاالختالال أو�ا��قوقية�والتصدي�ل�ل�االن��ا�ات�أو�ال��اجعات��،و�عز�ز�املك�سبات

 .وا��ر�ات

��عض�طية،�واح��ام�اإلرادة�الشعبية�باح��ام�التعب���ا��ر�للناخب�ن،�والقطع�معالتطبيع�ال��ا�ي�مع�الديمقرا�*

 دعم�اإلدارة���زب�مع�ن�ع���حساب�أحزاب�أخرى،من�قبيل�املمارسات�
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مرح���ملنجزات�لتقييم�مع�عقد�مناظرة�وطنية�مع�بداية�الوالية�ال�شر�عية�املقبلة،�،�ءدعم�استقاللية�القضا�*

 جر�ة�استقاللية�النيابة�العامة،�ولتدالة�إصالح�منظومة�الع�ورش

� �شع����تقو�ة* �سيا��� �و�� �بلورة ��� �ل�س�م �قرار�ا، �استقاللية �وضمان �وتطو�ر�أدوار�ا �السياسية األحزاب

�انتظارات� �مع �اإليجا�ي �التفاعل �و�� �الديمقراطي، �التحول �مستلزمات �مع �واملالءمة �العقلنة �الكث���من �إ�� يحتاج

 ع�مطال��م�املشروعة.املواطن�ن�والتجاوب�م

دور�ال��ملان����تقييم�السياسات�العمومية،�وترسيخ�دور�املجالس�املنتخبة����تدب���تعز�ز�إيالء�أ�مية�خاصة�ل�*

 شؤون�املواطن�ن�وتفعيل�اختصاصا��ا�و�عز�ز�موارد�ا�املالية�وتطو�ر�موارد�ا�ال�شر�ة،

 �ل�س�م����دعم�ا��يار�الديمقراطي�لبالدنا.�عالم�وإدماجھ����املج�ود�التنموي تطو�ر�اإل *�����������

 .الديمقراطيإدماج�مغار�ة�العالم�كرافد�أسا�������البناء�*�

 اإلكرا�ات�والتحديات�

�الصعو�ات� �و�� �صعو�ات، �عدة �تواج�ھ �املغرب ��� �مسار�اإلصالح �بأن �والتنمية �العدالة �حزب �من �وعيا لكن

 ���طور�البناء�الديمقراطي�والتطور�ا��قو��.��املرتبطة�بخيار�مشاركة�ا��زب����منظومة�ما�زالت

و�النظر�إ���أن�املغرب�اختار�خيار�التعددية�السياسية�وا��ز�ية،�والتمي���ما�ب�ن�"السياسة�العامة"�ال���تقرر�

 ف��ا�مؤسسات�الدولة�املختلفة،�و�"السياسات�العمومية"�ال������مجال�تدخل�ا���ومة،

ال���تؤطر�العمل�السيا����ل��زب�وم��ا�مبدأ�ال��اكم�والتدرج،�فإن�ا��زب�قد��وانطالقا�من�املنطلقات�املن��ية

�واإلصالح� �الديمقراطي �البناء �أجل �من �العمل �مواصلة �تقت��� �ال�� �ومظا�ر�القصور �التحديات �من �عددا ���ل

 السيا����والتطور�ا��قو���والتنمية�االقتصادية�وتحقيق�العدالة�االجتماعية.

 يقودنا�إ������يل�املعطيات�التالية:�إن�ال���يص�املوضو��

�أولو�ة�القضية�الوطنية�وما�تقتضيھ�من�يقظة�دائمة،�و�عز�ز�للوحدة�الوطنية�واالصطفاف�وراء�جاللة�امللك �
باعتباره�رئ�سا�للدولة�وممثل�ا�األس���وضامنا�الستقالل�البالد�ووحد��ا�الوطنية�وال��ابية،�وما�يقتضيھ�ذلك�

�اس��اتيجية �مقتضيات �وتنمو�ة،�من �ديبلوماسية ��ذا��وسياسات ��� �الثابتة �ا��زب �اختيارات �ع�� والثبات
�امل �وترسيخ �اجال �ل��زب�الوط��النتماء ،� �مواصلة �اإلقلي����انحيازهمع �محيطھ �ع�� �وانفتاحھ �األمة لقضايا

 العر�ي�واإلسالمي�وتفاعلھ�الوا���مع�محيطھ�الدو��.
�لال بروز� � �ومساع �مؤشرات �يمقراطيالداملسار��عنرتداد �املزاج���حقوقية�تجاوزاتلومظا�ر�، �ع�� شوش

�و  �العام �و تالسيا��� �البلد �وا��قوقية�ضر�بصورة �السياسية �املك�سبات �ع�� �قد�غطي �بالدنا ��انت �فإذا .
االن��ا�ات�ا��قوقية�املمن��ة�من�مثل��القطع�معت�استطاعحققت�تقدما�معت��ا�ع���الصعيد�ا��قو��،�و 

فقد�برزت����اآلونة�األخ��ة��عض�مظا�ر�التض�يق�ع���ا��قوق��،�والتعذيب�االختطاف�واالختفاء�القسري 
وا��ر�ات،�من�خالل�جيل�جديد�من�االن��ا�ات�ا��قوقية�ال����س��دف�العديد�من�املناضل�ن�وال��صيات�
�إصرار��عض� �خالل �من �أو �ال��صية، �واملعطيات �با��قوق �واملس �السمعة �و�شو�ھ �بالقذف العمومية
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 الديمقراطي�والسيا����وا��قو���حس�ن�املناخ�املحور�الثا�ي:�ت
 

ع���دستور�يؤكد�خيار�املغرب�الذي�ال�رجعة�فيھ����بناء�دولة�ديمقراطية��سود�ا��2011توافق�املغار�ة�سنة�

المية�ذات�سيادة��املة،�م�ش�ثة�بوحد��ا�الوطنية�ا��ق�والقانون.�وأكد��ذا�الدستور�أن�اململكة�املغر�ية�دولة�إس

�واالعتدال� �االنفتاح �بقيم �املغر�ي �الشعب ��ش�ث �ظل ��� �الوطنية، ��و���ا �مقومات �وتنوع �تالحم �و�صيانة وال��ابية،

�كما�كرس��ذا�الدستور�ا��قوق� وال�سامح�وا��وار�والتفا�م�املتبادل�ب�ن�الثقافات�وا��ضارات�اإل�سانية�جمعاء.

�ات،�ومبدأ�فصل�السلط،�وتواز��ا�و�عاو��ا،�وأكد�ع���القضاء�كسلطة�مستقلة�ل�ا�واجبات�م�نية�وأخالقية،�وا��ر 

وكشر�ك����املسؤولية�ع���ا��فاظ�ع���السلم�االجتما��،�وتكر�س�سيادة�القانون�وخضوع�املغار�ة�لھ�ع���قدم�

 �ة�الر�ع�والفساد.املساواة،�وتث�يت�حر�ات�التنظيم�والعمل�التطو���واملد�ي،�ومحار 

 الرؤ�ة:

وحزب�العدالة�والتنمية،�و�و�يقيم�الف��ة�املنصرمة،�قد�حرص�ع���تب���رؤ�ة�وا��ة����املجال�الديمقراطي�

والسيا����وا��قو��،�وذلك�بإنجاز�وثيقة�مستقلة�عبارة�عن�"عرضھ�السيا���"،�الذي��عت��ه�اإلطار�السيا����العام�

وج�ات�املرحلة�املقبلة،�و�و�أيضا�اإلطار�السيا����لل��نامج�االنتخا�ي�ل��زب،�الذي�ينطلق�منھ�ا��زب����صياغة�ت

والذي�سيعتمد�كمرجع�سيا�������صياغة�ال��نامج�ا���ومي�وفق�ما�ستفرز�عنھ�نتائج�االنتخابات.�وال�شك�أن��ذا�

 العرض�السيا����سيمكن�من:

�املناضل� • �لدى �السيا��� �للفعل �املؤطرة �التوج�ات ��� �حيث�توف���الوضوح �من �ل��زب �املت�بع�ن �ولدى ن
�أو�اإلخفاقات� �املجتمع �لصا�� �املتحققة �األمر�باملك�سبات ��علق �سواء �السيا���، �للواقع �املش��ك ال���يص

 والصعو�ات�ال���تواجھ�العمل�اإلصال������مختلف�املواقع�واملسؤوليات.�
رحلة�املقبلة،�من�خالل�بلورة�قراءة�بناء�ثقافة�سياسية�مش��كة�مؤطرة�للتعامل�مع�الواقع�السيا����خالل�امل •

 سياسية�مش��كة�وتملك�ا�من�قبل�املناضل�ن�واملتعاطف�ن�مع�ا��زب�واملصوت�ن�عليھ.

 األ�داف:

�واألفضل،� �األكمل �الوجھ �ع�� �الدستور �ت��يل�مقتضيات �يتم �إ���أن �اليوم �يتطلعون �املغار�ة �عموم �إن وحيث

 االنتخا�ي�إ��:��دف�من�خالل��ذا�املحور����برنامجنافإننا��

*�� �تجاه �ومؤسسا��ا �للدولة �نموذ�� �سلوك �و تكر�س �ت��يل �أح�امھ، �والقانون ���دفتنفيذ �ا��ق �دولة �،إرساء

أو�املضايقات�ال���تمس�با��قوق��تاالختالال أو�ا��قوقية�والتصدي�ل�ل�االن��ا�ات�أو�ال��اجعات��،و�عز�ز�املك�سبات

 .وا��ر�ات

��عض�طية،�واح��ام�اإلرادة�الشعبية�باح��ام�التعب���ا��ر�للناخب�ن،�والقطع�معالتطبيع�ال��ا�ي�مع�الديمقرا�*

 دعم�اإلدارة���زب�مع�ن�ع���حساب�أحزاب�أخرى،من�قبيل�املمارسات�
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عدم�تمتيع�املواطن�ن�بحقوق�م����ت�و�ن�ا��معيات�باإلصرار�ع���عدم��سليم�الوصوالت،�أو�السلطات�ع���
من�خالل��توظيف�البعض�للش�ايات�الكيدية�ل��د�من�حر�ة�الرأي�أو�التعب��.�كما�يمكن�أن�نتحدث�����ذا�

�الدي �مضمو��ا �من �االنتخابية �العملية �إفراغ �إ�� �ال�ادفة �األخ��ة �ال�شر�عات �عن �يقوم�املجال �الذي مقراطي
أساسا�ع���االق��اع�ا��ر�املع���عنھ،�وذلك�من�قبيل�اعتماد�قاسم�انتخا�ي�ع���أساس�عدد�امل��ل�ن����
�الذي� �الوقت ��� �لبالدنا، �حقيقيا �تحديا �تمثل �األمور ��ذه ��ل �االنتخابية. �العتبة �وإلغاء �االنتخابية، اللوائح

والقضاء�وال�يئات�السياسية،�كشرط�ضروري�والزم�ألي�نحتاج�فيھ�جميعا�إ���ترسيخ�الثقة����املؤسسات�
 إقالع�تنموي�حقيقي.

�التنموي �ضعف � �املج�ود �عوائد �تقاسم �كفاية �وعدم �لل��وة �العادل �ترجمة��التوز�ع ��� �والقصور للبالد،
�واملاكرو  �واملؤسساتية �السياسية �اإلصالحات �ومنجزات �وال�ي�لية �الب�يو�ة �عرف�ا�-املشار�ع �ال�� اقتصادية

مما�يولد�شعورا��للمواطن،�اليومية�ة�ياا��إ���مستوى�نمو�مناسب�ل�ا،�مع�ضعف�ظ�ور�أثر�ا���غرب،�امل
�الفئو�ة� �الفوارق �تقليص �ج�ود �و�ؤثر�ع�� �املواطن�ن، �من �فئات �لدى �واالجتما�� �االقتصادي باإلقصاء

فة�مجتمعية��عتمد�ثقا�ع����ذين�املستو��ن�ورشا�قائما،�وخاصة�مع�وجودالعدالة��واملجالية،�و�جعل�من
 ع���االت�ال�ع���املج�ود�العمومي�للدولة�وضعف�املبادرة�ا��رة�وروح�املغامرة�واإلبداع.

 :تاإلجراءا

� �سبق، �ما �ع�� �أساسيات�بناء �من �تنطلق �والديموقراطي �وا��قو�� �السيا��� �باملحور �املرتبطة �اإلجراءات فإن

عددا�من�اه�أعاله.�وقد�حرصنا�ع���أن�ترا����ذه�املق��حات�املقبلة�كما�أوردنل��زب����املرحلة��"العرض�السيا���"

 االعتبارات�نذكر�م��ا�ع���وجھ�ا��صوص:

 ���تدب���الشأن�العام�وطنيا�وترابيا،��قع�ا��زبمو  •
��اس�يعاب • �ما��ون �و�و �االجتماعية، �اإلصالحات �ع�� �للطلب �مضطردا �تناميا �ستعرف �املقبلة املرحلة

مما�يقت����أن�ي�ون�ا��زب����مستوى��ذا�األسا���؛���اجتماعية�ر�ا�سيجعل�من�القضايا�واملطالب�اال 
 التحدي.

من�و ملناخ�السيا����العال���واإلقلي���املتم���بال��اجع�الديمقراطي،�وما�نتج�عنھ�من�تداعيات،�ا�استحضار •
����اس��جاع�للمبادرة�من�قبل�منا�����مسار�التطور�الديموقراطي�للشعوب�العر�ية.�و�و�األمر�الذي�يقت

�التجر�ة� �وتمنيع �الديمقراطي �و�عز�ز�البناء �االختيار�الديمقراطي �تحص�ن �مطلب �أ�مية �إ�� �االن�باه منا
 املغر�ية.

� �أن �ع�� �التأكيد �إعادة �من �بد �ال �والتنمية �العدالة ��عز�ز حزب �إصال�� �فعل �أي �أولو�ات �من ��عت���أن

�آلية�للتعب���عن�إرادة�الشعوب�وضمان�مشا رك��م����اختيار�السياسات�العمومية�ال���تدبر�الديمقراطية،�بوصف�ا

وفق�ا�شؤو��م،�وكذلك����اختيار�من�ينوب�ع��م�ع���مستوى�مختلف�املؤسسات�التمثيلية�والتنفيذية،�وفق�ما��و�

مقرر����دستور�اململكة.�فا��يار�الديمقراطي�ير���قيمة�املواطنة�اإليجابية،�و�ؤ�ل�املواطن�ن�واملواطنات�للمشاركة�

 سعة�والفعالة����تدب���الشأن�العام،�وملساءلة�املسؤول�ن�عن�االختيارات�السياسية.الوا

� �استحقاقات �مختلف ��� �حز�نا �مشاركة �مقاصد �من �أساسيا �جزءا �فإن �أعاله، �2021و�استحضار�ال���يص
�جو�ر�الع �تمس �ال�� �ال��اجعية �املسارات ��ذه �عن �نتج �الذي �الوضع �ت��يح �أجل �من �القوي �بالنضال ملية�يرتبط
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�سكتھ� �ع�� �ببالدنا �قطار�الديمقراطية �وضع �إعادة �أجل �من �جانب�القوى�الديمقراطية �إ�� �واإلس�ام الديمقراطية،
 ال��يحة.

�يحرص�ع���ترصيد�املنجز�السيا����والديمقراطي�وا��قو���والرفع�منو�و�،�حزب�العدالة�والتنمية�وعليھ،�فإن
��عز�ز�الديمقراطيةن�أجل�إقرار�العديد�من�اإلجراءات�ال�ادفة�إ���م�لس�ناض،�تجلياتھ�ع���الواقع�املع�ش�للمغار�ة

،�ودعم�االحتضان�املجتم���للثقافة�الديمقراطية،�ع����عز�ز�ومواج�ة��عض�ال��اجعات����مجال�ا��قوق�وا��ر�ات
ات�الضرور�ة،�مؤشرات�االستقرار�السيا���،�وتطو�ر�أداء�ومصداقية�املؤسسات�التمثيلية�ال���تؤ�ل�ا�للقيام�باإلصالح

�املشروعة �ومطال��م �املواطن�ن �انتظارات �مع �والتفاعل �بأن �مقتنع �و�و �ذلك، �أجل �من �ا��زب �س�ناضل طر�ق�.
�أساس�سيا���� �ت�نافس�ع�� �ومستقلة، �أحزاب�حقيقية �قاعدة �ع�� �تأس�س�السياسة �يمر�ع���إعادة الديمقراطية

�إ���إقرار�مؤسسة� ����انتخابات�حرة�ونز��ة،�تف��� �شر�عية�ذات�مصداقية،�وح�ومة�ومجالس�جماعات�و�رنام��،
ترابية�قو�ة،��عكس�التنوع�والتعدد�املوجود����املجتمع،�وتتمتع�بالشرعية�التمثيلية�ال���تمك��ا�من�ت��يل�اختيارا��ا�

طن�ن،�التعاقدّية،�بما�يضمن�ر�ط�املسؤولية�باملحاسبة،�وتوف���الظروف�لتعميم�الطا�ع�الفع�����ر�ة�املواطنات�واملوا
 واملساواة�بي��م،�وضمان�مشارك��م����ا��ياة�السياسية�واالقتصادية�والثقافية�واالجتماعية.

�يدعو�ا��زب،�من�خالل�"املبادرة�السياسية�وا��قوقية"�ال���أعلن�ع��ا�خالل�يونيو� �إ���تحقيق�2021كما � ،

وتوف���شروط�انفراج�أك��،�وذلك��االنفراج�ا��قو���والسيا����بالبالد،�الضامن�لبث�نفس�حقو���وسيا����جديد

من�خالل�إيجاد�الصيغ�املناسبة�إلطالق�سراح�با���املح�وم�ن�ع���خلفية�احتجاجات�اجتماعية،�وإيقاف�املتا�عات�

ذات�ا��لفية�السياسية�الكيدية،�و�عز�ز�ضمانات�حر�ة�ال��افة�واإلعالم�وعدم�املس�بحر�ة�التعب���والرأي،�و�عز�ز�

ظا�ر�واالحتجاج�السل��،�وكذا�ضمان�ا��ق����التنظيم،�وإعمال�القانون�بصرامة����مواج�ة�ضمانات�ا��ق����الت

�إ��� �إضافة �املواطن�ن، �وعموم �وا��قوقي�ن �السياسي�ن �للفاعل�ن �ا��اصة �القذف�وال�ش����واملس�با��ياة حمالت

 ضرورة�فتح�حوار�وط���لتقييم�ورش�إصالح�منظومة�العدالة.

�يق��ح �السياق�نفسھ، ���دف�الوقوف�ع����و�� �وال��ملان �ب�ن�ا���ومة �مش��كة �وطنية �مناظرة ا��زب�تنظيم

�وطنية� �عملية �خطة ���دف�بلورة �وال��ملان، �لدى�ا���ومة �سواء �واملتع��ة �بت��يل�الدستور جميع�األوراش�ا��اصة

خاصة�بت�بع��ذا�متوافق�عل��ا�الستكمال�ت��يل�مقتضيات�الدستور�خالل�الوالية�املقبلة،�وتخصيص���نة�مختلطة�

 الورش.
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عدم�تمتيع�املواطن�ن�بحقوق�م����ت�و�ن�ا��معيات�باإلصرار�ع���عدم��سليم�الوصوالت،�أو�السلطات�ع���
من�خالل��توظيف�البعض�للش�ايات�الكيدية�ل��د�من�حر�ة�الرأي�أو�التعب��.�كما�يمكن�أن�نتحدث�����ذا�

�الدي �مضمو��ا �من �االنتخابية �العملية �إفراغ �إ�� �ال�ادفة �األخ��ة �ال�شر�عات �عن �يقوم�املجال �الذي مقراطي
أساسا�ع���االق��اع�ا��ر�املع���عنھ،�وذلك�من�قبيل�اعتماد�قاسم�انتخا�ي�ع���أساس�عدد�امل��ل�ن����
�الذي� �الوقت ��� �لبالدنا، �حقيقيا �تحديا �تمثل �األمور ��ذه ��ل �االنتخابية. �العتبة �وإلغاء �االنتخابية، اللوائح

والقضاء�وال�يئات�السياسية،�كشرط�ضروري�والزم�ألي�نحتاج�فيھ�جميعا�إ���ترسيخ�الثقة����املؤسسات�
 إقالع�تنموي�حقيقي.

�التنموي �ضعف � �املج�ود �عوائد �تقاسم �كفاية �وعدم �لل��وة �العادل �ترجمة��التوز�ع ��� �والقصور للبالد،
�واملاكرو  �واملؤسساتية �السياسية �اإلصالحات �ومنجزات �وال�ي�لية �الب�يو�ة �عرف�ا�-املشار�ع �ال�� اقتصادية

مما�يولد�شعورا��للمواطن،�اليومية�ة�ياا��إ���مستوى�نمو�مناسب�ل�ا،�مع�ضعف�ظ�ور�أثر�ا���غرب،�امل
�الفئو�ة� �الفوارق �تقليص �ج�ود �و�ؤثر�ع�� �املواطن�ن، �من �فئات �لدى �واالجتما�� �االقتصادي باإلقصاء

فة�مجتمعية��عتمد�ثقا�ع����ذين�املستو��ن�ورشا�قائما،�وخاصة�مع�وجودالعدالة��واملجالية،�و�جعل�من
 ع���االت�ال�ع���املج�ود�العمومي�للدولة�وضعف�املبادرة�ا��رة�وروح�املغامرة�واإلبداع.

 :تاإلجراءا

� �سبق، �ما �ع�� �أساسيات�بناء �من �تنطلق �والديموقراطي �وا��قو�� �السيا��� �باملحور �املرتبطة �اإلجراءات فإن

عددا�من�اه�أعاله.�وقد�حرصنا�ع���أن�ترا����ذه�املق��حات�املقبلة�كما�أوردنل��زب����املرحلة��"العرض�السيا���"

 االعتبارات�نذكر�م��ا�ع���وجھ�ا��صوص:

 ���تدب���الشأن�العام�وطنيا�وترابيا،��قع�ا��زبمو  •
��اس�يعاب • �ما��ون �و�و �االجتماعية، �اإلصالحات �ع�� �للطلب �مضطردا �تناميا �ستعرف �املقبلة املرحلة

مما�يقت����أن�ي�ون�ا��زب����مستوى��ذا�األسا���؛���اجتماعية�ر�ا�سيجعل�من�القضايا�واملطالب�اال 
 التحدي.

من�و ملناخ�السيا����العال���واإلقلي���املتم���بال��اجع�الديمقراطي،�وما�نتج�عنھ�من�تداعيات،�ا�استحضار •
����اس��جاع�للمبادرة�من�قبل�منا�����مسار�التطور�الديموقراطي�للشعوب�العر�ية.�و�و�األمر�الذي�يقت

�التجر�ة� �وتمنيع �الديمقراطي �و�عز�ز�البناء �االختيار�الديمقراطي �تحص�ن �مطلب �أ�مية �إ�� �االن�باه منا
 املغر�ية.

� �أن �ع�� �التأكيد �إعادة �من �بد �ال �والتنمية �العدالة ��عز�ز حزب �إصال�� �فعل �أي �أولو�ات �من ��عت���أن

�آلية�للتعب���عن�إرادة�الشعوب�وضمان�مشا رك��م����اختيار�السياسات�العمومية�ال���تدبر�الديمقراطية،�بوصف�ا

وفق�ا�شؤو��م،�وكذلك����اختيار�من�ينوب�ع��م�ع���مستوى�مختلف�املؤسسات�التمثيلية�والتنفيذية،�وفق�ما��و�

مقرر����دستور�اململكة.�فا��يار�الديمقراطي�ير���قيمة�املواطنة�اإليجابية،�و�ؤ�ل�املواطن�ن�واملواطنات�للمشاركة�

 سعة�والفعالة����تدب���الشأن�العام،�وملساءلة�املسؤول�ن�عن�االختيارات�السياسية.الوا

� �استحقاقات �مختلف ��� �حز�نا �مشاركة �مقاصد �من �أساسيا �جزءا �فإن �أعاله، �2021و�استحضار�ال���يص
�جو�ر�الع �تمس �ال�� �ال��اجعية �املسارات ��ذه �عن �نتج �الذي �الوضع �ت��يح �أجل �من �القوي �بالنضال ملية�يرتبط
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�سكتھ� �ع�� �ببالدنا �قطار�الديمقراطية �وضع �إعادة �أجل �من �جانب�القوى�الديمقراطية �إ�� �واإلس�ام الديمقراطية،
 ال��يحة.

�يحرص�ع���ترصيد�املنجز�السيا����والديمقراطي�وا��قو���والرفع�منو�و�،�حزب�العدالة�والتنمية�وعليھ،�فإن
��عز�ز�الديمقراطيةن�أجل�إقرار�العديد�من�اإلجراءات�ال�ادفة�إ���م�لس�ناض،�تجلياتھ�ع���الواقع�املع�ش�للمغار�ة

،�ودعم�االحتضان�املجتم���للثقافة�الديمقراطية،�ع����عز�ز�ومواج�ة��عض�ال��اجعات����مجال�ا��قوق�وا��ر�ات
ات�الضرور�ة،�مؤشرات�االستقرار�السيا���،�وتطو�ر�أداء�ومصداقية�املؤسسات�التمثيلية�ال���تؤ�ل�ا�للقيام�باإلصالح

�املشروعة �ومطال��م �املواطن�ن �انتظارات �مع �والتفاعل �بأن �مقتنع �و�و �ذلك، �أجل �من �ا��زب �س�ناضل طر�ق�.
�أساس�سيا���� �ت�نافس�ع�� �ومستقلة، �أحزاب�حقيقية �قاعدة �ع�� �تأس�س�السياسة �يمر�ع���إعادة الديمقراطية

�إ���إقرار�مؤسسة� ����انتخابات�حرة�ونز��ة،�تف��� �شر�عية�ذات�مصداقية،�وح�ومة�ومجالس�جماعات�و�رنام��،
ترابية�قو�ة،��عكس�التنوع�والتعدد�املوجود����املجتمع،�وتتمتع�بالشرعية�التمثيلية�ال���تمك��ا�من�ت��يل�اختيارا��ا�

طن�ن،�التعاقدّية،�بما�يضمن�ر�ط�املسؤولية�باملحاسبة،�وتوف���الظروف�لتعميم�الطا�ع�الفع�����ر�ة�املواطنات�واملوا
 واملساواة�بي��م،�وضمان�مشارك��م����ا��ياة�السياسية�واالقتصادية�والثقافية�واالجتماعية.

�يدعو�ا��زب،�من�خالل�"املبادرة�السياسية�وا��قوقية"�ال���أعلن�ع��ا�خالل�يونيو� �إ���تحقيق�2021كما � ،

وتوف���شروط�انفراج�أك��،�وذلك��االنفراج�ا��قو���والسيا����بالبالد،�الضامن�لبث�نفس�حقو���وسيا����جديد

من�خالل�إيجاد�الصيغ�املناسبة�إلطالق�سراح�با���املح�وم�ن�ع���خلفية�احتجاجات�اجتماعية،�وإيقاف�املتا�عات�

ذات�ا��لفية�السياسية�الكيدية،�و�عز�ز�ضمانات�حر�ة�ال��افة�واإلعالم�وعدم�املس�بحر�ة�التعب���والرأي،�و�عز�ز�

ظا�ر�واالحتجاج�السل��،�وكذا�ضمان�ا��ق����التنظيم،�وإعمال�القانون�بصرامة����مواج�ة�ضمانات�ا��ق����الت

�إ��� �إضافة �املواطن�ن، �وعموم �وا��قوقي�ن �السياسي�ن �للفاعل�ن �ا��اصة �القذف�وال�ش����واملس�با��ياة حمالت

 ضرورة�فتح�حوار�وط���لتقييم�ورش�إصالح�منظومة�العدالة.

�يق��ح �السياق�نفسھ، ���دف�الوقوف�ع����و�� �وال��ملان �ب�ن�ا���ومة �مش��كة �وطنية �مناظرة ا��زب�تنظيم

�وطنية� �عملية �خطة ���دف�بلورة �وال��ملان، �لدى�ا���ومة �سواء �واملتع��ة �بت��يل�الدستور جميع�األوراش�ا��اصة

خاصة�بت�بع��ذا�متوافق�عل��ا�الستكمال�ت��يل�مقتضيات�الدستور�خالل�الوالية�املقبلة،�وتخصيص���نة�مختلطة�

 الورش.
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 ال�شري �الرأسمال�وتثم�ن�املواطن�كرامة��عز�ز�:ثالثال�املحور 
وعليھ،�فإن�حزب�العدالة�والتنمية��عت����عز�ز�كرامة�املواطن�وتثم�ن�الرأسمال�ال�شري�التنمية،��عت���اإل�سان�أساس�

 ية�ببلدنا.�األولو�ات����مسار�اإلصالحات�االقتصادية�واالجتماعية�وا��قوقع���رأس�

 واأل�داف:�الرؤ�ة

العمل�ع���ضمان�كرامة�املواطن�وحقوقھ�وأمنھ�الرو���واملادي،�وتحس�ن�جودة�تتمحور�رؤ��نا�ل�ذا�املوضوع�ع���

�والت�و�ن �ال��بية �منظومة ،� �وتوسيع �خدما��االتغطية �وتحس�ن �وال��ية �الثقافية�االجتماعية �وتطو�ر�املنظومة ،

 .االس��اتيجية�الوطنية�لل�شغيلجاح�والر�اضية�الوطنية،�وضمان�ن

مدرسة�منصفة�إرساء�وتوطيد����ع��لت��يل��ذه�الرؤ�ة،���دف����حزب�العدالة�والتنمية�إ���مواصلة�العمل�و 

ملقتضيات�القانون�اإلطار��الت��يل�الناجع�است�ناف�مج�ودات�الوط��،��وذلك�من�خالل�وذات�جودة�بجميع�ال��اب�

تطو�ر�الب�يات�التحتية����مختلف�م�ونات���،�من�خالل�ال��ك���ع��لت�و�ن�والبحث�العل�إلصالح�منظومة�ال��بية�وا

املنظومة،�وإرساء�آليات�التدب���و�أنظمة�ا���امة��و�إعداد�وإخراج�الدالئل�املرجعية�ل��ودة�والتقييم�واالعتماد،�مع�

�للر  �للمنظومة �ال�شر�ة �املوارد �م�ونات �ملختلف �األساسية �األنظمة �وتحس�ن�مراجعة � �عمل�ا �ظروف �جودة �من فع

وضع�ا�املادي�واالجتما���،�و�تطو�ر�كفاءا��ا�التدب��ية�وال��بو�ة�بما�يضمن�الرفع�من�مردودي��ا،�إضافة�إ���تفعيل�

مبدأ�ر�ط�املسؤولية�باملحاسبة،�مع�العمل�ع���إخراج�إطار�أستاذ�التعليم�األو��،�و�كذا�إطار�باحث�ل��اصل�ن�ع���

مع�اه����القطاعات�ا���ومية�املختلفة�مع�اس�ثمار�مج�ود�م����خدمة�القطاع�الذي��شتغلون�فيھ،�ش�ادة�الدكتور 

� �ع�� �االجتماعي�ن�ا��رص �والشر�اء �ا��اص �والقطاع � �العمومية � �واملؤسسات � �ا���ومية �القطاعات ��ل انخراط

جتمع�املد�ي����تفعيل�مشار�ع�واالقتصادي�ن�وا��ماعات�ال��ابية�و�ل�م�ونات�املجتمع،�وخاصة�م��ا��مؤسسات�امل

 اإلصالح.�

� �مجال ��� �ال��يةأما �ا��دمات �و�عميم �تحس�ن �يبقى �فال�دف �املواطن�ن،�، �لفعالية �الشروط �أحسن ضمان

،��عت���ضل�ذا�الغر ي�ب���تأم�ن�سالم��م�و����م،�وتحقيق�املساواة�فيما�بي��م�أمام�املؤسسات�االس�شفائية.�حيث�

�مقدمة �ال��ة ���االس�ثمار��� �وعليھ، �ل�ا. �ون�يجة �االقتصادية �إ��للتنمية ���دف �سياسة���ية ��عمل�،شاملةن��

�ع �ال��ية، �ا��دمات �وأ�سنة �تطو�ر�و�عميم �جميع�� �أساليب��وتدمج �ع�� �االعتماد �مع �الفئات �و�افة ا���ات

لبحث�العل������حديثة،�واعتماد�سياسة�دوائية�تكفل�توف���األمن�الدوا�ي�بدون�أن��غفل�تحديث�نظام�الت�و�ن�وا

 ميدان�ال��ة.�

 اإلجراءات:

 دعم�صدارة�اللغة�العر�ية

ا��امسة:�تظل�اللغة�العر�ية�اللغة�الرسمية�للدولة،�و�عمل�الدولة�ع���حماي��ا�وتطو�ر�ا،� ينص�الدستور����مادتھ
 وتنمية�استعمال�ا.�و�ناء�عليھ�فسنعمل�ع��:
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 مومية،�دعم�استعمال�اللغة�العر�ية����وسائل�اإلعالم�الع •
�العامة� • �املجاالت �و�� �اإلدارة ��� �العر�ية �اللغة �باستعمال �ا��اصة �التنظيمية �النصوص �تفعيل �ع�� العمل

 (اللوحات�اإلش�ار�ة،�عناو�ن�األزقة�والشوارع،�املحالت�التجار�ة،�ال�شو�ر...ا��)،�وع���تطو�ر�ا،�
ة�والت�و�ن�والبحث�العل��،����مجال�دعم�املتعلق�بمنظومة�ال��بي�17.51ت��يل�مقتضيات�القانون�اإلطار�رقم� •

 اللغة�العر�ية.
اعتبار�ا��معيات�العاملة����مجال�دعم�اللغة�العر�ية،�جمعيات�ذات�منفعة�عامة،�وفق�شروط�تحدد�بنص� •

 تنظي��.

 

 لألماز�غية�الرس���الطا�ع�تفعيل

.�ية،�باعتبار�ا�رصيدا�مش���ا�ل�ل�املغار�ةدستور�اململكة�اللغة�األماز�غية�لغة�رسمية�إ���جانب�اللغة�العر�لقد�اعت���
� �أن �كما �التنظي�� ��16-26القانون �حدد �مجال�قد ��� �إدماج�ا �وكيفيات �لألماز�غية �الرس�� �الطا�ع �تفعيل مراحل

 .التعليم�و���مجاالت�ا��ياة�العامة�ذات�األولو�ة
 وعليھ�فسيعمل�ا��زب�����ذا�املجال�ع��:

للمخطط�ا���ومي�املندمج�لتفعيل�الطا�ع�الرس���لألماز�غية�املصادق�عليھ��الت��يل�العم������مختلف�املجاالت •
� �أبر�ل ��2020� �املخطط ��ذا ��عت���ا��زب �حيث �امل�لفة، �الدائمة �الوزار�ة �ال��نة �طرف �من �طر�ق�، خارطة

�ة�ال��امج�ذات�األولو �،�بحيث�حددخالل�السنوات�املقبلاملعنية�وا��ة�وم���مة���ميع�القطاعات�ا���ومية�
� �عل��ا، �االشتغال �يتع�ن �ال�� �سواء �ال�شر��� �املستوى ��وأع�� �ب�ن��وأالتنظي�� �إطار��شار�ي ��� �وذلك العم��،

� �الوزار�ة �القطاعات �مختلف �فاعل �ودور �مسؤولية �ل�ا �ال�� �اإلصالح، �الدستور�ةل�إضافة�� ،�األخرى �ل�يئات
�واملجلسو  �العل�� �والبحث �والت�و�ن �لل��بية �األع�� �املجلس �باعتبار�ما��خاصة �املغر�ية، �والثقافة �للغات الوط��

.�كما�تضمن��ذا�والتعبئة�والت�بع�والتقييم�واالس�شراف���يل�والتفعيل����ل�العمليات�ذات�الصلة�بالت�شر�ك�ن
���مختلف����إطار�تفعيل�الطا�ع�الرس���لألماز�غية،��مستقبال اإلجراءات�امل��مجة�التداب���و املخطط�مجموعة�من�

���املجاالت �أو�ال�شر�ع �و �وأالتعليم �واالتصال، �أو�اإلعالم �أو�التقا���، �التنظيم، �كذا �مختلف األخرى��جاالتامل��
 .اإلبداع�الثقا���والف��،�إضافة�إ���استعمال�األماز�غية�باإلدارات�وسائر�املرافق�والفضاءات�العموميةاملرتبطة�ب

• � �ال��نة �لدى �املحدثة �الدائمة �املتخصصة �ال��ان �عمل �امل�لفةتفعيل �الدائمة �ا��اليا�ب�الوزار�ة �مأسسة متا�عة
إ�شاء�خلية�،�مع�ت��يل�املخططات�القطاعية،�املحدثة�لدى�جميع�القطاعات�ا���ومية�ال���ستعمل�ع��املركز�ة،�

 .وت�سيق�عمل�ا�رئاسة�ا���ومة�ملواكب��ا�لدى�مركز�ة
�عم • �النطالق �واللوجس�ية �املادية �والوسائل �ال�شر�ة �املغر�ية�توف���املوارد �والثقافة �للغات �الوط�� �املجلس ل

 باعتباره�مؤسسة�وطنية�مرجعية����مجال�تفعيل�الطا�ع�الرس���لألماز�غية.
��مضاعفة • �ألطر�األ�اديميات �املالية �املناصب �عدد �املدر��� �التعليم ��� �وتوسيع �األماز�غية، �اللغة �عرضتخصص

 .ت�نماز�غيلغة�والثقافة�األ الصلة�بال�يذ�والبحث�ا��ام���الت�و�ن
 العمل�ع���تدر�س�األماز�غية����جميع�مؤسسات�التعليم�العا���غ���التا�عة�ل��امعة.� •
 

 ال��بية�والت�و�ن�والبحث�العل��:��غي���املقار�ة�باالنتقال�من�املقار�ة�االجتماعية�إ���املقار�ة�اإلنتاجية.�
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 ال�شري �الرأسمال�وتثم�ن�املواطن�كرامة��عز�ز�:ثالثال�املحور 
وعليھ،�فإن�حزب�العدالة�والتنمية��عت����عز�ز�كرامة�املواطن�وتثم�ن�الرأسمال�ال�شري�التنمية،��عت���اإل�سان�أساس�

 ية�ببلدنا.�األولو�ات����مسار�اإلصالحات�االقتصادية�واالجتماعية�وا��قوقع���رأس�

 واأل�داف:�الرؤ�ة

العمل�ع���ضمان�كرامة�املواطن�وحقوقھ�وأمنھ�الرو���واملادي،�وتحس�ن�جودة�تتمحور�رؤ��نا�ل�ذا�املوضوع�ع���

�والت�و�ن �ال��بية �منظومة ،� �وتوسيع �خدما��االتغطية �وتحس�ن �وال��ية �الثقافية�االجتماعية �وتطو�ر�املنظومة ،

 .االس��اتيجية�الوطنية�لل�شغيلجاح�والر�اضية�الوطنية،�وضمان�ن

مدرسة�منصفة�إرساء�وتوطيد����ع��لت��يل��ذه�الرؤ�ة،���دف����حزب�العدالة�والتنمية�إ���مواصلة�العمل�و 

ملقتضيات�القانون�اإلطار��الت��يل�الناجع�است�ناف�مج�ودات�الوط��،��وذلك�من�خالل�وذات�جودة�بجميع�ال��اب�

تطو�ر�الب�يات�التحتية����مختلف�م�ونات���،�من�خالل�ال��ك���ع��لت�و�ن�والبحث�العل�إلصالح�منظومة�ال��بية�وا

املنظومة،�وإرساء�آليات�التدب���و�أنظمة�ا���امة��و�إعداد�وإخراج�الدالئل�املرجعية�ل��ودة�والتقييم�واالعتماد،�مع�

�للر  �للمنظومة �ال�شر�ة �املوارد �م�ونات �ملختلف �األساسية �األنظمة �وتحس�ن�مراجعة � �عمل�ا �ظروف �جودة �من فع

وضع�ا�املادي�واالجتما���،�و�تطو�ر�كفاءا��ا�التدب��ية�وال��بو�ة�بما�يضمن�الرفع�من�مردودي��ا،�إضافة�إ���تفعيل�

مبدأ�ر�ط�املسؤولية�باملحاسبة،�مع�العمل�ع���إخراج�إطار�أستاذ�التعليم�األو��،�و�كذا�إطار�باحث�ل��اصل�ن�ع���

مع�اه����القطاعات�ا���ومية�املختلفة�مع�اس�ثمار�مج�ود�م����خدمة�القطاع�الذي��شتغلون�فيھ،�ش�ادة�الدكتور 

� �ع�� �االجتماعي�ن�ا��رص �والشر�اء �ا��اص �والقطاع � �العمومية � �واملؤسسات � �ا���ومية �القطاعات ��ل انخراط

جتمع�املد�ي����تفعيل�مشار�ع�واالقتصادي�ن�وا��ماعات�ال��ابية�و�ل�م�ونات�املجتمع،�وخاصة�م��ا��مؤسسات�امل

 اإلصالح.�

� �مجال ��� �ال��يةأما �ا��دمات �و�عميم �تحس�ن �يبقى �فال�دف �املواطن�ن،�، �لفعالية �الشروط �أحسن ضمان

،��عت���ضل�ذا�الغر ي�ب���تأم�ن�سالم��م�و����م،�وتحقيق�املساواة�فيما�بي��م�أمام�املؤسسات�االس�شفائية.�حيث�

�مقدمة �ال��ة ���االس�ثمار��� �وعليھ، �ل�ا. �ون�يجة �االقتصادية �إ��للتنمية ���دف �سياسة���ية ��عمل�،شاملةن��

�ع �ال��ية، �ا��دمات �وأ�سنة �تطو�ر�و�عميم �جميع�� �أساليب��وتدمج �ع�� �االعتماد �مع �الفئات �و�افة ا���ات

لبحث�العل������حديثة،�واعتماد�سياسة�دوائية�تكفل�توف���األمن�الدوا�ي�بدون�أن��غفل�تحديث�نظام�الت�و�ن�وا

 ميدان�ال��ة.�

 اإلجراءات:

 دعم�صدارة�اللغة�العر�ية

ا��امسة:�تظل�اللغة�العر�ية�اللغة�الرسمية�للدولة،�و�عمل�الدولة�ع���حماي��ا�وتطو�ر�ا،� ينص�الدستور����مادتھ
 وتنمية�استعمال�ا.�و�ناء�عليھ�فسنعمل�ع��:
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 مومية،�دعم�استعمال�اللغة�العر�ية����وسائل�اإلعالم�الع •
�العامة� • �املجاالت �و�� �اإلدارة ��� �العر�ية �اللغة �باستعمال �ا��اصة �التنظيمية �النصوص �تفعيل �ع�� العمل

 (اللوحات�اإلش�ار�ة،�عناو�ن�األزقة�والشوارع،�املحالت�التجار�ة،�ال�شو�ر...ا��)،�وع���تطو�ر�ا،�
ة�والت�و�ن�والبحث�العل��،����مجال�دعم�املتعلق�بمنظومة�ال��بي�17.51ت��يل�مقتضيات�القانون�اإلطار�رقم� •

 اللغة�العر�ية.
اعتبار�ا��معيات�العاملة����مجال�دعم�اللغة�العر�ية،�جمعيات�ذات�منفعة�عامة،�وفق�شروط�تحدد�بنص� •

 تنظي��.

