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البرنامج االنتخابي

التوجهات الكبرى 

اإلنتخابات التشريعية
7 أكتوبر 2016
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تـ
تـقـديـم



أكتوبر 2016، يف ظل سياقات وطنية ودولية  التشريعية ل7  االنتخابات  املغرب إلجراء  يتجه 
محفوفة باملخاطر والتحديات، تطبعها حصيلة كارثية للتجربة احلكومية املنتهية واليتها وحلزبها 
االنتخابية  وعوده  أوهام  معها  العام، تبخرت  الشأن  تدبير  مستويات  مختلف  على  األغلبي 
والبطالة املديونية  معضالت  خاللها  واستفحلت  الفساد،  ومحاربة  الرخاء  بتحقيق  املخادعة 

التنمية  مؤشرات  معها  واندحرت  للخارج،  واالرتهان  االجتماعي  واالقصاء  الهشاشة  و 
السياسي  االستقرار  بنسف  مهددة  االجتماعية،  والعدالة  اإلنصاف  و  واحلكامة  االقتصادية 
والسلم املدني، يف ظل تعطيل آليات احلوار االجتماعي مع النقابات وتبخيس أدوار املعارضة، 

و تسفيه املؤسسات الدستورية، بفائض احتقار أدوار املجتمع املدني وازدراء الرأي العام.

وإزاء هذا الوضع املركب واملعقد، ومن موقع التزامه املبدئي والنضالي األصيل مبصلحة الشعب 
والوطن، يبادر حزب األصالة واملعاصرة إلى طرح مشروع أرضية التوجهات الكبرى لبرنامجه 
طويلة لسلسلة  تركيبية  خالصة  باعتبارها  واملفتوح،  الشفاف  العمومي  للنقاش  االنتخابي 

من اللقاءات واملشاورات مع مختلف الفاعلني االقتصاديني والشركاء االجتماعيني ومؤسسات 
املجتمع املدني، بنفس تراكمي منفتح و تفاعلي، غايته األساسية اإلنصات اليقظ والتفاعل اخلالق 
مع  أهم املطالب و االنتظارات،مبنظور نسقي جديد  لنموذج النمو، ميثل قطيعة مع مظاهر سوء 

التدبير، و يتيح للمغرب ولوج نادي القوى الصاعدة، وحتقيق معدل منو  اقتصادي مدمج.

التنمية ملتطلبات  واإلجرائية  النسقية  استجابته  اجلديد،  النموذج  لهذا  األساسية  امليزة  ولعل 
و خلق الثروة وحسن توزيعها وتوفير الشغل الكرمي املنتج، وفق منوذج إرساء اجلهوية املتقدمة، 
احلوار  ويعتمد  واملعاصرة،  األصالة  حزب  ملرجعيات  ينتصر  جديد،  اجتماعي  تعاقد  بتبني  و 
كقاطرة  والتكوين  التربية  منظومة  إصالح  بورش  النهوض  مستهدفا  واإلنصات،  والتشاور 
للتنمية املستدامة، وإنصاف النساء والشباب والفئات الهشة والطبقة املتوسطة واألجراء، وتقوية 
الدستور اختيارات  جتسد  متناسقة،  وآليات  مداخل  باعتماد  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت 

يف إرساء نهج تعاقدي متني، يرسخ  ثقافة احلكامة واملسؤولية واحملاسبة يف تدبير الشأن العام.

لبرنامجنا االنتخابي مشروعا وطنيا متكامال للمصاحلة  الكبرى  التوجهات  نعتبر وثيقة  وألننا 
فئات  وأوسع  الوطن  مصلحة  مع  السياسي  الشأن  لتدبير  احلزب  رؤية  فيه  تتكامل  واإلنقاذ، 
الشعب، ندعو كل املواطنات واملواطنني، وكل الشركاء والفاعلني، إلى إغنائه مبالحظاتهم 
طموحنا  متهر  تعاقد  وأرضية  والتفاعل،  للتالقح  خصبا  مشتال  باعتباره  اقتراحاتهم،  و 
اجلماعي يف حتقيق تغيير ضروري وممكن، يضمن مصلحة شعبنا  يف التنمية والكرامة واألمن 

واالستقرار، ويلبي طموح وطننا يف الدميقراطية واحلداثة والوحدة والتقدم.