 

 لألماز�غية�الرس���الطا�ع�تفعيل

.�ية،�باعتبار�ا�رصيدا�مش���ا�ل�ل�املغار�ةدستور�اململكة�اللغة�األماز�غية�لغة�رسمية�إ���جانب�اللغة�العر�لقد�اعت���
� �أن �كما �التنظي�� ��16-26القانون �حدد �مجال�قد ��� �إدماج�ا �وكيفيات �لألماز�غية �الرس�� �الطا�ع �تفعيل مراحل

 .التعليم�و���مجاالت�ا��ياة�العامة�ذات�األولو�ة
 وعليھ�فسيعمل�ا��زب�����ذا�املجال�ع��:

للمخطط�ا���ومي�املندمج�لتفعيل�الطا�ع�الرس���لألماز�غية�املصادق�عليھ��الت��يل�العم������مختلف�املجاالت •
� �أبر�ل ��2020� �املخطط ��ذا ��عت���ا��زب �حيث �امل�لفة، �الدائمة �الوزار�ة �ال��نة �طرف �من �طر�ق�، خارطة

�ة�ال��امج�ذات�األولو �،�بحيث�حددخالل�السنوات�املقبلاملعنية�وا��ة�وم���مة���ميع�القطاعات�ا���ومية�
� �عل��ا، �االشتغال �يتع�ن �ال�� �سواء �ال�شر��� �املستوى ��وأع�� �ب�ن��وأالتنظي�� �إطار��شار�ي ��� �وذلك العم��،

� �الوزار�ة �القطاعات �مختلف �فاعل �ودور �مسؤولية �ل�ا �ال�� �اإلصالح، �الدستور�ةل�إضافة�� ،�األخرى �ل�يئات
�واملجلسو  �العل�� �والبحث �والت�و�ن �لل��بية �األع�� �املجلس �باعتبار�ما��خاصة �املغر�ية، �والثقافة �للغات الوط��

.�كما�تضمن��ذا�والتعبئة�والت�بع�والتقييم�واالس�شراف���يل�والتفعيل����ل�العمليات�ذات�الصلة�بالت�شر�ك�ن
���مختلف����إطار�تفعيل�الطا�ع�الرس���لألماز�غية،��مستقبال اإلجراءات�امل��مجة�التداب���و املخطط�مجموعة�من�

���املجاالت �أو�ال�شر�ع �و �وأالتعليم �واالتصال، �أو�اإلعالم �أو�التقا���، �التنظيم، �كذا �مختلف األخرى��جاالتامل��
 .اإلبداع�الثقا���والف��،�إضافة�إ���استعمال�األماز�غية�باإلدارات�وسائر�املرافق�والفضاءات�العموميةاملرتبطة�ب

• � �ال��نة �لدى �املحدثة �الدائمة �املتخصصة �ال��ان �عمل �امل�لفةتفعيل �الدائمة �ا��اليا�ب�الوزار�ة �مأسسة متا�عة
إ�شاء�خلية�،�مع�ت��يل�املخططات�القطاعية،�املحدثة�لدى�جميع�القطاعات�ا���ومية�ال���ستعمل�ع��املركز�ة،�

 .وت�سيق�عمل�ا�رئاسة�ا���ومة�ملواكب��ا�لدى�مركز�ة
�عم • �النطالق �واللوجس�ية �املادية �والوسائل �ال�شر�ة �املغر�ية�توف���املوارد �والثقافة �للغات �الوط�� �املجلس ل

 باعتباره�مؤسسة�وطنية�مرجعية����مجال�تفعيل�الطا�ع�الرس���لألماز�غية.
��مضاعفة • �ألطر�األ�اديميات �املالية �املناصب �عدد �املدر��� �التعليم ��� �وتوسيع �األماز�غية، �اللغة �عرضتخصص

 .ت�نماز�غيلغة�والثقافة�األ الصلة�بال�يذ�والبحث�ا��ام���الت�و�ن
 العمل�ع���تدر�س�األماز�غية����جميع�مؤسسات�التعليم�العا���غ���التا�عة�ل��امعة.� •
 

 ال��بية�والت�و�ن�والبحث�العل��:��غي���املقار�ة�باالنتقال�من�املقار�ة�االجتماعية�إ���املقار�ة�اإلنتاجية.�
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 :يةع���مستوى�قطاع�ال��بية�الوطن

 %�سنو�ا�لتحقيق�أ�داف�إصالح�املنظومة.��10است�ناف�املج�ود�الوط���لتمو�ل�املنظومة�بحوا��� •
 سنة،��16ال�ورش��عميم�التعليم�اإللزامي���ميع�األطفال�املغار�ة�ما�دون�مكاست •
الرتقاء�مت�امل�للمدرسة�املغر�ية�يقوم�ع���إعطاء�األولية�لدعم�املدرسة�العمومية�وتوسيع�ا�وا�بناء�نموذج •

�ا��اص� �القطاع �مع �الشامل �اإلطار�التعاقدي �إخراج �ع�� �العمل �مع �والتدب��ية، �ال��بو�ة �خدما��ا بجودة
� �وكذا �والتضامن �املواطنة �وال���تطبعھ ،"� �/خاص �عام �الشر�كة �املدارس "� �الثالث �النموذج �تجر�ة إطالق

وتخفيف�العبء�عن�العديد��املغر�ية�املدرسة��دف����تجو�د�ا��دمات�ال��بو�ة�والتدب��ية�واللوجس�ية����
 العديد�من�فرص�الشغل�القارة�واملستدامة.،�وتوف���من�األسر

• � �القروي، �بالعالم �ا��ماعاتية �واملدارس �القرب �مدارس �شبكة �ب�ن�و استكمال �شرا�ات �إبرام �ع�� العمل
 السياق؛الدولة�والقطاع�ا��اص�وا��ماعات�ال��ابية�����ذا�

ذات�ا��صاص،�بما�ا��دمات�االجتماعية�لفائدة�التالميذ�والتلميذات����املناطق�االستمرار����توسيع�سلة� •
 س���وتوسيع�شبكة�الداخليات�املدرسية�والنقل�املدر���.���ذلك�برنامج�ت�

 إخراج�ال��نة�الدائمة�لل��امج�واملنا���إ���ح���الوجود�بموجب�نص�تنظي���وتفعيل�م�ام�ا. •
�ت��يل�الرؤ�ة�االس��اتيجي • �است�ناف �سنة �ا���ومة �أطلق��ا �األطر�ال��بو�ة�ال�� �لت�و�ن �عنوان��2018ة تحت

 "مدرس�املستقبل"�ل��و�د�املنظومة�ال��بو�ة�بحوا���مائة�ألف�إطار�جديد،
%�للتمدرس�����100جعل�تطو�ر�ا��ودة�ال�دف�األول�خالل�املرحلة�املقبلة،�وذلك�من�خالل�بلوغ��سبة� •

�وتحس�ن �واالبتدا�ي؛ �األو�� �التمي����التعليم �ومواصلة �للتمدرس؛ �االجتما�� �الدعم �برامج �جميع اس��داف
 لفائدة�العالم�القروي.��ياإليجا�

االرتقاء�بمرتبة�املغرب����تقييمات�تيمس،�ب��لس�و���ا؛�املتعلقة�باك�ساب�التالميذ�للكفايات�األساسية���� •
 الر�اضيات�واللغات.

 دة�من�تجر�ة�التعليم�بالتناوب�حضوري�وعن��عد.مع�االستفا�التعليمية؛�إصالح�املنا���وال��امج •
من�دورات�الت�و�ن�سنو�ا�من�األطر�اإلدار�ة�وال��بو�ة�ألف��100استفادة�ب�،تأ�يل�املوارد�ال�شر�ةاستكمال� •

 �،نجل��يةاللغو�ة�بال�سبة�للغت�ن�الفر�سية�واإل �تقو�ة�قدرات�املدرس�ناملستمر؛�و 
 ملسالك�"ر�اضة�ودراسة".�لرفع�من�عدد�املؤسسات�املحتضنةاالرتقاء�بالر�اضة�املدرسية�من�خالل�ا •

 نق��ح�العمل�ع��:�لتحقيق�فرص�ال�شغيل�املوجھ�الت�و�ن�امل��و�خصوص�

 إتمام�برنامج�إحداث�وتج����بناء�مدن�امل�ن�والكفاءات����جميع�ج�ات�اململكة. •
 امسنا�بمختلف�مدن�امل�ن�والكفاءات.إحداث�مراكز�ت�و�ن�امل�ون�ن����مجال�الت�و�ن�امل���ع���غرار�مركز�ت •
�امل�ن� • �تطور �مع �يتالءم �بما �االقتصادي �وال�سيج �امل�� �الت�و�ن �ب�ن �ا��سور �وتقو�ة �الت�و�نات �سلة تنو�ع

 وحاجات�املقاوالت�و�ستجيب�لدينامية�االس�ثمار�الوط������املجال�االقتصادي�والتكنولو���والتدب��ي 
 .ع���املستحق�ن����ما��عد�البا�الور�ا�و�عميم�ات�و�ن�املالرفع�من�املنح�املخصصة�ملتدر�ي�ال •

 نق��ح�العمل�ع��:ف�مستوى�التعليم�العا��أما�ع���

املنظم�للتعليم�العا���إ���ح���الوجود�مع�مالءمة�مقتضياتھ�مع��01-00إخراج�الصيغة�املحينة�من�القانون� •
 .�51-17القانون�اإلطار�
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 نية�بإحداث�جامعة�مت�املة�األقطاب�����ل�ج�ة.�إتمام�إرساء�ا��ر�طة�ا��امعية�الوط •
 إخراج�ا��امعة�االف��اضية�املغر�ية�إ���ح���الوجود���دف�تلبية�الطلب�امل��ايد�ع���التعليم�العا��، •
• � ��� �املحدثة �املناصب �عدد �من �الرفع �سنو�ا،�800حدود ��منصب �وجھ��� ��� �تفتح �التخصصات، مختلف

وطنيا�حسب�ا��اجات�املع���ع��ا�من��إسناد�تنظيم�مبار�ات�التوظيفالطلبة�حام���ش�ادة�الدكتوراه�مع�
طرف�ا��امعات�إ���الو�الة�الوطنية�لتقييم�وضمان�جودة�التعليم�العا���والبحث�العل���ضمانا�ملز�د�من�

 ت�افؤ�الفرص.�
 تطو�ر�منظومة�الدعم�االجتما���والص���وا��دمات�الثقافية�والر�اضية�لطلبة�ا��امعات، •
• � �تكييف�إرساء �مع �املفتوح �االستقطاب �ذات �العا�� �التعليم �بمؤسسات �وخاصة �البيداغو�� اإلصالح

��ل� ��� �العرضانية �الكفايات ��� �متخصصة �مراكز �أر�عة �إحداث �مع �التنمية، �حاجيات �مع الت�و�نات
ية،�ا��امعات�و���(مركز�اللغات،�ومركز�تكنولوجيا�التعليم�والتعليم�عن��عد،�ومركز�البيداغوجيا�ا��امع

 ومركز�تدب���املسار�امل��).�

 فنق��ح�العمل�ع��:أما�ع���مستوى�البحث�العل��،�

 %�من�الناتج�خالل�الوالية�ا���ومية�(حصة�الدولة�والشر�اء).1.2الرفع�من��سبة�البحث�العل���إ��� •
�الوط���تفعيل • �العل���املجلس �و للبحث �العل�� �للبحث �الوطنية �االس��اتيجية �وتحي�ن �مراجعة �مع ر�ط�ا�،

�استقالليتھ �وضمان �الوطن ��بحاجيات �وال��ة ��الطاقة �ا��يو�ة �املجاالت واس�ثمار�التكنولوجيات���
 ا��ديثة�وحماية�وتدب���املعطيات�واملعلومات�واألمن�املا�ي�الغذا�ي�وغ���ا.

�مخت��ات • �ب�ن �تجمع �الر�اط �واالبت�ار�بج�ة �العل�� �للبحث �ك��ى �مندمجة �وطنية �ب�ية �إحداث ��� �الشروع
�الدولة� �ب�ن ��شراكة �املقاوالت، �ومحاضن �االخ��اع، �وتطو�ر�براءات �التثم�ن �و��يات �العل�� ومراكز�البحث

 وا��ماعات�ال��ابية�والقطاع�ا��اص.
• � �وتوسيع �اتقييم �برامج �االصطنا�لبحث �والذ�اء �الطاقات �مجال ��� �وخاصة �اإل�سانية�العل�� �والعلوم �

 مع��عز�ز�ا�ب��امج�مبتكرة�أخرى�تخدم�التنمية�الوطنية.�...��وال��ة�والسالمة�الطرقية،�واالجتماعية
الرفع�من��سبة��عاضد�موارد�البحث�العل���والتقائية�مشار�عھ�من�خالل��عز�ز�الشراكة�ب�ن�القطاعات� •

 ا���ومية�والقطاع�ا��اص�وا���ات،�
 �.���الصعيد�اإلفر�قيليحتل�املرتبة�الثانية�ع�البحثية����طلبات�العروض�الدوليةدعم�مشاركة�املغرب� •
����ل�جامعة�يضم�عددا�من�املدراس��مركز�موحد�للدكتوراه�إخراج�نظام�وط���جديد�للدكتوراه�باعتماد •

 .املتخصصة
 �إتمام�برنامج�إ�شاء�مجمعات�البحث�العل���واالبت�ار�بتعميم�التجر�ة�ع���جميع�ا��امعات�العمومية.� •

� �مجالأما �ومحار�ة��� �غ���النظامية �األمية�ال��بية �ا��زبف، �األولو�ات�ضمن�املنتظمة�التداب���من�مجموعة�يق��ح
 التالية:�االس��اتيجية

�االستفادة�ور�ط،�لللدخ�املدرة�املشار�ع�أ��اب�من�ناملتعلم��غ���لفائدة�األمية�ملحو�خاصة�جبرام�تنفيذ •
 ال��امج؛��ذه�من�باالستفادة�التمو�ل�من

�ذات�قواملناط�ا��ضر�ة�شبھ�واملناطق�القروي�طبالوس�تطبيق�ا�نطاق�وتوسيع�ةاألمي�محو�برامج�تكثيف •
 ا��صاص؛
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 :يةع���مستوى�قطاع�ال��بية�الوطن

 %�سنو�ا�لتحقيق�أ�داف�إصالح�املنظومة.��10است�ناف�املج�ود�الوط���لتمو�ل�املنظومة�بحوا��� •
 سنة،��16ال�ورش��عميم�التعليم�اإللزامي���ميع�األطفال�املغار�ة�ما�دون�مكاست •
الرتقاء�مت�امل�للمدرسة�املغر�ية�يقوم�ع���إعطاء�األولية�لدعم�املدرسة�العمومية�وتوسيع�ا�وا�بناء�نموذج •

�ا��اص� �القطاع �مع �الشامل �اإلطار�التعاقدي �إخراج �ع�� �العمل �مع �والتدب��ية، �ال��بو�ة �خدما��ا بجودة
� �وكذا �والتضامن �املواطنة �وال���تطبعھ ،"� �/خاص �عام �الشر�كة �املدارس "� �الثالث �النموذج �تجر�ة إطالق

وتخفيف�العبء�عن�العديد��املغر�ية�املدرسة��دف����تجو�د�ا��دمات�ال��بو�ة�والتدب��ية�واللوجس�ية����
 العديد�من�فرص�الشغل�القارة�واملستدامة.،�وتوف���من�األسر

• � �القروي، �بالعالم �ا��ماعاتية �واملدارس �القرب �مدارس �شبكة �ب�ن�و استكمال �شرا�ات �إبرام �ع�� العمل
 السياق؛الدولة�والقطاع�ا��اص�وا��ماعات�ال��ابية�����ذا�

ذات�ا��صاص،�بما�ا��دمات�االجتماعية�لفائدة�التالميذ�والتلميذات����املناطق�االستمرار����توسيع�سلة� •
 س���وتوسيع�شبكة�الداخليات�املدرسية�والنقل�املدر���.���ذلك�برنامج�ت�

 إخراج�ال��نة�الدائمة�لل��امج�واملنا���إ���ح���الوجود�بموجب�نص�تنظي���وتفعيل�م�ام�ا. •
�ت��يل�الرؤ�ة�االس��اتيجي • �است�ناف �سنة �ا���ومة �أطلق��ا �األطر�ال��بو�ة�ال�� �لت�و�ن �عنوان��2018ة تحت

 "مدرس�املستقبل"�ل��و�د�املنظومة�ال��بو�ة�بحوا���مائة�ألف�إطار�جديد،
%�للتمدرس�����100جعل�تطو�ر�ا��ودة�ال�دف�األول�خالل�املرحلة�املقبلة،�وذلك�من�خالل�بلوغ��سبة� •

�وتحس�ن �واالبتدا�ي؛ �األو�� �التمي����التعليم �ومواصلة �للتمدرس؛ �االجتما�� �الدعم �برامج �جميع اس��داف
 لفائدة�العالم�القروي.��ياإليجا�

االرتقاء�بمرتبة�املغرب����تقييمات�تيمس،�ب��لس�و���ا؛�املتعلقة�باك�ساب�التالميذ�للكفايات�األساسية���� •
 الر�اضيات�واللغات.

 دة�من�تجر�ة�التعليم�بالتناوب�حضوري�وعن��عد.مع�االستفا�التعليمية؛�إصالح�املنا���وال��امج •
من�دورات�الت�و�ن�سنو�ا�من�األطر�اإلدار�ة�وال��بو�ة�ألف��100استفادة�ب�،تأ�يل�املوارد�ال�شر�ةاستكمال� •

 �،نجل��يةاللغو�ة�بال�سبة�للغت�ن�الفر�سية�واإل �تقو�ة�قدرات�املدرس�ناملستمر؛�و 
 ملسالك�"ر�اضة�ودراسة".�لرفع�من�عدد�املؤسسات�املحتضنةاالرتقاء�بالر�اضة�املدرسية�من�خالل�ا •

 نق��ح�العمل�ع��:�لتحقيق�فرص�ال�شغيل�املوجھ�الت�و�ن�امل��و�خصوص�

 إتمام�برنامج�إحداث�وتج����بناء�مدن�امل�ن�والكفاءات����جميع�ج�ات�اململكة. •
 امسنا�بمختلف�مدن�امل�ن�والكفاءات.إحداث�مراكز�ت�و�ن�امل�ون�ن����مجال�الت�و�ن�امل���ع���غرار�مركز�ت •
�امل�ن� • �تطور �مع �يتالءم �بما �االقتصادي �وال�سيج �امل�� �الت�و�ن �ب�ن �ا��سور �وتقو�ة �الت�و�نات �سلة تنو�ع

 وحاجات�املقاوالت�و�ستجيب�لدينامية�االس�ثمار�الوط������املجال�االقتصادي�والتكنولو���والتدب��ي 
 .ع���املستحق�ن����ما��عد�البا�الور�ا�و�عميم�ات�و�ن�املالرفع�من�املنح�املخصصة�ملتدر�ي�ال •

 نق��ح�العمل�ع��:ف�مستوى�التعليم�العا��أما�ع���

املنظم�للتعليم�العا���إ���ح���الوجود�مع�مالءمة�مقتضياتھ�مع��01-00إخراج�الصيغة�املحينة�من�القانون� •
 .�51-17القانون�اإلطار�
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 نية�بإحداث�جامعة�مت�املة�األقطاب�����ل�ج�ة.�إتمام�إرساء�ا��ر�طة�ا��امعية�الوط •
 إخراج�ا��امعة�االف��اضية�املغر�ية�إ���ح���الوجود���دف�تلبية�الطلب�امل��ايد�ع���التعليم�العا��، •
• � ��� �املحدثة �املناصب �عدد �من �الرفع �سنو�ا،�800حدود ��منصب �وجھ��� ��� �تفتح �التخصصات، مختلف

وطنيا�حسب�ا��اجات�املع���ع��ا�من��إسناد�تنظيم�مبار�ات�التوظيفالطلبة�حام���ش�ادة�الدكتوراه�مع�
طرف�ا��امعات�إ���الو�الة�الوطنية�لتقييم�وضمان�جودة�التعليم�العا���والبحث�العل���ضمانا�ملز�د�من�

 ت�افؤ�الفرص.�
 تطو�ر�منظومة�الدعم�االجتما���والص���وا��دمات�الثقافية�والر�اضية�لطلبة�ا��امعات، •
• � �تكييف�إرساء �مع �املفتوح �االستقطاب �ذات �العا�� �التعليم �بمؤسسات �وخاصة �البيداغو�� اإلصالح

��ل� ��� �العرضانية �الكفايات ��� �متخصصة �مراكز �أر�عة �إحداث �مع �التنمية، �حاجيات �مع الت�و�نات
ية،�ا��امعات�و���(مركز�اللغات،�ومركز�تكنولوجيا�التعليم�والتعليم�عن��عد،�ومركز�البيداغوجيا�ا��امع

 ومركز�تدب���املسار�امل��).�

 فنق��ح�العمل�ع��:أما�ع���مستوى�البحث�العل��،�

 %�من�الناتج�خالل�الوالية�ا���ومية�(حصة�الدولة�والشر�اء).1.2الرفع�من��سبة�البحث�العل���إ��� •
�الوط���تفعيل • �العل���املجلس �و للبحث �العل�� �للبحث �الوطنية �االس��اتيجية �وتحي�ن �مراجعة �مع ر�ط�ا�،

�استقالليتھ �وضمان �الوطن ��بحاجيات �وال��ة ��الطاقة �ا��يو�ة �املجاالت واس�ثمار�التكنولوجيات���
 ا��ديثة�وحماية�وتدب���املعطيات�واملعلومات�واألمن�املا�ي�الغذا�ي�وغ���ا.

�مخت��ات • �ب�ن �تجمع �الر�اط �واالبت�ار�بج�ة �العل�� �للبحث �ك��ى �مندمجة �وطنية �ب�ية �إحداث ��� �الشروع
�الدولة� �ب�ن ��شراكة �املقاوالت، �ومحاضن �االخ��اع، �وتطو�ر�براءات �التثم�ن �و��يات �العل�� ومراكز�البحث

 وا��ماعات�ال��ابية�والقطاع�ا��اص.
• � �وتوسيع �اتقييم �برامج �االصطنا�لبحث �والذ�اء �الطاقات �مجال ��� �وخاصة �اإل�سانية�العل�� �والعلوم �

 مع��عز�ز�ا�ب��امج�مبتكرة�أخرى�تخدم�التنمية�الوطنية.�...��وال��ة�والسالمة�الطرقية،�واالجتماعية
الرفع�من��سبة��عاضد�موارد�البحث�العل���والتقائية�مشار�عھ�من�خالل��عز�ز�الشراكة�ب�ن�القطاعات� •

 ا���ومية�والقطاع�ا��اص�وا���ات،�
 �.���الصعيد�اإلفر�قيليحتل�املرتبة�الثانية�ع�البحثية����طلبات�العروض�الدوليةدعم�مشاركة�املغرب� •
����ل�جامعة�يضم�عددا�من�املدراس��مركز�موحد�للدكتوراه�إخراج�نظام�وط���جديد�للدكتوراه�باعتماد •

 .املتخصصة
 �إتمام�برنامج�إ�شاء�مجمعات�البحث�العل���واالبت�ار�بتعميم�التجر�ة�ع���جميع�ا��امعات�العمومية.� •

� �مجالأما �ومحار�ة��� �غ���النظامية �األمية�ال��بية �ا��زبف، �األولو�ات�ضمن�املنتظمة�التداب���من�مجموعة�يق��ح
 التالية:�االس��اتيجية

�االستفادة�ور�ط،�لللدخ�املدرة�املشار�ع�أ��اب�من�ناملتعلم��غ���لفائدة�األمية�ملحو�خاصة�جبرام�تنفيذ •
 ال��امج؛��ذه�من�باالستفادة�التمو�ل�من

�ذات�قواملناط�ا��ضر�ة�شبھ�واملناطق�القروي�طبالوس�تطبيق�ا�نطاق�وتوسيع�ةاألمي�محو�برامج�تكثيف •
 ا��صاص؛
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أك����تمدرس�استدراك���دف�تنفيذ�ا�ت�بع�ع���والس�ر،�النظامية�غ���لل��بية�ومالئمة�خاصة�برامج�وضع •
 .املدرسة�خارج�املوجودين�األطفالمن��عدد

 لكفايات�ا��رفية�وامل�نية.�إخراج�اإلطار�الوط���لإلش�اد�وإعمال�مقتضياتھ����التصديق�ع���ا •

 و���مجال�التعليم�العتيق:�
 .واملدرس�ن�للمتمدرس�ن�واالجتماعية�ال��بو�ة�الظروف�تحس�ن�مواصلة •
العتيق�للتعليم��اتمؤسس��ع�شبكة�مؤسسات�التعليم�العتيق����املناطق�ذات�ا��صاص�وإعادة�تأ�يلر �س •

 القائمة����مختلف�األقاليم؛
�م • �بت�و�ن �خاص �مسلك �إحداث �القرو��ن �بجامعة �العتيق �التعليم �ومدرسات �ت�و�ن�لدر��� �من تمكي��م

 �.بيداغو���وعل���أسا����ومستمر�مناسب���صوصية��ذا�النوع�من�التعليم
�جامعة� • �م��ا �وخاصة �العتيق �العا�� �التعليم �بمؤسسات �والتدر�ب �والبحث �الت�و�ن �منظومة �وتجديد دعم

األئمة�واملرشدات�ح���تقوم�بأدوار�ا�العلمية�وال��بو�ة�ع����القرو��ن�ودار�ا��ديث�ا��س�ية�ومع�د�ت�و�ن
 أكمل�وجھ�و�س�م����إشعاع�املغرب�ع���الصعيد�الدو��.

 

 ال��ة:�من�املقار�ة�"التقليدية"�إ���رافد�من�روافد�املردودية�واإلنتاجية.

 :يق��ح�ا��زب�:والعالجات�األوليةالوقاية�مجال����

• � �ال��يةدعم �املدن �خالل �من �ال، �ب�ن �العمومية�شراكة �واملؤسسات �ال��ابية �وا��ماعات �الدولة مرافق
البدنية�وا��د�من�مسارات�ل��ركة�و ملناطق�ا��ضراء�ال��ية�واملجتمع�املد�ي،�بتوف���ا�وصناديق�التغطية

 �ل�أنواع�التلوث�البي��.�
 .�ال��ة�العقليةالكبدي،�و االل��اب�ا��اصة��السل،�و ال��امج�ال��ية�دعم� •
 .الضغط،�والسرطان..ارتفاع��السمنة،�والسكري،�و �محار�ة�أسباب�الوفيات�املبكرة •

 ،�س�س���ا��زب:التغطية�ال��ية�عميم�و���مجال�

،�مع�تخصيص�م��انية�2022ا�قبل�مليون�مستفيد�22�لصا���عميم�التغطية�ال��ية�اإلجبار�ة�الشاملة� •
 .جس�شفاء�والعال واألدو�ة�واال التطب�ب��لتغطية�ت�اليف�در�م�مليار �14

 االس�شفا�ي؛تأ�يل�العرض�تفعيل�مجموعة�من�اإلجراءات�املواكبة�املتمثلة���� •
العالجات؛�وذلك�من�خالل��عميم�نظام�التوجيھ�الط���املجا�ي�ع���رقم�وط���موحد�مسار��مإلزامية�اح��ا •

اكز�الطبية�القرو�ة�والز�ارة�الطبية�العامة�عن��عد�ع���أخد�موعد�ع���ا��ط؛�وكذلك��عميم�شب�ات�املر 
�توضيح� �ثم ��عد؛ �عن �األشعة) �وطب �األطفال، �وطب �ال�ساء، �وطب �عام، �(طب �أطباء �ع���شب�ات املس��ة

 اآلجال�القانونية�ألخذ�املواعيد�وطر�قة�االنتقال�داخل�مسار�العالجات.
 وضع�سياسة�مبدعة�ومحفزة����مجال�املوارد�ال�شر�ة؛ •
• � �التقائية �ع�� �الوطنيالعمل �أفق�الصندوق�ن ��� �االجتما�� �االحتياط �وملنظمات �االجتما�� �للضمان �ن

 ؛ة�"�الراميد�"����قطب�واحدتوحيد�ما،�وأيضا�مع�نظام�املساعدة�الطبي
 قاعدة�الثالث�املؤدي؛�تقو�ة�اعتماد •
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 تحي�ن�التعرفة�الوطنية�املرجعية�ل��دمات�ال��ية؛ •
ة�تدمج�العامل�البي���والوقاية�من�املرض�خلق�سياسة�مندمجة�لل��ة�العمومية�ت�ب���ع���مقار�ات�وقائي •

� �منظومة �خالل �املؤذية�قوان�نمن �واملمارسات �األضرار�ال��ية �من �االحتياج��،تحد ��سبة �من �يقلل بما
الولوج�للمواد��إجراءات�جبائية�تصعبللتغطية�وا��دمات�ال��ية.�يتم�ت��يل��ذه�السياسات�عن�طر�ق�

 �لعالية�من�السكر�والد�ون؛�التبغ�والكحول�وال�سب�ا�الضارة�بال��ة
�إخراج • �ع�� ��العمل �و النصوص �ال��يةال�شر�عية �باملنظومة �املتعلقة �التنظيمية �؛ �قانون�مثل مشروع

� �ال��ية �التعاضد�للوالدين؛التغطية ��وقانون �و�عديل �بال��ملان، �يوجدان �التالية:�وتطو�ر�اللذين القوان�ن
� �القانون �ال���00.65رقم �التغطية �بمنظومة �األساسيةاملتعلق �و ية �بنظام��02.17مرق�القانون ، املتعلق

 .املتعلق�باملنظومة�ال��ية�و�عرض�العالجات�09.34القانون�اإلطار�و �ن�االجتما��؛االضم
• �� �مالءمة �االجتما��تدب���انظام �للضمان �الوط�� �ا��ماية��لصندوق �بتعميم �املرتبطة �ا��ديدة �م�امھ مع

 ��اص�با��ماية�االجتماعية.االجتماعية�كما�ورد����القانون�اإلطار�ا

 فيق��ح�ا��دمات�ال��ية،�تمو�ل�أما�فيما�يخص�

 %��ل�سنة؛�6معدل�من�م��انية�ال��ة�بالرفع�وتنو�ع�مصادر�التمو�ل،�وذلك�بالرفع� •
����واملؤسسات�العموميةمسا�مة�ا��ماعات�ال��ابية�واملضرة�بالب�ئة؛�ثم�املواد�املحدثة�لألمراض��ر�بتض •

 ال��ة؛�تمو�ل�

 فيق��ح�ا��زب:املستمر،��نبالت�و�ن�والت�و��اال�شر�ة�كما�ونوعاملوارد�خصوص�تأ�يل�والرفع�من�و�
م�ن���ال��ة؛�مع�التحف����و�الرفع�من�مردودية�ال��ية�وظيفة�العمومية��سر�ع�إصدار�املرسوم�املنظم��لل •

� �واستكمال �للطب ��ليات ��و إحداث �ج�ات �ب�ل �جامعية �مراكز�اس�شفائية ��� �معاململكة؛ �إطار�الشراكة
� �االجتما�� �للضمان �الوط�� �الصندوق الصندوق ��وكذا �للتقاعد �مناملغر�ي ��وغ���ا التمو�الت�مؤسسات

طبية�ال�والتمر�ض�وامل�ن�شبھب�ليات�الطب��والتمر�ض�املقبول�نعدد�طلبة�الطب�املبتكرة؛�مع�الرفع�من�
� �لتدارك �خالل �من �وذلك �إ�ا��صاص؛ �الت�و�ن �املصدار�مرسوم �القان�ستمر الط�� ��� �ونالوارد �131.13�ن

�وإحداث08.12و �لتمو�ل�، �الت�و�ن��صندوق �استقالليتھل�ذا �الدوائيةع�ضمان �الصناعة �و �،ن آليات�وضع
 ال�شر�ة.شراكة�مع�ا��ماعات�ال��ابية�للمسا�مة����توظيف�املوارد��برامإإجبار�ا؛�ثم�ب��علھ�

ملنظومة�ال��ية�املغر�ية�أك���جذبا�وتحف��ا�لألطباء�العمل�ع���ا��د�من���رة�األطباء�إ���ا��ارج�وجعل�ا •
 املغار�ة�املمارس�ن�با��ارج�للعودة�ألرض�الوطن.

وكذا�مراعاة�،�االستعانة�باألطر�الطبية�األجن�ية�شر�طة�التحقق�من�الكفاءة�لضمان�سالمة�و��ة�املر��� •
 .ةل����عرف�نقصا����التغطية�الطبيا��ر�طة�ال��ية�لسد�ا��صاص�باملناطق�ا

واملؤسسات�ال��ية،�فيق��ح�تأ�يلھ�ومراجعة�ش�لھ�القانو�ي�و�ح�امتھ�و�املس�شفى�العمومي�أما�ع���صعيد� •
�إحداث �مع �الداخ��. ��نظامھ ��س�ل �قانونية �تحول منظومة �ملراكز�اس�شفائية��إم�انية �ا��اصة امل��ات

 ؛�ك��ى،�عن�طر�ق�تجميع��عض�ا�أو�توسيع�رأسمال��عض�ا�اآلخر
تطو�ر�الشراكة�ب�ن�املؤسسات�االس�شفائية�الك��ى�العامة�ب�ن�القطاع�العام�وا��اص،�وكذا��تطو�ر�الشراكة •

البحث�لتحف���الصنا��،��وا��امعات�املتخصصة،�والقطاعأو�ا��اصة�مع�مراكز�البحث�الوطنية�أو�الدولية،�
 الطبيةتص�يع�املواد�الطبية�وشبھ�و 
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أك����تمدرس�استدراك���دف�تنفيذ�ا�ت�بع�ع���والس�ر،�النظامية�غ���لل��بية�ومالئمة�خاصة�برامج�وضع •
 .املدرسة�خارج�املوجودين�األطفالمن��عدد

 لكفايات�ا��رفية�وامل�نية.�إخراج�اإلطار�الوط���لإلش�اد�وإعمال�مقتضياتھ����التصديق�ع���ا •

 و���مجال�التعليم�العتيق:�
 .واملدرس�ن�للمتمدرس�ن�واالجتماعية�ال��بو�ة�الظروف�تحس�ن�مواصلة •
العتيق�للتعليم��اتمؤسس��ع�شبكة�مؤسسات�التعليم�العتيق����املناطق�ذات�ا��صاص�وإعادة�تأ�يلر �س •

 القائمة����مختلف�األقاليم؛
�م • �بت�و�ن �خاص �مسلك �إحداث �القرو��ن �بجامعة �العتيق �التعليم �ومدرسات �ت�و�ن�لدر��� �من تمكي��م

 �.بيداغو���وعل���أسا����ومستمر�مناسب���صوصية��ذا�النوع�من�التعليم
�جامعة� • �م��ا �وخاصة �العتيق �العا�� �التعليم �بمؤسسات �والتدر�ب �والبحث �الت�و�ن �منظومة �وتجديد دعم

األئمة�واملرشدات�ح���تقوم�بأدوار�ا�العلمية�وال��بو�ة�ع����القرو��ن�ودار�ا��ديث�ا��س�ية�ومع�د�ت�و�ن
 أكمل�وجھ�و�س�م����إشعاع�املغرب�ع���الصعيد�الدو��.

 

 ال��ة:�من�املقار�ة�"التقليدية"�إ���رافد�من�روافد�املردودية�واإلنتاجية.

 :يق��ح�ا��زب�:والعالجات�األوليةالوقاية�مجال����

• � �ال��يةدعم �املدن �خالل �من �ال، �ب�ن �العمومية�شراكة �واملؤسسات �ال��ابية �وا��ماعات �الدولة مرافق
البدنية�وا��د�من�مسارات�ل��ركة�و ملناطق�ا��ضراء�ال��ية�واملجتمع�املد�ي،�بتوف���ا�وصناديق�التغطية

 �ل�أنواع�التلوث�البي��.�
 .�ال��ة�العقليةالكبدي،�و االل��اب�ا��اصة��السل،�و ال��امج�ال��ية�دعم� •
 .الضغط،�والسرطان..ارتفاع��السمنة،�والسكري،�و �محار�ة�أسباب�الوفيات�املبكرة •

 ،�س�س���ا��زب:التغطية�ال��ية�عميم�و���مجال�

،�مع�تخصيص�م��انية�2022ا�قبل�مليون�مستفيد�22�لصا���عميم�التغطية�ال��ية�اإلجبار�ة�الشاملة� •
 .جس�شفاء�والعال واألدو�ة�واال التطب�ب��لتغطية�ت�اليف�در�م�مليار �14

 االس�شفا�ي؛تأ�يل�العرض�تفعيل�مجموعة�من�اإلجراءات�املواكبة�املتمثلة���� •
العالجات؛�وذلك�من�خالل��عميم�نظام�التوجيھ�الط���املجا�ي�ع���رقم�وط���موحد�مسار��مإلزامية�اح��ا •

اكز�الطبية�القرو�ة�والز�ارة�الطبية�العامة�عن��عد�ع���أخد�موعد�ع���ا��ط؛�وكذلك��عميم�شب�ات�املر 
�توضيح� �ثم ��عد؛ �عن �األشعة) �وطب �األطفال، �وطب �ال�ساء، �وطب �عام، �(طب �أطباء �ع���شب�ات املس��ة

 اآلجال�القانونية�ألخذ�املواعيد�وطر�قة�االنتقال�داخل�مسار�العالجات.
 وضع�سياسة�مبدعة�ومحفزة����مجال�املوارد�ال�شر�ة؛ •
• � �التقائية �ع�� �الوطنيالعمل �أفق�الصندوق�ن ��� �االجتما�� �االحتياط �وملنظمات �االجتما�� �للضمان �ن

 ؛ة�"�الراميد�"����قطب�واحدتوحيد�ما،�وأيضا�مع�نظام�املساعدة�الطبي
 قاعدة�الثالث�املؤدي؛�تقو�ة�اعتماد •
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• � �الطبية �-والبيو�عز�ز�التج���ات �معايطبية ���� ووضع �ع��لصالحي��ا �األعطاب�والعمل �لتفادي �محليا �صيان��ا
 املزمنة؛

• � �جماعية �وعيادات �لل��ة �دور �باملناطقإحداث �وضر��ية �مادية ��وتحف��ات �خصاصا ��عرف �ال�� املوارد�من
 الطبية؛

�التقنيات� • �استخدام �خالل �من �الشفافية �ملعيار �وإخضاع�ا �املؤسسات ��� �االستقبال �أنظمة تحس�ن
 �؛االنتظار�وتكدس�املواطن�ن�داخل�املس�شفيات�ص�مدةوتقلي�املعلوماتية،

• � �يخص �وفيما �الدوا�ي �استعمال�وتوف���األدو�ةاألمن ����يع �وجب �الطبية، �ا��ن�س�واملستلزمات �الدواء

دعم�مع�ضرورة�التحقق�من�الت�افؤ�ا��يوي؛�و ،�2026%����أفق�90لتصل��سبة��غطية�حاجيات�البلد�ل�

� �لتحقيقالصناعة �و �الوطنية �التصدير، ��سبة �من �للرفع �وأيضا �الذا�ي، �للصناعة�االكتفاء �منصة إحداث

� �صناعةالدوائية �اللقاحات�وم��ا �؛ �انطالق�ا �ع�� �امللك �جاللة �أشرف �ال�� �ش�ر�بوليوز �2021خالل ودعم�،

����البحث ��واالبت�ار�واملشاركة �الوطنية �الطبية �و التجارب �والدولية؛ �واألدو�ةتطو�ر�منظومة �الدم �مشتقات

 املتأتية�منھ.

�ح�امة • ��و�خصوص �يق��ح �ال��ية، �املنظومة �األع�� �املجلس �او�املجمعات�إحداث �الو�االت �وكذا لل��ة؛

�الد �تحاقن �مجال �و�� �األدو�ة �مجال ��� �والو�االت �ا���و�ة، �مال��ية �إ�� �إضافة �؛ �مركز�ة�إحداث مدير�ة

��ةخاص �و بالقطاع �غ���ا��اص؛ �الطبية �ل��وادث �صندوق �للمر�ض��رغوباملإحداث �ضررا ��س�ب �ال�� ف��ا

 لطب�ب�أو�املؤسسة.ناتجة�عن�تقص���ادون�أن�ت�ون�

• � �ملواج�ة �ال��ية �اليقظة �جائحة�التطو�ر�نظام �مثل �من �الو�ائية �بال��ديدات �املتعلقة �املستقبلية تحديات

 ،�أو�ال��ديدات�البيولوجية،�أو�الكيماو�ة�أو�اإلشعاعية�وغ���ا.19�وفيد�

 

 التأس�س�لثقافة�املبادرة�وتحر�ر�الطاقات.الر�اضة:�الشباب�والثقافة�و 

 يق��ح�ا��زب����مجال�الشباب�العمل�ع��:�

 .ةوالفني�ةوالر�اضي�ةالثقافي�تالعمل�ع���إخراج�سياسة�وطنية�للشباب����املجاال  •
�ومراكز�التخ • �ال�سو�ة �واألندية �الشباب �دور �ملؤسسات �والوظيفية �للمعاي���التقنية �مرجعية �وثائق ،�ييمإعداد

 ؛بما�يتوافق�وانتظارات�الشباب�وال�سيج�ا��معوي �ؤسسات�ذه�املجديد�ل��دمات���و�لورة�عرض
�لولوج • �وتخفيضات �امتيازات �ع�� �ا��صول �من �تمك��م �الشباب، �الثقافية��توف���بطاقة �املؤسسات مختلف

 والر�اضية�والفنية،�وا��دمات�العمومية�ال���تخص�م.
 

 :�ا��زب�،�فيق��حجال�الثقا��امل���أما�
• � �والوطنية�سر�ع �الدي�ية �بالقيم �الثقافة �تر�ط �ثقافية �اس��اتيجية �الوالية��بلورة �من �األو�� �السنة ��� واعتماد�ا

 ا���ومية؛
 .�إرساء�أسس�الصناعة�الثقافيةو لشروع����ت��يل�مخطط�لإلقالع�الثقا���ا •
 دعم�تأ�يل�ا��قل�اإلعالمي�والوط���ل���يع�بروز�فاعل�ن�جدد؛ •
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 .ولوج�للمؤسسات�الثقافية�(املسارح�واملتاحف)��ال�ت�س� •
 .الرفع�من�معدل�ترميم�املآثر�ال��اثيةو �حماية�ال��اث�الثقا���واملدن�العتيقة�ومواقع�النقوش�ال��ر�ة؛اإلسراع�ب •
���يع�البحث�العل���فيما�لھ�عالقة�بالشأن�الثقا���مع�ال���يع�ع���تبادل�البعثات�العلمية�امل�تمة�بالدراسات� •

 كيولوجية�واألن��و�ولوجية؛األر 
 اال�تمام�بالكنوز�ال�شر�ة�ا��ية،�ووضع�برنامج�لنقل�خ��ا��م�وم�ارا��م�إ���األجيال�الصاعدة؛ •
 ال��وض�باالقتصاد�والسياحة�الثقافي�ن؛ •
�ا��اص؛� • �والقطاع �ال��ابية �ا��ماعات �مع �بتعاون �القرب، �ومكتبات �واملطالعة �القراءة �نقاط �شب�ات �عز�ز

 عالم�القروي؛وخصوصا����ال
 ال��وض�بقطاع�الفن�و�وضعية�الفنان�ن�ع���تنظيم�القطاع�وترشيد�دعم�األعمال�الفنية؛ •
 ال��وض�باإلبداع�الف���املغر�ي����مجاالت�الس�نما�واملوسيقى�والغناء�والفنون�ال�شكيلية؛ •

 
 ر�ا���،�سيعمل�ا��زب�ع��:جال�الامل���و
 ؛���ةت��يل�الر�اضة��اختصاص�مش��ك�ب�ن�الدولة�وا •
 ؛ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص"�من�خالل�عقود�برامج�الر�اضة�ل��ميع"اعتماد�ميثاق� •
ا��رص�ع���إ�شاء�مركبات�ر�اضية�بمواصفات�دولية����املدن�و �،دعم�وتقو�ة�شبكة�الب�يات�التحتية�الر�اضية •

�املتوسطة �الر�ا���و ، �القرب ��عز�ز�سياسة �خالل �من �؛ �ا��اص �القطاع�ن �ب�ن �شراكة �وا��ماعات�إرساء والعام
 .ال��ابية

 تب���ودعم�األبطال�املغار�ة�وتوف���سبل�إشعاع�م�الدو���والعال��.� •
 وضع�بوابة�وطنية�تقدم�ع���ا��ط�جميع�ا��دمات�الر�اضية�العمومية�املجانية�أو�بأثمنة�رمز�ة؛ •
 أ�يل؛التاالستمرار�����ي�لة�ا��امعات�الر�اضية�من�خالل�الورش�املؤسسا�ي�القا����بمنح�ا� •
 �؛العمل�ع���بلورة�منظومة�جديدة�للت�و�ن�الر�ا��� •
 ال��وض�بالر�اضة�املدرسية�واال�تمام�بالر�اضي�ن�الصغار�والشباب؛ •

 ...واألسرة�والطفولة�املرأة

 يق��ح�ا��زب:�،ملف�املرأةبخصوص�
�نحو�با�الدستور�ة�املقتضيات�تفعيل • ��التنظيمية�القوان�نإقرار�و �املناصفةلس�� �الصلة، �بذات �من�الرفعوذلك

�مشاركة�ضمانو �؛ال�سائية�القيادة�وتقو�ة�والوظائف�العليا،�املناصب�و���العمومية�بالوظيفة�ال�سائية�التمثيلية
 .لل�ساء�وازنةواقتصادية� سياسية

 ؛�ةاش�ش�وضعية����األرامل�ال�ساء��ل�ل�شمل�املباشر�الدعم�من�املستفيدات�األرامل�ال�ساء�قاعدة�توسيع •
 �؛بلورة�سياسات�عمومية�خاصة�بحماية�ودعم�ال�ساء�القرو�اتمن�خالل��؛القروي�بالعالمك����تمام�أاال  •
 ؛ا��ياة�العامة�لل�ساءواالنخراط����توفيق�ب�ن�ا��ياة�األسر�ة�ت�سر�ال�آليات�وتداب��سن� •
 وفق�شروط�محددة�تنظيميا.�،من�توقيت�م�سر�للعمل�األم�اتتمك�ن� •
أش�ر��3�املة،�ثم��بأجرةاألو����أش�ر3(؛�أش�ر9العمومي�إ�����القطاع�ألمومة�عطلة�ابصفة�اختيار�ة�ل�مديدتال� •

 .بدون�أجرة)�أش�ر �3بنصف�أجرة،�ثم�
 ؛2030ندمج�للتمك�ن�االقتصادي�لل�ساء����أفق�املوط���ال���نامجال�التمك�ن�مغرب�مواصلة�ت��يل •
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• � �الطبية �-والبيو�عز�ز�التج���ات �معايطبية ���� ووضع �ع��لصالحي��ا �األعطاب�والعمل �لتفادي �محليا �صيان��ا
 املزمنة؛

• � �جماعية �وعيادات �لل��ة �دور �باملناطقإحداث �وضر��ية �مادية ��وتحف��ات �خصاصا ��عرف �ال�� املوارد�من
 الطبية؛

�التقنيات� • �استخدام �خالل �من �الشفافية �ملعيار �وإخضاع�ا �املؤسسات ��� �االستقبال �أنظمة تحس�ن
 �؛االنتظار�وتكدس�املواطن�ن�داخل�املس�شفيات�ص�مدةوتقلي�املعلوماتية،

• � �يخص �وفيما �الدوا�ي �استعمال�وتوف���األدو�ةاألمن ����يع �وجب �الطبية، �ا��ن�س�واملستلزمات �الدواء

دعم�مع�ضرورة�التحقق�من�الت�افؤ�ا��يوي؛�و ،�2026%����أفق�90لتصل��سبة��غطية�حاجيات�البلد�ل�

� �لتحقيقالصناعة �و �الوطنية �التصدير، ��سبة �من �للرفع �وأيضا �الذا�ي، �للصناعة�االكتفاء �منصة إحداث

� �صناعةالدوائية �اللقاحات�وم��ا �؛ �انطالق�ا �ع�� �امللك �جاللة �أشرف �ال�� �ش�ر�بوليوز �2021خالل ودعم�،

����البحث ��واالبت�ار�واملشاركة �الوطنية �الطبية �و التجارب �والدولية؛ �واألدو�ةتطو�ر�منظومة �الدم �مشتقات

 املتأتية�منھ.

�ح�امة • ��و�خصوص �يق��ح �ال��ية، �املنظومة �األع�� �املجلس �او�املجمعات�إحداث �الو�االت �وكذا لل��ة؛

�الد �تحاقن �مجال �و�� �األدو�ة �مجال ��� �والو�االت �ا���و�ة، �مال��ية �إ�� �إضافة �؛ �مركز�ة�إحداث مدير�ة

��ةخاص �و بالقطاع �غ���ا��اص؛ �الطبية �ل��وادث �صندوق �للمر�ض��رغوباملإحداث �ضررا ��س�ب �ال�� ف��ا

 لطب�ب�أو�املؤسسة.ناتجة�عن�تقص���ادون�أن�ت�ون�

• � �ملواج�ة �ال��ية �اليقظة �جائحة�التطو�ر�نظام �مثل �من �الو�ائية �بال��ديدات �املتعلقة �املستقبلية تحديات

 ،�أو�ال��ديدات�البيولوجية،�أو�الكيماو�ة�أو�اإلشعاعية�وغ���ا.19�وفيد�

 

 التأس�س�لثقافة�املبادرة�وتحر�ر�الطاقات.الر�اضة:�الشباب�والثقافة�و 

 يق��ح�ا��زب����مجال�الشباب�العمل�ع��:�

 .ةوالفني�ةوالر�اضي�ةالثقافي�تالعمل�ع���إخراج�سياسة�وطنية�للشباب����املجاال  •
�ومراكز�التخ • �ال�سو�ة �واألندية �الشباب �دور �ملؤسسات �والوظيفية �للمعاي���التقنية �مرجعية �وثائق ،�ييمإعداد

 ؛بما�يتوافق�وانتظارات�الشباب�وال�سيج�ا��معوي �ؤسسات�ذه�املجديد�ل��دمات���و�لورة�عرض
�لولوج • �وتخفيضات �امتيازات �ع�� �ا��صول �من �تمك��م �الشباب، �الثقافية��توف���بطاقة �املؤسسات مختلف

 والر�اضية�والفنية،�وا��دمات�العمومية�ال���تخص�م.
 

 :�ا��زب�،�فيق��حجال�الثقا��امل���أما�
• � �والوطنية�سر�ع �الدي�ية �بالقيم �الثقافة �تر�ط �ثقافية �اس��اتيجية �الوالية��بلورة �من �األو�� �السنة ��� واعتماد�ا

 ا���ومية؛
 .�إرساء�أسس�الصناعة�الثقافيةو لشروع����ت��يل�مخطط�لإلقالع�الثقا���ا •
 دعم�تأ�يل�ا��قل�اإلعالمي�والوط���ل���يع�بروز�فاعل�ن�جدد؛ •
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��اتنفيذ�وإبرام�اتفاقياتتوسيع�ال��امج�ا���و�ة�لإلدماج�االقتصادي�للشباب�اعتماد�املقار�ة�ا���و�ة�من�خالل� •
 .ن�الدولة�وا���اتب�
 ،�وذلك�ب:االجراءات�ال�شيطة�لل�شغيل�وتطو�ر�الوساطة����سوق�الشغل�عز�ز�

�للشغيل،� • �والقابلية �اإلدماج ��� �الذاتي�ن �واملقاول�ن �الشباب �واملقاول�ن �الشباب �ملواكبة �مليار�در�م تخصيص
 .�مناصب�الشغل����شقھ�الذي�يحفز�املس�ثمر�ن�ع���إحداث�املز�د�منميثاق�االس�ثمار�وتفعيل�

 ؛تتفعيل�مدن�امل�ن�والكفاءا •
• � �ج�و�ة �منظومات �األعماللإ�شاء ��ر�ادة ��س��دف �الواعدة �و �ع���و األ�شطة �ا��يدة �دينامية�تاملشار�ع خلق

 مقاوالتية؛
• � �عن �الباحث�ن �فئات �ملختلف �املوج�ة �ا��دمات �القرو�ة؛(�لعم�عز�ز�عروض �تجدن�و �الساكنة �اللوا�ي ال�ساء

 )؛امل�اجرون����وضعية�قانونيةو �األ��اص����وضعية�إعاقة؛و �ج؛صعو�ة����اإلدما
• � �ال�شغيل �ع�� �التداب���التحف��ية �من �جديدة �إقرار�دفعة �ال�شغيل �قبيلو�عز�ز�قابلية �من �إطار�: ��� التدر�ب

�املواطنة �ا��معوي �،ا��دمة �القطاع ��� �العمومية؛ودعم�ال�شغيل �اإلدارات ��� �التدر�ب �نظام �ومأسسة والرفع��،
�التدار�ب��من �وإعفاء �للمتدر��ن، �مقاعد �تخصص �ال�� �للمقاوالت �تحف��ات �بتخصيص �التدار�ب �ثقافة مستوى

 لدى�املؤسسات�واملقاوالت�من�التحمالت�االجتماعية�والضر��ية.
 .لرصد��ذه�السوق �ومندمجة��املة�منظومة�إرساءو ،�الشغل�سوق رساء�منصة�رقمية�للمعلومات�حول�إ� •

 
 ،�من�خالل:ونية�ال��سانة�القان�تطو�ر 

�لل�شغيل • �جديدة �أنماط �من �رافق�ا �وما �العاملية �التحوالت �ملسايرة �القانونية �بتطو�ر�ال��سانة �وذلك �ورش�، فتح
 مراجعة�مدونة�الشغل؛

 القانون�التنظي���لإلضراب؛و �اعتماد�قانون�النقابات •
 .املناطق�النائيةوخاصة�ال����شتغل�ب�عز�ز�الشراكة�مع�ا��معيات� •

 
 لم�االجتما���مدخال�لتحس�ن�مناخ�األعمال،�وذلك�ب:�عز�ز�الس

 العمل�ع���إرساء�تقليد�التفاوض�ثال�ي�السنوات�ب�ن�ا���ومة�والفرقاء�االقتصادي�ن�واالجتماعي�ن.� •
����يعو �ا��ماعية�باملفاوضة�ال��وض�إطار���،�ا��ماعية�الشغل�اتفاقيات�إبرام�ل���يع�تحف��ية�آليات�خلق� •

 ؛لشغلل�التعاقدي�القانون 
 .املجال�اذ�����الفاعل�ن�وتأ�يل�ال��ا�ي�االجتما���ا��وار�وتفعيل�مأسسة •

 
تفعيل�ا�رئ�سيا�لفالوسط�امل����عت����د����حيث�إن�نبذ�التمي�� �،الس���إ���ت�افؤ�الفرص�وتوحيد�املعاملة����الشغل

�ا �مؤسساتھ، �أداء �وتحس�ن �الشغل �إ�عاش �برامج �وتجو�د �ال�شغيل، ��عس��اتيجية �نحو�كما �خطوة �العدالة�د تحقيق
 ونق��ح���ذا�الصدد:��باالس��اتيجيات�القطاعية،�و�عز�ز�دور�ا��ماعات�ال��ابية�����ذا�املجال.�االجتماعية�ور�ط�ا

 بال�شغيل؛إيجاد�اآلليات�الالزمة�واتخاذ�اإلجراءات�الناجعة�من�أجل�ر�ط�منظومة�ال��بية�والت�و�ن�ومحو�األمية� •
 باملغرب؛�فع�من��سبة�الس�ان�ال�شيط�ن�إيالء�أ�مية�قصوى�للر  •
 نجاع��ا؛القيام�بتقييم�شامل�ل��امج�إ�عاش�ال�شغيل�للتأكد�من� •
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  .2030-2020�ال�ساء�ضد�العنف�ملحار�ة�وطنية�سياسة�ت��يل •
 والطفولة�سرةقضايا�األ 

��االلتقائية�قيتحقل�لألسرة�وطنيةال�س��اتيجيةال ا�تفعيل • �تروم�ال���وال��امج�السياسات�مختلف�ب�نوالت�امل
 �؛املغر�ية�األسرة�بوضعية�ال��وض

 �؛والطفولة�لألسرة�االس�شاري �جلساملب�املتعلق�القانون �مقتضيات�تفعيل •
 ؛األسر�ة�الوساطة�بخدمات�ل��وضل�برنامج�إعداد •
 ؛الوالدية�ال��بية��عز�ز�برنامج��يلت� •
�الطفولة���ماية�املندمجة�العمومية�السياسة�تفعيل • ���ماية�القانو�ي�اإلطار�تقو�ة�خالل�من�أساسا�وذلك،

�فعاليتھ�و�عز�ز�األطفال �ا��مائية�االجتماعية�باملعاي���وال��وض، ���ماية�ندمجةامل���ابيةال�ج�زةاأل ��عميمو ،
 واملراقبة؛�والتقييم�والت�بع�للمعلومات�منظومات�ووضع،�الطفولة

�ل • �ومندمجة �اس�باقية �مقار�ة �األطفالوضع �����والفئات�دماج �و�عميموضعية �من��خطة�صعبة �األطفال حماية
 ؛االستغالل����ال�سول 

 �؛برنامج�مواكبة���ماية�األطفال����وضعية�صعبة��عد�مغادرة�مؤسسات�الرعاية�االجتماعيةإعداد�وت��يل� •
وذلك�أساسا�عن�طر�ق��عز�ز��واملشردين؛���است��الية�وناجعة�من�أجل�التكفل�باألطفال�املتخ���ع��م�تداب�إقرار  •

�للمراكز� �الدولة �رعاية�األطفادعم ��� ���املتخ��لاملتخصصة �ع��م �؛ووقائية�اس�باقيةمقار�ة��واعتمادواملشردين،
 .و���يعھ�التكفل�مساطر�و�س�يل

 �شاشة؛فال����وضعية�إحداث�صندوق�للتكفل�باأليتام�واألط •
 

 :�محور��ل�عملية�تنمو�ة�ال�شغيل

�ا �ل�ل �مركزي �ك�دف �لل�شغيل �الك��ى �لأل�مية ���اعتبارا �يرا�� �العمومية، �ا��ديدة��لسياسات االس�ثمارات
� �املحدثة. �الشغل �مناصب � أولو�ات �الغرض �تخصيصول�ذا ��يق��ح �واملقاول�ن��1مبلغ �الشباب �ملواكبة مليار�در�م

اول�ن�الذاتي�ن����اإلدماج�والقابلية�للشغيل،�بالتدب���ال�شار�ي�مع�القطاع�ا��اص�والقطاع�املد�ي.�كما�الشباب�واملق
�تحف��ات� �تخصيص �وقبوال،�مع �ودعما �أك���ان�شارا �وجعل�ا �التدار�ب، �ثقافة �من�مستوى �ع���الرفع �ا��زب سيعمل
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��تحي�ن • �أفق ��� �لل�شغيل �الوطنية �2030االس��اتيجية �بال�شغيل �لل��وض �وط�� �مخطط �واعتماد ،� -2022للف��ة

 ؛2026
ورش�اس��داف�االس�ثمارات�العمومية�ذات�الوقع�ع���النمو��فعيلالت�سيق�مع�القطاعات�واملؤسسات�املعنية�لت •

 ؛وال�شغيل
 .مناصب�الشغليحفز�املس�ثمر�ن�ع���إحداث�املز�د�من����شقھ�الذي�ميثاق�االس�ثمار�تفعيل� •
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 مقاوالتية؛
• � �عن �الباحث�ن �فئات �ملختلف �املوج�ة �ا��دمات �القرو�ة؛(�لعم�عز�ز�عروض �تجدن�و �الساكنة �اللوا�ي ال�ساء

 )؛امل�اجرون����وضعية�قانونيةو �األ��اص����وضعية�إعاقة؛و �ج؛صعو�ة����اإلدما
• � �ال�شغيل �ع�� �التداب���التحف��ية �من �جديدة �إقرار�دفعة �ال�شغيل �قبيلو�عز�ز�قابلية �من �إطار�: ��� التدر�ب

�املواطنة �ا��معوي �،ا��دمة �القطاع ��� �العمومية؛ودعم�ال�شغيل �اإلدارات ��� �التدر�ب �نظام �ومأسسة والرفع��،
�التدار�ب��من �وإعفاء �للمتدر��ن، �مقاعد �تخصص �ال�� �للمقاوالت �تحف��ات �بتخصيص �التدار�ب �ثقافة مستوى

 لدى�املؤسسات�واملقاوالت�من�التحمالت�االجتماعية�والضر��ية.
 .لرصد��ذه�السوق �ومندمجة��املة�منظومة�إرساءو ،�الشغل�سوق رساء�منصة�رقمية�للمعلومات�حول�إ� •

 
 ،�من�خالل:ونية�ال��سانة�القان�تطو�ر 

�لل�شغيل • �جديدة �أنماط �من �رافق�ا �وما �العاملية �التحوالت �ملسايرة �القانونية �بتطو�ر�ال��سانة �وذلك �ورش�، فتح
 مراجعة�مدونة�الشغل؛

 القانون�التنظي���لإلضراب؛و �اعتماد�قانون�النقابات •
 .املناطق�النائيةوخاصة�ال����شتغل�ب�عز�ز�الشراكة�مع�ا��معيات� •

 
 لم�االجتما���مدخال�لتحس�ن�مناخ�األعمال،�وذلك�ب:�عز�ز�الس

 العمل�ع���إرساء�تقليد�التفاوض�ثال�ي�السنوات�ب�ن�ا���ومة�والفرقاء�االقتصادي�ن�واالجتماعي�ن.� •
����يعو �ا��ماعية�باملفاوضة�ال��وض�إطار���،�ا��ماعية�الشغل�اتفاقيات�إبرام�ل���يع�تحف��ية�آليات�خلق� •

 ؛لشغلل�التعاقدي�القانون 
 .املجال�اذ�����الفاعل�ن�وتأ�يل�ال��ا�ي�االجتما���ا��وار�وتفعيل�مأسسة •
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 باملغرب؛�فع�من��سبة�الس�ان�ال�شيط�ن�إيالء�أ�مية�قصوى�للر  •
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�ا �ل�ل �مركزي �ك�دف �لل�شغيل �الك��ى �لأل�مية ���اعتبارا �يرا�� �العمومية، �ا��ديدة��لسياسات االس�ثمارات
� �املحدثة. �الشغل �مناصب � أولو�ات �الغرض �تخصيصول�ذا ��يق��ح �واملقاول�ن��1مبلغ �الشباب �ملواكبة مليار�در�م

اول�ن�الذاتي�ن����اإلدماج�والقابلية�للشغيل،�بالتدب���ال�شار�ي�مع�القطاع�ا��اص�والقطاع�املد�ي.�كما�الشباب�واملق
�تحف��ات� �تخصيص �وقبوال،�مع �ودعما �أك���ان�شارا �وجعل�ا �التدار�ب، �ثقافة �من�مستوى �ع���الرفع �ا��زب سيعمل

 للمقاوالت�ال���تخصص�مقاعد�للمتدر��ن.�

 إجراءات���م�مجاالت�ال�شغيل�املختلفة،�نذكر�م��ا:وعليھ�يق��ح�ا��زب�عدة�
 

 تحف���ال�شغيل�ومواكبة�مجالس�ا���ات����مجال�ال�شغيل:�وذلك�من�خالل:�
��تحي�ن • �أفق ��� �لل�شغيل �الوطنية �2030االس��اتيجية �بال�شغيل �لل��وض �وط�� �مخطط �واعتماد ،� -2022للف��ة

 ؛2026
ورش�اس��داف�االس�ثمارات�العمومية�ذات�الوقع�ع���النمو��فعيلالت�سيق�مع�القطاعات�واملؤسسات�املعنية�لت •

 ؛وال�شغيل
 .مناصب�الشغليحفز�املس�ثمر�ن�ع���إحداث�املز�د�من����شقھ�الذي�ميثاق�االس�ثمار�تفعيل� •
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• � �وفعالية�مراجعة �أداء �والكفاءات�أو�وتقييم �األمر�بالو�الة�الوطنية�إل�عاش�الشغل ��علق �سواء �الوساطة، آليات
 ...لصغ��ة�واملتوسطةالو�الة�الوطنية�للمقاوالت�او بمؤسسات�الوساطة�بالقطاع�ا��اص،�

مراجعة�وتجو�د�التحف��ات�القطاعية�واملجالية�وتوج���ا�إ���القطاعات�الواعدة�ع���مستوى���م�ونوعية�فرص� •
 تحد��ا؛الشغل�ال���

بالعالم�القروي،�بما��ساعد�م�ع���ولوج�خصوصا�إحداث�برامج�ت�و�ن�خاصة�بالشباب�ا��اصل�ن�ع���ش�ادات� •
 حتية�رقمية�ل���يع�م�ع���تطو�ر�أ�شطة�وخدمات�عن��عد�����ذا�املجال.سوق�الشغل،�وإقامة�ب�يات�ت

 
 اقبة�تطبيق�ال�شر�ع�االجتما��ر متقو�ة�م�ام�أج�زة�

�الشغل�تفت�ش�ل�يئة�ا��ديد�األسا����النظام�إصدار • �بمف�����ا��اص�والتفت�ش�املراقبة�قانون �واعتماد،
 االجتما��؛�الضمان

 �.تدخال��م�جميعرقمنة�و �الشغل�وأطباء�الشغل�مف�����عدد�من�الرفع •
 

 

 :ال��وض�بال��ة�والسالمة����العمل
 والعام؛�ا��اص�القطاع�ن����امل�نية�والسالمة�بال��ة�املتعلق�القانون �إصدار •
 ؛امل�نية�األمراض�إ���الشغل�حوادث�ضد�التأم�ن�إلزامية�تمديدب�كفيلة�إجراءات�اعتماد •
 .امل�نية�طراملخا�من�الوقاية�إجراءات�لتمو�ل�نظام�وضع •
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واملجالية�جل�العدالة�االجتماعية�أصالحات�من�جيل�جديد�من�اإل املحور�الرا�ع:�
 الفوارق �وتقليص الشاملة�

 الرؤ�ة:�

متجا�ـس.�وقد�حصل�غيـر�االقتصادية�واالجتماعية�واملجالية،�خالل�السنوات�األخ��ة،�تطورا��عرفـت�الفـوارق 
 ت�ع���األقل:مس�با�ةن�يجة�تفاعل�ثالث�األمر �ذا�

 ؛تعلقة�بالتوز�ع�العادل�واملنصف�لل��وةاملختالالت�ال ا •
 الفرص؛وت�افؤ��ةاملساواد�ي�اإلخالل�بمب •
 املجالية.تعلقة�بالفوارق�املختالالت�ال ا •

��استمرار�مستوى �وأمـام                 �بيـن �القائـم �ال��ابيةالتبايـن �واملجاالت �املجتمعية �الشرائح �مختلف �ت��زه�، كما
�ا �الشأن، ��ذا ��� �الصادرة �قبل،فملؤشرات �ذي �أك���من ��عت���اليوم، �والتنمية �العدالة �حزب االستمرار�����أن�إن

ة�ل��فـاظ�علـى��ضـرور �"�املشروع،�ستظلحق�م�التنموي "وتمك�ن��ل�املغار�ة�من��املجالية�م�افحـة�الفقـر�والفـوارق 
وال�شك�أن�تحقيق��جتماعيـة.�ال قتصاديـة�واالميـة�انتحقيـق�التل�السيا����الالزم�نسـتقرار�ال جتماعـي�واال التماسـك�ا

��املطلب �واألخال�� �السيا��� ��� �املتمثل �االجتماعية �سيقودالعدالة �والتضامن��واملجالية �ا��قوق ��� �املساواة إ��
�س�ا��ما�� �كما �املجتمعوال��ا�ي، �أفراد �مختلف �ب�ن �لل��وة �واملنصف �العادل �التوز�ع �من �ا��يمكن ��ات�ومختلف

 ال�مادية.مادية�أو��،�سواء��انت��ذه�ال��وةال��ابية

��أغ��� �ال �واملجالية �االجتماعية �العدالة �تحقيق �مطلب �فقطن �ع����ع�� �املب�ية �التفاوتات �تقليص محاولة

لسلم�االجتما��،�با�ضرةبالس���إ���معا��ة�االختالالت�املأيضا�اختالف�ا���ود�املبذولة�أو�االستحقاق،�بل�يرتبط�

�بم �االجتما��. �بالنوع �العدالة�املتعلقة �ف��ا ��ا �أن �يتطلب�مجتمعنا����واملجالية�االجتماعية�العدالة��ذه��عز�زكما

تضع��ة،ومندمج�مجتمعة�،واملجالية�واالجتماعية�االقتصادية�بأ�عاد�ا�،مستدامةووإدماجية�تضامنية��تنمية�تحقيق

ترتكز�ع���مبادئ�املساواة�وت�افؤ�و �؛حقوق�وكرامة�اإل�سان�ع���مبادئو�عتمد��؛املواطن����قلب�وصلب�ا�تماما��ا

 .الفرص

 األ�داف�واإلجراءات:

�مجال �االجتماعية��� ��التغطية :� �السامية �امللكية لسنة��املجيد�العرش�خطاب�تضم��ا�ال��تفعيال�للتوج��ات

املشروع�املل�ي�ال�يك���الذي�ال��ملانية�ا��الية،�يؤكد�ا��زب�ع���ت��يل�مضام�ن��السنة�افتتاح�خطاب�،�وكذا2020

،�وإصالح�عميق�لألنظمة�2025��دف�إ����عميم�التغطية�االجتماعية���ميع�املواطن�ن��ش�ل�تدر�������أفق�سنة�

وال��امج�االجتماعية�املعمول���ا،�ال�سيما�من�خالل�تفعيل�ال��ل�االجتما���املوحد،�و�لورة�مخطط�عم���شامل�

�ال �يتضمن �اإلصالح، ��ذا �املعتمدة،�لت��يل �ا���امة �آليات �وكذا �التمو�ل، �وخيارات �واإلطار�القانو�ي �الزم�� ��نامج

 بت�سيق�مع��افة�الشر�اء�االجتماعي�ن.

 :ا��زب�إ���س�س��،�االجتماعيةا��ماية�للقانون�اإلطار�ا��اص�بمن�أجل�الت��يل�األمثل�
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• � �وفعالية�مراجعة �أداء �والكفاءات�أو�وتقييم �األمر�بالو�الة�الوطنية�إل�عاش�الشغل ��علق �سواء �الوساطة، آليات
 ...لصغ��ة�واملتوسطةالو�الة�الوطنية�للمقاوالت�او بمؤسسات�الوساطة�بالقطاع�ا��اص،�

مراجعة�وتجو�د�التحف��ات�القطاعية�واملجالية�وتوج���ا�إ���القطاعات�الواعدة�ع���مستوى���م�ونوعية�فرص� •
 تحد��ا؛الشغل�ال���

بالعالم�القروي،�بما��ساعد�م�ع���ولوج�خصوصا�إحداث�برامج�ت�و�ن�خاصة�بالشباب�ا��اصل�ن�ع���ش�ادات� •
 حتية�رقمية�ل���يع�م�ع���تطو�ر�أ�شطة�وخدمات�عن��عد�����ذا�املجال.سوق�الشغل،�وإقامة�ب�يات�ت

 
 اقبة�تطبيق�ال�شر�ع�االجتما��ر متقو�ة�م�ام�أج�زة�

�الشغل�تفت�ش�ل�يئة�ا��ديد�األسا����النظام�إصدار • �بمف�����ا��اص�والتفت�ش�املراقبة�قانون �واعتماد،
 االجتما��؛�الضمان

 �.تدخال��م�جميعرقمنة�و �الشغل�وأطباء�الشغل�مف�����عدد�من�الرفع •
 

 

 :ال��وض�بال��ة�والسالمة����العمل
 والعام؛�ا��اص�القطاع�ن����امل�نية�والسالمة�بال��ة�املتعلق�القانون �إصدار •
 ؛امل�نية�األمراض�إ���الشغل�حوادث�ضد�التأم�ن�إلزامية�تمديدب�كفيلة�إجراءات�اعتماد •
 .امل�نية�طراملخا�من�الوقاية�إجراءات�لتمو�ل�نظام�وضع •
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لتغطية�ال��ية�مع�العامل�ن�بمختلف�القطاعات�والتخصصات�من�أجل�إنجاح�ورش��عميم�ا�شاور مواصلة�ال� •
 .2025�أفقوالتقاعد�����2022���أفق�

• � �مراجعة ��الوظيفةح�امة �وا��ودة�العمومية �والفعالية �بالنجاعة �املرتبطة �األساسية �م�ام�ا �أداء �من �يمك��ا بما
 �واإلنصاف.

�القروي • �بالعالم �واملجالية �االجتماعية �الفوارق �تقليص �امل�،تطو�ر�برنامج �املشار�ع �استدامة �من �يمكن ،�نجزةبما
 �االجتما��؛تفعيل�صندوق�التأ�يل�وإطالق�برنامج�ثا�ي�للتأ�يل�ال��ا�ي�اعتمادا�ع���

 االجتما��؛محار�ة�اإلقصاء�تطو�ر�آليات� •
• � �ا��اصة�سر�ع �االحتياجات �ذات �الفئات �واإلعاقة،��دعم �(الطفولة، ���ا �ا��اصة �املندمجة �إطار�ال��امج ��

�وال��امج�ال��ابية�للتنمية،�و�عز�ز�الشراكة�مع�املجتمع�املد�ي�الوطنية����املخططات��مجادمواستكمال�إ،�)املسن�ن
 بأوضاع�م؛�كما��و�مفصل�أدناه.مبادرات�القطاع�ا��اص����مجال�ال��وض�و 

 
:�نق��ح�����ذا�من�الب�يات�التحتيةملختلف�املجاالت�االستفادة�املت�افئة�تدب���تنفيذ�سياسة�مندمجة�إلعداد�ال��اب�و 

 املجال:
 .إلعداد�ال��ابواإلطار�املؤسسا�ي�ماد�وت��يل�التوج�ات�العامة�والتصاميم�ا���و�ة�اعت •
 تحي�ن�واعتماد�جيل�ثا�ي�لسياسة�املدينة�و�رنامج�التأ�يل�ا��ضري،�واعتماد�آليات�لت��يل�ما؛ •
 ة؛ال��ابيع���مستوى�ا��ماعات��واملشار�ع�الناجعة�استمرار�مسا�مة�الدولة����إنجاز�الب�يات�التحتية •
 ،إخضاع�برامج�فك�العزلة�عن�العالم�القروي�ملعاي���موضوعية •
• � �التفعيل �األساسيةال��نامج �التحتية �والب�يات �باملرافق �وتزو�د�ا �الناشئة، �للمراكز�القرو�ة �قطبا��،وط�� وجعل�ا

 محليا�جذابا�للساكنة�ولل�شاط�االقتصادي.
 

�الئق �سكن �ع�� �واملتوسطة �الفق��ة �الطبقات �حصول �لدعم���دف�:دعم �جديدة �ابت�ار�صيغ �إ�� �االنتخا�ي �ال��نامج
 : ،�وذلك�من�خالل�اإلجراءات�التاليةحصول�الطبقات�الفق��ة�واملتوسطة�ع���سكن�الئق

• � �بال��ك���ع�� �غ���الالئق �السكن �أوضاع �معا��ة �لسياسة �جذر�ة �ذال�السكنمراجعة �للساكنة،��ي ���ديدا ش�ل
إضافة�إ����،مندمجة��ستحضر�مسا�مة�الساكنة�وا��ماعات�ال��ابية،�واعتماد�مقار�ات�اآليل�للسقوطالسكن��

 ؛الدولة
�السكن • �لعروض �املنتج�ن �عوض �املستفيدين �تركز�ع�� �منظومة �ع���اعتماد �السكن �دعم �سياسة �،مراجعة

 وتوج���ا�ملختلف�الفئات�االجتماعية�واملتوسطة�بمنظومة�مت�املة�من�أدوات�الدعم،�مع�ت�س���الولوج�للتمو�ل.

 
�القروي �ا��بلية��عز�ز�النمو�بالعالم ��عز�ز�واملناطق �إ�� �إضافة �األساسية�والب�يات�االجتماعية�ا��دمات: �التحتية

� �يبقى �القروي، ��الالزم�منبالعالم �خالل �من �بھ �التنمو�ة �الدينامية �����اقتصادية�أ�شطة�خلقاستكمال إضافية
�واعدة �ودينامية�لضمان�قطاعات ��االقروي�االقتصاد�تنوع �الساح��، �البحري �والصناعة�القرو�ة�والسياحة�لصيد

�ا �والفالحة ��ي�ولوجية.إل التقليدية �من �ذلك �سيمكن �القرويحيث �العالم �والسلم�التماسكو�عز�ز��استقرار�ساكنة
� �ع�� �ا��زب �وسيعمل �متعددةاالجتماعي�ن. �وسياسات �برامج �ع�ش�األ�عاد�وضع �وجودة �مستوى �تحس�ن ��س��دف ،

،�وذلك�من�الك��ى �التحديات�رفع�للعالم�القروي�وقادرة�ع���مستدامة�ومندمجة�تنمية�تحقيق�دقص�الساكنة�القرو�ة
 �.تنو�ع�وت�شيط�االقتصاد�القروي،�و التدب���العقال�ي�للمجال�البي���وأنظمة�اإلنتاج�خالل
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�،�وذلك2022و2021سن����خالل�ا�إضافيامس��دفمليون��22لفائدة��املرض�عن�األسا����اإلجباري �التأم�ن��عميم •
�من�االستفادة�بتوسيع �وفئات�املساعدة�نظام�من�املستفيدة�املعوزة�الفئات�ل�شملھ �والعمال�امل�ني�ن�الطبية،

���شاطا�يمارسون �الذين�األجراء�غ���واأل��اص�املستقل�ن اقتناء�و التطب�ب��ت�اليف�التأم�نو�غطي��ذا�خاصا.
 الج؛والع�واالس�شفاء�األدو�ة

�لفائد�التعو�ضات��عميم • �أسرة��ةالعائلية �مالي�ن ��ستفيد�م��ا�ثالثة �التمدرس �سن �سبعة�مالي�ن�طفل��� حوا��
��عو�ضات�ا��الة،�من�االستفادة،�حسب�مناألسر�غ���املستفيدة��تمك�ن�خالل�،�من2024و�2023سن����خالل

 ة؛جزافي��عو�ضات�أومن�بالطفولة�املرتبطة�املخاطر�من�ل��ماية
�نظام�التقاعدإص • ��،الح ��التقاعد�أنظمة����املنخرط�ن�قاعدة�توسيعمع �حوا�� �من�املغار�ة�لفائدة �مالي�ن خمسة

�معاش �من �عمال�وال��ستفيدون �يمارسون ��الذين �أفق �سن�� �من2025ة �ا��اص�املعاشات�نظام�ت��يل�خالل�،
 .ا�شاطا�خاص�يزاولون �الذين�األجراء�غ���واأل��اص�املستقل�ن�والعمال�امل�ني�ن�بفئات

�سن�الشغل�فقدان�عن�التعو�ض�من�االستفادة��عميم • �2025ة ��ل�شمل، �و�ل �ع���متوفر���صغ���األجراء،
 .منھ�االستفادة�وتوسيع�التعو�ض��ذا�من�االستفادة�شروط�ت�سيط�خالل�قار،�من�شغل

 ؤسسات�املدبرة�لورش�ا��ماية�االجتماعية،�من�خالل:�عز�ز�ح�امة�امل •
 ؛مدونة�التغطية�ال��ية�األساسيةو �بنظام�الضمان�االجتما��املتعلق�قانون��عديل�ال�-�
 اعتماد�مدونة�التعاضد.�-
�عز�ز�ح�امة�الصندوق�الوط���للضمان�االجتما��،�وتقو�ة�مراقبة�ح�امة�التعاضديات�وإعادة�النظر����جميع��-

 �يئات�ا���امة�امل�لفة�بالتعميم.

 ب:�،�وذلكومحار�ة�الفقر�وال�شاشة����الدخلجالية�واالجتماعية�وامل الفوارق ا��د�من����مجال�

رصد�وت�بع�وتقييم�وتص�يف�الظوا�ر�االجتماعية،�ورصد�الفئات��،���دفليقظة�االجتماعيةاب�سر�ع�منظومة�� •

 �الفق��ة�وال�شة،�واعتماد�قاعدة�معطيات�موحدة�ل�ذه�الفئات.

املتعلق�بمنظومة�اس��داف�املستفيدين��72.18تفعيل�ال��ل�االجتما���املوحد�ومشروع�القانون�رقم�إحداث�و  •

 من�برامج�الدعم�االجتما��،�

س�م����بال�سبة�لألفراد�والشر�ات،�ل�إخراج�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ا��اصة�بتفعيل�صندوق�الز�اة،� •
 تقليص�الفوارق�االجتماعية،

 

 االجتماعية،�فبق��ح�ا��زب:����مجال�الرعايةأما�

• � �برنامج �الرعاية�بت�"اءارتق"تفعيل �ملؤسسات �املس��ة �ا��معيات �قدرات �تقو�ة �وأولو�ة �االس��داف حس�ن
 االجتماعية؛

�قانون� • �و تفعيل �االجتماعي�ن �العامل�ن �التطبيقيإخراج �ةنصوصھ �باعتباره �العمل�االجتما����إطارا، �مل�نة تنظيميا
 ؛باملغرب

• � �إخراج �استكمال �لقانون �التطبيقية �و �65/15النصوص ��شروط �االجتماعيةاملتعلق �الرعاية �مؤسسات �،فتح
 ا��ديدة؛�اتھ�املؤسسات�مع�املقتضيات�القانونية��مالءمةوإطالق�ورش�

 كما�تم�توضيحھ�أعاله.�،ا��ماية�االجتماعيةاملتعلق�ب�اإلطار�قانون لا�االستمرار����تنفيذ •
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لتغطية�ال��ية�مع�العامل�ن�بمختلف�القطاعات�والتخصصات�من�أجل�إنجاح�ورش��عميم�ا�شاور مواصلة�ال� •
 .2025�أفقوالتقاعد�����2022���أفق�

• � �مراجعة ��الوظيفةح�امة �وا��ودة�العمومية �والفعالية �بالنجاعة �املرتبطة �األساسية �م�ام�ا �أداء �من �يمك��ا بما
 �واإلنصاف.

�القروي • �بالعالم �واملجالية �االجتماعية �الفوارق �تقليص �امل�،تطو�ر�برنامج �املشار�ع �استدامة �من �يمكن ،�نجزةبما
 �االجتما��؛تفعيل�صندوق�التأ�يل�وإطالق�برنامج�ثا�ي�للتأ�يل�ال��ا�ي�اعتمادا�ع���

 االجتما��؛محار�ة�اإلقصاء�تطو�ر�آليات� •
• � �ا��اصة�سر�ع �االحتياجات �ذات �الفئات �واإلعاقة،��دعم �(الطفولة، ���ا �ا��اصة �املندمجة �إطار�ال��امج ��

�وال��امج�ال��ابية�للتنمية،�و�عز�ز�الشراكة�مع�املجتمع�املد�ي�الوطنية����املخططات��مجادمواستكمال�إ،�)املسن�ن
 بأوضاع�م؛�كما��و�مفصل�أدناه.مبادرات�القطاع�ا��اص����مجال�ال��وض�و 

 
:�نق��ح�����ذا�من�الب�يات�التحتيةملختلف�املجاالت�االستفادة�املت�افئة�تدب���تنفيذ�سياسة�مندمجة�إلعداد�ال��اب�و 

 املجال:
 .إلعداد�ال��ابواإلطار�املؤسسا�ي�ماد�وت��يل�التوج�ات�العامة�والتصاميم�ا���و�ة�اعت •
 تحي�ن�واعتماد�جيل�ثا�ي�لسياسة�املدينة�و�رنامج�التأ�يل�ا��ضري،�واعتماد�آليات�لت��يل�ما؛ •
 ة؛ال��ابيع���مستوى�ا��ماعات��واملشار�ع�الناجعة�استمرار�مسا�مة�الدولة����إنجاز�الب�يات�التحتية •
 ،إخضاع�برامج�فك�العزلة�عن�العالم�القروي�ملعاي���موضوعية •
• � �التفعيل �األساسيةال��نامج �التحتية �والب�يات �باملرافق �وتزو�د�ا �الناشئة، �للمراكز�القرو�ة �قطبا��،وط�� وجعل�ا

 محليا�جذابا�للساكنة�ولل�شاط�االقتصادي.
 