 واهلل املوفق
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السياق العام 
 حصيلة حكومية محبطة:

 على املستوى السياسي
 على املستوى  املؤسساتي

 على املستوى االقتصادي 
 على املستوى االجتماعي

 الرأسمال البشري
 الوضعية االقتصادية العاملية

 مكتسبات للتحصني واإلغناء

التوجهات الكبرى
للبرنامج االنتخابي 

 منوذج تنموي جديد
 املبادئ املوجهة

 األهداف، الرافعات، املستهدفون

البرنامج  االقتصادي 
مرتكزات منوذج النمو:

 سياسة االستقرار املاكرو اقتصاديي 
 بنيات اإلنتاج

 املقاوالت الصغرى واملتوسطة
 التكوين واالبتكار

 االستثمار العمومي

تعاقد اجتماعي مبرجعية 
األصالة  و املعاصرة

 التربية والتكوين والبحث العلمي
 الشباب

 املرأة
 الصحة

 اإلسكان
 الثقافة واإلبداع الفني

 اإلعالم
 مدونة الشغل

 حماية الطفولة 
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احلكامة : اصالحات هيكلية 
ومؤسساتية

 منظومة العدالة
 منظومة التقاعد
 اإلدار العمومية
 اجلهوية املتقدمة
 رقمنة املعامالت

 ترشيد الهندسة احلكومية

احلكامة األمنية 
و حقوق اإلنسان و احلريات

من أجل إشعاع دولي
و متوقع جديد

التزاماتنا خالل
الثالثة أشهر األولى

املؤشرات املتوخاة
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السياق العام

 حصيلة حكومية حمبطة :
 عىل املستوى السيايس

 عىل املستوى املؤسسايت
 عىل املستوى االقتصادي 
 عىل املستوى االجمتايع

 الرأمسال البرشي
 مكتسبات للتحصني واإلغناء
 الوضعية االقتصادية العاملية



حصيلة حكومية محبطة

السياق العام

على املستوى السياسي : االنتكاسة..
  

 التماطل اإلرادي واملمنهج يف تفعيل الدستور. 
 اخللط املتعمد بني مؤسسة رئيس احلكومة و زعامة احلزب األغلبي، واستعمال قاموس سياسي 

منحط، بشكل ميس  هيبة الدولة، والوقار الضروري والالزم ملؤسساتها.
 انفراد احلكومة باتخاذ قرارات أحادية، يف حتدي واستفزاز للمعارضة والنقابات. 

 تهديد االستقرار السياسي والسلم املدني، بتوقيف احلوار االجتماعي مع النقابات، بفاتورة 
غير مسبوقة من اإلضرابات العامة والقطاعية طوال الوالية التشريعية. 

 التبخيس املنهجي ألدوار املعارضة، و مصادرة احلق الدستوري للبرملان يف التشريع.
 تسفيه املؤسسات الدستورية وشخصنتها، وشحن الرأي العام ضد مواقفها الرسمية وتوصياتها .

 مصادرة وحتجيم أدوار املجتمع املدني، و التهجم على احلركة النسائية ورموزها.
 تقزمي أدوار و اختصاصات مؤسسات الوساطة.  

على املستوى املؤسساتي : إصالحات جزئية تفتقر لإلبداع
  

 غياب رؤية متكاملة لتفعيل اجلهوية: نقل املوارد البشرية واملادية نحو اجلهات ) الالمركزية 
و الالمتركز (.

 رفض احلوار والتشاور واعتماد حلول تؤثر  سلبا على احلياة اليومية للمواطن :
 التقاعد: اعتماد اصالح مقياسي على حساب مكتسبات املوظفني بأثر لن يتجاوز سنة 2020. 