�الئق �سكن �ع�� �واملتوسطة �الفق��ة �الطبقات �حصول �لدعم���دف�:دعم �جديدة �ابت�ار�صيغ �إ�� �االنتخا�ي �ال��نامج
 : ،�وذلك�من�خالل�اإلجراءات�التاليةحصول�الطبقات�الفق��ة�واملتوسطة�ع���سكن�الئق

• � �بال��ك���ع�� �غ���الالئق �السكن �أوضاع �معا��ة �لسياسة �جذر�ة �ذال�السكنمراجعة �للساكنة،��ي ���ديدا ش�ل
إضافة�إ����،مندمجة��ستحضر�مسا�مة�الساكنة�وا��ماعات�ال��ابية،�واعتماد�مقار�ات�اآليل�للسقوطالسكن��

 ؛الدولة
�السكن • �لعروض �املنتج�ن �عوض �املستفيدين �تركز�ع�� �منظومة �ع���اعتماد �السكن �دعم �سياسة �،مراجعة

 وتوج���ا�ملختلف�الفئات�االجتماعية�واملتوسطة�بمنظومة�مت�املة�من�أدوات�الدعم،�مع�ت�س���الولوج�للتمو�ل.

 
�القروي �ا��بلية��عز�ز�النمو�بالعالم ��عز�ز�واملناطق �إ�� �إضافة �األساسية�والب�يات�االجتماعية�ا��دمات: �التحتية

� �يبقى �القروي، ��الالزم�منبالعالم �خالل �من �بھ �التنمو�ة �الدينامية �����اقتصادية�أ�شطة�خلقاستكمال إضافية
�واعدة �ودينامية�لضمان�قطاعات ��االقروي�االقتصاد�تنوع �الساح��، �البحري �والصناعة�القرو�ة�والسياحة�لصيد

�ا �والفالحة ��ي�ولوجية.إل التقليدية �من �ذلك �سيمكن �القرويحيث �العالم �والسلم�التماسكو�عز�ز��استقرار�ساكنة
� �ع�� �ا��زب �وسيعمل �متعددةاالجتماعي�ن. �وسياسات �برامج �ع�ش�األ�عاد�وضع �وجودة �مستوى �تحس�ن ��س��دف ،

،�وذلك�من�الك��ى �التحديات�رفع�للعالم�القروي�وقادرة�ع���مستدامة�ومندمجة�تنمية�تحقيق�دقص�الساكنة�القرو�ة
 �.تنو�ع�وت�شيط�االقتصاد�القروي،�و التدب���العقال�ي�للمجال�البي���وأنظمة�اإلنتاج�خالل
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�،�وذلك2022و2021سن����خالل�ا�إضافيامس��دفمليون��22لفائدة��املرض�عن�األسا����اإلجباري �التأم�ن��عميم •
�من�االستفادة�بتوسيع �وفئات�املساعدة�نظام�من�املستفيدة�املعوزة�الفئات�ل�شملھ �والعمال�امل�ني�ن�الطبية،

���شاطا�يمارسون �الذين�األجراء�غ���واأل��اص�املستقل�ن اقتناء�و التطب�ب��ت�اليف�التأم�نو�غطي��ذا�خاصا.
 الج؛والع�واالس�شفاء�األدو�ة

�لفائد�التعو�ضات��عميم • �أسرة��ةالعائلية �مالي�ن ��ستفيد�م��ا�ثالثة �التمدرس �سن �سبعة�مالي�ن�طفل��� حوا��
��عو�ضات�ا��الة،�من�االستفادة،�حسب�مناألسر�غ���املستفيدة��تمك�ن�خالل�،�من2024و�2023سن����خالل

 ة؛جزافي��عو�ضات�أومن�بالطفولة�املرتبطة�املخاطر�من�ل��ماية
�نظام�التقاعدإص • ��،الح ��التقاعد�أنظمة����املنخرط�ن�قاعدة�توسيعمع �حوا�� �من�املغار�ة�لفائدة �مالي�ن خمسة

�معاش �من �عمال�وال��ستفيدون �يمارسون ��الذين �أفق �سن�� �من2025ة �ا��اص�املعاشات�نظام�ت��يل�خالل�،
 .ا�شاطا�خاص�يزاولون �الذين�األجراء�غ���واأل��اص�املستقل�ن�والعمال�امل�ني�ن�بفئات

�سن�الشغل�فقدان�عن�التعو�ض�من�االستفادة��عميم • �2025ة ��ل�شمل، �و�ل �ع���متوفر���صغ���األجراء،
 .منھ�االستفادة�وتوسيع�التعو�ض��ذا�من�االستفادة�شروط�ت�سيط�خالل�قار،�من�شغل

 ؤسسات�املدبرة�لورش�ا��ماية�االجتماعية،�من�خالل:�عز�ز�ح�امة�امل •
 ؛مدونة�التغطية�ال��ية�األساسيةو �بنظام�الضمان�االجتما��املتعلق�قانون��عديل�ال�-�
 اعتماد�مدونة�التعاضد.�-
�عز�ز�ح�امة�الصندوق�الوط���للضمان�االجتما��،�وتقو�ة�مراقبة�ح�امة�التعاضديات�وإعادة�النظر����جميع��-

 �يئات�ا���امة�امل�لفة�بالتعميم.

 ب:�،�وذلكومحار�ة�الفقر�وال�شاشة����الدخلجالية�واالجتماعية�وامل الفوارق ا��د�من����مجال�

رصد�وت�بع�وتقييم�وتص�يف�الظوا�ر�االجتماعية،�ورصد�الفئات��،���دفليقظة�االجتماعيةاب�سر�ع�منظومة�� •

 �الفق��ة�وال�شة،�واعتماد�قاعدة�معطيات�موحدة�ل�ذه�الفئات.

املتعلق�بمنظومة�اس��داف�املستفيدين��72.18تفعيل�ال��ل�االجتما���املوحد�ومشروع�القانون�رقم�إحداث�و  •

 من�برامج�الدعم�االجتما��،�

س�م����بال�سبة�لألفراد�والشر�ات،�ل�إخراج�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ا��اصة�بتفعيل�صندوق�الز�اة،� •
 تقليص�الفوارق�االجتماعية،

 

 االجتماعية،�فبق��ح�ا��زب:����مجال�الرعايةأما�

• � �برنامج �الرعاية�بت�"اءارتق"تفعيل �ملؤسسات �املس��ة �ا��معيات �قدرات �تقو�ة �وأولو�ة �االس��داف حس�ن
 االجتماعية؛

�قانون� • �و تفعيل �االجتماعي�ن �العامل�ن �التطبيقيإخراج �ةنصوصھ �باعتباره �العمل�االجتما����إطارا، �مل�نة تنظيميا
 ؛باملغرب

• � �إخراج �استكمال �لقانون �التطبيقية �و �65/15النصوص ��شروط �االجتماعيةاملتعلق �الرعاية �مؤسسات �،فتح
 ا��ديدة؛�اتھ�املؤسسات�مع�املقتضيات�القانونية��مالءمةوإطالق�ورش�

 كما�تم�توضيحھ�أعاله.�،ا��ماية�االجتماعيةاملتعلق�ب�اإلطار�قانون لا�االستمرار����تنفيذ •



 ���א��	א
� א���א�� ���� א���א�� �א���

����������������� • �����������א������������� • ����������א�������� 5858 
 

 األ��اص����وضعية�إعاقة
�وخاصة�،إعاقة�وضعية����األ��اص�بإدماج�ا��اصة�ال��امج�وت��يل�تفعيل����امل���و �وط���عمل�مخطط�إعداد •

 �سمع"،�وال�شغيل�الذا�ي،«؛�و�رنامج�"ولوجة�"مدن�و�رنامج�"رفيق"�برنامج
 �؛اإلعاقة�ومشروع�مع��ة�لغة�اإلشارة�املغر�ية�ا��ديد�لتقييم�نظامال�ت��يلالعمل�ع��� •
�إطار • ��� �إعاقة �وضعية ��� �األ��اص �دعم �آلية �” توسيع �للدعم ��س�ننظام �امل���إ��داالجتما��" �معاي���الدمج �

 واالجتما��؛
�الذي� • �ا��صاص �لسد �إعاقة، �وضعية ��� �األ��اص �بحقوق �ال��وض �مجاالت ��� �ال�شر�ة �املوارد �وت�و�ن تأ�يل

 .�عا�ي�منھ�اإلدارات�واملراكز�املتخصصة
 . %7���صة�الشامل�لالعمومية�والتفعياأل��اص����وضعية�إعاقة����الوظيفة��إدماج��عز�ز •
 اية�األ��اص����وضعية�إعاقة�من�االستغالل����ال�سول.وضع�خطة���م •

 
 رعاية�املسن�ن

واعتماد�إطار�قانو�ي�وتنظي���لتدخل�الدولة�واملجتمع��لأل��اص�املسن�ن؛�ةاملندمج�العموميةتفعيل�السياسة� •
 املد�ي���ماي��م�من��ل�مظا�ر�التعسف�والق�ر�وا��رمان.�

 �عميم�التغطية�االجتماعية،����إطار �تفعيل�التغطية�ال��ية�للوالدين؛ •
 �عميم�التغطية�ال��ية�لأل��اص�املسن�ن�غ���املؤمن�ن،�وتحس�ن�الولوج�إ���العالجات�وا��دمات�الطبية؛ •
 �عز�ز�الرعاية�امل��لية�عن��عد�ودعم�مقدمي�الرعاية؛ •
 �عز�ز�املشاركة�االجتماعية�والثقافية�لفائدة�األ��اص�املسن�ن؛ •
 �.جتماعية�لأل��اص�املسن�نتأ�يل�مؤسسات�الرعاية�اال  •
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 الوط���االقتصاد�تنافسية�و�عز�ز�للنمو�جديدة�مصادر�تطو�راملحور�ا��امس:�
 

�واقعھ�لتطو�ر�تؤ�لھ�وثروات�ومقدرات�إم�انات�ع���املغرب�يتوفر،�املالية�واملعطيات�الرقمية�للمؤشرات�وفقا
�الصاعدة.�الدول �نادي�ولوج�و�التا��،�لتنافسيةا�قدراتھ�وتقو�ة،�الدو���الصعيد�ع���وضعھ�وتحس�ن،�االقتصادي

االقتصادية�مع��ھ��ذب�االس�ثماري�و�عز�ز�عالقاتتھ�لع���التوازنات�االقتصادية�وتقو�ة�قدرا�ھحفاظالرغم�من�و�
� �عوائد �إ�� �اقتصادية �املاكرو �اإلصالحات �ترجمة ��شوب �الضعف �ال�زال �أو�إفر�قيا، �م��اأور�ا �اتاملواطن��ستفيد

 .املنغلقة����حيا��م�اليومية،�إضافة�إ���الر�ع�واالحت�ار�واالقتصاديات�العائليةن�نو واملواط

إجراء�مجموعة�إصالحات�اقتصادية�وطنية�التار�خية�املرتبطة�بإعداد�نموذج�تنموي�جديد�و�ستد���ال��ظة�
� ��ستجيب �حديثة �وقطاعية �مؤسساتية ��ندسة �بناء �إ�� �ال�س�� �اس��اتيجيات ��� �االنخراط قتصادية�ضرورات

�ال�� �امل�مة �الطفرات �تن�� �تحقيق�ا�يطمح�طموحة، �إ�� �اقتصادياتھ�املغرب �التجارة��ةومعا���لتنو�ع اختالالت
 ا��ارجية�وعوامل�ضعف�القدرات�التنافسية�لالقتصاد�الوط��.

 :الرؤ�ة

ز�ز�تنافسية�توطيد�االنتقال�إ���مصادر�جديدة�للنمو�و�ع�عت���حزب�العدالة�والتنمية�أن��ناك�حاجة�م��ة�ل
� �خالل �من �الوط�� �األعمالاالقتصاد �مناخ �تحس�ن �من �واالبت�ار،�مز�د �اإلبداع �ودعم �الرق��، �وتطو�ر�االقتصاد ،

 ،�وتدعيم�التنمية�املستدامة.ال��وض�بالصادرات�املغر�ية،�واالقتصاد�االجتما���والتضام���وتطو�ر�االقتصاد�األزرق

 واإلجراءات:�األ�داف

 ،�مناخ�األعمالم�املرتبط�باإلطار�العاتحس�ن�
 ن�خالل:وذلك�م
�ال • �تفعيل �األعمالالسياسة �ملناخ �املال�،وطنية �ت�سيط �ر�ائز �ع�� �مسار�سقائمة �وت�سيط �والرقمنة اطر

 �،االس�ثمار
ت�سيق�ب�ن�ا���ات�الفاعلة�لت��يل�إطار�عمال�برئاسة�رئ�س�ا���ومة،�ك�عز�ز�دور�ال��نة�الوطنية�ملناخ�اال  •

 مخططات�العمل�السنو�ة�ل��نة؛�اص�عل��ا����سياسة�مناخ�األعمال�الوطنية�وكذاإلصالحات�املنصو 
 ة؛يوالية�ا���ومالاعتماد�ميثاق�االس�ثمار�وجميع�النصوص�التطبيقية�خالل�السنة�األو���من� •
 ؛ألك���تمثيليةاالتحاد�العام�ملقاوالت�املغرب�والنقابات�اا���ومة�و توقيع�ميثاق�ثال�ي�للثقة�والتعاون�ب�ن� •
�لفة�العمالة�والتحمالت�االجتماعية�ع���األجور�املنخفضة�والوظائف�ال���تتطلب�م�ارات�متدنية،��خفيضت� •

 الستعادة��وامش�تنافسية�األسعار���ميع�الشر�ات�وإدخال�"األمن�املرن"����أح�ام�مدونة�الشغل.
 

 :�وتنافسية�االقتصاد�الوط���إنتاجية�عز�ز�

�التنمية�آليات�وتطو�ر�النمو�معوقات�تجاوز �إ���الوط���االقتصاد�وتنافسية�ةإنتاجي��عز�ز���دف �خصوصا،
�وجب���مسبوقة.�غ���تحوالت�-�العالم�دول �با��ك-��ع�ش�بلدنا�وأن �واس��اتيجيات�عمومية�سياسات�بلورةولذلك

�امل��انياتية�والسياسة�النقدية�السياسة�ب�ن�التناقضات�تتجاوز �قطاعية �سعر���وتدب�االنفتاح�سياسة�و��ن،
�التعليم�سياس���و��ن،�القطاعية�االس��اتيجيات�وأ�داف�العمومي�لالس�ثمار�الشامل�التدب���أ�داف�و��ن،�الصرف
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 األ��اص����وضعية�إعاقة
�وخاصة�،إعاقة�وضعية����األ��اص�بإدماج�ا��اصة�ال��امج�وت��يل�تفعيل����امل���و �وط���عمل�مخطط�إعداد •

 �سمع"،�وال�شغيل�الذا�ي،«؛�و�رنامج�"ولوجة�"مدن�و�رنامج�"رفيق"�برنامج
 �؛اإلعاقة�ومشروع�مع��ة�لغة�اإلشارة�املغر�ية�ا��ديد�لتقييم�نظامال�ت��يلالعمل�ع��� •
�إطار • ��� �إعاقة �وضعية ��� �األ��اص �دعم �آلية �” توسيع �للدعم ��س�ننظام �امل���إ��داالجتما��" �معاي���الدمج �

 واالجتما��؛
�الذي� • �ا��صاص �لسد �إعاقة، �وضعية ��� �األ��اص �بحقوق �ال��وض �مجاالت ��� �ال�شر�ة �املوارد �وت�و�ن تأ�يل

 .�عا�ي�منھ�اإلدارات�واملراكز�املتخصصة
 . %7���صة�الشامل�لالعمومية�والتفعياأل��اص����وضعية�إعاقة����الوظيفة��إدماج��عز�ز •
 اية�األ��اص����وضعية�إعاقة�من�االستغالل����ال�سول.وضع�خطة���م •

 
 رعاية�املسن�ن

واعتماد�إطار�قانو�ي�وتنظي���لتدخل�الدولة�واملجتمع��لأل��اص�املسن�ن؛�ةاملندمج�العموميةتفعيل�السياسة� •
 املد�ي���ماي��م�من��ل�مظا�ر�التعسف�والق�ر�وا��رمان.�

 �عميم�التغطية�االجتماعية،����إطار �تفعيل�التغطية�ال��ية�للوالدين؛ •
 �عميم�التغطية�ال��ية�لأل��اص�املسن�ن�غ���املؤمن�ن،�وتحس�ن�الولوج�إ���العالجات�وا��دمات�الطبية؛ •
 �عز�ز�الرعاية�امل��لية�عن��عد�ودعم�مقدمي�الرعاية؛ •
 �عز�ز�املشاركة�االجتماعية�والثقافية�لفائدة�األ��اص�املسن�ن؛ •
 �.جتماعية�لأل��اص�املسن�نتأ�يل�مؤسسات�الرعاية�اال  •
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 الوط���االقتصاد�تنافسية�و�عز�ز�للنمو�جديدة�مصادر�تطو�راملحور�ا��امس:�
 

�واقعھ�لتطو�ر�تؤ�لھ�وثروات�ومقدرات�إم�انات�ع���املغرب�يتوفر،�املالية�واملعطيات�الرقمية�للمؤشرات�وفقا
�الصاعدة.�الدول �نادي�ولوج�و�التا��،�لتنافسيةا�قدراتھ�وتقو�ة،�الدو���الصعيد�ع���وضعھ�وتحس�ن،�االقتصادي

االقتصادية�مع��ھ��ذب�االس�ثماري�و�عز�ز�عالقاتتھ�لع���التوازنات�االقتصادية�وتقو�ة�قدرا�ھحفاظالرغم�من�و�
� �عوائد �إ�� �اقتصادية �املاكرو �اإلصالحات �ترجمة ��شوب �الضعف �ال�زال �أو�إفر�قيا، �م��اأور�ا �اتاملواطن��ستفيد

 .املنغلقة����حيا��م�اليومية،�إضافة�إ���الر�ع�واالحت�ار�واالقتصاديات�العائليةن�نو واملواط

إجراء�مجموعة�إصالحات�اقتصادية�وطنية�التار�خية�املرتبطة�بإعداد�نموذج�تنموي�جديد�و�ستد���ال��ظة�
� ��ستجيب �حديثة �وقطاعية �مؤسساتية ��ندسة �بناء �إ�� �ال�س�� �اس��اتيجيات ��� �االنخراط قتصادية�ضرورات

�ال�� �امل�مة �الطفرات �تن�� �تحقيق�ا�يطمح�طموحة، �إ�� �اقتصادياتھ�املغرب �التجارة��ةومعا���لتنو�ع اختالالت
 ا��ارجية�وعوامل�ضعف�القدرات�التنافسية�لالقتصاد�الوط��.

 :الرؤ�ة

ز�ز�تنافسية�توطيد�االنتقال�إ���مصادر�جديدة�للنمو�و�ع�عت���حزب�العدالة�والتنمية�أن��ناك�حاجة�م��ة�ل
� �خالل �من �الوط�� �األعمالاالقتصاد �مناخ �تحس�ن �من �واالبت�ار،�مز�د �اإلبداع �ودعم �الرق��، �وتطو�ر�االقتصاد ،

 ،�وتدعيم�التنمية�املستدامة.ال��وض�بالصادرات�املغر�ية،�واالقتصاد�االجتما���والتضام���وتطو�ر�االقتصاد�األزرق

 واإلجراءات:�األ�داف

 ،�مناخ�األعمالم�املرتبط�باإلطار�العاتحس�ن�
 ن�خالل:وذلك�م
�ال • �تفعيل �األعمالالسياسة �ملناخ �املال�،وطنية �ت�سيط �ر�ائز �ع�� �مسار�سقائمة �وت�سيط �والرقمنة اطر

 �،االس�ثمار
ت�سيق�ب�ن�ا���ات�الفاعلة�لت��يل�إطار�عمال�برئاسة�رئ�س�ا���ومة،�ك�عز�ز�دور�ال��نة�الوطنية�ملناخ�اال  •

 مخططات�العمل�السنو�ة�ل��نة؛�اص�عل��ا����سياسة�مناخ�األعمال�الوطنية�وكذاإلصالحات�املنصو 
 ة؛يوالية�ا���ومالاعتماد�ميثاق�االس�ثمار�وجميع�النصوص�التطبيقية�خالل�السنة�األو���من� •
 ؛ألك���تمثيليةاالتحاد�العام�ملقاوالت�املغرب�والنقابات�اا���ومة�و توقيع�ميثاق�ثال�ي�للثقة�والتعاون�ب�ن� •
�لفة�العمالة�والتحمالت�االجتماعية�ع���األجور�املنخفضة�والوظائف�ال���تتطلب�م�ارات�متدنية،��خفيضت� •

 الستعادة��وامش�تنافسية�األسعار���ميع�الشر�ات�وإدخال�"األمن�املرن"����أح�ام�مدونة�الشغل.
 

 :�وتنافسية�االقتصاد�الوط���إنتاجية�عز�ز�

�التنمية�آليات�وتطو�ر�النمو�معوقات�تجاوز �إ���الوط���االقتصاد�وتنافسية�ةإنتاجي��عز�ز���دف �خصوصا،
�وجب���مسبوقة.�غ���تحوالت�-�العالم�دول �با��ك-��ع�ش�بلدنا�وأن �واس��اتيجيات�عمومية�سياسات�بلورةولذلك

�امل��انياتية�والسياسة�النقدية�السياسة�ب�ن�التناقضات�تتجاوز �قطاعية �سعر���وتدب�االنفتاح�سياسة�و��ن،
�التعليم�سياس���و��ن،�القطاعية�االس��اتيجيات�وأ�داف�العمومي�لالس�ثمار�الشامل�التدب���أ�داف�و��ن،�الصرف
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كما�يجب�إقرار��.اإلنتا���ال�سيج�وتنو�ع�اإلنتاجية�القطاعات�وتوج�ات�والدعم�التحف��ات�أنظمة�و��ن،�وال�شغيل
 نظام�جبا�ي�عادل�ومنصف.

� �الشفع�� �اإلصالح �صعيد �التحف���االس�ثمار�يامل ��لسياسات �الرفع �إ�� ���دف �والتنافسية�من�ال�� اإلنتاجية
 ،�يق��ح�ا��زب:والنجاعة

�تحليل� • �أساس �ع�� �دقيق �قب�� �تقييم �لالس�ثمار�بإجراء �الوطنية �إطار�ال��نة ��� �املمنوحة �التحف��ات ر�ط
 الوقع�االقتصادي�للمشار�ع؛

تقديم�دعم�إضا���خاص��ي�يح��إطار�ال��نة�الوطنية�لالس�ثمار،�اعتماد�نظام�مكمل�للتحف��ات�املمنوحة�� •
� �التكنولو��، �املحتوى �ذات �الصناعية �باملشار�ع �للتكنولوجيا، �املأو�الناقلة �حواملشار�ع �من�دثة ألك���عدد

 ٪�من�ت�لفة�املشروع؛�5الشغل،�بحد�أق����محدد����مناصب�
 واق��اح�ا��لول�ال��ائية��شأ��ا؛�2000ل�سو�ة�ال��ائية�للمشار�ع�املعلقة�منذ�عام�ا� •
 �املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار�مواصلة�ت��يل�إصالح •
 ومالءمة�التحف��ات�العمومية.الالمركز�ة����السياسة�الصناعية��عز�ز� •
 إ�شاء�نظام�إرجاع�ضر����للشر�ات����مرحلة�االس�ثمار؛ •
• � ��ل �ل�شمل �ال�شاركية �التمو�الت �لتعميم �واملؤسسا�ي �القانو�ي �والتجار�ة�الدعم �اإلنتاجية العمليات

� �واستصناع... �وسلم �ومضار�ة �ومشاركة �مرابحة �من �بالتأم�ن�وا��دماتية، �ا��اصة �النصوص �إخراج وكذا
 �الت�اف��.

�،ملعاي���إصدار�است�ناءات�التعم���والتحديد�املفصل�،�شر�قاعدة�بيانات�املستفيدين�من�است�ناءات�التعم�� •
 االس�ثمار�ة؛املشار�ع��صفة�أساسية�نحو موج�ة�باالست�ناءات��هوجعل��ذ

 ع�االس�ثمار�ة��شروط�منح�است�ناء�التعم��؛��شديد�العقو�ات����حالة�عدم�ال��ام�حام���املشار  •
 �.السنة�األو���من�والية�ا���ومة�ميثاق�املرافق�العمومية�خاللباعتماد�النصوص�التطبيقية�املتعلقة� •
 ؛idarati.maو��CRI-Invest خدمات�بواب����واستكمال��عز�ز  •
 تفعيل�نظام�التوقيع�االلك��و�ي؛ •
 وتطو�ر�عدد�املقاوالت�املستفيدة.�،فادة�منھإصالح�نظام�الت�و�ن�املستمر�ورقمنة�مسلسل�االست •

 
وذلك�باعتماد�التداب���وتوازنا،��وضع�نظام�ضر����أك���عدًال�وإنصافاً أما�فيما�يخص�املجال�الضر���،�فال�دف��و�

 التالية:
 للضرائب؛القانون�اإلطار��اعتماد •
 ع���أساس�تأث���ا�االقتصادي؛إلغاء�جزء�م��ا�،�و (النفقات�ا��بائية)�الضر��يةتقييم�نظام�التحف��ات� •
�خالل�اس�بدال�ا • �من �در�م، �مليون �عن �السنو�ة ��لف��ا �تقل �الضر��ية�ال�� �التحف��ات �جميع �حالة��إلغاء ��

ا�اعتبار�ا��ات�الضر��ية�ل�ل�دافع�ضرائب�سواء��ان���صبالدعم�املباشر،�ووضع�حد�أق����للتحف��اللزوم
 ؛اأو�معنو�

 ؛تطو�ر�التحف��ات�املوج�ة�للسكن�االجتما���ودراسة�إم�انية�توج���ا�مباشرة�للمستفيدين •
• )� �شطر�منخفض �5إ�شاء �ل٪) �املتعلقة �الدخل �ع�� �يتعد�باألر�احلضر�بة �ال �الذين �لأل��اص �ىالعقار�ة

 سنو�ا؛�در�م�120.000�م��ا�دخل�م
 .وضع�حد�لإلعفاءات�الضر��ية�ع���التعو�ض�عن�الفصل�من�الشغل�املتعلقة�بالرواتب�العالية�جداً  •
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 ،�فيق��ح�ما�ي��:دعم�قدرات�التصدير�املغر�يةأما�فيما�يرتبط�ب
وضع�السياسة�الصناعية�قبل�السياسة�التجار�ة،���لق�من�خالل��عز�ز�العرض�املغر�ي�القابل�للتصدير،� •

 ؛مع�حاجيات�البالد�وأ�دافھ�التنمو�ةاال���ام�
�النمو�و  • �توقعات �مع �متناسبة �للتصدير، �مخصصة �قطاعية �اس��اتيجية �التبادل�ا��ر��تطور إعداد اتفاقيات

 ،�وتكييف�ا�حسب�التغ��ات�الظرفية،�مع�تقييم�ا�و�عديل�ا�املوقعة
 .رألفضل�مصد�ا���ومة�"جائزة"تخصيص�يوم�وط����س���"يوم�التصدير"،�تقدم�فيھ� •
�التكنولوجية��عز�ز�التضافر  • �للتطو�رات �املالئمة �ال��بة ��عد �ال�� �وا��امعية، �االقتصادية �الدائرت�ن �،ب�ن

 ؛للتصديرو و�التا���للمنتجات�ذات�القيمة�املضافة�التكنولوجية�العالية�للسوق�الداخلية�
���واملواكبة�دو��،�واملساعدة����رسم�االس��اتيجية�ع���املستوى�ال�ومواكب��ادعم�قدرات�املقاوالت�املصدرة،� •

 مرحلة�اإلعداد�لولوج�املعامالت�الدولية�لفائدة�املصدر�ن�ا��دد�أو�عند�تنو�ع�األسواق.�
• � �تجار�ة �م�اتب �واعتماد �االقتصادية �الديبلوماسية �تفعيل �ور�ط�متخصصة �با��ارج، �املغر�ية �السفارات ��

 ا��معيات�امل�نية�للمصدر�ن���ذه�امل�اتب.�
• � �الكفاءاالستفادة �من �تت�ون �شبكة �وإحداث �املغر�ي، �للمنتوج �ال��و�ج ��� �العالم �مغار�ة املغر�ية��اتمن

 ؛املقيمة�با��ارج�أو�من�أصدقاء�املغرب����ا��ارج،�وجعل��ذه�الشبكة�بمثابة�نموذج�لدى�املنظمات�الدولية
وذلك�ع���الرفع��،التصديرتوسيع��غطية�املخاطر�املرتبطة�بالظرفية�عن�طر�ق�الشركة�املغر�ية�للتأم�ن�ع��� •

 من�الضمانات�ع���التصدير�سواء����ا���م�أو�ال�سبة�املحددة.
 

�الر�ع�و�خصوص �ومحار�ة �ال�امنة �تحر�ر�الطاقات :� �يرى ��أنا��زب �والفرص�اإلم�انات�من�الكث���بالدنالدى
�ال�امنة�واالس�ثمار�ة�االقتصادية �املبادرة�و��ر�ة�ا��ر�للتنافس�املجال�بف���الطاقات�تحر�ر�ق��حي�،لذاو ،

�للمواقع�الر�ون �عوض�الوطنية�ال��وة����واملسا�مة،�وال�شغيل�والنمو�االس�ثمار�إ�عاش�أساس�باعتبار�ا،�واملقاولة
 �املك�سبة.�واملصا��

 ،�يق��ح�ا��زب:دعم�املقاوالت�الصغ��ة�واملتوسطة،�و روح�املبادرة�واملقاولةالر�ادة�و ��عز�ز�ففي�مجال�
��لفوائدا�تقييم • �ل��امج �واالجتماعية �"وتأ�يل�"تحف��"و�"مقاول��"و�"إدماج"االقتصادية �اإلصالحات�، واق��اح

 الالزمة؛
 ؛الصغ��ة�واملتوسطةو �ة�جدا� �الصغاعتماد�نص�تنظي���يحدد��عر�ف�املقاوالت� •
• � �و�الة �تقو�ة �أجل �من �أك���طموًحا �عمل �خطة �توف��ه��،Maroc-PMEتحديد �يتم �جديد �عرض �ع�� بناًء

 واملتوسطة؛ات�الصغ��ة�للشر�
ة�املخصصة�لسياسات�اتيامل��اني�االعتمادات�الرفع�منإ�شاء�صندوق�عمومي�خاص�لتمو�ل��ذه�ال��امج،�و  •

وتوجيھ��سبة�مقدرة�من��ذا�الدعم�نحو�برامج�املواكبة��،الصغ��ة�واملتوسطةو ،�ة�جدا� �الصغدعم�املقاوالت�
 وتقو�ة�القدرات�وتقييم�األثر؛

املبالغ�املس�ثمرة��ش�ل�مباشر����الشر�ات�الناشئة�أو��ش�ل�غ����ع��الدخل�ع���بة�ضر�ال�منمنح�خصم� •
مباشر����صناديق�االس�ثمار�املخصصة�لتمو�ل��ذه�املقاوالت�ومشاتل�املقاوالت����إطار�برامج�محددة،�بحد�

 ألف�در�م����السنة�ول�ل�دافع�ضرائب؛�100أق����محدد����
 ؛آليات�مبتكرةباالرت�از�ع����تجات�ا��اليةوتطو�ر�املنإطالق�منتجات�جديدة� •



 ���א��	א
� א���א�� ���� א���א�� �א���

����������������� • �����������א������������� • ����������א��������

 ���א��	א
� א���א�� ���� א���א�� �א���

����������������� • �����������א������������� • ����������א��������61 60 
 

كما�يجب�إقرار��.اإلنتا���ال�سيج�وتنو�ع�اإلنتاجية�القطاعات�وتوج�ات�والدعم�التحف��ات�أنظمة�و��ن،�وال�شغيل
 نظام�جبا�ي�عادل�ومنصف.

� �الشفع�� �اإلصالح �صعيد �التحف���االس�ثمار�يامل ��لسياسات �الرفع �إ�� ���دف �والتنافسية�من�ال�� اإلنتاجية
 ،�يق��ح�ا��زب:والنجاعة

�تحليل� • �أساس �ع�� �دقيق �قب�� �تقييم �لالس�ثمار�بإجراء �الوطنية �إطار�ال��نة ��� �املمنوحة �التحف��ات ر�ط
 الوقع�االقتصادي�للمشار�ع؛

تقديم�دعم�إضا���خاص��ي�يح��إطار�ال��نة�الوطنية�لالس�ثمار،�اعتماد�نظام�مكمل�للتحف��ات�املمنوحة�� •
� �التكنولو��، �املحتوى �ذات �الصناعية �باملشار�ع �للتكنولوجيا، �املأو�الناقلة �حواملشار�ع �من�دثة ألك���عدد

 ٪�من�ت�لفة�املشروع؛�5الشغل،�بحد�أق����محدد����مناصب�
 واق��اح�ا��لول�ال��ائية��شأ��ا؛�2000ل�سو�ة�ال��ائية�للمشار�ع�املعلقة�منذ�عام�ا� •
 �املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار�مواصلة�ت��يل�إصالح •
 ومالءمة�التحف��ات�العمومية.الالمركز�ة����السياسة�الصناعية��عز�ز� •
 إ�شاء�نظام�إرجاع�ضر����للشر�ات����مرحلة�االس�ثمار؛ •
• � ��ل �ل�شمل �ال�شاركية �التمو�الت �لتعميم �واملؤسسا�ي �القانو�ي �والتجار�ة�الدعم �اإلنتاجية العمليات

� �واستصناع... �وسلم �ومضار�ة �ومشاركة �مرابحة �من �بالتأم�ن�وا��دماتية، �ا��اصة �النصوص �إخراج وكذا
 �الت�اف��.

�،ملعاي���إصدار�است�ناءات�التعم���والتحديد�املفصل�،�شر�قاعدة�بيانات�املستفيدين�من�است�ناءات�التعم�� •
 االس�ثمار�ة؛املشار�ع��صفة�أساسية�نحو موج�ة�باالست�ناءات��هوجعل��ذ

 ع�االس�ثمار�ة��شروط�منح�است�ناء�التعم��؛��شديد�العقو�ات����حالة�عدم�ال��ام�حام���املشار  •
 �.السنة�األو���من�والية�ا���ومة�ميثاق�املرافق�العمومية�خاللباعتماد�النصوص�التطبيقية�املتعلقة� •
 ؛idarati.maو��CRI-Invest خدمات�بواب����واستكمال��عز�ز  •
 تفعيل�نظام�التوقيع�االلك��و�ي؛ •
 وتطو�ر�عدد�املقاوالت�املستفيدة.�،فادة�منھإصالح�نظام�الت�و�ن�املستمر�ورقمنة�مسلسل�االست •

 
وذلك�باعتماد�التداب���وتوازنا،��وضع�نظام�ضر����أك���عدًال�وإنصافاً أما�فيما�يخص�املجال�الضر���،�فال�دف��و�

 التالية:
 للضرائب؛القانون�اإلطار��اعتماد •
 ع���أساس�تأث���ا�االقتصادي؛إلغاء�جزء�م��ا�،�و (النفقات�ا��بائية)�الضر��يةتقييم�نظام�التحف��ات� •
�خالل�اس�بدال�ا • �من �در�م، �مليون �عن �السنو�ة ��لف��ا �تقل �الضر��ية�ال�� �التحف��ات �جميع �حالة��إلغاء ��

ا�اعتبار�ا��ات�الضر��ية�ل�ل�دافع�ضرائب�سواء��ان���صبالدعم�املباشر،�ووضع�حد�أق����للتحف��اللزوم
 ؛اأو�معنو�

 ؛تطو�ر�التحف��ات�املوج�ة�للسكن�االجتما���ودراسة�إم�انية�توج���ا�مباشرة�للمستفيدين •
• )� �شطر�منخفض �5إ�شاء �ل٪) �املتعلقة �الدخل �ع�� �يتعد�باألر�احلضر�بة �ال �الذين �لأل��اص �ىالعقار�ة

 سنو�ا؛�در�م�120.000�م��ا�دخل�م
 .وضع�حد�لإلعفاءات�الضر��ية�ع���التعو�ض�عن�الفصل�من�الشغل�املتعلقة�بالرواتب�العالية�جداً  •
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 ،�فيق��ح�ما�ي��:دعم�قدرات�التصدير�املغر�يةأما�فيما�يرتبط�ب
وضع�السياسة�الصناعية�قبل�السياسة�التجار�ة،���لق�من�خالل��عز�ز�العرض�املغر�ي�القابل�للتصدير،� •

 ؛مع�حاجيات�البالد�وأ�دافھ�التنمو�ةاال���ام�
�النمو�و  • �توقعات �مع �متناسبة �للتصدير، �مخصصة �قطاعية �اس��اتيجية �التبادل�ا��ر��تطور إعداد اتفاقيات

 ،�وتكييف�ا�حسب�التغ��ات�الظرفية،�مع�تقييم�ا�و�عديل�ا�املوقعة
 .رألفضل�مصد�ا���ومة�"جائزة"تخصيص�يوم�وط����س���"يوم�التصدير"،�تقدم�فيھ� •
�التكنولوجية��عز�ز�التضافر  • �للتطو�رات �املالئمة �ال��بة ��عد �ال�� �وا��امعية، �االقتصادية �الدائرت�ن �،ب�ن

 ؛للتصديرو و�التا���للمنتجات�ذات�القيمة�املضافة�التكنولوجية�العالية�للسوق�الداخلية�
���واملواكبة�دو��،�واملساعدة����رسم�االس��اتيجية�ع���املستوى�ال�ومواكب��ادعم�قدرات�املقاوالت�املصدرة،� •

 مرحلة�اإلعداد�لولوج�املعامالت�الدولية�لفائدة�املصدر�ن�ا��دد�أو�عند�تنو�ع�األسواق.�
• � �تجار�ة �م�اتب �واعتماد �االقتصادية �الديبلوماسية �تفعيل �ور�ط�متخصصة �با��ارج، �املغر�ية �السفارات ��

 ا��معيات�امل�نية�للمصدر�ن���ذه�امل�اتب.�
• � �الكفاءاالستفادة �من �تت�ون �شبكة �وإحداث �املغر�ي، �للمنتوج �ال��و�ج ��� �العالم �مغار�ة املغر�ية��اتمن

 ؛املقيمة�با��ارج�أو�من�أصدقاء�املغرب����ا��ارج،�وجعل��ذه�الشبكة�بمثابة�نموذج�لدى�املنظمات�الدولية
وذلك�ع���الرفع��،التصديرتوسيع��غطية�املخاطر�املرتبطة�بالظرفية�عن�طر�ق�الشركة�املغر�ية�للتأم�ن�ع��� •

 من�الضمانات�ع���التصدير�سواء����ا���م�أو�ال�سبة�املحددة.
 

�الر�ع�و�خصوص �ومحار�ة �ال�امنة �تحر�ر�الطاقات :� �يرى ��أنا��زب �والفرص�اإلم�انات�من�الكث���بالدنالدى
�ال�امنة�واالس�ثمار�ة�االقتصادية �املبادرة�و��ر�ة�ا��ر�للتنافس�املجال�بف���الطاقات�تحر�ر�ق��حي�،لذاو ،

�للمواقع�الر�ون �عوض�الوطنية�ال��وة����واملسا�مة،�وال�شغيل�والنمو�االس�ثمار�إ�عاش�أساس�باعتبار�ا،�واملقاولة
 �املك�سبة.�واملصا��

 ،�يق��ح�ا��زب:دعم�املقاوالت�الصغ��ة�واملتوسطة،�و روح�املبادرة�واملقاولةالر�ادة�و ��عز�ز�ففي�مجال�
��لفوائدا�تقييم • �ل��امج �واالجتماعية �"وتأ�يل�"تحف��"و�"مقاول��"و�"إدماج"االقتصادية �اإلصالحات�، واق��اح

 الالزمة؛
 ؛الصغ��ة�واملتوسطةو �ة�جدا� �الصغاعتماد�نص�تنظي���يحدد��عر�ف�املقاوالت� •
• � �و�الة �تقو�ة �أجل �من �أك���طموًحا �عمل �خطة �توف��ه��،Maroc-PMEتحديد �يتم �جديد �عرض �ع�� بناًء

 واملتوسطة؛ات�الصغ��ة�للشر�
ة�املخصصة�لسياسات�اتيامل��اني�االعتمادات�الرفع�منإ�شاء�صندوق�عمومي�خاص�لتمو�ل��ذه�ال��امج،�و  •

وتوجيھ��سبة�مقدرة�من��ذا�الدعم�نحو�برامج�املواكبة��،الصغ��ة�واملتوسطةو ،�ة�جدا� �الصغدعم�املقاوالت�
 وتقو�ة�القدرات�وتقييم�األثر؛

املبالغ�املس�ثمرة��ش�ل�مباشر����الشر�ات�الناشئة�أو��ش�ل�غ����ع��الدخل�ع���بة�ضر�ال�منمنح�خصم� •
مباشر����صناديق�االس�ثمار�املخصصة�لتمو�ل��ذه�املقاوالت�ومشاتل�املقاوالت����إطار�برامج�محددة،�بحد�

 ألف�در�م����السنة�ول�ل�دافع�ضرائب؛�100أق����محدد����
 ؛آليات�مبتكرةباالرت�از�ع����تجات�ا��اليةوتطو�ر�املنإطالق�منتجات�جديدة� •
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�ضمان�ت�افؤ�الفرص�و�س�يلمع��وتحسي��ا�وضع�اس��اتيجية�وطنية���دف�إ���تقو�ة�منظومة�ر�ادة�األعمال •
 �والدعم؛إ���مختلف�خدمات�املواكبة��الولوج

• � �مندمجةإحداث �ب�آلية ��ع�� �ت�بع �تنفيذ �األعموتقييم �بر�ادة �املتعلقة �العمومية �وتنمية�السياسات ال
 املقاوالت؛�

�ي • �والتق�� �املا�� �للدعم �نظام �وضع �بمثابة ��يا�ل��ون �لصا�� �املقاوالتية"، �املواكبة �لدعم �الوط�� "ال��نامج
�املقاول�ن� �وفئة �املرحلة �حسب �األعمال، �ر�ادة �مجال ��� �العمومية �الفاعلة �ا���ات ��سند�ا �ال�� الدعم

 من�خالل:�ةوالشر�ات�املس��دف
ا،�ع���ولوجس�ي�اماليكيفا،�و �اكمح��ا���ع���الدعم�واملواكبة���دف�تحس�ن�أدا��ا�إضفاء�الطا�ع�اال  -

 الصعيدين�املح���والوط��،
�ِقبل� - �من �املقاوالت �لتحف���إحداث �ضمان) �ودون �فوائد �بدون �(قرض �الشرف �قروض تطو�ر�نظام

 حام���املشار�ع�الشباب�والعاطل�ن�عن�العمل؛
�اح - �جميع ��غطي �اف��اضية �منصة �برامج�إ�شاء �(اإلجراءات، �املعلومات �من �املشار�ع �حام�� تياجات

 ر�خدمات�الت�و�ن�عن��عد����ر�ادة�األعمال�وتطو�ر�املقاوالت����جميع�مراحل�ا.وتوف�،الدعم،�إ��)
 

�التحوال  �الصنا���ةال�ي�لي�تدعم �بالقطاع �ع���ال��وض �االقتصادي �واالقتصاد��عز�ز��و �لل�سيج �املستدامة التنمية
 ��الرق��:و األزرق�األخضر��و االقتصاد�

�للتنمية� �قاطرة �لي�ون �الصنا��، �القطاع �وتقو�ة �بتأ�يل �وثيقا �ارتباطا �قوي �اقتصادي ��سيج �إرساء يرتبط
�الصنا��. �ال�سر�ع �مخطط �تفعيل �ع�� �ع���ا��رص �وذلك �والتحوالت��االقتصادية، �االنتقاالت �العتماد �يحتاج كما

�االقتصا �اعتماد �يخص �فيما �سواء �أو�االقتصاد�الضرور�ة، �املستدامة، �األخضر�والتنمية �أو�االقتصاد �األزرق، د
 أك����ي�لة.�نتقال�إ���اقتصاد�الرق��،�وكذا��عز�ز�اال 

إذا��ان�املغرب�يتوفر�حاليا�ع���إرادة�قو�ة�القتحام�الفضاء�الصنا��،�يمكن�القول�أنھ��،ففي�املجال�الصنا��
�مسا ��دف �بلوغ �من �يمكن �لم �الصنا�� �املخطط ��مفإن �الصناعة �بة �ا��ام �الناتج ��23%�� �أ2020سنة �كما ن�،

شمولية�التص�يع�ال�زالت��عيدة�املنال،�رغم�أن�املغرب�استطاع�تحقيق�عدة�إنجازات�معت��ة�ع���عديد�من�األصعدة،�
���:نذكر�م��ا ��54وضع ��� ��14منظومة�صناعية �مع �حوا����32قطاعا�صناعًيا، �مما�مكن�من�إحداث �م�نية، مؤسسة

�أل�291 �أبر�ل �حدود �إ�� �شغل �منصب �2019ف �ال، �ثم �االتطور �وصناعة �السيارات �قطاع �مجال ��� لط��ان�وا��
املرتبة��احتاللمن��األداء�الصنا���التناف���"مؤشر�"،�من�خالل�مؤخرا�،�و�و�األمر�الذي�مكن�املغربماتوترحيل�ا��د

 .يةألمم�املتحدة�للتنمية�الصناعمنظمة�ا�دولة�حسب�144عامليا�من�ب�ن��67
 ال���يرى�ا��زب�ضرورة�اإلجابة�عل��ا�خالل�الوالية�املقبلة:اإلش�االت�العميقة��ومن�ب�ن

� *� ��ون �ال�زال �االس�ثمار�الوط�� �عمومھ �"الس�لة"��م��ددا�� �يفضل�القطاعات �للبعض�الذي �بال�سبة (طوعيا
�ه،�أو��مكر�ا�بال�سبة�لآلخر�ن�الذين�ال�املستفيدة�من�التحف��ات�و�الر�ع�أو�من�االرتفاع�الطبي���لألر�اح،��العقار�وغ�

�����ذه�الدينامية،�مما�يجعل�الشر�ات�الك��ى�العاملية�يمتل�ون�التمو�ل�الضروري�للمنافسة)� –���االنخراط�تماما
من�ج�ة�و الذي�يتطلب�اس�ثمارات�كب��ة،�ع���غالبية�اإلنتاج�من�ج�ة����املسيطرة��-األصلية�أو�ع���فروع�ا�باملغرب

امل�ن�املستقبلية،�كما��و�الشأن�مثال����مجال�،�وخاصة����عت��ةسالسل�اإلنتاج�ذات�القيمة�املضافة�امل�ع��أخرى�
�االقتصادية" �املنظومة "� �السيارات �االقتصادالصناعة �أن �ا��ميع �و�علم �الط��ان. �قطاع ��� �لم��تومثيل��ا الصاعدة
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ذا�املجال،�حيث�أن�العديد�من�الدول�اآلن��عرف�ا�"األبطال�الوطني�ن"�������ستطع�أن�تتقدم�إال�بفعل�ما��عرف�ب
 شر�ا��ا�الك��ى�أك���من�أي����ء�آخر.

� �الصنا��* �ال��نامج �عل��ا ��عتمد �ال�� �القطاعات �ع���تنافسية �ألطر�قادرة �يحتاج �مثال �ا��دمات �ف��حيل ،
ألخرى�املنافسة،�و�التا���فإن�للدول�ا�وا��ودة،�قياسااالستجابة�ملتغ��ات�السوق�الدولية،�ول��اذبية�من�حيث�األجور�

�وخاصة املنافسة،ول�اآلسيو�ة�واألفر�قية��ذا�املجال�يمكن�أن�نخسر�فيھ�"امل��ات�املقارنة"�ال���عندنا�ب��وز��عض�الد
� �ال�� �الوطنية" �"الروح ��بدأت�عد ��وفيد �جائحة ��عد �الدولية �االقتصادات �من �العديد ��� ��عودة��19تدب لتطالب

 ا��ا�األصلية.االس�ثمارات�إ���بلد
� �الصنا��* �وال�سو�قي �االس�ثماري �املجال �وا���ام �التقائية �ضعف �املؤسسات��وال�شك... �مختلف �إلغاء أن

العاملة�����ذه�املجاالت�ودمج�ا����"الو�الة�املغر�ية�لتنمية�االس�ثمارات�والصادرات"�من�شأنھ�أن��عطي�الدعم�الالزم�
 �ود�ب�ن�االس�ثمار�وال�سو�ق�الصنا��.لعمل�مت�امل�وم�سق�يحتاجھ�ال��ابط�املوج

 من�خالل:�تقو�ة�القطاع�الصنا��إ���ا��زب��س�س��و�ناء�ع���ذلك،�
املغر�ية�من�خالل�تقديم�تمو�ل�مت�امل�وتناف�����انخراط�القطاع�املا���واالس�ثماري����دعم�الصناعة�عز�ز� •

�(أسعار� �تنافسية، �إعادة �دعم �الشر�ات، ��ي�لة �تقد�التدو�ل)،دعم �الالزم�ن�مع �والدعم �االس�شارات يم
 ؛��ام���املشار�ع

• � ��دف �وتحقيق �الوط�� �باملنتوج �الواردات �اس�بدال �سياسة �ت��يل �مواصلة �الصنا�� �اإل�عاش -2021خطة
 �؛الداخلية�وحماية�السوق املغر�ي��مليار�در�م،�و���يع�ثقافة�اس��الك�املنتوج�34املحدد�����2023

 ������املشار�ع�الصناعية�الك��ى؛�عميم�تفعيل�مبدأ�التعو�ض�الصنا •
�ا��صائص�املم��ةترا����التوازن�الصنا���ب�ن�ا���ات�من�خالل�تطو�ر�مناطق�صناعية�ج�و�ة�الس���نحو  •

 ؛ل�ل�ج�ة
�املغرب" • ��� �"صنع �عالمة �ومأسسة �تطو�ر �ع�� ��،العمل �املغر�ي �اإلنتاج �جودة �لالندماج�و�عز�ز كرافعة

 ؛���األسواق�العاملية�والتنافسية
�،نظيم�السوق�الداخلية،�وإخضاع�ا�ملعاي���ا��ودة،�وحماي��ا�من�املمارسات�ال���ُتضعف�امللكية�الصناعيةت •

 �؛ع���تفعيل�األدوار�الدستور�ة�ملجلس�املنافسة�من�أجل�ضمان�قواعد�املنافسة�السليمة�والشفافية�عملوال
�الصناعية • �بالشر�ات �املتعلق �والتطو�ر�التطبيقي �العل�� �البحث �����يع �ا��امعات �مع واملعا�د�بالتعاون

تمو�ل�جديدة�لالس�ثمار��صناعية،�وتطو�ر�آلياتوالتطو�ر�����ل�منطقة��ج�و�ة�للبحثمراكز��العليا،�وإ�شاء
 ؛االبت�ار)�ائتمان(�والتطو�ر�الصنا�����البحث�

و���يع��ال�شري،�مالمة�منا���الت�و�ن�مع�متطلبات�القطاع�الصنا���من�خالل�تطو�ر�كفاءة�الرأسءمال •
 االبت�ار�االجتما���باعتماد�طرق�جديدة�للعمل،�

�4.0استخدام�تقنيات�الذ�اء�االصطنا���والبيانات�الك��ى�والصناعة�ودعم��عز�ز�تنافسية�املصنع�ن�املغار�ة� •
 �؛تقليص�الفجوة�التكنولوجية�غية�

• � �البي���ع��العمل �البعد �ا�استدماج ��� �شمولية �مقار�ة �وفق �الوطنية ��ضر �ستحلصناعة �إ��االنتقال �اآل�ي
 �؛ي�ولوجيةإ�كمنصة�صناعيةاملغرب��املستقبلية�لتعز�ز�م�انةالطاقات�النظيفة�و�س�شرف�التحديات�

• � �وا��اص �العام �القطاع�ن �ب�ن �الشراكة �الصناعيةتفعيل �بالقطاعات ��للدفع �و�عز�ز�السيادةاالس��اتيجية
ل��نة�ا��اصة�بالشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�،�وتحديد�أ�داف�مرقمة�سنو�ا،�وتفعيل�االصناعية�الوطنية

 وا��اص؛
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�ضمان�ت�افؤ�الفرص�و�س�يلمع��وتحسي��ا�وضع�اس��اتيجية�وطنية���دف�إ���تقو�ة�منظومة�ر�ادة�األعمال •
 �والدعم؛إ���مختلف�خدمات�املواكبة��الولوج

• � �مندمجةإحداث �ب�آلية ��ع�� �ت�بع �تنفيذ �األعموتقييم �بر�ادة �املتعلقة �العمومية �وتنمية�السياسات ال
 املقاوالت؛�

�ي • �والتق�� �املا�� �للدعم �نظام �وضع �بمثابة ��يا�ل��ون �لصا�� �املقاوالتية"، �املواكبة �لدعم �الوط�� "ال��نامج
�املقاول�ن� �وفئة �املرحلة �حسب �األعمال، �ر�ادة �مجال ��� �العمومية �الفاعلة �ا���ات ��سند�ا �ال�� الدعم

 من�خالل:�ةوالشر�ات�املس��دف
ا،�ع���ولوجس�ي�اماليكيفا،�و �اكمح��ا���ع���الدعم�واملواكبة���دف�تحس�ن�أدا��ا�إضفاء�الطا�ع�اال  -

 الصعيدين�املح���والوط��،
�ِقبل� - �من �املقاوالت �لتحف���إحداث �ضمان) �ودون �فوائد �بدون �(قرض �الشرف �قروض تطو�ر�نظام

 حام���املشار�ع�الشباب�والعاطل�ن�عن�العمل؛
�اح - �جميع ��غطي �اف��اضية �منصة �برامج�إ�شاء �(اإلجراءات، �املعلومات �من �املشار�ع �حام�� تياجات

 ر�خدمات�الت�و�ن�عن��عد����ر�ادة�األعمال�وتطو�ر�املقاوالت����جميع�مراحل�ا.وتوف�،الدعم،�إ��)
 

�التحوال  �الصنا���ةال�ي�لي�تدعم �بالقطاع �ع���ال��وض �االقتصادي �واالقتصاد��عز�ز��و �لل�سيج �املستدامة التنمية
 ��الرق��:و األزرق�األخضر��و االقتصاد�

�للتنمية� �قاطرة �لي�ون �الصنا��، �القطاع �وتقو�ة �بتأ�يل �وثيقا �ارتباطا �قوي �اقتصادي ��سيج �إرساء يرتبط
�الصنا��. �ال�سر�ع �مخطط �تفعيل �ع�� �ع���ا��رص �وذلك �والتحوالت��االقتصادية، �االنتقاالت �العتماد �يحتاج كما

�االقتصا �اعتماد �يخص �فيما �سواء �أو�االقتصاد�الضرور�ة، �املستدامة، �األخضر�والتنمية �أو�االقتصاد �األزرق، د
 أك����ي�لة.�نتقال�إ���اقتصاد�الرق��،�وكذا��عز�ز�اال 

إذا��ان�املغرب�يتوفر�حاليا�ع���إرادة�قو�ة�القتحام�الفضاء�الصنا��،�يمكن�القول�أنھ��،ففي�املجال�الصنا��
�مسا ��دف �بلوغ �من �يمكن �لم �الصنا�� �املخطط ��مفإن �الصناعة �بة �ا��ام �الناتج ��23%�� �أ2020سنة �كما ن�،

شمولية�التص�يع�ال�زالت��عيدة�املنال،�رغم�أن�املغرب�استطاع�تحقيق�عدة�إنجازات�معت��ة�ع���عديد�من�األصعدة،�
���:نذكر�م��ا ��54وضع ��� ��14منظومة�صناعية �مع �حوا����32قطاعا�صناعًيا، �مما�مكن�من�إحداث �م�نية، مؤسسة

�أل�291 �أبر�ل �حدود �إ�� �شغل �منصب �2019ف �ال، �ثم �االتطور �وصناعة �السيارات �قطاع �مجال ��� لط��ان�وا��
املرتبة��احتاللمن��األداء�الصنا���التناف���"مؤشر�"،�من�خالل�مؤخرا�،�و�و�األمر�الذي�مكن�املغربماتوترحيل�ا��د

 .يةألمم�املتحدة�للتنمية�الصناعمنظمة�ا�دولة�حسب�144عامليا�من�ب�ن��67
 ال���يرى�ا��زب�ضرورة�اإلجابة�عل��ا�خالل�الوالية�املقبلة:اإلش�االت�العميقة��ومن�ب�ن

� *� ��ون �ال�زال �االس�ثمار�الوط�� �عمومھ �"الس�لة"��م��ددا�� �يفضل�القطاعات �للبعض�الذي �بال�سبة (طوعيا
�ه،�أو��مكر�ا�بال�سبة�لآلخر�ن�الذين�ال�املستفيدة�من�التحف��ات�و�الر�ع�أو�من�االرتفاع�الطبي���لألر�اح،��العقار�وغ�

�����ذه�الدينامية،�مما�يجعل�الشر�ات�الك��ى�العاملية�يمتل�ون�التمو�ل�الضروري�للمنافسة)� –���االنخراط�تماما
من�ج�ة�و الذي�يتطلب�اس�ثمارات�كب��ة،�ع���غالبية�اإلنتاج�من�ج�ة����املسيطرة��-األصلية�أو�ع���فروع�ا�باملغرب

امل�ن�املستقبلية،�كما��و�الشأن�مثال����مجال�،�وخاصة����عت��ةسالسل�اإلنتاج�ذات�القيمة�املضافة�امل�ع��أخرى�
�االقتصادية" �املنظومة "� �السيارات �االقتصادالصناعة �أن �ا��ميع �و�علم �الط��ان. �قطاع ��� �لم��تومثيل��ا الصاعدة
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�ع�� • �املغرب �تنافسية��انفتاح �وضمان �مستدامة �وقار�ة �إقليمية �قيمة �سالسل �إل�شاء �األفر�قية �الدول با��
 .وقاري �صنا���إقلي��وت�امل�

 
� �يخص �فيما �اأما �إ�� �ال�عز�ز�االنتقال ��ي�لاملقتصاد ��س�س��: �ا��زب ��تحقيقإ�� من��وحدة�125000انتقال

 :وذلك�من�خاللاالقتصاد�غ���امل�ي�ل�إ���املجال�امل�ي�ل،�
إحداث�شب�ات�ملواكبة�عملية�انتقال�وحدات�اإلنتاج�العاملة����القطاع�غ���املنظم�نحو�القطاع�املنظم،�مع� •

 تمكي��ا�من�خدمات�اإلعالم�والت�و�ن�واملساعدة؛�
�توظيف • �من ن �ُتَمِكّ �بحيث �الذا�ي، �املقاول �ذات�آخر���ص�تطو�ر�صفة �شركة �وضعية �إ�� �االنتقال �َقْبل ،

 ؛مسؤولية�محدودة�وضمان�استفادة�املقاول�الذا�ي�من�ا��ماية�االجتماعية
،�بما�منتوجات�الدعم�واملواكبة�مة�وتخفيف�القيود�وشروط�استفادة�املقاول�ن�الذاتي�ن�وا��رفي�ن�منءمال� •

 ت�الصغ��ة�واملتوسطة؛تلك�املقدمة�من�طرف�الو�الة�املغر�ية�للمقاوال ف��ا�
 لفائدة�األ�شطة�الصغ��ة�املدرة�للدخل؛�دعم�خاصإحداث� •
�عميم�شرط�األفضلية�الوطنية،�مع�اش��اط�اح��ام�معاي���ا��ودة�والعمل�ع���وجھ�ا��صوص�ع���إلزام� •

املقاوالت�الصغ��ة�جدا�والصغرى�واملتوسطة�ال����ستفيد�من�الصفقات�العمومية�بتخصيص��سبة�مئو�ة�
 .القيمة�املضافة�املحليةذات�ستخدام�املدخالت�املحلية�أو�ال يا�دن

 ،سبوعية�القرو�ةسواق�األ �يل�األ أتلبرنامج�إعداد� •
 .سواق�ا��معيةاأل كذا�سواق�الباعة�ا��ائل�ن�و أ�يل�أحداث�صندوق�لتإ •

 

����ل�ا��زب�أن،�ألزرقوالتنمية�املستدامة�واالقتصاد�ا�تعز�ز�االنتقال�نحو�االقتصاد�األخضر و���ا��انب�املرتبط�ب
اإلكرا�ات�البي�ية�ال����عا�ي�م��ا�املغرب،�من�إج�اد�ما�ي،�وتد�ور�بي��،�وتبعية�طاقية،�و�شاشة�إزاء��غ���املناخ،�

�املغرب �أسواق �أ�م �عتفنحو��وتوجھ �الكر�ون ايل �انبعاثات �من ��،��د �نحو�إعتفرض �الوط�� �االقتصاد �توجيھ ادة
�بتوف��  �كفيل �أخضر�مندمج، ��اقتصاد �ال��ابية. �التنمية �اختالالت �و��سو�ة �الفقر، �و�تقليص �الشغل ونق��ح��فرص

 لذلك:
• � �املستدامةمواصلة �للتنمية �الوطنية �االس��اتيجية �االس��ا�أدوارو�عز�ز��؛ت��يل �ومواكبة �ت�بع تيجية���نة

 �؛��نة�ت�بع�ومواكبة�أ�داف�التنمية�املستدامةكذا�و ،�الوطنية�للتنمية�املستدامة
 يات�ا���امة�واآلليات�القانونية�والتنظيمية�املناسبة�لتحف���االقتصاد�األخضر؛��عز�ز�آل •
�إنتاج�الطاقة�والصناعة�والفالحة�والبناء�والنقل�تتطو�ر�الشرا�ات�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص����مجاال  •

 النجاعة�الطاقية؛��عز�ز ��دف��،املستدام
 الوط�����ودة�ال�واء؛�جتفعيل�ال��نام •
 �نامج�الوط���ملحار�ة�التلوث�الصنا��.ت��يل�ال� •
 �عميم�و�سر�ع�التحول�الرق���ل��د�من�انبعاثات�الكر�ون؛ •
بما�يكفل�ا��فاظ�‘املوارد�املش��كة�"تطو�ر�إدارة�مع��ال�شري�املوجھ�نحو�التنمية�املستدامة؛�مالتنمية�الرأس •

 ع���املوارد�الطبيعية�واستدامة�اإلرث�الثقا��؛
 �واجتما��؛�ق�ما���مناسب�من�أجل�اقتصاد�أخضرسو و �بن�يتطو�ر�نظام� •
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األخضر�والتنمية�املستدامة،�و�عز�ز�دور��مجا���االقتصادوضع�وتفعيل�منظومة�معاي���التقي�س�املناسبة���� •
 واملؤسسات�امل�لفة�باالعتماد����تطو�ر��ذه�املنظومة؛�IMANORاملع�د�املغر�ي�للتقي�س�

�االس�ثمار�األخضر� • �صندوق �للمناخ��عز�و تفعيل �املؤتمر�العال�� �أقر�ا �ال�� �التمو�ل �آليات �من ز�االستفادة
�األخضر�للمناخ)؛ �ع��دف��(�الصندوق �و���يع�املقاوالت �ا��ضراء �باالس�ثمارات �مشار�ع�ال��وض �إطالق ��

 �؛ذات�طا�ع�مستدام
 ؛لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�’‘ تقنيات�التمك�ن�الرئ�سية"دعم�االبت�ار����مجال� •
سن�و �،مثل�وضع�آلية�ل�سع���الكر�ون �،بائية�الالزمة�من�أجل�ا��د�من�انبعاثات�الكر�ون �فعيل�اآلليات�ا�ت •

�ال �من ��تحف��اتمجموعة �األخضر�قصدالضر��ية �الطا�� �االس��الك �دعم �الت�لفة�، ��عو�ض �ع�� �عتمد
 ؛التقليدي�وتضر�ب�التلوث�الناتج�عن�االس��الك�الطا���،اإلضافية�لالس��الك�الطا���األخضر

���يع�تطو�ر�القطاعات�االس��اتيجية�لتطو�ر�مسالك�االقتصاد�األخضر�مثل�الطاقات�املتجددة�والنجاعة� •
�املائية� �األحياء �وتر�ية �والسائلة، �الصلبة �للنفايات �والتدب���املستدام �تدب���املياه، �وتوف���وحسن الطاقية،

� �اإلي�ولوجية. �و والسياحة �االس�ثمار��� �جذب �ع�� �العمل �املستداممجال �خالل�النقل استمرار�التحف����من
 .�ينة�والك�ر�ائية�الضر����ع���املركبات�ال

 ؛%�98عملية�جمع�النفايات�باملراكز�ا��ضر�ة�إ�����سبة�م�ننة�الرفع�من •
�عميم�تدو�ر�مع��؛%80الرفع�من��سبة�معا��ة�النفايات�داخل�مراكز�طمر�وتثم�ن�النفايات�لتصل�إ��� •

 مراكز�ج�و�ة�ملعا��ة�النفايات�ا��ط��ة�إعدادوكذا�،�والنفايات�الصناعية،�ليةالنفايات�امل�� 
�ع���املستوى�الوط��املياه�العادمة��معا��ة،�و�سبة����املراكز�القرو�ةمن��سبة�الر�ط��شبكة�التط�����الرفع •

 .ومعا��ة�املياه�العادمة�كما��و�محدد����ال��نامج�الوط���لتط����السائل
 

�صعيد �ع�� �األزرق�أما �تطو�ر�االقتصاد ،� �أن �اس��اتيجية�لفال�شك �أ�مية �املغر�ي �للساحل �املستدامة لتنمية
�ت�يح�ا� �ال�� �اإلم�انات �وتثم�ن �واستغالل �رصد �ع�� �يقوم �جديد، �تنموي �كمف�وم �األزرق �تطو�ر�االقتصاد تقت���

 ونق��ح�لذلك�اإلجراءات�التالية:�املنظومات�البي�ية�البحر�ة�واملائية.
 لالقتصاد�األزرق؛سـ��اتيجية�وطنية�ت��يل�ابلورة�و  •
 ؛ع���القطاعات�االقتصادية�التقليدية،��الصيد�والسياحة�واأل�شطة�املينائية�االرت�از  •
 ؛لعمل�ع���ال��وض�بقطاعات�جديدة�ذات�إم�انات�نمو�عاليةا •
والطاقات�املتجددة،��التكنولوجيات�ا��يو�ة�البحر�ة:�االس�ثمار����البحث�واالبت�ار�لتثم�ن�ا��دمات�البحر�ة •

 ؛فضال�عن�أ�شطة�تحلية�املياه،�وأ�شطة�التنقيب�واستكشاف�املوارد�املعدنية�واألحفور�ة
 إرساء�ال��نة�الوزار�ة�لالقتصاد�األزرق؛ •
 وخاصة�ا��ديدة�م��ا.�فتح�املز�د�من�مسالك�الت�و�ن�املتخصصة����املجاالت�البحر�ة •

 

ملواكبة�الثورة�الرقمية�-فنق��ح�،�رة�اإللك��ونية�وا���ومة�اإللك��ونيةتطو�ر�االقتصاد�الرق���والتجاأما�بخصوص�
��و  �جائحة �إكرا�ات �تتجاوز �وتطو�ر�منظومة �اليوم، �العالم ��سود �ال�� �جديدة��-فيد �اس��اتيجية �وضع �ع�� العمل

وسنعرض���.�باالقتصاد�الوط�املحدقةوتجاوز�ال��ديدات��ن�الفرص�املتاحةاالستفادة�مإ���للمغرب�الرق��،���دف�
 لتفاصيل��ذا�املحور����الفقرة�املرتبطة�بالرافعة�الثانية�أدناه.
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�ع�� • �املغرب �تنافسية��انفتاح �وضمان �مستدامة �وقار�ة �إقليمية �قيمة �سالسل �إل�شاء �األفر�قية �الدول با��
 .وقاري �صنا���إقلي��وت�امل�

 
� �يخص �فيما �اأما �إ�� �ال�عز�ز�االنتقال ��ي�لاملقتصاد ��س�س��: �ا��زب ��تحقيقإ�� من��وحدة�125000انتقال

 :وذلك�من�خاللاالقتصاد�غ���امل�ي�ل�إ���املجال�امل�ي�ل،�
إحداث�شب�ات�ملواكبة�عملية�انتقال�وحدات�اإلنتاج�العاملة����القطاع�غ���املنظم�نحو�القطاع�املنظم،�مع� •

 تمكي��ا�من�خدمات�اإلعالم�والت�و�ن�واملساعدة؛�
�توظيف • �من ن �ُتَمِكّ �بحيث �الذا�ي، �املقاول �ذات�آخر���ص�تطو�ر�صفة �شركة �وضعية �إ�� �االنتقال �َقْبل ،

 ؛مسؤولية�محدودة�وضمان�استفادة�املقاول�الذا�ي�من�ا��ماية�االجتماعية
،�بما�منتوجات�الدعم�واملواكبة�مة�وتخفيف�القيود�وشروط�استفادة�املقاول�ن�الذاتي�ن�وا��رفي�ن�منءمال� •

 ت�الصغ��ة�واملتوسطة؛تلك�املقدمة�من�طرف�الو�الة�املغر�ية�للمقاوال ف��ا�
 لفائدة�األ�شطة�الصغ��ة�املدرة�للدخل؛�دعم�خاصإحداث� •
�عميم�شرط�األفضلية�الوطنية،�مع�اش��اط�اح��ام�معاي���ا��ودة�والعمل�ع���وجھ�ا��صوص�ع���إلزام� •

املقاوالت�الصغ��ة�جدا�والصغرى�واملتوسطة�ال����ستفيد�من�الصفقات�العمومية�بتخصيص��سبة�مئو�ة�
 .القيمة�املضافة�املحليةذات�ستخدام�املدخالت�املحلية�أو�ال يا�دن

 ،سبوعية�القرو�ةسواق�األ �يل�األ أتلبرنامج�إعداد� •
 .سواق�ا��معيةاأل كذا�سواق�الباعة�ا��ائل�ن�و أ�يل�أحداث�صندوق�لتإ •

 

����ل�ا��زب�أن،�ألزرقوالتنمية�املستدامة�واالقتصاد�ا�تعز�ز�االنتقال�نحو�االقتصاد�األخضر و���ا��انب�املرتبط�ب
اإلكرا�ات�البي�ية�ال����عا�ي�م��ا�املغرب،�من�إج�اد�ما�ي،�وتد�ور�بي��،�وتبعية�طاقية،�و�شاشة�إزاء��غ���املناخ،�

�املغرب �أسواق �أ�م �عتفنحو��وتوجھ �الكر�ون ايل �انبعاثات �من ��،��د �نحو�إعتفرض �الوط�� �االقتصاد �توجيھ ادة
�بتوف��  �كفيل �أخضر�مندمج، ��اقتصاد �ال��ابية. �التنمية �اختالالت �و��سو�ة �الفقر، �و�تقليص �الشغل ونق��ح��فرص

 لذلك:
• � �املستدامةمواصلة �للتنمية �الوطنية �االس��اتيجية �االس��ا�أدوارو�عز�ز��؛ت��يل �ومواكبة �ت�بع تيجية���نة

 �؛��نة�ت�بع�ومواكبة�أ�داف�التنمية�املستدامةكذا�و ،�الوطنية�للتنمية�املستدامة
 يات�ا���امة�واآلليات�القانونية�والتنظيمية�املناسبة�لتحف���االقتصاد�األخضر؛��عز�ز�آل •
�إنتاج�الطاقة�والصناعة�والفالحة�والبناء�والنقل�تتطو�ر�الشرا�ات�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص����مجاال  •

 النجاعة�الطاقية؛��عز�ز ��دف��،املستدام
 الوط�����ودة�ال�واء؛�جتفعيل�ال��نام •
 �نامج�الوط���ملحار�ة�التلوث�الصنا��.ت��يل�ال� •
 �عميم�و�سر�ع�التحول�الرق���ل��د�من�انبعاثات�الكر�ون؛ •
بما�يكفل�ا��فاظ�‘املوارد�املش��كة�"تطو�ر�إدارة�مع��ال�شري�املوجھ�نحو�التنمية�املستدامة؛�مالتنمية�الرأس •

 ع���املوارد�الطبيعية�واستدامة�اإلرث�الثقا��؛
 �واجتما��؛�ق�ما���مناسب�من�أجل�اقتصاد�أخضرسو و �بن�يتطو�ر�نظام� •
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�مخطط�لاوإدخ�الوطنية�األولو�ات�تحديد����النظر�إعادة�لزاما�أصبحو�التا��،�يرى�حزب�العدالة�والتنمية�أنھ�
�وإغالق�األزمات�أثناء�الفال���لقطاعا�تواجھ��ال��واإلش�االت�اإلكرا�ات�واستحضار�النقاش�دائرة�إ���األخضرا��يل�
�و الغذائية�املواد�ندرة�أو�ا��دود .� �خالل �من �تطو�ر�ذلك �اإلنتاج �الوط�أنظمة �قواعد��و�عز�ز�السوق فالحة��وإرساء

�فا��زب�يرى�أن�مستدامة �االندماج�تحقيق�قصد،�املبتكرة�األساليب��ل��عتمد�ننظمة�اإلنتاج�املستقبلية�يجب�أأ.
�فالحية�سياسة�أي����وجو�ر�ة�محور�ة�قضية��عت���أصبح�الذي�الغذا�ي�األمن�مف�وم�حول �املطلو�ة�تقائيةلواإل

 ا��صوص:�ع���ونذكر.�للمغرب�مستقبلية
 املواد�األساسية�ع���مستوى�املدارات�السقو�ة؛من��ةتوجيھ�اإلنتاج�لسد�حاجيات�السوق�الداخلي •
 ؛والفواكھأو�الت��يد�بال�سبة�ل��ضر��والقطا�يتأ�يل�وتقو�ة�الطاقة�االس�يعابية�للتخز�ن�بال�سبة�ل��بوب� •
ال��وض�بقطاع�الصناعات�الغذائية�(التثم�ن�والتحو�ل)�قصد�امتصاص�الفائض�من�اإلنتاج�وا��فاظ�ع��� •

 استقرار�األسعار؛
ا��ملة،��وأسواقملنتجات�الفالحية،�وذلك�من�خالل�إ�شاء�جيل�جديد�من�املجازر�اظروف��سو�ق��تحس�ن •

��وكذا �تنظيم �ال�وضبطإعادة �الوسطاء �ع�� �الطر�ق �قطع �قصد �ال�سو�ق �مسالك �من�ذجميع ��عت��ون ين
 األسباب�الرئ�سية���الة�ال�شاشة�ال����عرف�ا�الفالحة�التضامنية�باملغرب؛

�بنظام • �خاص ��ا�تمام �األرا��� �وكذااستغالل ��الزراعية �اي�ولوجياإل و بالنظم �لألرا����، �تد�ور �ل�ل تجنبا
 �املائية؛�والفرشةالزراعية�

�الزراعات� • �خارج�ال��بة،�وكذا �والفالحة �العضو�ة، �الفالحة �إ�� �بال��وء �الفال��،�وذلك �مصادر�اإلنتاج تنو�ع
 املجالية؛

لية�ال���تتم���بالتأقلم�الكب���مع�الظروف�املناخية�املحلية،�مع�تثم�ن�التنوع�البيولو���واملوارد�ا��ي�ية�املح •
 ان�شار�األمراض.�وكذاتطو�ر�ا�قصد�مواج�ة�التقلبات�املناخية�

 .�الفالحة�العمودية�تجر�ة�وتطو�ر العمل�ع��� •
 

 :السياحة�
كن��ل�األ�داف�قطاع�السياحة�من�القطاعات�ا��يو�ة�ال���را�ن�عل��ا�املغرب�خالل�عقود�من�الزمن.�ل��عت�� 

�ففي� مثال،�لم�يتم��2020التنمو�ة�املسطرة�للسياسات�املختلفة�����ذا�القطاع�ال�زالت��عا�ي�من�ضعف�اإلنجاز�.
واألكيد�أن�ذلك�س�تعمق�خالل�الس�ت�ن�املقبلت�ن�،�السياحية�الك��ى�املسطرة����الرؤ�ة�السياحية�األ�دافتحقيق�

فقطاع�السياحة�غ���مرتبط�فقط�بالتخطيط���ية�املرتبطة�بجائحة��ورونا.نظرا�للظرفية�العاملية�االقتصادية�وال�
�ولكن� �أبنائھ �طرف �من �للمغرب، �تصنع �ال�� �و�الصورة �ا��ارجية �يتأثر�باملتغ��ات �بل �الداخلية، �واملؤشرات الوط��

�االستق �بطر�قة �مرتبطة �كب��ة �تحوالت �و�عرف �شديدة، �ب�نافسية �مرتبط �إنھ �ثم �اآلخر�ن، �طرف �من طاب�أيضا
�الوسائل� ��� ��امل �النظر��ش�ل �إعادة �يتطلب �و�و�األمر�الذي �والرقمنة، �االجتما�� �التواصل �وسائل �ع�� املعتمدة

 التقليدية�املعتمدة�للدعاية�وال�سو�ق.
� ��� �ن��ظ �الكما �من ��عا�ي �ال�زالت �املغر�ية �السياحة �أن �تمركز�واقع، �((كب���جغرا�� �وأ�ادير�30مراكش (%

.�كما����ل��السيا��العرضتنو�ع����و �واملز�د�من�االح��افية�و�عميم�ا�ة�ودا����رفع�مستوى�ا��اجة�إ%)،�مع�16(
�للدول� �للمستوى�العال�� �قياسا �املصنفة، �واملطعمية �الفندقية �ل��دمات �وا�� �غالء �ج�ة �من النمو،��طر�ق���ال��

مثال)،�و�و�األمر��2017دولة�سنة��136من�أصل��65مما�جعل�"تنافسية�صناعة�األسفار�السياحية"�متوسطة�(املرتبة�
� �الواقع ��� �تأث��ا �لھ �نجد �السياحة�الذي �ع�� �ا��ارجية �السياحة �يفضلون �أنفس�م �املغار�ة �من �العديد �أصبح حيث
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 :�تحديات�التحول�الضروري:الفالحة�واألمن�الغذا�ي

 :ذكر�أ�م�اتحديات�كب��ة�تواجھ�النموذج�التنموي�الفال���املغر�ي،�ن�ناك�
���ا��وانب�املتعلقة�باستعمال�رفع�التحديات�ال�ي�لية�من�قبيل�استدامة�النموذج�الفال���وخاصة�ضرورة� �

مؤشر�االستدامة�الغذائية"�الذي�جعل�املغرب�ي�تقل�من����"�،�حيث����ل�تراجعوالطاقات�املتجددةاملاء�
� ��29املرتبة ��2017سنة ��47إ�� �بطر�قة�2018سنة ��و�مرتبط �ما �إ�� �منھ �جزء ��� �ذلك �مرد ��ان �وإذا ،

���النقص����مراكز�التخز�ن�والت��يد�من�ج�ة،�وإ���التبذير�االس��الك،�فإن�جزءا�آخر�من��ذا�ال��اجع�راجع�إ
 ���استعمال�العديد�من�املوارد،�وم��ا�املوارد�املائية،�وإ���ضعف�التوجھ�نحو�الفالحة�املستدامة.