 املقاصة: املقايسة وحترير أسعار املواد البترولية، تزامنا مع انخفاض أسعار البترول،
دون التفكير يف إجراءات حتد من الزيادة يف األسعار يف حالة تقلبات األسواق اخلارجية. 
 منظومة اجلبايات: التأثير السلبي لإلجراءات املوجهة نحو توحيد سعر الضريبة على 

القيمة املضافة،على القدرة الشرائية للمواطنني، يف ظل غياب مخطط لتزيل توصيات 
للجبايات. الوطنية  املناظرة 

 اإلدارة العمومية: غياب مخطط لإلصالح، وخلل يف مسطرة التعيني يف املناصب العليا.
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على املستوى االقتصادي : 

 املعيقات

 استمرارية االرتهان للتقلبات املناخية. 
 ضعف جاذبية مناخ األعمال بسبب عامل الرشوة وواقع العدالة وصعوبة املساطر اإلدارية 

وتعقد املنظومة اجلبائية.  
 هيمنة قطاع اخلدمات والبناء على تركيبة اإلنتاج.

 منظومة جبائية غير عادلة وتشجع على الريع.
 ارتهان مفرط لالقتصاد الوطني لالقتصاد األوربي كشريك اقتصادي.

 تقلب أسعار البترول واملواد األولية يف السوق الدولية.
 االعتماد على هبات ظرفية وغير منتظمة.

 تردي وضعية امليزانية العمومية

 استمرارية عجز امليزانية واختالل امليزان التجاري.
 ضعف االنسجام وااللتقائية يف السياسات العمومية يؤدي لهدر املال العام.

 العبئ الثقيل لنفقات التسييرعلى امليزانية العامة خصوصا كتلة األجور.
 تفاقم املديونية العمومية : 81 % من الناجت الداخلي اخلام.

 خدمة الدين العمومي تثقل كاهل امليزانية، و تؤثر سلبيا على ميزانية االستثمار. 

حصيلة حكومية محبطة

السياق العام
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حصيلة حكومية محبطة

السياق العام

 اختالالت وضعية االستثمار

 معاناة املقاوالت الصغرى واملتوسطة مع إشكالية التمويل ومعضلة الولوج للعقار.
 محدودية تكوين املوارد البشرية خصوصا يف مجال التقنيات احلديثة.

 توجه غالبية االستثمارات اخلارجية لقطاع العقار والبناء.
 محدودية نسبة إجناز االستثمارات العمومية.

 تقاعس احلكومة عن تسديد متأخرات األداء املتعلقة بالضريبة على القيمة املضافة لفائدة 
املقاوالت: )املصدم(.

على املستوى االجتماعي : 

 تعميق التفاوتات االجتماعية واملجالية
  

 منظومة تربية وتكوين يف وضعية أزمة.
 غياب عدالة مجالية يف الولوج للخدمات الصحية املتردية.

 سوء استهداف الفئات الهشة يف اطار الدعم:توجيه ميزانية صندوق التماسك االجتماعي
نحو تخفيف عجز امليزانية )حوالي 10 ماليير درهم(. 

 تهميش قطاع الثقافة واإلبداع الفني.
 غياب سياسة واضحة ومتكاملة موجهة للشباب. 
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 التربية والتشغيل
  

 3/5 من الفئة النشيطة ال تتوفر على أي دبلوم.
 4/5 من النساء ال ينتمون إلى الفئة النشيطة.

 21.5 %  من الشباب بني 15 و24 سنة يف حالة عطالة.
 27 % من احلاصلني على الشواهد العليا عاطلون. 

 الصحة
  

 غياب العدالة املجالية يف الولوج إلى اخلدمات الصحية اجليدة:) القرى/ املدن(.
 نصف املغاربة ال يتمتعون بالتغطية الصحية.

 مؤشرات الصحة سلبية ) الصحة اإلجنابية، وفيات األطفال....( مقارنة مع بلدان يف نفس 
النمو.  مستوى 

 نسبة تغطية األطباء للساكنة التتعدى 6 أطباء لكل 10000 مواطن، وال تستجيب ملعايير 
منظمة الصحة العاملية.