�عة�وانتفاع�الفالح�ن�بطر�قة�أفضل.أ�مية��عز�ز�االندماج�الصنا���للقطاع�ل��صول�ع���قيمة�مضافة�مرتف �
 ���وضع�ا�ا��ام�ول�س�املحول�واملصنع.�الفالحة�املع�شية��عتمدان��واملتوسط�فالفالح�الصغ�

�الضرائب،� � �من �معفى ��ان �فالقطاع �ا��بائية، �بالتحوالت �ارتباطا �الفال�� �االس�ثماري �تطو�ر�املجال ضرورة
�ألفوا� �الذين �املس�ثمر�ن �من �جزءا �أن �أبان �قد �للتضر�ب �و�التدرج، �القطاعات، �كبا�� �إخضاعھ لكن

 عفاءات�ابتعدوا�عن��ذا�القطاع�وحولوا�وج���م�االس�ثمار�ة.�اإل 
لفالح��ا،�فمن�الك��ى�اعتبارا�ل�ون�التنافسية�العاملية�كب��ة�����ذا�املجال�نظرا�للدعم�الذي�تقدمھ�الدول� �

�ولن� �ل�ا، �الرئ�سية �دعم�املدخالت �خالل �من �الغذائية�الفالحية �للصادرات �القدرة�التنافسية �دعم املطلوب
�يت �عموما �الفالحية �السياسة �إال�بر�ط �ذلك �جزء��باس��اتيجيةم ��� �تتقاطع �ال�� �املندمجة، �القرو�ة التنمية

 كب���م��ا�باملجال�الفال��.
� � �يبقىضرورة �ال �ح�� �الغذا�ي"، �"األمن ��سبة��تحقيق �تد�ورت �حيث �ا��ارجية �للتبعية �عرضة بلدنا

-2009خالل�ف��ة��%42.5،�إ���1972-1963ف��ة��خالل�%14االستقاللية�عن�واردات�ا��بوب�األجن�ية�من�
بلدنا�يحتاج�إ���ف�بال�سبة�للز�وت�النباتية...�%71.2بال�سبة�للسكر�و�ل��%56،�و�ذه�ال�سبة�تصل�ل2018

� �قنطار�60أك���من ��مليون �وحوا�� �ا��بوب �السكر�و��500من �من �طن �ز�وت��90%ألف �من �حاجياتھ من
�،�األمر�املائدة �ال��وء ��ستد�� �(قلة�الذي �غ���عادية ����ظروف �عملية�االست��اد �األسعار�العرض،�إ�� ارتفاع

�ستؤثر�بدور�ا�ع���توازنات�امل��ان�التجاري.�ا��بوب)�وال����ديد��عض�الدول�بوقف�صادرا��ا�من�الدولية،�
�التصدير� �ع�� �املغرب �ر�ان �فإن �دون �وع��وعليھ، �ا��ر) �التبادل �(اتفاقيات �الدولية �السوق ��� �االندماج

عل��ا.��اف�تاالع�وجبختالالت��عض�اال تحص�ن�لالقتصاد�الوط����ش�ل��ا���لتوف���أمن�غذا�ي�متوازن�أظ�ر�
�مزمن��ناك���زال�زال�فع���االقتصاد�الدو���املعتمدة�من�طرف�املغرب،��واالنفتاحسياسة�السوق��مفرغ

 ).���امل��ان�الغذا�ي�(عدم��غطية�الصادرات�للواردات�من�املواد�الغذائية
� � �ع�� �وال�شر�ة �املادية �ترك���املوارد �و�النظر��%�12أبان �ا��يار. ��ذا �محدودية �عن �الفالحية �األرا��� من

�أك������اس�ثمار��يتع�ن�ع���بالدنا�أن�تبذل�،ةللتحديات�االقتصادية�واالجتماعية�والبي�ية�املطروح مج�ودا
�األ  �املواد �إلنتاج �املتوفرة �الطبيعية �واملوارد �اإلم�انيات �وال��وم،��(ساسية�ل �وا��ليب، �والقطا�ي، ا��بوب،

�نا�زالبور�ة�ال���تمتد�ع���ما�ي�فاملناطق�ال���تندرج����نطاق�األمن�الغذا�ي�للمغرب.)�وز�ت�املائدة،�والسكر
�من81 %�� �الصا��ة �املساحة �للزراعة، �من �ل�اار��ا���عا�ي �املطر�ة �املتقلبة.��وللظروفل�ساقطات املناخية

بحيث�الغذائية،�حال�من�األحوال�أن�تضمن�ا��اجيات�األساسية�الوطنية�من�املواد�أي�كن�بيم�و�التا��،�ال 
 ول.�األ �املتضرر فإن�املواد�األساسية�املزروعة���ذه�األرا����(ا��بوب�خاصة)����ا��فاف،����حالة��ھأن
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�مخطط�لاوإدخ�الوطنية�األولو�ات�تحديد����النظر�إعادة�لزاما�أصبحو�التا��،�يرى�حزب�العدالة�والتنمية�أنھ�
�وإغالق�األزمات�أثناء�الفال���لقطاعا�تواجھ��ال��واإلش�االت�اإلكرا�ات�واستحضار�النقاش�دائرة�إ���األخضرا��يل�
�و الغذائية�املواد�ندرة�أو�ا��دود .� �خالل �من �تطو�ر�ذلك �اإلنتاج �الوط�أنظمة �قواعد��و�عز�ز�السوق فالحة��وإرساء

�فا��زب�يرى�أن�مستدامة �االندماج�تحقيق�قصد،�املبتكرة�األساليب��ل��عتمد�ننظمة�اإلنتاج�املستقبلية�يجب�أأ.
�فالحية�سياسة�أي����وجو�ر�ة�محور�ة�قضية��عت���أصبح�الذي�الغذا�ي�األمن�مف�وم�حول �املطلو�ة�تقائيةلواإل

 ا��صوص:�ع���ونذكر.�للمغرب�مستقبلية
 املواد�األساسية�ع���مستوى�املدارات�السقو�ة؛من��ةتوجيھ�اإلنتاج�لسد�حاجيات�السوق�الداخلي •
 ؛والفواكھأو�الت��يد�بال�سبة�ل��ضر��والقطا�يتأ�يل�وتقو�ة�الطاقة�االس�يعابية�للتخز�ن�بال�سبة�ل��بوب� •
ال��وض�بقطاع�الصناعات�الغذائية�(التثم�ن�والتحو�ل)�قصد�امتصاص�الفائض�من�اإلنتاج�وا��فاظ�ع��� •

 استقرار�األسعار؛
ا��ملة،��وأسواقملنتجات�الفالحية،�وذلك�من�خالل�إ�شاء�جيل�جديد�من�املجازر�اظروف��سو�ق��تحس�ن •

��وكذا �تنظيم �ال�وضبطإعادة �الوسطاء �ع�� �الطر�ق �قطع �قصد �ال�سو�ق �مسالك �من�ذجميع ��عت��ون ين
 األسباب�الرئ�سية���الة�ال�شاشة�ال����عرف�ا�الفالحة�التضامنية�باملغرب؛

�بنظام • �خاص ��ا�تمام �األرا��� �وكذااستغالل ��الزراعية �اي�ولوجياإل و بالنظم �لألرا����، �تد�ور �ل�ل تجنبا
 �املائية؛�والفرشةالزراعية�

�الزراعات� • �خارج�ال��بة،�وكذا �والفالحة �العضو�ة، �الفالحة �إ�� �بال��وء �الفال��،�وذلك �مصادر�اإلنتاج تنو�ع
 املجالية؛

لية�ال���تتم���بالتأقلم�الكب���مع�الظروف�املناخية�املحلية،�مع�تثم�ن�التنوع�البيولو���واملوارد�ا��ي�ية�املح •
 ان�شار�األمراض.�وكذاتطو�ر�ا�قصد�مواج�ة�التقلبات�املناخية�

 .�الفالحة�العمودية�تجر�ة�وتطو�ر العمل�ع��� •
 

 :السياحة�
كن��ل�األ�داف�قطاع�السياحة�من�القطاعات�ا��يو�ة�ال���را�ن�عل��ا�املغرب�خالل�عقود�من�الزمن.�ل��عت�� 

�ففي� مثال،�لم�يتم��2020التنمو�ة�املسطرة�للسياسات�املختلفة�����ذا�القطاع�ال�زالت��عا�ي�من�ضعف�اإلنجاز�.
واألكيد�أن�ذلك�س�تعمق�خالل�الس�ت�ن�املقبلت�ن�،�السياحية�الك��ى�املسطرة����الرؤ�ة�السياحية�األ�دافتحقيق�

فقطاع�السياحة�غ���مرتبط�فقط�بالتخطيط���ية�املرتبطة�بجائحة��ورونا.نظرا�للظرفية�العاملية�االقتصادية�وال�
�ولكن� �أبنائھ �طرف �من �للمغرب، �تصنع �ال�� �و�الصورة �ا��ارجية �يتأثر�باملتغ��ات �بل �الداخلية، �واملؤشرات الوط��

�االستق �بطر�قة �مرتبطة �كب��ة �تحوالت �و�عرف �شديدة، �ب�نافسية �مرتبط �إنھ �ثم �اآلخر�ن، �طرف �من طاب�أيضا
�الوسائل� ��� ��امل �النظر��ش�ل �إعادة �يتطلب �و�و�األمر�الذي �والرقمنة، �االجتما�� �التواصل �وسائل �ع�� املعتمدة

 التقليدية�املعتمدة�للدعاية�وال�سو�ق.
� ��� �ن��ظ �الكما �من ��عا�ي �ال�زالت �املغر�ية �السياحة �أن �تمركز�واقع، �((كب���جغرا�� �وأ�ادير�30مراكش (%

.�كما����ل��السيا��العرضتنو�ع����و �واملز�د�من�االح��افية�و�عميم�ا�ة�ودا����رفع�مستوى�ا��اجة�إ%)،�مع�16(
�للدول� �للمستوى�العال�� �قياسا �املصنفة، �واملطعمية �الفندقية �ل��دمات �وا�� �غالء �ج�ة �من النمو،��طر�ق���ال��

مثال)،�و�و�األمر��2017دولة�سنة��136من�أصل��65مما�جعل�"تنافسية�صناعة�األسفار�السياحية"�متوسطة�(املرتبة�
� �الواقع ��� �تأث��ا �لھ �نجد �السياحة�الذي �ع�� �ا��ارجية �السياحة �يفضلون �أنفس�م �املغار�ة �من �العديد �أصبح حيث
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 :�تحديات�التحول�الضروري:الفالحة�واألمن�الغذا�ي

 :ذكر�أ�م�اتحديات�كب��ة�تواجھ�النموذج�التنموي�الفال���املغر�ي،�ن�ناك�
���ا��وانب�املتعلقة�باستعمال�رفع�التحديات�ال�ي�لية�من�قبيل�استدامة�النموذج�الفال���وخاصة�ضرورة� �

مؤشر�االستدامة�الغذائية"�الذي�جعل�املغرب�ي�تقل�من����"�،�حيث����ل�تراجعوالطاقات�املتجددةاملاء�
� ��29املرتبة ��2017سنة ��47إ�� �بطر�قة�2018سنة ��و�مرتبط �ما �إ�� �منھ �جزء ��� �ذلك �مرد ��ان �وإذا ،

���النقص����مراكز�التخز�ن�والت��يد�من�ج�ة،�وإ���التبذير�االس��الك،�فإن�جزءا�آخر�من��ذا�ال��اجع�راجع�إ
 ���استعمال�العديد�من�املوارد،�وم��ا�املوارد�املائية،�وإ���ضعف�التوجھ�نحو�الفالحة�املستدامة.

�عة�وانتفاع�الفالح�ن�بطر�قة�أفضل.أ�مية��عز�ز�االندماج�الصنا���للقطاع�ل��صول�ع���قيمة�مضافة�مرتف �
 ���وضع�ا�ا��ام�ول�س�املحول�واملصنع.�الفالحة�املع�شية��عتمدان��واملتوسط�فالفالح�الصغ�

�الضرائب،� � �من �معفى ��ان �فالقطاع �ا��بائية، �بالتحوالت �ارتباطا �الفال�� �االس�ثماري �تطو�ر�املجال ضرورة
�ألفوا� �الذين �املس�ثمر�ن �من �جزءا �أن �أبان �قد �للتضر�ب �و�التدرج، �القطاعات، �كبا�� �إخضاعھ لكن

 عفاءات�ابتعدوا�عن��ذا�القطاع�وحولوا�وج���م�االس�ثمار�ة.�اإل 
لفالح��ا،�فمن�الك��ى�اعتبارا�ل�ون�التنافسية�العاملية�كب��ة�����ذا�املجال�نظرا�للدعم�الذي�تقدمھ�الدول� �

�ولن� �ل�ا، �الرئ�سية �دعم�املدخالت �خالل �من �الغذائية�الفالحية �للصادرات �القدرة�التنافسية �دعم املطلوب
�يت �عموما �الفالحية �السياسة �إال�بر�ط �ذلك �جزء��باس��اتيجيةم ��� �تتقاطع �ال�� �املندمجة، �القرو�ة التنمية

 كب���م��ا�باملجال�الفال��.
� � �يبقىضرورة �ال �ح�� �الغذا�ي"، �"األمن ��سبة��تحقيق �تد�ورت �حيث �ا��ارجية �للتبعية �عرضة بلدنا

-2009خالل�ف��ة��%42.5،�إ���1972-1963ف��ة��خالل�%14االستقاللية�عن�واردات�ا��بوب�األجن�ية�من�
بلدنا�يحتاج�إ���ف�بال�سبة�للز�وت�النباتية...�%71.2بال�سبة�للسكر�و�ل��%56،�و�ذه�ال�سبة�تصل�ل2018

� �قنطار�60أك���من ��مليون �وحوا�� �ا��بوب �السكر�و��500من �من �طن �ز�وت��90%ألف �من �حاجياتھ من
�،�األمر�املائدة �ال��وء ��ستد�� �(قلة�الذي �غ���عادية ����ظروف �عملية�االست��اد �األسعار�العرض،�إ�� ارتفاع

�ستؤثر�بدور�ا�ع���توازنات�امل��ان�التجاري.�ا��بوب)�وال����ديد��عض�الدول�بوقف�صادرا��ا�من�الدولية،�
�التصدير� �ع�� �املغرب �ر�ان �فإن �دون �وع��وعليھ، �ا��ر) �التبادل �(اتفاقيات �الدولية �السوق ��� �االندماج

عل��ا.��اف�تاالع�وجبختالالت��عض�اال تحص�ن�لالقتصاد�الوط����ش�ل��ا���لتوف���أمن�غذا�ي�متوازن�أظ�ر�
�مزمن��ناك���زال�زال�فع���االقتصاد�الدو���املعتمدة�من�طرف�املغرب،��واالنفتاحسياسة�السوق��مفرغ

 ).���امل��ان�الغذا�ي�(عدم��غطية�الصادرات�للواردات�من�املواد�الغذائية
� � �ع�� �وال�شر�ة �املادية �ترك���املوارد �و�النظر��%�12أبان �ا��يار. ��ذا �محدودية �عن �الفالحية �األرا��� من

�أك������اس�ثمار��يتع�ن�ع���بالدنا�أن�تبذل�،ةللتحديات�االقتصادية�واالجتماعية�والبي�ية�املطروح مج�ودا
�األ  �املواد �إلنتاج �املتوفرة �الطبيعية �واملوارد �اإلم�انيات �وال��وم،��(ساسية�ل �وا��ليب، �والقطا�ي، ا��بوب،

�نا�زالبور�ة�ال���تمتد�ع���ما�ي�فاملناطق�ال���تندرج����نطاق�األمن�الغذا�ي�للمغرب.)�وز�ت�املائدة،�والسكر
�من81 %�� �الصا��ة �املساحة �للزراعة، �من �ل�اار��ا���عا�ي �املطر�ة �املتقلبة.��وللظروفل�ساقطات املناخية

بحيث�الغذائية،�حال�من�األحوال�أن�تضمن�ا��اجيات�األساسية�الوطنية�من�املواد�أي�كن�بيم�و�التا��،�ال 
 ول.�األ �املتضرر فإن�املواد�األساسية�املزروعة���ذه�األرا����(ا��بوب�خاصة)����ا��فاف،����حالة��ھأن
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�تذ�ب%�فقط�من�مجموع�القروض�2.5ضعف�كب������تمو�ل��ذا�القطاع�حيث�أن����ل�الوطنية،�ومن�ج�ة�أخرى�
للدعم�العمومي����نفس�املستوى�املقدم�للقطاع�الصنا���أو�السك���أو�الفال����لفنادق�واملطاعم،�مع�غياب�برامجل

 .رغم�أن��ناك�اس�ثمارات�للمقاوالت�واملؤسسات�العمومية����القطاع�ك"الصندوق�السيادي�"إثمار�املوارد"…مثال
�عز�ز�ما��عرف�باملزايا�العشر�ة�املقبلة،�األخذ��ع�ن�االعتبار��ذه�النواقص�و �اس��اتيجية���وعليھ�يق��ح�ا��زب�

�ا��نوب،� ��� �الرملية �والسياحة �ا��بلية، �والسياحة �املستدامة، �السياحة �مراعاة �مع �بالدنا، �تتوفر�عل��ا �ال�� املقارنة
�مل �أو �للتقاعد �املغرب �يقصدون �الذين �كبار�السن �سياحة �وكذا �والسياحة�ناخھ �الشباب، �سياحة �وكذا املناسب،

�ال��اث �ع�� �املعتمدة ��املحافظة �والالمادي، �إ��الدي�� �بدايا��ا�إضافة ��� �زالت �ال �ال�� �والطبية �ال��ية .�السياحة
 ��:مق��حاتنا�ن��ص�و 

 �؛السياحة�وزارةـ��عتمد�مركز�ا�من�طرف�ا���ات�مجالس�طرف�من�السياحة�لقطاع�محلية�تنمو�ة�رؤ�ة�بلورة •
�ا���ة�مجلس�إشراف�تحت-�لسيا��ا�اإل�عاش�ذلك����بما-�والفند���السيا���للقطاع�ج�وي �تدب���اعتماد •

 ؛الوصية�والوزارة
 �سر�ع�إعداد�ال��نامج�الوط���للسياحة�الطبية�وإقرار�اآلليات�والنظام�التحف��ي�ا��اص���ا؛ •
�والتعتأ • �امل�� �الت�و�ن �منظومة ��السياحية؛��ناملب�ا��اص�العا���ليم�يل �بمنظومة�اال�تمام��عز�زوكذا

 ؛والتفت�ش�املراقبة��عز�ز�مع�،والسيا���الفند���الت�و�ن
 ؛ةوالالتي�ي�الوسطى�مر��اأو �سياآ�شرق �جنوب�نحو�مباشرةنقل��خطوط�طالقإ •
�القطاعات�جميع�مع�بالت�سيق�املغر�ية�للمملكة�الرس���الرق���لل�سو�ق��افية�مالية�موارد�تخصيص •

 �؛املعنية
مرحلة�ما��عد��وفيد�����القطاع�لدعموتفعيل�اآلليات�ا��ديدة��السيا���باالس�ثمار�خاصة�مبادرات�إحداث •

19. 
 القطاع.�مستقبل�واس�شراف�االبت�ار�و�عز�ز�القطا���والتطو�ر�العل���بالبحث��ع���مؤسسة�إحداث •
�السياحة�منتجات�باق��اح�جاذبي��ا�من�والرفع�اإلفر�قية�بالبلدان�املغر�ية�السياحية�الوج�ة�تمثيلية��عز�ز •

 ؛واالس�شفاء�ال��ة�وسياحة�الثقافية
�اس��الك�ع���املغار�ة�السياح����يع�أجل�من�ضر��ية�تحف��ات�وسن�املدرسية�عطلالاعتماد�نظام�ج�و�ة� •

 ؛الوط���السيا���املنتوج
 ؛والدولية�الوطنية�السياحة�خدمة����وجعل�م�والالمادي�املادي�وال��اث�املغر�ية�الثقافة�تثم�ن •

 
 الطاقة�واملعادن�:�

ة�الطاقية،�يمكن�القول�بأن�العديد�من�املشار�ع�وجدت�طر�ق�ا�إ���التطبيق،�خالل�ت��يل�االس��اتيجية�الوطني
حيث�تم�اعتماد�حظائر�ر�حية��امة،�نذكر�م��ا�محطة�طرفاية�الكب��ة،�وكذلك�مكن�من�تقو�ة�العرض�الك�ر�ا�ي�مما�

ة،�مما�مكن�املغرب�محطات�للطاقة�الشمسي�5ال��نامج�املغر�ي�للطاقة�الشمسية�"نور"�والذي�من�املفروض�أن��شمل�
� �تقليص �الطاقيةمن ��مؤشر�التبعية ��2002�سنة�%�96.8من � � �الطاقات�2018�سنة�%91.7إ�� �حصة �ارتفاع �مع ،

�0.60الطلب�ع���الك�ر�اء�الذي�بقي����حدود�لكن�ذلك�لم�يمنع�من�ضعف�����نفس�الف��ة.�%6إ����%4املتجددة�من�
،�و�و�2012سنة��0.36كيلوات�ساعة�للفرد)�مقابل��21.25دلھ�(بما�مع�2018طن�مقابل�ب��ول�للفرد�الواحد�سنة�

�2002جد�منخفض�قياسا�ملا��و�معروف����الدول�الصاعدة،�كما�أن�االس��الك�الطا���املغر�ي�الذي�تضاعف�ب�ن�
�و��10.5( �ب��ول) �مقابل �للتص�يع��21.2(�2018مليون �تطمح �لدولة �بال�سبة �ضعيف �جد �ال�زال �ب��ول) �مقابل مليون
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�تحديات�وللرف �يقف�أمام �املغرب �جعلت ��ذه�االس��اتيجية �أن �كما �بمختلف�أصناف�ا... �وا��دمات �النقل �وت��ة �من ع
،�وكذلك�ع���تحدي�2018مليار�در�م�سنة��82.20إ����2002مليار�در�م�سنة��19.1الفاتورة�الطاقية�ال���انتقلت�من�

�املقاصة �صندوق �خالل �من �للمواطن�ن �الشرائية �القدرة �دعم �ت�لفة �سنة �وصل �الذي ،2012�� مليار�در�م��48.1إ��
 .�2018مليار�در�م�سنة��10مقابل�أقل�من�

�املقار�ة� �تجاوز �وجب �وأنھ ��س���ببطء، �ببلدنا �الطاقية �املتغ��ات �إن �القول �يمكن �للتقييم، �محاولة �خالل من
األمر�الذي�يتطلب�من�ج�ة،��من�أساسيات�نجاح�االس��اتيجية،�و�و �النجاعة�الطاقيةاألمن�الطا���و تطو�ر�التدرجية.�ف

�عز�ز�وتطو�ر�قدرات�تكر�ر�الب��ول،�ومن�ج�ة�ثانية�االنخراط�الفع���ل��واص�لالس�ثمار����القطاع،�كما�يتطلب��عز�ز�
دور�ال�يئة�الوطنية�لضبط�الك�ر�اء�لت�ون�مقننا�فعليا����سوق�بدأت�تنفتح�تدر�جيا،�إضافة�إ���أ�مية�التمك�ن�من�

�وا �للشبكة، �تحقيق�الوصول �يتم �ولن �الطاقية. �للنجاعة �املغر�ية �الو�الة �و�عز�ز�م�ام �للمستقبل، �األمثل لتخطيط
أ�داف�النجاعة�الطاقية�إذا�لم�يتم�تحف���املس��لك�ن�من�خالل��سع��ة�جد�مناسبة�ومرتبطة�بالت�لفة،�وإدماج�فع���

 لتحقيق��ذه�األ�داف،�يق��ح�ا��زب:للقطاعات�ا���ومية�األخرى�كقطاع�النقل�والصناعة�واإلس�ان�والفالحة...و 
تحف���االنتاج�الذا�ي�للك�ر�اء�؛�من�خالل�مواصلة�الرفع�من��سبة�الطاقات�املتجددة�وتنو�ع�مصادر�اإلنتاج •

،�ت��يل�خارطة�الطر�ق�للطاقات�البحر�ة،�وكذا�ت��يل�خارطة�الطر�ق�للطاقة�ا��يو�ة،�و من�الطاقات�املتجددة
� �إ�� �الصإضافة �املناطق �املتجددةتزو�د �بالطاقات �إل ناعية �متدرج �برنامج �واعتماد �احتضان�، �مناطق عداد

 .االس�ثمارات�للتصدير�وتحف���ا
دعم�،�وكذا�زالة�الضر�بة�ع���القيمة�املضافة،�بإدعم�استعمال�الطاقات�املتجددة����القطاعات�االقتصادية •

 .دارة����الب�ئة�والتنمية�املستدامةية�اإل لزامية�تطبيق�مثال،�وإاستعمال�األج�زة�املستعملة�للطاقات�املتجددة
،�مع�التدب���األمثل�لألسعار�بما�يحافظ�تطو�ر�املنافسة�و���يع�االس�ثمار،�العمل�ع���املحروقات���مجال� •

� �وكذا �واملستعمل�ن. �الفاعل�ن �ملختلف �واالجتما�� �واملا�� �االقتصادي �التوازن �التخز��ية�ع�� تطو�ر�القدرات
حداث�نظام�متطور�،�مع�ا��رص�ع���إ���املخزون�االس��اتي��عو�د�السوق�وا��فاظ�للمحروقات�لضمان�تز 

 .�للتوز�ع�وا��ودة�والت�بع للمراقبة
• � �أتطو�ر�شبكة �ناب�ب �الصناعيةالغاز�الطبي�� �املناطق �وإل��و�د �للغاز�الطبي���، �البحر�ة �املحطة حداث

 .كة�مع�القطاع�ا��اصا�شر 
�سإ • ��� �املسال �الغاز�الطبي�� �الصنا��دخال �اإلنتاج �سي�،السل �املقاوالت�مكمما �تنافسية �من �الرفع �من ن

 ؛الوطنية
 �؛استغالل�اإلم�انيات�املتاحة�من�الطاقات�ا��ديدة��ال�يدروج�ن •
• � �ا��يولوجية �ا��رائط �نظام �تطو�ر �مع �املعادن، �قطاع ��� �الدعم �ملعاتص�يع �املعادن�د�ي، وخاصة

 .�ل�املعادن����منظومة�التحف���املوج�ة�الصناعةدماج�صناعة�تحو ،�والعمل�ع���إاالس��اتيجية
 واملعدنية؛�مارات�الطاقيةث���يع�األفضلية�الوطنية����االس� •
 ؛�سر�ع�إجراءات�النجاعة�الطاقية،�و ���القطاع�املنج��و����يع�االس�ثمار�ا��اص����القطاع�الطا�� •
 النوو�ة.���يع�البحث�العل������الطاقة� •

 
 قل�:���مجال�اللوجس�يك�و�الن
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�تذ�ب%�فقط�من�مجموع�القروض�2.5ضعف�كب������تمو�ل��ذا�القطاع�حيث�أن����ل�الوطنية،�ومن�ج�ة�أخرى�
للدعم�العمومي����نفس�املستوى�املقدم�للقطاع�الصنا���أو�السك���أو�الفال����لفنادق�واملطاعم،�مع�غياب�برامجل

 .رغم�أن��ناك�اس�ثمارات�للمقاوالت�واملؤسسات�العمومية����القطاع�ك"الصندوق�السيادي�"إثمار�املوارد"…مثال
�عز�ز�ما��عرف�باملزايا�العشر�ة�املقبلة،�األخذ��ع�ن�االعتبار��ذه�النواقص�و �اس��اتيجية���وعليھ�يق��ح�ا��زب�

�ا��نوب،� ��� �الرملية �والسياحة �ا��بلية، �والسياحة �املستدامة، �السياحة �مراعاة �مع �بالدنا، �تتوفر�عل��ا �ال�� املقارنة
�مل �أو �للتقاعد �املغرب �يقصدون �الذين �كبار�السن �سياحة �وكذا �والسياحة�ناخھ �الشباب، �سياحة �وكذا املناسب،

�ال��اث �ع�� �املعتمدة ��املحافظة �والالمادي، �إ��الدي�� �بدايا��ا�إضافة ��� �زالت �ال �ال�� �والطبية �ال��ية .�السياحة
 ��:مق��حاتنا�ن��ص�و 

 �؛السياحة�وزارةـ��عتمد�مركز�ا�من�طرف�ا���ات�مجالس�طرف�من�السياحة�لقطاع�محلية�تنمو�ة�رؤ�ة�بلورة •
�ا���ة�مجلس�إشراف�تحت-�لسيا��ا�اإل�عاش�ذلك����بما-�والفند���السيا���للقطاع�ج�وي �تدب���اعتماد •

 ؛الوصية�والوزارة
 �سر�ع�إعداد�ال��نامج�الوط���للسياحة�الطبية�وإقرار�اآلليات�والنظام�التحف��ي�ا��اص���ا؛ •
�والتعتأ • �امل�� �الت�و�ن �منظومة ��السياحية؛��ناملب�ا��اص�العا���ليم�يل �بمنظومة�اال�تمام��عز�زوكذا

 ؛والتفت�ش�املراقبة��عز�ز�مع�،والسيا���الفند���الت�و�ن
 ؛ةوالالتي�ي�الوسطى�مر��اأو �سياآ�شرق �جنوب�نحو�مباشرةنقل��خطوط�طالقإ •
�القطاعات�جميع�مع�بالت�سيق�املغر�ية�للمملكة�الرس���الرق���لل�سو�ق��افية�مالية�موارد�تخصيص •

 �؛املعنية
مرحلة�ما��عد��وفيد�����القطاع�لدعموتفعيل�اآلليات�ا��ديدة��السيا���باالس�ثمار�خاصة�مبادرات�إحداث •

19. 
 القطاع.�مستقبل�واس�شراف�االبت�ار�و�عز�ز�القطا���والتطو�ر�العل���بالبحث��ع���مؤسسة�إحداث •
�السياحة�منتجات�باق��اح�جاذبي��ا�من�والرفع�اإلفر�قية�بالبلدان�املغر�ية�السياحية�الوج�ة�تمثيلية��عز�ز •

 ؛واالس�شفاء�ال��ة�وسياحة�الثقافية
�اس��الك�ع���املغار�ة�السياح����يع�أجل�من�ضر��ية�تحف��ات�وسن�املدرسية�عطلالاعتماد�نظام�ج�و�ة� •

 ؛الوط���السيا���املنتوج
 ؛والدولية�الوطنية�السياحة�خدمة����وجعل�م�والالمادي�املادي�وال��اث�املغر�ية�الثقافة�تثم�ن •

 
 الطاقة�واملعادن�:�

ة�الطاقية،�يمكن�القول�بأن�العديد�من�املشار�ع�وجدت�طر�ق�ا�إ���التطبيق،�خالل�ت��يل�االس��اتيجية�الوطني
حيث�تم�اعتماد�حظائر�ر�حية��امة،�نذكر�م��ا�محطة�طرفاية�الكب��ة،�وكذلك�مكن�من�تقو�ة�العرض�الك�ر�ا�ي�مما�

ة،�مما�مكن�املغرب�محطات�للطاقة�الشمسي�5ال��نامج�املغر�ي�للطاقة�الشمسية�"نور"�والذي�من�املفروض�أن��شمل�
� �تقليص �الطاقيةمن ��مؤشر�التبعية ��2002�سنة�%�96.8من � � �الطاقات�2018�سنة�%91.7إ�� �حصة �ارتفاع �مع ،

�0.60الطلب�ع���الك�ر�اء�الذي�بقي����حدود�لكن�ذلك�لم�يمنع�من�ضعف�����نفس�الف��ة.�%6إ����%4املتجددة�من�
،�و�و�2012سنة��0.36كيلوات�ساعة�للفرد)�مقابل��21.25دلھ�(بما�مع�2018طن�مقابل�ب��ول�للفرد�الواحد�سنة�

�2002جد�منخفض�قياسا�ملا��و�معروف����الدول�الصاعدة،�كما�أن�االس��الك�الطا���املغر�ي�الذي�تضاعف�ب�ن�
�و��10.5( �ب��ول) �مقابل �للتص�يع��21.2(�2018مليون �تطمح �لدولة �بال�سبة �ضعيف �جد �ال�زال �ب��ول) �مقابل مليون
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�،التجمع����وحدات��عاونية�أك���من�أجل�تثم�ن�ج�ود�العامل�ن�ف��امن�وضع�إطار�قانو�ي�يمكن�التعاونيات� •
 �؛���السوق �عروضامل��انتوجمجودة�الرفع�من�و �ا،�وتقو�ة�رصيد

و�ة�لالس�ثمار،�وتنظيم�قوافل�شباك�وحيد����املراكز�ا����إحداثت�سيط�مساطر�إحداث�التعاونيات،�ع��� •
 ؛للمناطق�النائية�من�أجل��س�يل�التعرف�ع���اإلجراءات�اإلدار�ة�إلحداث�التعاونيات

 إصدار�عالمة�مغر�ية�ل��ودة�خاصة�باملنتوجات�التجميلية�والغذائية؛ •
�الدكتوراه�إحداث • ��� �بحثية �ومخت��ات �م�نية �إجازات �خالل �من �جامعية ��،وحدات تطو�ر�منظومة���دف

 ؛البحث�العل���والت�و�ن�األ�ادي������مجال�العمل�التعاو�ي�واإلبداع����املجال
• � �قانونية �إطارات �وضع �صناعيةوضر��ية �لشر�ات �التعاونيات �تحول ��س�ل �وم�سطة �وتحفز �؛مفصلة

 ؛التعاونيات�من�طرف�املؤسسات�الصناعية�ع���غرار�التحف���الذي�تم�إقراره�لفائدة�املؤسسات�الناشئة
نظام�األسبقية�الوطنية�لفائدة�التعاونيات�وتحف���املؤسسات�العمومية�للتعامل�مع�ا��رفي�ن�املغار�ة��عز�ز� •

 ؛سواء����مجال�تج����املؤسسات�أو����مجال�البناء�والعقارات�،�ش�ل�حصري 
 ؛راكة�عز�ز�الشراكة�ب�ن�التعاونيات�ومراكز�األبحاث�واملخت��ات�وا��امعات،�ووضع�إطارات�قانونية�ل�ذه�الش •
�ع��� • �الصنا�� �ال�سر�ع �ملناطق �انضمام�ا �خالل �التصدير�من �منظومة ��� �االنخراط �ع�� �التعاونيات ���يع

 تحف��ات�ضر��ية�خاصة����السنوات�األو���من�االشتغال؛سن�
دعم�التعاونيات�ال���تتجھ�للصناعات�ا��اصة�بتدو�ر�النفايات�سواء�لصناعة�مواد�أولية�لصناعات�محلية،� •

 ؛تجات�الدي�ورات�والصناعات�التقليدية�واليدو�ةأو��عض�من
إصدار�دالئل�لالستغالل�الفال���والصنا���الذي�يحافظ�ع���الب�ئة�واملوارد�الطبيعية�و�قتصد����اس��الك� •

 ؛املاء،�وتحف���التعاونيات�ع���استعمال�الطاقات�املتجددة
• � �القانونية �املنظومة �ب�الضر��يةتأ�يل �التعاإدخال �تمكن ��عض��عديالت �من �االستفادة �من ونيات

 ؛رسوم�است��اد�تحف��يةاعتماد��و التكنولوجيات�غ���امل�لفة�لالستغالل����مجاالت�اشتغال�ا�
 �س�يل�ولوج�التعاونيات�للتمو�ل�من�خالل�إصدار�منتوجات�للضمان�خاصة. •
��إحداث • �بالتعاونيات �خاصة �م�سطة �محاسباتية �و (plan comptable)نماذج �ودف���، �ميثاق تحمالت�وضع

 �؛ينظم�منظومة�الدعم�املقدمة�للتعاونيات
 �عاونيات؛إطار�����نتظامتمك�ن�املقاول�ن�الذاتي�ن�من�اال  •
 �؛تقديم�منظومة�للتحف��ات�تمكن�من�تطو�ر�انخراط�التعاونيات����منظومة�التغطية�ال��ية •
�موتحف����أعضا��ا�نوت�و��،إ�شاء�منصات�إلك��ونية�من�طرف�الدولة�ل�س�يل��سو�ق�منتجات�التعاونيات •

 �؛النخراط����مجال�التجارة�اإللك��ونيةع���ا
 منتوجا��ا.فتح�أك���للمطارات�ومحطات�القطار�واملحطات�الطرقية����وجھ�التعاونيات�ل�سو�ق� •

 
 وذلك�من�خالل�اإلجراءات�التالية:�،�عز�ز�الصناعة�التقليدية

 الوط���للصناعة�التقليدية�جلسإخراج�امل •
�ال • �مصنف �للقطاعإخراج �املنظمة �القانونية �ال��سانة �و�ل �التقليدية �التنظيمية��،صناعة �املراسيم �ف��ا بما

 املتعلق�بمزاولة�أ�شطة�الصناعة�التقليدية؛�50.17التطبيقية�للقانون�رقم�
 املجلس�الوط���للصناعة�التقليدية�وتحديد�اختصاصاتھ�وتفعيل�ا؛�إحداث •
 �،ات�التا�عة�للقطاعتطو�ر�دور�غرف�الصناعة�التقليدية�واملؤسس •
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� �يحرص �ا��يوي �املجال ��ذا ��� �بالدنا �راكمتھ �ما �ترصيد �ع�� �والتنمية �العدالة �كما�حزب �األخ��ة، �السنوات خالل
�أك��� �لتصبح �الت�لفة �تخفيض �وكذا �واللوجس�يك، �النقل �خدمات �وجودة �مستوى �من �الرفع �مستقبال�ع�� سيعمل

 تنافسية�بال�سبة�للمنتوج�الوط��،�وس��كز����ذلك�با��صوص�ع��:
والسك�ي�العاملة����مجال�اللوجس�يك�بأصنافھ:�البحري��واملؤسسات�العموميةإنجاز�االندماج�ب�ن�املقاوالت� •

 .وال��ي�وا��وي 
 إ���ح���الوجود�بإشراك�مختلف�الفاعل�ن.�ونقل�املسافر�نال��امج����قطاعات�نقل�البضا�ع�-إخراج�عقود •
 .واالست��ادلالقتصاد�الوط���خاصة����مجا���التصدير�ال�سر�ع���ي�لة�قطاع�النقل�البحري�باعتباره�رافعة� •

 

 املاء:

�اإلنتاجية� �والقطاعات �ا��ياة �مناشط ���ميع �الضروري �املاء �توف�� �ع�� �وا��رص �الندرة �تدب�� �إطار ��
� �واالس��الكية �ا��واضر�-وا��دماتية ��عمدت-والبوادي�� �إ�� �وتفعيل��إعدادا���ومة �للوجود �للماء �الوط�� املخطط

�محور�العرض�ومحور�الطلببرامج (من�خالل�الرفع�من�مردودية�شب�ات�توز�ع�املاء��ھ؛�كما�اشتغلت�ع���محور�ن:
ألف��كتار�سنو�ا).�وارتباطا�بما��50لـ�الصا���للشرب�ومواصلة�تحو�ل�نظم�السقي�التقليدي�إ���نظم�السقي�املوض���

 تم،�يق��ح�ا��زب:

�عد�عرضھ�ع���املجلس�األع���للماء��،2050��للماء����أفق�قصوى�لت��يل�املخطط�الوط�الولو�ة�األ إعطاء� •
� �و واملناخ، �السقي �ومياه �الشروب �باملاء �لل��و�د �الوط�� �ال��نامج �مضام�ن تنفيذا��2027-2020تفعيل

 للتوج��ات�امللكية�السامية؛
 ؛سنو�ااألقل��ع���ك��ى �سدود�5�طالقإ •
���أفق��سنو�ا����مكعبمتمكن�من�بلوغ��دف�مليار�سنو�ة�إنتاجية��بطاقة�املياه�تحلية�محطات�شبكة��عز�ز •

 ؛2050
املياه�السطحية�فائض�نجاز�تحو�ل�من�خالل�إطالق�إ،�املائية�املوارد�توز�ع����املجا���التضامن�مبدأ�تفعيل •

� �حو��� �سبو�إ�� �حوض �من �األحواض�أ�ي �من �السطحية �املياه �فائض �وكذا �الر�يع، �وأم �الشاو�ة رقراق
 و�ة،املتوسطية�إ���حوض�مل

طار�ال��نامج�إ�����ميع�املراكز�والدواو�ر��العالم�القروي�باملاء�الشروبإيالء�األ�مية�القصوى�لتعميم�تزو�د� •
 .2027-2020الشروب�ومياه�السقي��الوط���للماء

الرفع�من��سبة�استعمال�املياه�العادمة�املعا��ة�لبلوغ�ال�دف�و ،�التلوث�وم�افحة�املياه�جودة�ع���ا��فاظ •
 مليون�م���مكعب).�340(��2050-2020���املخطط�الوط���املحدد�

 وإعداد�برامج�ج�و�ة�لتثمينھ.����مايتھ�من�ال��امياملا�ي��العام�املجال�تحديد •
 

 :تقو�ة�االقتصاد�االجتما���والتضام��
��عت����عز�ز�أدوار� �والتضام�� �االجتما�� �التنمو االقتصاد �النموذج �معيقات �لتجاوز �ا��قيقية �البدائل �املغر�ي�من ي

التنمية�املحلية�واالنطالق�من�املقومات�املحلية�ل�ل�قر�ة�و����ل�مدينة،�وتمك�ن�الس�ان�املحلي�ن�من�القسط�و�عز�ز�
الرفع�من�جودة�املنتوجات�املقدمة�من�.�وعليھ�فإن�ا��زب�سيعمل�ع���دعم�املحلية�اإلنتاجمن�عوائد�سالسل��األك�� 

 ،�وذلك�من�خالل:يات����ال�سيج�الصنا��التعاون�ودعم�انخراط�طرف�التعاونيات
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�،التجمع����وحدات��عاونية�أك���من�أجل�تثم�ن�ج�ود�العامل�ن�ف��امن�وضع�إطار�قانو�ي�يمكن�التعاونيات� •
 �؛���السوق �عروضامل��انتوجمجودة�الرفع�من�و �ا،�وتقو�ة�رصيد

و�ة�لالس�ثمار،�وتنظيم�قوافل�شباك�وحيد����املراكز�ا����إحداثت�سيط�مساطر�إحداث�التعاونيات،�ع��� •
 ؛للمناطق�النائية�من�أجل��س�يل�التعرف�ع���اإلجراءات�اإلدار�ة�إلحداث�التعاونيات

 إصدار�عالمة�مغر�ية�ل��ودة�خاصة�باملنتوجات�التجميلية�والغذائية؛ •
�الدكتوراه�إحداث • ��� �بحثية �ومخت��ات �م�نية �إجازات �خالل �من �جامعية ��،وحدات تطو�ر�منظومة���دف

 ؛البحث�العل���والت�و�ن�األ�ادي������مجال�العمل�التعاو�ي�واإلبداع����املجال
• � �قانونية �إطارات �وضع �صناعيةوضر��ية �لشر�ات �التعاونيات �تحول ��س�ل �وم�سطة �وتحفز �؛مفصلة

 ؛التعاونيات�من�طرف�املؤسسات�الصناعية�ع���غرار�التحف���الذي�تم�إقراره�لفائدة�املؤسسات�الناشئة
نظام�األسبقية�الوطنية�لفائدة�التعاونيات�وتحف���املؤسسات�العمومية�للتعامل�مع�ا��رفي�ن�املغار�ة��عز�ز� •

 ؛سواء����مجال�تج����املؤسسات�أو����مجال�البناء�والعقارات�،�ش�ل�حصري 
 ؛راكة�عز�ز�الشراكة�ب�ن�التعاونيات�ومراكز�األبحاث�واملخت��ات�وا��امعات،�ووضع�إطارات�قانونية�ل�ذه�الش •
�ع��� • �الصنا�� �ال�سر�ع �ملناطق �انضمام�ا �خالل �التصدير�من �منظومة ��� �االنخراط �ع�� �التعاونيات ���يع

 تحف��ات�ضر��ية�خاصة����السنوات�األو���من�االشتغال؛سن�
دعم�التعاونيات�ال���تتجھ�للصناعات�ا��اصة�بتدو�ر�النفايات�سواء�لصناعة�مواد�أولية�لصناعات�محلية،� •

 ؛تجات�الدي�ورات�والصناعات�التقليدية�واليدو�ةأو��عض�من
إصدار�دالئل�لالستغالل�الفال���والصنا���الذي�يحافظ�ع���الب�ئة�واملوارد�الطبيعية�و�قتصد����اس��الك� •

 ؛املاء،�وتحف���التعاونيات�ع���استعمال�الطاقات�املتجددة
• � �القانونية �املنظومة �ب�الضر��يةتأ�يل �التعاإدخال �تمكن ��عض��عديالت �من �االستفادة �من ونيات

 ؛رسوم�است��اد�تحف��يةاعتماد��و التكنولوجيات�غ���امل�لفة�لالستغالل����مجاالت�اشتغال�ا�
 �س�يل�ولوج�التعاونيات�للتمو�ل�من�خالل�إصدار�منتوجات�للضمان�خاصة. •
��إحداث • �بالتعاونيات �خاصة �م�سطة �محاسباتية �و (plan comptable)نماذج �ودف���، �ميثاق تحمالت�وضع

 �؛ينظم�منظومة�الدعم�املقدمة�للتعاونيات
 �عاونيات؛إطار�����نتظامتمك�ن�املقاول�ن�الذاتي�ن�من�اال  •
 �؛تقديم�منظومة�للتحف��ات�تمكن�من�تطو�ر�انخراط�التعاونيات����منظومة�التغطية�ال��ية •
�موتحف����أعضا��ا�نوت�و��،إ�شاء�منصات�إلك��ونية�من�طرف�الدولة�ل�س�يل��سو�ق�منتجات�التعاونيات •

 �؛النخراط����مجال�التجارة�اإللك��ونيةع���ا
 منتوجا��ا.فتح�أك���للمطارات�ومحطات�القطار�واملحطات�الطرقية����وجھ�التعاونيات�ل�سو�ق� •

 
 وذلك�من�خالل�اإلجراءات�التالية:�،�عز�ز�الصناعة�التقليدية

 الوط���للصناعة�التقليدية�جلسإخراج�امل •
�ال • �مصنف �للقطاعإخراج �املنظمة �القانونية �ال��سانة �و�ل �التقليدية �التنظيمية��،صناعة �املراسيم �ف��ا بما

 املتعلق�بمزاولة�أ�شطة�الصناعة�التقليدية؛�50.17التطبيقية�للقانون�رقم�
 املجلس�الوط���للصناعة�التقليدية�وتحديد�اختصاصاتھ�وتفعيل�ا؛�إحداث •
 �،ات�التا�عة�للقطاعتطو�ر�دور�غرف�الصناعة�التقليدية�واملؤسس •
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� �يحرص �ا��يوي �املجال ��ذا ��� �بالدنا �راكمتھ �ما �ترصيد �ع�� �والتنمية �العدالة �كما�حزب �األخ��ة، �السنوات خالل
�أك��� �لتصبح �الت�لفة �تخفيض �وكذا �واللوجس�يك، �النقل �خدمات �وجودة �مستوى �من �الرفع �مستقبال�ع�� سيعمل

 تنافسية�بال�سبة�للمنتوج�الوط��،�وس��كز����ذلك�با��صوص�ع��:
والسك�ي�العاملة����مجال�اللوجس�يك�بأصنافھ:�البحري��واملؤسسات�العموميةإنجاز�االندماج�ب�ن�املقاوالت� •

 .وال��ي�وا��وي 
 إ���ح���الوجود�بإشراك�مختلف�الفاعل�ن.�ونقل�املسافر�نال��امج����قطاعات�نقل�البضا�ع�-إخراج�عقود •
 .واالست��ادلالقتصاد�الوط���خاصة����مجا���التصدير�ال�سر�ع���ي�لة�قطاع�النقل�البحري�باعتباره�رافعة� •

 

 املاء:

�اإلنتاجية� �والقطاعات �ا��ياة �مناشط ���ميع �الضروري �املاء �توف�� �ع�� �وا��رص �الندرة �تدب�� �إطار ��
� �واالس��الكية �ا��واضر�-وا��دماتية ��عمدت-والبوادي�� �إ�� �وتفعيل��إعدادا���ومة �للوجود �للماء �الوط�� املخطط

�محور�العرض�ومحور�الطلببرامج (من�خالل�الرفع�من�مردودية�شب�ات�توز�ع�املاء��ھ؛�كما�اشتغلت�ع���محور�ن:
ألف��كتار�سنو�ا).�وارتباطا�بما��50لـ�الصا���للشرب�ومواصلة�تحو�ل�نظم�السقي�التقليدي�إ���نظم�السقي�املوض���

 تم،�يق��ح�ا��زب:

�عد�عرضھ�ع���املجلس�األع���للماء��،2050��للماء����أفق�قصوى�لت��يل�املخطط�الوط�الولو�ة�األ إعطاء� •
� �و واملناخ، �السقي �ومياه �الشروب �باملاء �لل��و�د �الوط�� �ال��نامج �مضام�ن تنفيذا��2027-2020تفعيل

 للتوج��ات�امللكية�السامية؛
 ؛سنو�ااألقل��ع���ك��ى �سدود�5�طالقإ •
���أفق��سنو�ا����مكعبمتمكن�من�بلوغ��دف�مليار�سنو�ة�إنتاجية��بطاقة�املياه�تحلية�محطات�شبكة��عز�ز •

 ؛2050
املياه�السطحية�فائض�نجاز�تحو�ل�من�خالل�إطالق�إ،�املائية�املوارد�توز�ع����املجا���التضامن�مبدأ�تفعيل •

� �حو��� �سبو�إ�� �حوض �من �األحواض�أ�ي �من �السطحية �املياه �فائض �وكذا �الر�يع، �وأم �الشاو�ة رقراق
 و�ة،املتوسطية�إ���حوض�مل

طار�ال��نامج�إ�����ميع�املراكز�والدواو�ر��العالم�القروي�باملاء�الشروبإيالء�األ�مية�القصوى�لتعميم�تزو�د� •
 .2027-2020الشروب�ومياه�السقي��الوط���للماء

الرفع�من��سبة�استعمال�املياه�العادمة�املعا��ة�لبلوغ�ال�دف�و ،�التلوث�وم�افحة�املياه�جودة�ع���ا��فاظ •
 مليون�م���مكعب).�340(��2050-2020���املخطط�الوط���املحدد�

 وإعداد�برامج�ج�و�ة�لتثمينھ.����مايتھ�من�ال��امياملا�ي��العام�املجال�تحديد •
 

 :تقو�ة�االقتصاد�االجتما���والتضام��
��عت����عز�ز�أدوار� �والتضام�� �االجتما�� �التنمو االقتصاد �النموذج �معيقات �لتجاوز �ا��قيقية �البدائل �املغر�ي�من ي

التنمية�املحلية�واالنطالق�من�املقومات�املحلية�ل�ل�قر�ة�و����ل�مدينة،�وتمك�ن�الس�ان�املحلي�ن�من�القسط�و�عز�ز�
الرفع�من�جودة�املنتوجات�املقدمة�من�.�وعليھ�فإن�ا��زب�سيعمل�ع���دعم�املحلية�اإلنتاجمن�عوائد�سالسل��األك�� 

 ،�وذلك�من�خالل:يات����ال�سيج�الصنا��التعاون�ودعم�انخراط�طرف�التعاونيات
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�ا�سر� • ��ع �لدار�الصا�ع �واملؤسسا�ي �التنظي�� �ا��يدة�باالرت�از إلصالح �ا���امة �مبادئ �أدا��ا��،ع�� ومراقبة
 لتطلعات�الصا�ع�التقليدي؛تقييم�مدى�استجابتھ�و 

عاش�مع��عز�ز��سو�ق�ا����إطار�إ��،تطو�ر�سالسل�اإلنتاج،�خاصة�الصناعة�التقليدية�ذات�ا��مولة�الثقافية •
 السياحة�الداخلية�والدولية�والبحث�عن�أسواق�جديدة؛

�آليات� • �من �تمكي��م �مع �ا��رفي�ن �وتطو�ر�إنتاجية �التقليدية �الصناعة �منتوجات �وجاذبية �جودة �من الرفع
 عصر�ة�ل�سو�ق�ا�(الرقمنة)؛

وتنظيم��،دو��اإلقلي���وال���نمقاوالت�حرفية�م�ي�لة�أك���تنافسية�ع���املستو �إحداث���يع�ا��رفي�ن�ع��� •
 ؛نموذج�تدب���خاص���ا�اعتماداملناطق�ا��رفية�واملركبات�املتخصصة�مع�

�،منح�امتيازات�للصناع�التقليدين�ل���يع��سو�ق�وتنو�ع�منتوجا��م�والرفع�من�صادرات�الصناعة�التقليدية •
 مع�تخفيض��لفة�التوز�ع�با��ارج؛�

واشتغال�ا��رفي�ن�املزاول�ن�ل�ا�مع���يئة�أحياء��تأ�يل�الصناعة�التقليدية�ا��دماتية�وتحس�ن�ظروف�ع�ش •
 صناعية�تقليدية�تضم�امل�ن�املز��ة�وامللوثة؛�

�الوطنية • �ا��ام �املواد �بيع �نقط �ال��ر�با�وحل�،إحداث �بتحديات �املتعلقة �و�لفة�إلش�االت البيع��وا��ودة
 ؛والندرة

�بالت�و�ن • �ا��اصة �مساطر�ال��خيص �الت�و��ية�،ت�سيط �محفزة��وتطو�ر�ال�ندسة �أساليب �ع�� املعتمدة
�وجذابة �عل��ا��،ومبتكرة �وا��فاظ �األجيال �ب�ن �ا��رف �وت�س���انتقال �واملتدر��ن �املتدر�ات �عدد �من للرفع
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 .املرتبطة���ا�تطو�ر�ا���امة�ومواصلة�اإلصالحات�ال�ي�لية�الرافعة�األو��:
 

 ���الرؤ�ة�واأل�داف:

يقدر�ا��زب�أن�أسس�ا���امة�تتج������أر�عة�عناصر،�أول�ا�ال��ا�ة�كمنظومة�من�القواعد�والقيم�ال���تحكم�

وضمان�نجاعة�استخدام�ا،�وثان��ا�الشفافية،�وخاصة�ضمان�،�ملوارد�واملمتل�ات�العموميةمسؤولية�ا��فاظ�ع���ا

���� �الفاعل�ن �ملختلف �واسعة �لضمان�مشاركة �واإلدماج �االنفتاح �وثال��ا �ومحينة، �دقيقة �معلومات �إ�� �العموم ولوج

�و  �العمومية، �السياسات �وتنفيذ �إعداد ��� �لضما�را�ع�ااملجتمع �واملساءلة �ال�شر�ة�املحاسبة �للموارد �تدب���أمثل ن

 .واملادية�ور�ط�اإلنجازات�باأل�داف

�املستو�ات��ذه�ع���حقيقية�طفرة�لتحقيق�التدب��ية�تجر�تھ�خالل�ا��زب�س���وقد �ب�ن�من�نذكر،

�ال��ا�ة�قيم�تكر�س�إ�����دف�ال���القانونية�النصوص�من�مجموعة�إصدار،�ا��صر�ال�املثال�س�يل�ع��مك�سبا��ا،�

�افيةوالشف �السياسية�باألحزاب�املتعلق�التنظي���القانون ��السياسية�ا��وانب��نظيمب��علق�ما�م��ا، �ومدونة،

�ال��ان�ب�سي���املتعلق�التنظي���والقانون ،�ال��ابية�وا��ماعات�با���ات�املتعلقة�التنظيمية�والقوان�ن،�االنتخابات

�القانون و ،�األموال�غسل�بم�افحة�املتعلق�القانون �املالية���نظيم�ا��وانبب��علق�ما�وم��ا،�ا��قائق�لتق����النيابية

�العامة�للمرافق�املفوض�بالتدب���املتعلق �وا��اص�العام�القطاع�ن�ب�ن�بالشراكة�املتعلق�والقانون ، �والقوان�ن،

�صفقات�امإبر �وأش�ال�شروط�بتحديد�املتعلق�املرسوم�بي��ا�من�التطبيقية�واملراسيم،�باملمتل�ات�بالتصر�ح�املتعلقة

�الدولة �العمومية�للطلبيات�الوطنية�ال��نة�بإحداث�ومراقب��ا�بتدب���ا�املتعلقة�القواعد��عض�وكذا، �واملرسوم،

�الدولة�نفقات�بمراقبة�املتعلق ����بالتعي�ن�املتعلق�التنظي���القانون ��اإلدار�ة�ا��وانب��نظيمب��علق�ما�وم��ا،

�النظام�وتتميم�بتغي���املتعلق�والقانون ،�السلبية�اإلدار�ة�القرارات��عليل�ميةبإلزا�املتعلق�والقانون ،�العليا�املناصب

�اآلمر�ن�مسؤولية�بتحديد�املتعلق�والقانون ،�ا��نائية�باملسطرة�املتعلق�والقانون ،�العمومية�للوظيفة�العام�األسا���

�العمومي�ن�واملحاسب�ن�واملراقب�ن�بالصرف �القانونية�للمعطيات�و�ياإللك���بالتبادل�املتعلق�والقانون ، �والقانون ،

�اإللك��ونية�للتعر�ف�الوطنية�البطاقة�بموجبھ�تحدث�الذي �مشار�ع�ل�شر�مسطرة�بإحداث�املتعلق�واملرسوم،

�والتنظيمية�ال�شر�عية�النصوص �العامة�باملف�شيات�املتعلق�واملرسوم، �تلقي�كيفيات�بتحديد�املتعلق�واملرسوم،

 .ومعا����ا�وت�بع�ا�وش�اي��م���مواق��احا�املرتفق�ن�مالحظات

�ل��سابات�األع���املجلس�وعمل،�الرشوة�من�للوقاية�املركز�ة�ال�يئة�تطو�روع���املستوى�املؤسسا�ي،�فقد�تم�

�ل��سابات�ا���و�ة�واملجالس �الوسيط�مؤسسة�بإحداث�املظالم�وديوان، �اإل�سان���قوق �االس�شاري �واملجلس،

��ساناإل���قوق �الوط���املجلس�بإحداث �الفساد�مل�افحة�الوطنية�ال��نة�إحداث�تم�كما، ،�املنافسة�ومجلس،

�العموميةّ �للطلبات�الوطنية�وال��نة �املالية�ا��رائم�م�افحة����متخصصة�وأقسام، �املعلومات�ملعا��ة�ووحدة،

 املالية.
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�ا�سر� • ��ع �لدار�الصا�ع �واملؤسسا�ي �التنظي�� �ا��يدة�باالرت�از إلصالح �ا���امة �مبادئ �أدا��ا��،ع�� ومراقبة
 لتطلعات�الصا�ع�التقليدي؛تقييم�مدى�استجابتھ�و 

عاش�مع��عز�ز��سو�ق�ا����إطار�إ��،تطو�ر�سالسل�اإلنتاج،�خاصة�الصناعة�التقليدية�ذات�ا��مولة�الثقافية •
 السياحة�الداخلية�والدولية�والبحث�عن�أسواق�جديدة؛

�آليات� • �من �تمكي��م �مع �ا��رفي�ن �وتطو�ر�إنتاجية �التقليدية �الصناعة �منتوجات �وجاذبية �جودة �من الرفع
 عصر�ة�ل�سو�ق�ا�(الرقمنة)؛

وتنظيم��،دو��اإلقلي���وال���نمقاوالت�حرفية�م�ي�لة�أك���تنافسية�ع���املستو �إحداث���يع�ا��رفي�ن�ع��� •
 ؛نموذج�تدب���خاص���ا�اعتماداملناطق�ا��رفية�واملركبات�املتخصصة�مع�

�،منح�امتيازات�للصناع�التقليدين�ل���يع��سو�ق�وتنو�ع�منتوجا��م�والرفع�من�صادرات�الصناعة�التقليدية •
 مع�تخفيض��لفة�التوز�ع�با��ارج؛�

واشتغال�ا��رفي�ن�املزاول�ن�ل�ا�مع���يئة�أحياء��تأ�يل�الصناعة�التقليدية�ا��دماتية�وتحس�ن�ظروف�ع�ش •
 صناعية�تقليدية�تضم�امل�ن�املز��ة�وامللوثة؛�

�الوطنية • �ا��ام �املواد �بيع �نقط �ال��ر�با�وحل�،إحداث �بتحديات �املتعلقة �و�لفة�إلش�االت البيع��وا��ودة
 ؛والندرة

�بالت�و�ن • �ا��اصة �مساطر�ال��خيص �الت�و��ية�،ت�سيط �محفزة��وتطو�ر�ال�ندسة �أساليب �ع�� املعتمدة
�وجذابة �عل��ا��،ومبتكرة �وا��فاظ �األجيال �ب�ن �ا��رف �وت�س���انتقال �واملتدر��ن �املتدر�ات �عدد �من للرفع
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 .املرتبطة���ا�تطو�ر�ا���امة�ومواصلة�اإلصالحات�ال�ي�لية�الرافعة�األو��:
 

 ���الرؤ�ة�واأل�داف:

يقدر�ا��زب�أن�أسس�ا���امة�تتج������أر�عة�عناصر،�أول�ا�ال��ا�ة�كمنظومة�من�القواعد�والقيم�ال���تحكم�

وضمان�نجاعة�استخدام�ا،�وثان��ا�الشفافية،�وخاصة�ضمان�،�ملوارد�واملمتل�ات�العموميةمسؤولية�ا��فاظ�ع���ا

���� �الفاعل�ن �ملختلف �واسعة �لضمان�مشاركة �واإلدماج �االنفتاح �وثال��ا �ومحينة، �دقيقة �معلومات �إ�� �العموم ولوج

�و  �العمومية، �السياسات �وتنفيذ �إعداد ��� �لضما�را�ع�ااملجتمع �واملساءلة �ال�شر�ة�املحاسبة �للموارد �تدب���أمثل ن

 .واملادية�ور�ط�اإلنجازات�باأل�داف

�املستو�ات��ذه�ع���حقيقية�طفرة�لتحقيق�التدب��ية�تجر�تھ�خالل�ا��زب�س���وقد �ب�ن�من�نذكر،

�ال��ا�ة�قيم�تكر�س�إ�����دف�ال���القانونية�النصوص�من�مجموعة�إصدار،�ا��صر�ال�املثال�س�يل�ع��مك�سبا��ا،�

�افيةوالشف �السياسية�باألحزاب�املتعلق�التنظي���القانون ��السياسية�ا��وانب��نظيمب��علق�ما�م��ا، �ومدونة،

�ال��ان�ب�سي���املتعلق�التنظي���والقانون ،�ال��ابية�وا��ماعات�با���ات�املتعلقة�التنظيمية�والقوان�ن،�االنتخابات

�القانون و ،�األموال�غسل�بم�افحة�املتعلق�القانون �املالية���نظيم�ا��وانبب��علق�ما�وم��ا،�ا��قائق�لتق����النيابية

�العامة�للمرافق�املفوض�بالتدب���املتعلق �وا��اص�العام�القطاع�ن�ب�ن�بالشراكة�املتعلق�والقانون ، �والقوان�ن،

�صفقات�امإبر �وأش�ال�شروط�بتحديد�املتعلق�املرسوم�بي��ا�من�التطبيقية�واملراسيم،�باملمتل�ات�بالتصر�ح�املتعلقة

�الدولة �العمومية�للطلبيات�الوطنية�ال��نة�بإحداث�ومراقب��ا�بتدب���ا�املتعلقة�القواعد��عض�وكذا، �واملرسوم،

�الدولة�نفقات�بمراقبة�املتعلق ����بالتعي�ن�املتعلق�التنظي���القانون ��اإلدار�ة�ا��وانب��نظيمب��علق�ما�وم��ا،

�النظام�وتتميم�بتغي���املتعلق�والقانون ،�السلبية�اإلدار�ة�القرارات��عليل�ميةبإلزا�املتعلق�والقانون ،�العليا�املناصب

�اآلمر�ن�مسؤولية�بتحديد�املتعلق�والقانون ،�ا��نائية�باملسطرة�املتعلق�والقانون ،�العمومية�للوظيفة�العام�األسا���

�العمومي�ن�واملحاسب�ن�واملراقب�ن�بالصرف �القانونية�للمعطيات�و�ياإللك���بالتبادل�املتعلق�والقانون ، �والقانون ،

�اإللك��ونية�للتعر�ف�الوطنية�البطاقة�بموجبھ�تحدث�الذي �مشار�ع�ل�شر�مسطرة�بإحداث�املتعلق�واملرسوم،

�والتنظيمية�ال�شر�عية�النصوص �العامة�باملف�شيات�املتعلق�واملرسوم، �تلقي�كيفيات�بتحديد�املتعلق�واملرسوم،

 .ومعا����ا�وت�بع�ا�وش�اي��م���مواق��احا�املرتفق�ن�مالحظات

�ل��سابات�األع���املجلس�وعمل،�الرشوة�من�للوقاية�املركز�ة�ال�يئة�تطو�روع���املستوى�املؤسسا�ي،�فقد�تم�

�ل��سابات�ا���و�ة�واملجالس �الوسيط�مؤسسة�بإحداث�املظالم�وديوان، �اإل�سان���قوق �االس�شاري �واملجلس،

��ساناإل���قوق �الوط���املجلس�بإحداث �الفساد�مل�افحة�الوطنية�ال��نة�إحداث�تم�كما، ،�املنافسة�ومجلس،

�العموميةّ �للطلبات�الوطنية�وال��نة �املالية�ا��رائم�م�افحة����متخصصة�وأقسام، �املعلومات�ملعا��ة�ووحدة،

 املالية.
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�اإلجرا�ي�املستوى �ع���أما �تم �فقد �وتفعيل�ا�ا���امة�مؤسسات�دعم، �كإطار�التدب���حسن�ميثاق�واعتماد،

�املغرب�تص�يف�تحس�ن�ع���العمل�وعة�من�التداب���مجم�اتخاذ�من�خالل،�و�عز�ز�منظومة�محار�ة�الرشوة�مرج��

�القيم�منظومة�وترسيخ،�الفساد�مل�افحة�الوطنية�لالس��اتيجية�األمثل�الت��يل�وضمان،�الفساد�إدراك�مؤشرات���

�عليھ)�واملحافظة�العام�املال�تدب���وحسن�واملواطنة�وال��ا�ة�واملسؤولية�(ا��ر�ة �سرعة�لضمان�آلية�وإرساء،

�ال��ا�ة�مقتضيات�وخرق �بالرشوة�املتعلقة�املواطن�ن�ش�ايات�مع�التفاعل ،�واملحاسبة�الرقابة�مؤسسات�وتقو�ة،

�توصيا��ا�لتفعيل�الالزمة�العناية�وإيالء �االقتصادي�ن�الفاعل�ن�ومختلف�املواطن�ن�عموم�مشاركة�و���يع،

�واالجتماعي� �املد�ي �املجتمع �ومنظمات ��.الفساد�مل�افحة�وط���ميثاق�وضع��عدن �تم �الشراكة�أسس�إرساءكما

�العموميةامل�انخراط�وضمان�ال��ا�ة�منظومة�لتدعيم �تدب���السياسات ��� �خالل�واطن �ا��اصة�الشراكة�من

�اإل�سان���قوق �الوط���جلسامل(�االس�شار�ة�باملجالس �ملصا��ةوا�اإلنصاف��يئة�و، �للقطاع�األع���املجلس�و،

�ومساندة�ودعم،�)والبي���واالجتما���االقتصادي�املجلس�و،�العمومية�للوظيفة�األع���املجلس�و،�البصري �السم��

�وا��قو���االجتما���الطا�ع�ذات�وا��معيات�املنظمات �املنظمات�و�ل�ا��معيات�مختلف�مع�الشراكة�وتنمية،

�الفساد�محار�ة�حقل����ل�عم�ال���املعنو�ة�واأل��اص �حاالت�عن�للتبليغ�مخصص�إلك��و�ي�موقع�إحداث�و،

����األطراف�الدول �مؤتمر��نظيمبحضور�وازن�ع���املستوى�الدو���،�مع�ومركز�التبليغ�عن�جرائم�الفساد�االر�شاء

�الرشيدة�اإلدارة�بادرةم�سؤ وتر ،�وتوصيا��ا�قرارا��ا�مع�املوضو���والتفاعل،�الفساد�مل�افحة�املتحدة�األمم�اتفاقية

�االقتصادية�والتنمية�التعاون �منظمة�ترعا�ا�ال���املبادرة�و��،�إفر�قيا�وشمال�األوسط�الشرق �بدول �التنمية���دمة

OCDE)(�، الفساد.�وم�افحة�ال��ا�ة�لتعز�ز�العر�ية�الشبكة�إ���االنضمامو 

�ال�زالت�،ال��ا�ةلتطو�ر.�فع���صعيد�ورغم��ذه�ا���ود،�فال�زالت�جوانب�عديدة�من��ذا�الورش����حاجة�ل

�املستوى �دون �العمومية�ا��دمة����األخالقية�الثقافة �مقومات�إ���تفتقد�زالت�ال�الفساد�م�افحة�ومؤسسات،

�تحتاج�زالت�ال�العامة�واملشاركة،�ا��ز�ي�واإلسناد�ال�شر�ة�املوارد�ضعف�من��شت�ي�زال�ال�ال��ملان�وعمل،�النجاعة

�املؤسسات����الثقة�إعادة�إ�� �والتجرد�امل�نية�من�ملز�د�تحتاج�زالت�ال�اإلعالم�ووسائل، �زال�ال�ا��اص�والقطاع،

�العقليات��غي���ي�تظر�املعلومة����ا��ق�لقانون �الشامل�الت��يل�زال�ال،�فيةالشفاوع���صعيد��.التأط���إ���يحتاج

�إدماج�زال�ال،�ال�شاركوع���صعيد��شر�فة.�فسةمنا�أية����الشفافية�بأ�مية�ا��ما���الو���وتطو�ر�اآلليات�وتوف��

�القراءة�بضرورة�الفاعل�ن�مختلف�اقتناع�ي�تظر�التنموي �املسار����ال��ابية�واملجاالت�املجتمعية�امل�ونات�مختلف

�العمومية�القرارات�التخاذ�الضرور�ة�للمعطيات�ا��ماعية ،�حدة�ع���فاعل��ل�وإكرا�ات�نظر�وج�ات�واح��ام،

�ومحايدة�متجردة�بصفة�ياراتا���ومناقشة �االل��امات�وتطبيق، �مصداقية�لضمان�اختصاصاتھ�إطار�����ل،

��ال�شاركية.�املنظومة �صعيد �ع�� �فاملساءلةأما �أفضل�ت�سيق�إ���تحتاج�الرقابة�مؤسسات�زالت�ال، �تحتاج�كما،

�و ال�شر �املوارد�ضعف�تجاوز �إ���املالية�املحاكم ���ا، �املد�� �ا��سابات �وعدد �املبلغة�القرارات�ةضآل�ة �ومحدودية،

�املرصودة�املخالفات�ملستوى �تر���ال�ال���ا��نائية�املتا�عات �املساءلة�خارج�القضا�ي�ا���از�زال�وال، �من��عا�يو ،

 .فعاليةالو �داءاأل و �كفاءةال�تطو�ر�ضرورةو ،�واال�غالق،�االستقاللية�يةمحدود
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�م�وانطالقا �ا��زب �فسيحرص �سبق، �اما �مف�وم �تكر�س �دولة�ع�� �مبادئ �ترتكز�ع�� �كثقافة �ا��يدة ���امة

�حد� �لوضع �ا��ميع، �خدمة ��� �اإلدارة ���عل �وكمحرك �واالجتماعية، �االقتصادية �للتنمية �وكرافعة �والقانون، ا��ق

�وفساد �ر�ع �من �عنھ �ي�تج �ما �مع �السلطة، �استعمال ��� �والتعسف �الشطط �ولألساليب ،� كرافعة�تطو�ر�ا���امة

 رات�اإلنجاز.ل�سر�ع�اإلصالح�ورفع�قد

 اإلجراءات:

 �ذه�الرافعة���:واإلجراءات�املرتبطة��مختلف�األ�داف��يمكن�ت��يصولبلوغ�ذلك،�

 :استكمال�تأ�يل�ال��سانة�القانونية�وتفعيل�ا،�وترسيخ�منظومة�قيم�محار�ة�الفساد

�ت �استكمال �ع�� �والتنمية �العدالة �يركز�حزب �املجال، ��ذا ��� �املؤشرات �ملسار�تحي�ن �ال��سانة�تطو�را أ�يل

�املستوى� �ع�� �ا��يدة �ا���امة �آليات �وتفعيل �و�عز�ز�قدرا��ا، �ا���امة �مؤسسات �أداء �وتجو�د �وتفعيل�ا، القانونية

 ولبلوغ�ذلك�نق��ح�ما�ي��:�.�عز�ز�دور�املجتمع�املد�ي�����ذا�املجالو امليدا�ي،�

لدراسة�القبلية�ألثر�وجدوى�مشار�ع�الس�ر�ع���حسن�ت��يل�القوان�ن�املرتبطة�با���امة،�من�خالل�مأسسة�ا •
 �؛ومق��حات�القوان�ن�واملشار�ع�العمومية

 إصدار�النصوص�التنظيمية�الالزمة�لتفعيل�مختلف�القوان�ن�ذات�الصلة؛ •
 �؛ت�بع�األثر�الفع���للقوان�ن�الصادرة�ومدى�اس�يفا��ا�للغاية�ال���شرعت�من�أجل�ا •
 ؛ول�ا�ع���أرض�الواقعتحي�ن�ال��سانة�القانونية�ع���ضوء�تقييم�مفع •
�الشامل • �وت�الت��يل �املعلومة ��� �ا��ق �طو�ر�لقانون �و اآلليات �ا��ما�� �الشفافيةالو�� نافسة�وامل�بأ�مية

 �؛شر�فةال
 �؛االرت�از�ع���املرجعيات�الدي�ية�والوطنية�ل��سيخ�منظومة�قيم�محار�ة�الفساد •
بتخصيص�املوارد�الالزمة�ل�ا،�وإرساء�نظام�فعال��ضمان�الت��يل�األمثل�لالس��اتيجية�الوطنية�ملحار�ة�الفساد •

 ؛وإرساء�آلية�لضمان�سرعة�التفاعل�مع�ش�ايات�املواطن�ن�من�ش���مظا�ر�الفساد�،للت�بع�والتقييم
تطو�ر�املوارد�املالية�املتاحة�لتنظيمات�املجتمع�املد�ي،�وتفعيل�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ال�ادفة�إ��� •

 .مواطن�ن�وجمعيات�املجتمع�املد�ي����تدب���الشأن�العامضمان�مشاركة�فعالة�لل
 إدراج�مواضيع�ا���امة�ومحار�ة�الفساد����ال��نامج�التعلي�������ل�مراحل�التعليم. •

 

 �والتقائية�السياسات�العمومية�تطو�ر�نجاعة

�والت �تطو�ر�نجاعة �إن �أن �شأنھ �من �العمومية �السياسات �يقائية �من �مجموعة �ر�ح �من �بالدنا ��سبة�مكن ��� النقط
 ولبلوغ��ذا�ال�دف،�وجب�اتخاذ�اإلجراءات�التالية:�نتاجية�جراء�الوضع�ا��ا��.�النمو،�نظرا�لل�در�ا��اصل����اإل 

 �؛اعتماد�التخطيط�االس��اتي���الشامل�واملندمج����تدب���العمل�ا���ومي •
 مأسسة�التقييم����تدب���االس��اتيجيات�القطاعية؛ •
 ت�بع�وتقييم�ال��نامج�ا���ومي�لدى�رئاسة�ا���ومة؛�إصدار�مرسوم�مأسسة�وحدة •
 إحداث�الو�الة�الوطنية�لتقييم�السياسات�العمومية؛ •
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�اإلجرا�ي�املستوى �ع���أما �تم �فقد �وتفعيل�ا�ا���امة�مؤسسات�دعم، �كإطار�التدب���حسن�ميثاق�واعتماد،

�املغرب�تص�يف�تحس�ن�ع���العمل�وعة�من�التداب���مجم�اتخاذ�من�خالل،�و�عز�ز�منظومة�محار�ة�الرشوة�مرج��

�القيم�منظومة�وترسيخ،�الفساد�مل�افحة�الوطنية�لالس��اتيجية�األمثل�الت��يل�وضمان،�الفساد�إدراك�مؤشرات���

�عليھ)�واملحافظة�العام�املال�تدب���وحسن�واملواطنة�وال��ا�ة�واملسؤولية�(ا��ر�ة �سرعة�لضمان�آلية�وإرساء،

�ال��ا�ة�مقتضيات�وخرق �بالرشوة�املتعلقة�املواطن�ن�ش�ايات�مع�التفاعل ،�واملحاسبة�الرقابة�مؤسسات�وتقو�ة،

�توصيا��ا�لتفعيل�الالزمة�العناية�وإيالء �االقتصادي�ن�الفاعل�ن�ومختلف�املواطن�ن�عموم�مشاركة�و���يع،

�واالجتماعي� �املد�ي �املجتمع �ومنظمات ��.الفساد�مل�افحة�وط���ميثاق�وضع��عدن �تم �الشراكة�أسس�إرساءكما

�العموميةامل�انخراط�وضمان�ال��ا�ة�منظومة�لتدعيم �تدب���السياسات ��� �خالل�واطن �ا��اصة�الشراكة�من

�اإل�سان���قوق �الوط���جلسامل(�االس�شار�ة�باملجالس �ملصا��ةوا�اإلنصاف��يئة�و، �للقطاع�األع���املجلس�و،

�ومساندة�ودعم،�)والبي���واالجتما���االقتصادي�املجلس�و،�العمومية�للوظيفة�األع���املجلس�و،�البصري �السم��

�وا��قو���االجتما���الطا�ع�ذات�وا��معيات�املنظمات �املنظمات�و�ل�ا��معيات�مختلف�مع�الشراكة�وتنمية،

�الفساد�محار�ة�حقل����ل�عم�ال���املعنو�ة�واأل��اص �حاالت�عن�للتبليغ�مخصص�إلك��و�ي�موقع�إحداث�و،

����األطراف�الدول �مؤتمر��نظيمبحضور�وازن�ع���املستوى�الدو���،�مع�ومركز�التبليغ�عن�جرائم�الفساد�االر�شاء

�الرشيدة�اإلدارة�بادرةم�سؤ وتر ،�وتوصيا��ا�قرارا��ا�مع�املوضو���والتفاعل،�الفساد�مل�افحة�املتحدة�األمم�اتفاقية

�االقتصادية�والتنمية�التعاون �منظمة�ترعا�ا�ال���املبادرة�و��،�إفر�قيا�وشمال�األوسط�الشرق �بدول �التنمية���دمة

OCDE)(�، الفساد.�وم�افحة�ال��ا�ة�لتعز�ز�العر�ية�الشبكة�إ���االنضمامو 

�ال�زالت�،ال��ا�ةلتطو�ر.�فع���صعيد�ورغم��ذه�ا���ود،�فال�زالت�جوانب�عديدة�من��ذا�الورش����حاجة�ل

�املستوى �دون �العمومية�ا��دمة����األخالقية�الثقافة �مقومات�إ���تفتقد�زالت�ال�الفساد�م�افحة�ومؤسسات،

�تحتاج�زالت�ال�العامة�واملشاركة،�ا��ز�ي�واإلسناد�ال�شر�ة�املوارد�ضعف�من��شت�ي�زال�ال�ال��ملان�وعمل،�النجاعة

�املؤسسات����الثقة�إعادة�إ�� �والتجرد�امل�نية�من�ملز�د�تحتاج�زالت�ال�اإلعالم�ووسائل، �زال�ال�ا��اص�والقطاع،

�العقليات��غي���ي�تظر�املعلومة����ا��ق�لقانون �الشامل�الت��يل�زال�ال،�فيةالشفاوع���صعيد��.التأط���إ���يحتاج

�إدماج�زال�ال،�ال�شاركوع���صعيد��شر�فة.�فسةمنا�أية����الشفافية�بأ�مية�ا��ما���الو���وتطو�ر�اآلليات�وتوف��

�القراءة�بضرورة�الفاعل�ن�مختلف�اقتناع�ي�تظر�التنموي �املسار����ال��ابية�واملجاالت�املجتمعية�امل�ونات�مختلف

�العمومية�القرارات�التخاذ�الضرور�ة�للمعطيات�ا��ماعية ،�حدة�ع���فاعل��ل�وإكرا�ات�نظر�وج�ات�واح��ام،

�ومحايدة�متجردة�بصفة�ياراتا���ومناقشة �االل��امات�وتطبيق، �مصداقية�لضمان�اختصاصاتھ�إطار�����ل،

��ال�شاركية.�املنظومة �صعيد �ع�� �فاملساءلةأما �أفضل�ت�سيق�إ���تحتاج�الرقابة�مؤسسات�زالت�ال، �تحتاج�كما،

�و ال�شر �املوارد�ضعف�تجاوز �إ���املالية�املحاكم ���ا، �املد�� �ا��سابات �وعدد �املبلغة�القرارات�ةضآل�ة �ومحدودية،

�املرصودة�املخالفات�ملستوى �تر���ال�ال���ا��نائية�املتا�عات �املساءلة�خارج�القضا�ي�ا���از�زال�وال، �من��عا�يو ،

 .فعاليةالو �داءاأل و �كفاءةال�تطو�ر�ضرورةو ،�واال�غالق،�االستقاللية�يةمحدود
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و�و�ما�يتطلب�مز�دا�من�العمل�من��صات�والت�امل����الفعل�والتدخل.�أساس�ن��ما�التمايز����الوظائف�واالختصا

�يتعلق�بممارسة�املراقبة� أجل�تكر�س�مبادئ�التدب���ا��ر�والديمقراطية�املحلية،�واح��ام�مقتضيات�الدستور�فيما

 نا�نق��ح:وعليھ�فإن�اإلدار�ة،�و�سر�ع�وت��ة�الالتمركز�اإلداري،�بالتوازي�مع��عز�ز�ب�يات�وقدرات�ا���ات.

مراجعة�القوان�ن�التنظيمية�املتعلقة���ا�من�خالل�تفعيل�االختصاصات�الذاتية�ل��ماعات�ال��ابية،��سر�ع� •
�ل���ات� �بال�سبة �واملندمجة �املستدامة �التنمية �مجال ��� �وخاصة �أدوار�ا، �أك���من �يوسع �الذي بالش�ل

 وتمكي��ا�من�اإلم�انات�الالزمة�تبعا�لذلك.
 قود�برامج�ب�ن�الدولة�وجميع�ا���ات�لتفعيل�برامج�التنمية�ا���و�ة�وتحيي��ا؛ا��رص�ع���توقيع�ع •
�بالتأ�يل�ال��ا�ي�املحدث� • �ا��اص �الصندوق �خالل �ل���ات�من �واالجتما�� �للتأ�يل�ال��ا�ي �شطر�ثان إطالق

 الدستور؛��بمقت��
 ز�ارة�ا���ومة�ل���ات.�جبرنام�تكر�س •

 

 منظومة�العدالةإصالح��سر�ع�

.�وإنجاز�ح�ومت�ن�وإرادة�ملكالة�ورشا�م�يكال�جسد�مطلب�شعب�العد�والشامل�ملنظومةاالصالح�العميق��عت���ورش�
�وتحقيق�وعصرنتھ�وتخليقھالقضاء��وترسيخ�استقاللوقد��انت�من�ب�ن�أ�دافھ�دعم�استقاللية�السلطة�القضائية�

جعة�وحديثة����خدمة�املتقاض�ن،�وتكر�س�تحديث�االدارة�القضائية���عل�ا�إدارة�عصر�ة�وناكذا�و �،فعاليتھ�ونجاعتھ
�وقد�واصلت�ا���ومة�ا��الية�واالجتماعيةاألمن�القانو�ي�والقضا�ي�وتحف���االس�ثمار�لتحقيق�التنمية�االقتصادية� .

 استكمال�ت��يل��ذا�الورش�من�خالل�العمل�ع��:
�القضائيةاستقالل�ا�توطيد-1 ��،لسلطة �دستور�ا �مبدأ �كب�������قانونية�وحقيقةالذي�أض�� ��ش�ل �التقدم �تم حيث

� ��اإلطار استكمال ��والتنظي��القانو�ي �السلطة��االستقاللية،ل�ذه �اختصاصات �بنقل �املتعلق �القانون �آخر�ا �ان
�تمتيع� �تم �كما �العامة. �للنيابة �رئ�سا �بصفتھ �النقض �محكمة �لدى �للملك �العام �إ���الوكيل �بالعدل �امل�لفة ا���ومية

تحدي�أمام�استقاللية�السلطة�القضائية��و��ولعل�أ�مل�املادي�وال�شري�واللوجس�ي�ي.��ذه�السلطة�بوسائل�االشتغا
 .وتواز��االسلط��و��ن�با��التعاون�بي��ا��وتحدي��عز�ز تحدي�تكر�س�ثقة�املواطن�����ذه�االستقاللية،�

 
يق����بتغي����10-16رقم��ال�شر����مراجعات�شملت�القانون �اإلطار ال�شر���:�لقد�عرف��اإلطار ���تطو�ر��االستمرار -2

� �والقانون �الشر��، �الطب �م�ام �ممارسة �ب�نظيم �املتعلق �والقانون �ا��نا�ي، �القانون �مجموعة املتعلق��95-17وتتميم
�دستور�ة� ��عدم �بالدفع �املتعلق �والقانون �القضا�ي، �بالتنظيم �املتعلق �والقانون �االتفاقية، �والوساطة بالتحكيم

 القوان�ن.
ب�لتعز�ز��ذا�الورش����العمل�ع���مراجعة�مختلف�القوان�ن�املرتبطة�بالقطاع،�وم��ا�أساسا:�وتتج���مق��حات�ا��ز 

�للم�ن� �املنظمة �القوان�ن �القضائية، �للشؤون �العامة �املف�شية �املسطرة�ا��نائية، �املدنية، �املسطرة �ا��نا�ي، القانون
ال�الوسائط�االلك��ونية����اإلجراءات�القضائية،�القضائية.�كما�يق��ح�ا��زب�اإلسراع�بإخراج�القانون�املتعلق�باستعم

 وكذا�اإلسراع�بالتأط���القانو�ي�للمحاكمة�عن��عد.
 

�االتجاه�ع���مشروع�يروم�إقامة�إدارة��-3 �لقد�اشتغلت�ا���ومة�ا��الية�����ذا تأ�يل�و�تحديث�االدارة�القضائية:
��وإرساء�مقومات�املحكمة�الرقمية�و�الرفع�من�مستوى�قضائية�اح��افية�مؤ�لة�قائمة�ع���الالتمركز�اإلداري�و�املا�
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 الوزار�ة�كآليات�لت�سيق�وضمان�االلتقائية؛-العمل�ع���الرفع�من�نجاعة�ال��ان�ب�ن •
 �؛حقيقية�صاديةإرساء�آليات�خاصة�لت�بع�وضبط�تدب���املشار�ع�الك��ى�وتقييم�نجاع��ا�إلرساء�ح�امة�اقت� •
 .تجميع�السياسات�االجتماعية����منظومة�موحدة�ومندمجة�ل���امة •
 

 :إصالح�اإلدارة�ومواصلة�إصالح�املالية�العمومية�

قيم�وممارسات�ا���امة����مختلف�األسالك��كلإلدارة�لتملمباشرة�إصالح�شامل�وعميق�نرى�أنھ�من�الضروري�

 وعليھ�نق��ح�ما�ي��:�ة�كمدخل�إلصالح�الدولة.�اإلدار�ة،�ومواصلة�إصالح�املالية�العمومي

،�وتفعيل�التمثيليات�اإلداري �ز لالتمركمواكبة�تنفيذ�مضام�ن�امليثاق�الوط���ب�املتعلقة�طر�قالتحي�ن�خارطة� •
 املش��كة�بن�ا���ات،�وإصدار�جميع�النصوص�التنظيمية�ال���تمكن�من�تفعيل�اإلصالح؛

 تحي�ن�ا��طة�الوطنية�إلصالح�اإلدارة؛ •
• � �إصدار �العمومية �املرافق �مضامينو ميثاق �لتفعيل �طر�ق �خارطة �التنظيمية�ھإعداد �التداب�� �تتضمن

 الضرور�ة؛
• � ��تفعيلمواصلة �رقم �واملساطر�اإلدار�ة�55.19القانون �اإلجراءات �بت�سيط �املتعلق �ال��نة �وإرساء الوطنية�،

 ؛لت�سيط�املساطر�واإلجراءات�اإلدار�ة
• � �تلقي �منظومة �تطو�ر �وتظلما��ممعا��ة �واق��احا��م �املرتفق�ن �مالحظات �وت�بع �و ، �جميع��عز�ز انخراط

 �؛القطاعات�الوزار�ة
 ؛قانون�يتعلق�باإلدارة�الرقمية�اعتماد •
 ���اإلدارات�العمومية؛�تاعتماد�مدونة�األخالقيا •
 اعتماد�ا���امة�اإللك��ونية����مختلف�مجاالت�اإلدارة؛ •
 ��مختلف�القطاعات؛اعتماد�التدب���املب���ع���النتائج�� •
 مراجعة�نظام�ح�امة�ا��دمات�العمومية؛ •
 �؛مواصلة�إصالح�املالية�العمومية�من�خالل�التفعيل�الشامل�للقانون�التنظي���لقانون�املالية •
خالل�االنتقال�ال��ا�ي�ملسك�املحاسبة�العامة��املالية�منتطو�ر�املنظومة�القانونية�املتعلقة�با���امة�والرقابة� •

 ؛قائمة�ع���مبدأ�إثبات�ا��قوق�واالل��اماتللدولة�ال
 �؛ترشيد�النفقات�اإلدار�ة •
��داركت� • �ال�شر�ة �املوارد �املاليةباضعف ��؛ملحاكم �من �للتمكن ���ا، �املد�� �ا��سابات �عدد�دةوز�اتطو�ر�عدد

 .القرارات�املبلغة،�والت�سيق����املتا�عات�ا��نائية�ل�����ملستوى�املخالفات�املرصودة
� 

 :ا���و�ة�كرافعة�لتحديث��يا�ل�الدولة�وتحس�ن�ا���امة�ال��ابية��سر�ع�ورش

�خالل� �من �وذلك �العامة، �ا���امة �منظومة �وإصالح �الدولة ��يا�ل �مدخال�لتحديث �املتقدمة �ا���و�ة �ش�ل

ع����مراجعة�توز�ع�األدوار�ب�ن�املركز�واملجال،�فاألول�يتم�ع���صعيده�تحديد�االختيارات�االس��اتيجية،�والثا�ي�يتم

صعيده�بلورة�وإنجاز��ل�ما�لھ�طا�ع�تنموي�وتدب��ي�إجرا�ي،�طبقا�ملبدأ�التفر�ع�الوارد����الدستور.�و�و�ما�يقت����

�بضابط�ن� �واملنتخب�ن �اإلدارة �ب�ن �وتأط���العالقة �الالتمركز�اإلداري، �و�عميق �بتفعيل �ال��ابية �ا��ماعات �دور إسناد
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و�و�ما�يتطلب�مز�دا�من�العمل�من��صات�والت�امل����الفعل�والتدخل.�أساس�ن��ما�التمايز����الوظائف�واالختصا

�يتعلق�بممارسة�املراقبة� أجل�تكر�س�مبادئ�التدب���ا��ر�والديمقراطية�املحلية،�واح��ام�مقتضيات�الدستور�فيما

 نا�نق��ح:وعليھ�فإن�اإلدار�ة،�و�سر�ع�وت��ة�الالتمركز�اإلداري،�بالتوازي�مع��عز�ز�ب�يات�وقدرات�ا���ات.