 الهشاشة والفقر  والتفاوتات اإلجتماعية
  

 استدامة الفقر والهشاشة يؤشر على التوزيع غير العادل لثمار النمو االقتصادي.
اإلقصاء مظاهر  لكل  ومعرضون  والهشاشة،  الفقر  يعانون  مغربي  مليون   8  

الكرمي. الشغل  من  واحلرمان 
 40 % من الساكنة أي حوالي 13 مليون مغربي، يواجهون ظروف عيش صعبة وقاسية،

ال تسمح لهم بتوفير املتطلبات األساسية حلياة كرمية.

الرأسمال البشري

السياق العام
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 تثمني خصوصية النموذج املغربي
  

 التطور الدميقراطي واملؤسساتي.
 تأطير احلقل الديني.

 إجناز أوراش كبرى واطالق استراتيجيات قطاعية طموحة.
 التزام وانخراط املغرب يف تطوير الطاقات املتجددة.

 متوقع املغرب يف اطار استراتيجية جنوب - جنوب ببعد تنموي - تضامني وتشاركي. 

مكتسبات للتحصني واإلغناء

السياق العام
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 التأثير على   
السياحة وتنقل 

األشخاص 
والرساميل

 حتول أمناط 
االستهالك 

 التوجه نحو  
  سالسل اإلنتاج 

  ببعد محلي 
  وجهوي 

الهاجس
األمني

التحول 
الصناعي

 االقتصاد  
الرقمي واملعريف

  اعتماد 
الطاقات 
املتجددة

 احلفاظ
على البيئة

االنتقال 
األول

االنتقال 
الثاني

االنتقال 
الثالث

 تباطؤ النشاط 
االقتصادي 

مبنطقة األورو
 عدم استفادة 

االقتصاد املغربي 
من دينامية 

منو االقتصاد 
األمريكي

 ضعف تفاعل 
االقتصاد املغربي 

مع اقتصاديات 
الدول الصاعدة

 حتول بنيات 
إنتاج االقتصاد 

الصيني

 فرص سانحة 
لالستثمار 

يف األسواق 
اإلفريقية 

الواعدة

االحتاد 
األوربي

 والواليات 
املتحدة 

األمريكية

الصني 
والدول 

الصاعدة

إفريقيا

الوضعية االقتصادية العاملية

السياق العام
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2
التوجهات الكربى للربناجم االنتخايب

 منوذج تمنوي جديد
 املبادئ املوجهة

 األهداف، الرافعات، املسهتدفون



 منوذج تنموي جديد للمغرب: أية أهداف للتنمية ؟

إجناح رهان متوقع 
املغرب كجسر اقتصادي 

محوري بني القارات

قاعدة توسيع 
املتوسطة الطبقة 

ومتضامن  عادل  توزيع 
تقليص  يضمن  للثروة 
االجتماعية الفوارق 

مجالية تنمية  اعتماد 
يف ضوء مبادئ

املتقدمة اجلهوية 

معدل استهداف 
مستدام اقتصادي  منو 

6%

 منوذج تنموي جديد

التوجهات الكربى للربناجم االنتخايب
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منو اقتصادي مدمج قادر على تقليص 
الفوارق االجتماعية

االبتكار و  التصنيع 
االستثمار  دعم 
و تنويع  تطوير 

الصادرات

 خلق فرص الشغلعدالة اجتماعية

آليات  تفعيل 
اجليدة  احلكامة 
رقمنة  وتعميم   

املعامالت

العرض، على  مبني  اقتصادي  منوذج 
خلق على  وقادر  تنافسية  أكثر   

توزيعها  وعدالة  الثروة 

إعتبار اجلهوية 
املتقدمة رافعة 

لتنمية مستدامة 
متكافئة

 منوذج اقتصادي بديل

 منوذج تنموي جديد

التوجهات الكربى للربناجم االنتخايب
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و االنصاف التضامن 
االجتماعية  والعدالة   

احلريات وضمان 
القطاع  بني  الشراكة 

العام  والقطاع اخلاص

املكتسبات  حتصني 
مظاهر  مع  والقطيعة 

التدبير سوء 

تشاركية دميقراطية 
استباقية مقاربة  و 

 املبادئ املوجهة

التوجهات الكربى للربناجم االنتخايب
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 األهداف، الرافعات، املستهدفون