مراجعة�القوان�ن�التنظيمية�املتعلقة���ا�من�خالل�تفعيل�االختصاصات�الذاتية�ل��ماعات�ال��ابية،��سر�ع� •
�ل���ات� �بال�سبة �واملندمجة �املستدامة �التنمية �مجال ��� �وخاصة �أدوار�ا، �أك���من �يوسع �الذي بالش�ل

 وتمكي��ا�من�اإلم�انات�الالزمة�تبعا�لذلك.
 قود�برامج�ب�ن�الدولة�وجميع�ا���ات�لتفعيل�برامج�التنمية�ا���و�ة�وتحيي��ا؛ا��رص�ع���توقيع�ع •
�بالتأ�يل�ال��ا�ي�املحدث� • �ا��اص �الصندوق �خالل �ل���ات�من �واالجتما�� �للتأ�يل�ال��ا�ي �شطر�ثان إطالق

 الدستور؛��بمقت��
 ز�ارة�ا���ومة�ل���ات.�جبرنام�تكر�س •

 

 منظومة�العدالةإصالح��سر�ع�

.�وإنجاز�ح�ومت�ن�وإرادة�ملكالة�ورشا�م�يكال�جسد�مطلب�شعب�العد�والشامل�ملنظومةاالصالح�العميق��عت���ورش�
�وتحقيق�وعصرنتھ�وتخليقھالقضاء��وترسيخ�استقاللوقد��انت�من�ب�ن�أ�دافھ�دعم�استقاللية�السلطة�القضائية�

جعة�وحديثة����خدمة�املتقاض�ن،�وتكر�س�تحديث�االدارة�القضائية���عل�ا�إدارة�عصر�ة�وناكذا�و �،فعاليتھ�ونجاعتھ
�وقد�واصلت�ا���ومة�ا��الية�واالجتماعيةاألمن�القانو�ي�والقضا�ي�وتحف���االس�ثمار�لتحقيق�التنمية�االقتصادية� .

 استكمال�ت��يل��ذا�الورش�من�خالل�العمل�ع��:
�القضائيةاستقالل�ا�توطيد-1 ��،لسلطة �دستور�ا �مبدأ �كب�������قانونية�وحقيقةالذي�أض�� ��ش�ل �التقدم �تم حيث

� ��اإلطار استكمال ��والتنظي��القانو�ي �السلطة��االستقاللية،ل�ذه �اختصاصات �بنقل �املتعلق �القانون �آخر�ا �ان
�تمتيع� �تم �كما �العامة. �للنيابة �رئ�سا �بصفتھ �النقض �محكمة �لدى �للملك �العام �إ���الوكيل �بالعدل �امل�لفة ا���ومية

تحدي�أمام�استقاللية�السلطة�القضائية��و��ولعل�أ�مل�املادي�وال�شري�واللوجس�ي�ي.��ذه�السلطة�بوسائل�االشتغا
 .وتواز��االسلط��و��ن�با��التعاون�بي��ا��وتحدي��عز�ز تحدي�تكر�س�ثقة�املواطن�����ذه�االستقاللية،�

 
يق����بتغي����10-16رقم��ال�شر����مراجعات�شملت�القانون �اإلطار ال�شر���:�لقد�عرف��اإلطار ���تطو�ر��االستمرار -2

� �والقانون �الشر��، �الطب �م�ام �ممارسة �ب�نظيم �املتعلق �والقانون �ا��نا�ي، �القانون �مجموعة املتعلق��95-17وتتميم
�دستور�ة� ��عدم �بالدفع �املتعلق �والقانون �القضا�ي، �بالتنظيم �املتعلق �والقانون �االتفاقية، �والوساطة بالتحكيم

 القوان�ن.
ب�لتعز�ز��ذا�الورش����العمل�ع���مراجعة�مختلف�القوان�ن�املرتبطة�بالقطاع،�وم��ا�أساسا:�وتتج���مق��حات�ا��ز 

�للم�ن� �املنظمة �القوان�ن �القضائية، �للشؤون �العامة �املف�شية �املسطرة�ا��نائية، �املدنية، �املسطرة �ا��نا�ي، القانون
ال�الوسائط�االلك��ونية����اإلجراءات�القضائية،�القضائية.�كما�يق��ح�ا��زب�اإلسراع�بإخراج�القانون�املتعلق�باستعم

 وكذا�اإلسراع�بالتأط���القانو�ي�للمحاكمة�عن��عد.
 

�االتجاه�ع���مشروع�يروم�إقامة�إدارة��-3 �لقد�اشتغلت�ا���ومة�ا��الية�����ذا تأ�يل�و�تحديث�االدارة�القضائية:
��وإرساء�مقومات�املحكمة�الرقمية�و�الرفع�من�مستوى�قضائية�اح��افية�مؤ�لة�قائمة�ع���الالتمركز�اإلداري�و�املا�
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 الوزار�ة�كآليات�لت�سيق�وضمان�االلتقائية؛-العمل�ع���الرفع�من�نجاعة�ال��ان�ب�ن •
 �؛حقيقية�صاديةإرساء�آليات�خاصة�لت�بع�وضبط�تدب���املشار�ع�الك��ى�وتقييم�نجاع��ا�إلرساء�ح�امة�اقت� •
 .تجميع�السياسات�االجتماعية����منظومة�موحدة�ومندمجة�ل���امة •
 

 :إصالح�اإلدارة�ومواصلة�إصالح�املالية�العمومية�

قيم�وممارسات�ا���امة����مختلف�األسالك��كلإلدارة�لتملمباشرة�إصالح�شامل�وعميق�نرى�أنھ�من�الضروري�

 وعليھ�نق��ح�ما�ي��:�ة�كمدخل�إلصالح�الدولة.�اإلدار�ة،�ومواصلة�إصالح�املالية�العمومي

،�وتفعيل�التمثيليات�اإلداري �ز لالتمركمواكبة�تنفيذ�مضام�ن�امليثاق�الوط���ب�املتعلقة�طر�قالتحي�ن�خارطة� •
 املش��كة�بن�ا���ات،�وإصدار�جميع�النصوص�التنظيمية�ال���تمكن�من�تفعيل�اإلصالح؛

 تحي�ن�ا��طة�الوطنية�إلصالح�اإلدارة؛ •
• � �إصدار �العمومية �املرافق �مضامينو ميثاق �لتفعيل �طر�ق �خارطة �التنظيمية�ھإعداد �التداب�� �تتضمن

 الضرور�ة؛
• � ��تفعيلمواصلة �رقم �واملساطر�اإلدار�ة�55.19القانون �اإلجراءات �بت�سيط �املتعلق �ال��نة �وإرساء الوطنية�،

 ؛لت�سيط�املساطر�واإلجراءات�اإلدار�ة
• � �تلقي �منظومة �تطو�ر �وتظلما��ممعا��ة �واق��احا��م �املرتفق�ن �مالحظات �وت�بع �و ، �جميع��عز�ز انخراط

 �؛القطاعات�الوزار�ة
 ؛قانون�يتعلق�باإلدارة�الرقمية�اعتماد •
 ���اإلدارات�العمومية؛�تاعتماد�مدونة�األخالقيا •
 اعتماد�ا���امة�اإللك��ونية����مختلف�مجاالت�اإلدارة؛ •
 ��مختلف�القطاعات؛اعتماد�التدب���املب���ع���النتائج�� •
 مراجعة�نظام�ح�امة�ا��دمات�العمومية؛ •
 �؛مواصلة�إصالح�املالية�العمومية�من�خالل�التفعيل�الشامل�للقانون�التنظي���لقانون�املالية •
خالل�االنتقال�ال��ا�ي�ملسك�املحاسبة�العامة��املالية�منتطو�ر�املنظومة�القانونية�املتعلقة�با���امة�والرقابة� •

 ؛قائمة�ع���مبدأ�إثبات�ا��قوق�واالل��اماتللدولة�ال
 �؛ترشيد�النفقات�اإلدار�ة •
��داركت� • �ال�شر�ة �املوارد �املاليةباضعف ��؛ملحاكم �من �للتمكن ���ا، �املد�� �ا��سابات �عدد�دةوز�اتطو�ر�عدد

 .القرارات�املبلغة،�والت�سيق����املتا�عات�ا��نائية�ل�����ملستوى�املخالفات�املرصودة
� 

 :ا���و�ة�كرافعة�لتحديث��يا�ل�الدولة�وتحس�ن�ا���امة�ال��ابية��سر�ع�ورش

�خالل� �من �وذلك �العامة، �ا���امة �منظومة �وإصالح �الدولة ��يا�ل �مدخال�لتحديث �املتقدمة �ا���و�ة �ش�ل

ع����مراجعة�توز�ع�األدوار�ب�ن�املركز�واملجال،�فاألول�يتم�ع���صعيده�تحديد�االختيارات�االس��اتيجية،�والثا�ي�يتم

صعيده�بلورة�وإنجاز��ل�ما�لھ�طا�ع�تنموي�وتدب��ي�إجرا�ي،�طبقا�ملبدأ�التفر�ع�الوارد����الدستور.�و�و�ما�يقت����

�بضابط�ن� �واملنتخب�ن �اإلدارة �ب�ن �وتأط���العالقة �الالتمركز�اإلداري، �و�عميق �بتفعيل �ال��ابية �ا��ماعات �دور إسناد
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حوسبة�الب�ية�التحتية�للمحاكم،�مع�االنفتاح�ع���املحيط�ا��ار���و��عز�ز�التواصل�مع�املواطن،�و�ذلك�من�خالل�
�القرار�القضا�يإ �و�صناعة �تدب���القضايا �و جراءات �العدالة، �مجال ��� �الفاعل�ن �ب�ن �للمعلومات �الالمادي ،�التداول
ية�القادرة�ع���،�وتوف���الب�ية�التحتية�املعلوماتتطو�ر�ا��دمات�ع���ا��ط�لفائدة�املواطن�ن�و�الفاعل�ن�االقتصادي�نو 

�و�حفظ �و �تخز�ن �االضطراد، ��� �امل��ايدة �و�استمرار�ااملعطيات �ا��دمات �ا�سيابية �األمن�ضمان �و�توف���ضمانات ،
 نظمة�و�املعطيات.املعلوما�ي�لأل 

�الورش�لتحقيق����ملنظومة�العدالةالرق�التحول -4 �لقد�اعتمد��ذا تحقيق�عدالة�"القضاء�الذ�ي"�الذي���دف�إ���:
والرفع�،�ساسية�للمرتفق�نيكرس�اح��ام�ا��قوق�األ مرفقا�قضا�ي�الرفق�،�وجعل�املوم�سرة�وفعالة�ومتواصلةم�سطة�

�و�سر�ع�العمليةع���اتخاذ�القرار�ا�املساعدة�،�وكذوالقضا�ي�للمرتفق�نالقانو�ي��وتحقيق�األمنء�املحاكم�من�جودة�أدا
سالفة�الذكر�وإعادة�الت�سيق�وراش�ت��يل�األ و�ق��ح�ا��زب�لتعز�ز�ح�امة��ذا�الورش�الرق���االستمرار�����القضائية.

�القطاعات� �ومختلف �القضاء �ب�ن �الت�سيق �وكذا �ا��ديثة، �التكنولوجيات �لتطو�ر�و�عميم �الفاعل�ن �مختلف ب�ن
�األ  �ما���ومية �وغ���ا �لألح�ام �وت�س���الولوج �املعلومات �لتبادل �خرى �يق��ح �كما �القضائية، �القرارات �ع���ن العمل

 التقعيد�القانو�ي�الستعمال�الوسائل�التكنولوجية�داخل�منظومة�العدالة.
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 الرق���التحول تملك�آليات�ووسائل��الرافعة�الثانية:
 

�االقتصاد�وتحس�ن�واملقاولة�العمومية�اإلدارة�أداء�تجو�د����أسا����دور �واالتصال�اإلعالم�لتكنولوجيا�أصبح

،�ال�شر�ة�للتنمية�قاطرة�التكنولوجيات���عل�فرصة�للمغرب�بال�سبة�الرق���اإلقالع�و�ش�ل�املواطن.�ع�شو 

�بتوفر�إال�الرق���اإلقالع��ستقيم�وال�للشباب.�عمل�مناصب�آالف�وخلق�إضا���خام�داخ���ناتج�لتوف���ورافعة

مما�يرفع�م�سوب�الثقة�لدى�املواطن�ن�والشر�ات��،املستو�ات�مختلف����ا��يدة�وا���امة�الالزمة�السياسية�ادةاإلر 

تكنولوجيا�االتصاالت����عل» 2020الرق����مخطط�املغرب«اعتماد�ع����2016وقد�حرص�املغرب�منذ��واملس�ثمر�ن.

القيمة�املضافة،�و�عمل�املغرب�حاليا�ع���تنفيذ�املشار�ع����خدمة�التنمية�ال�شر�ة�والرفع�من�املردودية�واإلنتاجية�و 

�ا��دمة� �صندوق �تمو�ل �من �االستفادة �لشروط �واملستوفية �الرق�� �بالتحول �املرتبطة �الطر�ق �خارطة ��� املدرجة

�للمواصالت. �املتغ��ات��األساسية �مواكبة �من �لتتمكن �الرقمية" �التنمية �"و�الة �إ�شاء �تم �األ�داف ��ده ولتحقيق

�ا��امس�الرقم �وا��يل �االصطنا�� �الذ�اء �قبيل �من �بالقطاع �املرتبطة �التكنولوجية �املتغ��ات �وكذلك �العاملية، ية

 �.4.0سلة�الكتل�والثورة�الصناعية�والبيانات�ال��مة�وا��وسبة�ال��ابية�وسل

 واأل�داف:��الرؤ�ة
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�تطو�ر�خالل�من�،الرق���املجال�ح�امة�تجو�د�ع���ل�عملرئ�س�ا���ومة�تا�عة��رقمية�شرف�عليھ���نة�عليا��رق��
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حوسبة�الب�ية�التحتية�للمحاكم،�مع�االنفتاح�ع���املحيط�ا��ار���و��عز�ز�التواصل�مع�املواطن،�و�ذلك�من�خالل�
�القرار�القضا�يإ �و�صناعة �تدب���القضايا �و جراءات �العدالة، �مجال ��� �الفاعل�ن �ب�ن �للمعلومات �الالمادي ،�التداول
ية�القادرة�ع���،�وتوف���الب�ية�التحتية�املعلوماتتطو�ر�ا��دمات�ع���ا��ط�لفائدة�املواطن�ن�و�الفاعل�ن�االقتصادي�نو 

�و�حفظ �و �تخز�ن �االضطراد، ��� �امل��ايدة �و�استمرار�ااملعطيات �ا��دمات �ا�سيابية �األمن�ضمان �و�توف���ضمانات ،
 نظمة�و�املعطيات.املعلوما�ي�لأل 

�الورش�لتحقيق����ملنظومة�العدالةالرق�التحول -4 �لقد�اعتمد��ذا تحقيق�عدالة�"القضاء�الذ�ي"�الذي���دف�إ���:
والرفع�،�ساسية�للمرتفق�نيكرس�اح��ام�ا��قوق�األ مرفقا�قضا�ي�الرفق�،�وجعل�املوم�سرة�وفعالة�ومتواصلةم�سطة�

�و�سر�ع�العمليةع���اتخاذ�القرار�ا�املساعدة�،�وكذوالقضا�ي�للمرتفق�نالقانو�ي��وتحقيق�األمنء�املحاكم�من�جودة�أدا
سالفة�الذكر�وإعادة�الت�سيق�وراش�ت��يل�األ و�ق��ح�ا��زب�لتعز�ز�ح�امة��ذا�الورش�الرق���االستمرار�����القضائية.

�القطاعات� �ومختلف �القضاء �ب�ن �الت�سيق �وكذا �ا��ديثة، �التكنولوجيات �لتطو�ر�و�عميم �الفاعل�ن �مختلف ب�ن
�األ  �ما���ومية �وغ���ا �لألح�ام �وت�س���الولوج �املعلومات �لتبادل �خرى �يق��ح �كما �القضائية، �القرارات �ع���ن العمل

 التقعيد�القانو�ي�الستعمال�الوسائل�التكنولوجية�داخل�منظومة�العدالة.
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• � ��� �الوطنية �األفضلية �الرقميةا��لو �ابت�ار ترسيخ �قابلة��،ل �مبتكرة �برمجيات �تطو�ر �مبادرات و���يع
 ؛للتصدير�لألسواق�العر�ية�واإلفر�قية�والعاملية

�ع�� • �املبادرات��ةاستقاللي�ضمان�العمل �و���يع �تثم�ن �خالل �من �البيانات �وسيادة �الرقمية �التحتية الب��
 �؛سواء��انت�من�القطاع�ا��اص�أو�القطاع�العام�،الوطنية

 .ئة�التنظيمية�ل�سر�ع�تطو�ر�التكنولوجيا�املاليةتحس�ن�الب� •

 :تأم�ن�نظم�املعلومات

 ؛الثقة�الرقمية�واألمن�الرق������اح��ام�تام�ودون�خرق�ل��ياة�ال��صية�وطيدت� •
 ؛إرساء�اإلطار�القانو�ي�للتنمية�الرقمية�وتفعيل�القوان�ن�املتعلقة�باألمن�السي��ا�ي •
 ؛من�مخاطر�اإلجرام�الس�ب��ا�ي�وال��ومات�ا��ارجيةضمان�حماية�الب���التحتية�الرقمية� •
 ضمان�حماية�املعطيات�ال��صية����مختلف�االستعماالت�الرقمية. •
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 اإلجراءات

�األصعدة��افة�ع���وإنجاحھ�امل�شود�الرق���اإلقالع�بلوغ�أجل�من �رافعة�الرقمية�التكنولوجيا�ت�ون �وح��،

�الوط���قتصادالا�وتن���املقاوالت�تطلعات�إ���وتر���املواطن�ن�حاجيات�تل���للتنمية �ا��اد�االنخراط�من�فالبد،

�وفاعل�ن�ومقاوالت�وإدارات�وزارات�من�الرق���باملجال�بال��وض�واملعني�ن�املتدخل�ن�ل�افة�الفع���والتعاون 

��ذا����،ونق��ح��ي�لة.وامل�الك��ى �املشار�ع��عض�عن�املسؤولة�القطاعات�ب�ن�وثيقال��سيقالتإ���جانب�،�جمعو��ن

��،الصدد �إ�� �إضافة �الرق��، �واالقتصاد �اإلعالم �لتكنولوجيات �الوط�� �املجلس �تفعيل �املختصرة�تاإلجراءاإعادة

 :التالية

 :تحس�ن�ا���امة�وا��دمات�الرقمية

�اإلدار�ة • �املساطر�واإلجراءات �بت�سيط �املتعلق �القانون �مقتضيات �و �،ت��يل �إلعداد �تقنية ���نة �شر�وإ�شاء
 ؛واإلعداد�للرقمنة�التامة���ميع�املساطر�واإلجراءات�اإلدار�ة�،مصنفات�القرارات�اإلدار�ة

 ؛تطو�ر�اس��اتيجيات�رقمية����املؤسسات�ا���ومية�وا��رص�ع���ضمان�التقائي��ا •
 �؛تفعيل�ال��ل�االجتما���املوحد�كأداة�فعالة�وشفافة�الس��داف�املستفيدين�من�برامج�الدعم�االجتما�� •
����عض�املجاالت�صونا��ة�الرقمنةإلزاميالتنصيص�ع���مع��،�افة�املعامالت�اإلدار�ة�عناملادية��نزع�الصفة� •

 ن؛لكرامة�املواط
�سر�ع�الرقمنة�ب�افة�اإلدارات�العمومية�وإطالق�مشار�ع�التحول�الرق���لإلدارة�من�خالل�إ�شاء�ب�ئة�للذ�اء� •

 ؛كرة�للمرتفق�ناالصطنا���تمكن�من�تطو�ر�خدمات�جديدة�ومبت
 محار�ة�الفساد�بتحس�ن�ا��دمات�وجعل�الرقمنة�أداة�ل��سيخ�ثقافة�الشفافية. •

 :تنمية�الرأسمال�ال�شري 

• � �التكنولوجية �امل�ارات �و�ناء �التعليم �جودة �سوق��بماتحس�ن �وتطورات �الحتياجات �املنا�� �مواءمة يضمن
 ؛العمل

• � �الرقمية �امل�ارات �من �املواطن�ن ��لالستفادةتمك�ن �من �برامج��وجعل�االرقمنة �خالل �من �كرام��م �خدمة ��
 �؛توعية�وت�و�ن��س��دف�املواطن�ن

حواس�ب�و�واتف�ذكية�من�املواطن�ن��لتمك�ن�،���إطار�شراكة�مع�القطاع�ا��اص�،تفعيل�مبادرات���اعة •
 ؛والر�ط�باإلن��نت�ملحار�ة�اإلقصاء�الرق��

واجد�املتواصل�للشباب�ع���شب�ات�التواصل�االجتما���الت�س�ثمار امن�خالل�مواكبة�ا��يل�الرق���وثقافتھ� •
 العقلية�املنتجة�بدل�االس��الكية.�لتب���هوتحف�� �ھوكفاءات�ھقدرات�لتعز�ز 

 :باإلقتصاد�الرق������مختلف�املجاالت���وضال�

�القرارات • �اتخاد ��� �البيانات �إقرار�سيادة �مع �البيانات �إلدارة �التحتية �تطو�ر�الب�ية ��،�س�يل �من�وتفعيل �ل
 ؛البيانات�املفتوحة�وا���ومة�املفتوحة

 �؛���يع�الشرا�ات�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص�لدعم�ر�ادة�األعمال�املبتكرة�وتطو�ر�امل�ارات�الرقمية •
 ؛�عز�ز�الصادرات�الرقمية�وتقليص�الفجوة�الرقمية�وتحو�ل�أ�م�قطاعات�االقتصاد�الوط�� •
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 الثالث:�ا��زء
 وآليات�ت��يلھ�وتمو�لھ�االنتخا�ي�ال��نامجمؤشرات�

 

� �األ �حاولنالقد �من �مجموعة ��سط �االنتخا�ي �برنامجنا �محاور �مختلف �عرض �وكذا�خالل �العامة، �داف

اإلجراءات�ال����ع��م�ا��زب�القيام���ا�خالل�الوالية�ا���ومية�املقبلة�لتحقيق�تلك�األ�داف.�وفيما�ي��،�سنعرض�

�ل�ذا�ؤشراتأل�م�امل �خالل���سط،�من�خالل�ال��نامج�االنتخا�ي�املؤطرة �قبل�تقلد�تطور�ا السبع�سنوات�األخ��ة،

�ا���ومة�للمسؤولية�( �ثم2015�ذه �قبل��وفيد��)، �ما �ا���ومية�األو�� �ثم�خالل�2019-2017(�19خالل�الف��ة ،(

�ا.�كما�أننا�سنقدم�السابقت�ن�الس�ت�ن�األخ��ت�ن.� إضافة�ل�دف�الذي�نتو���بلوغھ�خالل�الوالية�ا���ومية�املقبلة.

 .�االنتخا�يا��زب�برنامج�زء�الثالث��عض�آليات�ت��يل�سن�سط�����ذا�ا��إ���أننا�

الجزء الثالث:

مؤرشات الربنامج االنتخايب وآليات تنزيله ومتويله

83 
 

2026�دف�  املؤشر قبل�ا���ومة قبل�ا��ائحة 2021 
 ال�شري �الرأسمال�وتثم�ن�املواطن�كرامة��عز�ز:�الثالث�املحور 

%�سنو�ا5+  م��انية�التعليم�(مليار�در�م) )2015( 55,67 )2019( 62,06 71,96 
20.000 18.044�)2021(  �15.839�)2019(  املناصب�املحدثة����قطاع�التعليم )2015(�7.520 

95 72,5 55,76�)2018-2019(  و��التعليم�األ ��� �سبة�التمدرس )2017-2018(�45,6 
 االبتدا�يالتعليم���� �سبة�التمدرس )2013-2014(�98.5 )2019-2020(�99.1 99.2 100
 لثانوي�اإلعدادياالتمدرس��سبة� )2013-2014(�87,6 )2019-2020(�94,2 - 98
 لثانوي�التأ�ي��االتمدرس��سبة� )2013-2014(�61,1� )2019-2020(�69,6 - 80
 سنة�21-18�سبة�التعليم�ا��ام���ل� 33 - 42,1 50

600.000 �394.696�)2019-
2020(  

374.682�)2018-2019( 285.580�)2014-
2015( 

عدد�طلبة�التعليم�العا���املمنوح�ن�باملغرب�
 وا��ارج

%�سنو�ا6+  20�)2021(   16,33�)2019(  طاع�ال��ةم��انية�ق )2015( 13,09 
6.000 �5,500�)2021(  �4.000�)2019(  املناصب�املحدثة����قطاع�ال��ة )2015(�2.000 

ألف�متدرب�500 650.000 800.000  الرفع�من�جاذبية�الت�و�ن�امل��  
 الفوارق الشاملة�والتقليص�من��واملجالية�االجتماعية�العدالة�أجل�من�اإلصالحات�من�جديد�جيل:�الرا�ع�املحور 

 �سبة�التغطية�ال��ية )2015(�52 )2019(�70 - 95
 �سبة�البطالة� )2015(�9,7 )2019(�9,2 )2021(�11,9 9اقل�من�

(مارس��110.869 200.000
2021 

)2017(عشت��97.674 (عشت��72.662 
2017( 

عدد�املستفيدين�من�برنامج�الدعم�ا��اص�
 باألرامل����وضعية��شة

150.000أك���من�  تفيدون�من�التعو�ض�عن�فقدان�الشغلاملس - - 74.000 
99.6 ��97.8�)2020( لعالم�القروي�باملاء�الصا���ل�الفع�����و�دال�سبة� - - 

 للشرب
90 85�)2021(  83,5�)2019(  �سبة�الولوج�بالعالم�القروي )2017(�79 
70 56�)2021(  45,4�)2018(  �سبة�معا��ة�املياه�العادمة�  

 الوط���االقتصاد�تنافسية�و�عز�ز�للنمو�جديدة�مصادر��إ��االنتقال:�ا��امس�املحور 
���املتوسط�4,5  6,3-�)2021(  2,5�)2019(  %��سبة�النمو )2015(�4,5 

2أقل�من�  0,7�)2020(  0,2�)2019(  %��سبة�الت��م )2015(�1.5 
4أقل�من�  6,5-�)2021(  3,6-�)2019(  %���ز�امل��انية )2016(�-4.2 

�70أقل�من�  �78,4�)2021(  64,8�)2019(  ة�%مديونية�ا��ز�ن )2017(�64,9 
40 �26,36�)2020(  38,1�)2017-2019(  االس�ثمارات�األجن�ية�املباشرةمداخيل� )2007-2016(�33,5 

أش�ر�من�التغطية�7 )2021(يونيو��325   295)2019(  ) مليار�در�م�(�احتياطات�العمالت�األجن�ية 225.4 
65�  �62,4�)2020(  57,9�)2019(  %��غطية�الصادرات�للواردات )2016(�55 

50اقل�من�  53�)2020(  60�)2019(  ممارسة�األعمال� ترت�ب�مؤشر )2015(�71 
�25.000أك���من�

 سنو�ا
15.396�)2021(  عدد�املقاوالت�املواكبة�سنو�ا�� )2015(�1.218 - 

160.000أك���من�  432.000-�)2020(  121.000�)2017-2019(  ا���السنوي�ملناصب�الشغل�املحدثة�(معدل)الص )2015(�33.000 
(يونيو��329.309 500.000

2021(  
129.326�)2019(  عدد�املقاول�ن�الذاتي�ن� )2016(�28.921 

 �سبة�الطاقات�املتجددة�من�إنتاج�الك�ر�اء 34  37 45
 ��ا�املرتبطة�ي�ليةال��اإلصالحات�ومواصلة�ا���امة�تطو�ر:�األو���الرافعة

45 - 41�)2017-2020(  تنقيط�مؤشر�إدراك�الرشوة )2012-2016(�37.2 
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�القطاعات�لدى�للوحدة�املخاطب�ن�وشبكة�ا���ومة�لرئ�س�التا�عة�ا���ومي�امجنال�� �ت�بع�وحدة��عز�ز -

 ؛الوزار�ة

�لتنفيذ�ةالدقيق�يةالوضع�حول �املعلومات�إل�الولوج�للمواطن�ن�ت�يح�اإلن��نت�ع���بوابة�تطو�ر�مواصلة -

 ال��نامج؛����عل��ا�املنصوص�االل��امات

�و �سنو�ة�ر�راتق�إعداد� - �ت�ال��نامج�تنفيذ�حول �الوالية���اية�و��مرحلية �،ال��ملان����شناقا���ومي

 حول�ا؛�العمومي�النقاش����ا��زب�ومشاركة�والتواصل�ال�ا���بال��و�ج�التقر�ر��ذه�ومواكبة

• � �سنو�ةإبرام �نجاعة �ال�عقود �ت��يل �ب���امجلت�س���ت�بع �و �القطاعات�ا��اصة �الوزراء �ب�ن رئ�س�الوزار�ة،
 ا���ومة؛

• � �ال��نامج �ال��امات �تنفيذ �ملتا�عة ���نة ��شكيل �ا��ز�ي، �املستوى �ع�� �عن�االنتخا�ي، �تقر�ر�سنوي وإعداد
متا�عة�تنفيذ�ا���ومة�الل��اما��ا،�وإعالم�أعضاء�ا��زب�بالتقدم�املحرز،�مع��عز�ز�الدعوة�من�خالل�آليات�

 ل��زب؛ل��امات�ال����عت���م�مة�بال�سبة�اال�ل�سر�ع�ت��يلاألغلبية�
• � �مستوى �ع�� �ال��ملا�ي، �الفر�ق �ب�نفيذ �يتعلق �فيما �والتعبئة �الدعم �الضمان ���نامج �اق��اح�ا���ومي، مع

  .االنتخا�ي�ال��نامج����املق��حة�الل��اماتا�ترا���القوان�ن�مشار�ع�ع��،�اإلم�انقدر��عديالت،�

84 
 

 �عض�املؤشرات�العامة�لل��نامج�االنتخا�ي:�

�من� �الس�ت�ن�املقبلت�ن�اإلشارةال�بد �خالل �سيع�ش �دول�العالم، �كبا�� �املغرب، ��ون �و�اء��،إ�� �لتطورات نظرا

�19�وفيد ،� �انتقالية �ل�ف��ة ��ناك��اسي�ون �ج�ة �فمن �واالجتماعية. �االقتصادية �املؤشرات �مختلف كب���األثر�ع��

��ناك� �ثانية �ج�ة �ومن �ا��ائحة، �قبل ��انت �كما �املع�ودة �ودينامي��ا �حيو���ا �ل�ستعيد ��سرعة �س�نطلق قطاعات

��عو  �قد �و�التا�� �ا��ائحة، ��عد �ما �واقع �ومعطيات �ا��ديد �الوضع �مع �أك���للتأقلم �لوقت �ستحتاج د�قطاعات

بحيث�ال�يمك��ا�ودينامي��ا����ف��ة�أطول.�ومن�ج�ة�ثالثة��ناك�قطاعات�فقدت�عناصر�حركي��ا��ةالسابقوضعي��ا�ل

�التنموي،����مقابل�قطاعات�أخرى�س�ستفيد�حقيقة�من�التطورات�املستقبلية�لتعود� العودة�أبدا�لسابق�وضع�ا

،�بدقة�جعل�من�الصعب�جدا�اس�شراف�املستقبل...و�ل��ذه�التحوالت�ت19أقوى�مما��انت�عليھ�ما�قبل��وفيد�

� �لتحديد �املحتملة �الس�نار�و�ات �ببعض �االست�ناس �من �ال�يمنع �ذلك �األ لكن �من ��عض �ب�داف املؤشرات�املرتبطة

 العامة.�

 آليات�الت��يل:

�اإلطار�خالل�من�هتنفيذ�يتم،�ناخبيھإزاء��ا��زب�يلزم�اأخالقي�ال��اما�االنتخا�ي�ال��نامج�حزب�العدالة�والتنمية��عت��
�املقبلة�للمملكة�يا�املؤسس �االستحقاقات ��عد �ا��زب �سي�بوؤه �الذي �املوقع ��.وفق �مدخال ���نامجال��ذا�عت���كما
 من�م�ونات�برنامج�ا�التعاقدي.�ارئ�سي�اوم�ون�ة���ا���وما��زب��شاركةمل�اأساسي

�ھعلي�املصادقة��عد�تنصي��ا�قبل��ابرنامج��عد،�13-65�رقم�التنظي���للقانون �وفقاً ،�ا���ومة�أن�إ���اإلشارة�تجدرو 
 :ي���بما�ا��زب�يل��م،�الغاية�ل�ذه�وتحقيقا�.ذات�الصلة��ةالدستور �لمقتضياتل�اح��ام����ال��ملان���

ل�شكيل�األغلبية�ا���ومية،�واعتماد�برنامج�مقتصر�ع���األوراش��ر ��ث�ع���اعتماد�تقارب�ال��امج�كمعياا •
 اصات�ا���ومة�و�قتصر�عل��ا؛األولو�ة،�يرا���اختص

�لدمج • ��الس�� �ال��نامج ��ذا ��� �املق��حة �االل��امات �من �األق��� �ال��ناما��د �إلعداد �األغلبية �مسودة �ج��
 �؛�ا���وم

�ا • �ائتالف �ألي �أسا��� �كشرط �األغلبية �ميثاق �عتماد �ع��يح�ومي، �من��نص �تأط��ه �يتم �ا���ومي �العمل أن
� �توج��ات �ا���ومالخالل �امل�ي��نامج �من �دعم �حد�األغلبية، �ع�� �ا��ماعية �واملسؤولية �إطار�التضامن ��

 من�حيث�التنفيذ�والتواصل�مع�املواطن�ن؛سواء،�و 
من�خالل�ضمان��عز�ز�مأسسة�آليات�املتا�عة�والت�سيق�ا���ومي،���نامج�اللتنفيذ��املؤسسا�ي�عز�ز�اإلطار� •

 :،�وال�سيمااملعتمدة
كخارطة�طر�ق�مفصلة�ا���ومي،�ل��نامج�ل�يللمخطط�التنفيذألو���ماد�ا���ومة����األش�ر�الثالثة�ااعت -

�شمل�األ�داف�واإلجراءات�التفصيلية�وتقديرات�امل��انية�واملؤشرات���ميع�االل��امات��،لتنفيذ�ال��نامج

 تنفيذ�ا؛ال���يتع�ن�

�أي�وتجاوز ��نامجال��تنفيذ�وت�س���لت�بع�كأداة�يا���وم�جال��نام�لت�بع�الوزار�ة�ال��نة�صالحيات�ز�ز�ع -

 ؛تنفيذه�أثناء�معوقات
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�القطاعات�لدى�للوحدة�املخاطب�ن�وشبكة�ا���ومة�لرئ�س�التا�عة�ا���ومي�امجنال�� �ت�بع�وحدة��عز�ز -

 ؛الوزار�ة

�لتنفيذ�ةالدقيق�يةالوضع�حول �املعلومات�إل�الولوج�للمواطن�ن�ت�يح�اإلن��نت�ع���بوابة�تطو�ر�مواصلة -

 ال��نامج؛����عل��ا�املنصوص�االل��امات

�و �سنو�ة�ر�راتق�إعداد� - �ت�ال��نامج�تنفيذ�حول �الوالية���اية�و��مرحلية �،ال��ملان����شناقا���ومي

 حول�ا؛�العمومي�النقاش����ا��زب�ومشاركة�والتواصل�ال�ا���بال��و�ج�التقر�ر��ذه�ومواكبة

• � �سنو�ةإبرام �نجاعة �ال�عقود �ت��يل �ب���امجلت�س���ت�بع �و �القطاعات�ا��اصة �الوزراء �ب�ن رئ�س�الوزار�ة،
 ا���ومة؛

• � �ال��نامج �ال��امات �تنفيذ �ملتا�عة ���نة ��شكيل �ا��ز�ي، �املستوى �ع�� �عن�االنتخا�ي، �تقر�ر�سنوي وإعداد
متا�عة�تنفيذ�ا���ومة�الل��اما��ا،�وإعالم�أعضاء�ا��زب�بالتقدم�املحرز،�مع��عز�ز�الدعوة�من�خالل�آليات�

 ل��زب؛ل��امات�ال����عت���م�مة�بال�سبة�اال�ل�سر�ع�ت��يلاألغلبية�
• � �مستوى �ع�� �ال��ملا�ي، �الفر�ق �ب�نفيذ �يتعلق �فيما �والتعبئة �الدعم �الضمان ���نامج �اق��اح�ا���ومي، مع

  .االنتخا�ي�ال��نامج����املق��حة�الل��اماتا�ترا���القوان�ن�مشار�ع�ع��،�اإلم�انقدر��عديالت،�
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 �عض�املؤشرات�العامة�لل��نامج�االنتخا�ي:�

�من� �الس�ت�ن�املقبلت�ن�اإلشارةال�بد �خالل �سيع�ش �دول�العالم، �كبا�� �املغرب، ��ون �و�اء��،إ�� �لتطورات نظرا

�19�وفيد ،� �انتقالية �ل�ف��ة ��ناك��اسي�ون �ج�ة �فمن �واالجتماعية. �االقتصادية �املؤشرات �مختلف كب���األثر�ع��

��ناك� �ثانية �ج�ة �ومن �ا��ائحة، �قبل ��انت �كما �املع�ودة �ودينامي��ا �حيو���ا �ل�ستعيد ��سرعة �س�نطلق قطاعات

��عو  �قد �و�التا�� �ا��ائحة، ��عد �ما �واقع �ومعطيات �ا��ديد �الوضع �مع �أك���للتأقلم �لوقت �ستحتاج د�قطاعات

بحيث�ال�يمك��ا�ودينامي��ا����ف��ة�أطول.�ومن�ج�ة�ثالثة��ناك�قطاعات�فقدت�عناصر�حركي��ا��ةالسابقوضعي��ا�ل

�التنموي،����مقابل�قطاعات�أخرى�س�ستفيد�حقيقة�من�التطورات�املستقبلية�لتعود� العودة�أبدا�لسابق�وضع�ا

،�بدقة�جعل�من�الصعب�جدا�اس�شراف�املستقبل...و�ل��ذه�التحوالت�ت19أقوى�مما��انت�عليھ�ما�قبل��وفيد�

� �لتحديد �املحتملة �الس�نار�و�ات �ببعض �االست�ناس �من �ال�يمنع �ذلك �األ لكن �من ��عض �ب�داف املؤشرات�املرتبطة

 العامة.�

 آليات�الت��يل:

�اإلطار�خالل�من�هتنفيذ�يتم،�ناخبيھإزاء��ا��زب�يلزم�اأخالقي�ال��اما�االنتخا�ي�ال��نامج�حزب�العدالة�والتنمية��عت��
�املقبلة�للمملكة�يا�املؤسس �االستحقاقات ��عد �ا��زب �سي�بوؤه �الذي �املوقع ��.وفق �مدخال ���نامجال��ذا�عت���كما
 من�م�ونات�برنامج�ا�التعاقدي.�ارئ�سي�اوم�ون�ة���ا���وما��زب��شاركةمل�اأساسي

�ھعلي�املصادقة��عد�تنصي��ا�قبل��ابرنامج��عد،�13-65�رقم�التنظي���للقانون �وفقاً ،�ا���ومة�أن�إ���اإلشارة�تجدرو 
 :ي���بما�ا��زب�يل��م،�الغاية�ل�ذه�وتحقيقا�.ذات�الصلة��ةالدستور �لمقتضياتل�اح��ام����ال��ملان���

ل�شكيل�األغلبية�ا���ومية،�واعتماد�برنامج�مقتصر�ع���األوراش��ر ��ث�ع���اعتماد�تقارب�ال��امج�كمعياا •
 اصات�ا���ومة�و�قتصر�عل��ا؛األولو�ة،�يرا���اختص

�لدمج • ��الس�� �ال��نامج ��ذا ��� �املق��حة �االل��امات �من �األق��� �ال��ناما��د �إلعداد �األغلبية �مسودة �ج��
 �؛�ا���وم

�ا • �ائتالف �ألي �أسا��� �كشرط �األغلبية �ميثاق �عتماد �ع��يح�ومي، �من��نص �تأط��ه �يتم �ا���ومي �العمل أن
� �توج��ات �ا���ومالخالل �امل�ي��نامج �من �دعم �حد�األغلبية، �ع�� �ا��ماعية �واملسؤولية �إطار�التضامن ��

 من�حيث�التنفيذ�والتواصل�مع�املواطن�ن؛سواء،�و 
من�خالل�ضمان��عز�ز�مأسسة�آليات�املتا�عة�والت�سيق�ا���ومي،���نامج�اللتنفيذ��املؤسسا�ي�عز�ز�اإلطار� •

 :،�وال�سيمااملعتمدة
كخارطة�طر�ق�مفصلة�ا���ومي،�ل��نامج�ل�يللمخطط�التنفيذألو���ماد�ا���ومة����األش�ر�الثالثة�ااعت -

�شمل�األ�داف�واإلجراءات�التفصيلية�وتقديرات�امل��انية�واملؤشرات���ميع�االل��امات��،لتنفيذ�ال��نامج

 تنفيذ�ا؛ال���يتع�ن�

�أي�وتجاوز ��نامجال��تنفيذ�وت�س���لت�بع�كأداة�يا���وم�جال��نام�لت�بع�الوزار�ة�ال��نة�صالحيات�ز�ز�ع -

 ؛تنفيذه�أثناء�معوقات
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