التوجهات الكربى للربناجم االنتخايب

األهداف

الرافعات

 الشباب واملرأة
 الطبقة املتوسطة واألجراء

 العالم القروي والفئات الهشة
 املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 البرنامج اإلقتصادي  
 تعاقد إجتماعي مبرجعية األصالة و املعاصرة

 احلكامة
 احلكامة األمنية و حقوق االنسان واحلريات

 من أجل إشعاع دولي و متوقع جديد
 التزاماتنا خالل الثالثة أشهر األولى

 التربية والتكوين والبحث العلمي  
 حكامة جيدة باعتماد الوسائط الرقمية

 التصنيع واالبتكار
 التعاقد مع اجلهات

 تعزيز بنيات اإلقتصاد التضامني

 خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة
     عبر حتقيق منو اقتصادي مندمج

 ولوج نادي الدول الصاعدة
 حتقيق توازن مجتمعي

املستهدفون

املكونات
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3
الربناجم االقتصادي

مرتكزات منوذج المنو :
 سياسة االستقرار املاكرو اقتصادي

 بنيات اإلنتاج
 املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 التكوين واالبتاكر
 االستمثار العمويم



منو اقتصادي
مدمج ومستدام :

الرافعات  

سياسة االستقرار 
املاكرو اقتصادي

التكوين و االبتكار 

بنيات اإلنتاج

التصنيع امليزانية العمومية

البحث العلمي التطبيقي

الفالحة، والصناعة الفالحيةاملديونية العمومية

منظومة التعليم العالي التقني

قطاع اخلدماتسياسة سعر صرف الدرهم

حتفيز املقاوالت على االبتكار

النقل و اللوجستيك

االستثمار العمومي

االستثمار يف القطاع الصناعي 

تنويع األسواق و الشركاء

مناخ األعمال

البيئة

دعم االقتصاد الرقمي

املقاوالت الصغرى
و املتوسطة

دعم اإلستثمار اخلاص

معاجلة إشكالية العقار و التمويل

دعم التكوين و املرافقة التقنية

حتفيز ضريبي

السياسة النقدية

 مرتكزات منوذج النمو

الربناجم االقتصادي



 سياسة امليزانية العمومية
  

1( تبني ميثاق جبائي خالل الوالية التشريعية، يسرع بتفعيل توصيات املناظرة الوطنية
للجبايات بعد حتيينها:

 ضريبة على الشركات، بشكل متدرج.
 ضريبة على القيمة املضافة بسعرين.

 ضريبة على القيمة املضافة بسعر %30 تخص املشتريات الفخمة املستوردة.
 تقييم أثر اإلعفاء من الضريبة على  القيمة املضافة املتعلقة بالسكن االقتصادي االجتماعي

يف أفق مراجعة هذا اإلجراء الضريبي.
 تقوية املراقبة اجلبائية لتفادي الغش والتهرب الضريبي عن طريق املراقبة امليدانية وتوسيع 

استعمال الوسائط الرقمية. 
 ضريبة على التلوث.

2(  استهداف الدعم:
 خلق ملف رقمي وطني يخول التعرف على الفئات املعوزة التي حتتاج إلى الدعم.

3(  استكمال إصالح نظام املقاصة.
 توسيع نطاق االصالح ليشمل غاز البوتان و السكر.

 السياسة النقدية
  

 تعزيز دور البنك املركزي بإضافة خلق النمو االقتصادي والتشغيل ضمن اهتماماته.
 اعتماد استراتيجية مرنة يف استهداف التضخم.

 سياسة اإلستقرار املاكرو اقتصادي

الربناجم االقتصادي
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 املديونية العمومية

 بلورة استراتيجية للمديونية العمومية، تهدف إلى تخفيض دين اخلزينة حتت سقف 60 %
من الناجت الداخلي اخلام.

 تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية العمومية يف الباب املتعلق باملديونية.

 سياسة سعر الصرف

 اعتماد التدرج الزمني لتطبيق سعر الصرف املرن، عوض سعر الصرف الثابت 
اجلاري به العمل حاليا، من أجل تنافسية أكبر لالقتصاد الوطني.

 السوق املالية

 تطوير السوق املالية للدار البيضاء قصد تنويع األدوات املالية، و الرفع من نسبة
متويلها لالقتصاد الوطني.

 سياسة اإلستقرار املاكرو اقتصادي

الربناجم االقتصادي
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 الصناعة
  

 العمل على بلوغ نسبة 20 % كمساهمة القطاع الصناعي يف الناجت الداخلي اخلام.
 تعزيز دينامية قطاعات السيارات، والطيران، واإللكترونيات.

 تطوير قطاعات: النسيج، الصناعات التحويلية للمنتوجات الفالحية، الصناعة الصيدلية...
 

 الفالحة

 االنتقال من التركيز على اإلنتاج إلى تثمني املنتوجات الفالحية وتوجيهها نحو التصدير.
.Secteur agro industriel  تطوير سالسل الصناعات الفالحية والغذائية 

 السياحة

AZUR مراجعة مخطط 
أكادير وورززات( مع ربطه بوجهات  الذهبي )مراكش،  املثلث  السياحية على  السياسة  تركيز   

سياحية كبرى.

بنيات اإلنتاج

الربناجم االقتصادي
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 توسيع العرض
  

 رفع ميزانية االستثمار احلكومي خالل الفترة التشريعية إلى 70 مليار درهم كل سنة
بزيادة 10 ماليير درهم.  

 إنشاء أرضية لوجستيكية، يف كل جهة وذلك بشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
 إرساء مبدأ الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف االستثمار العمومي. 
 تركيز السياسة السياحية على املثلث الذهبي )مراكش، أكادير وورززات(

مع ربطه بوجهات سياحية أخرى.

 االستثمار العمومي

الربناجم االقتصادي

23



 التغيرات املناخية 
  

 فرض احترام البيئة يف كل الطلبات والصفقات العمومية. 
 وجوب نشر تقرير سنوي الحترام البيئة من طرف املؤسسات العمومية  واملقاوالت. 

 فرض ضريبة التلوث.

 االنتقال يف قطاع الطاقة 
  

 تفعيل التشريعات املتعلقة بتسويق الطاقة الكهربائية النظيفة ذات اجلهد املتوسط واملنخفض.
 دعم اقتناء املستهلكني للوحات الشمسية من أجل إستكمال إصالح نظام املقاصة.

 مواصلة السياسة املتبعة من طرف MASEN، للرفع من حصة الطاقة النظيفة املستهلكة.

 احلكامة البيئية 
  

مراعاة  مع  منتج،  قطاع  إلى  لتحويله  والغابات،  املياه  قطاع  تدبير  نظام  مراجعة   
واملناخية. البيئية  التوازنات 

تقليص  من  ميكن  احلراري،  الطاقي  االستهالك  لتخفيض  وطني  برنامج  بلورة   
امللوثة. الغازية  االنبعاثات 

واملتدخلني القطاعات  جميع  جهود  لتعبئة  البيئية،  للحكامة  وطني  ميثاق  وضع   
الطاقي. التحول  تيسير  قصد 

البيئي البعد  احترام  بإلزامية  البصري  السمعي  اإلعالم  قطاع  حتمالت  دفاتر  تضمني   
تعامالتها وبرامجها.   يف 

اإلستثمار العمومي : البيئة

الربناجم االقتصادي
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الربناجم االقتصادي
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 دعم االستثمار اخلاص
  

 إصدار سندات لتحويل متأخرات األداء يف ذمة اخلزينة إلى دين لفائدة املقاوالت.
 إعادة صياغة أدوار املراكز اجلهوية لالستثمار قصد اإلجابة على حاجيات

املقاوالت الصغرى واملتوسطة:التمويل/العقار/ اجلانب التقني.
 صياغة ميثاق لالستثمار بإجراءات خاصة بالقطاعات ذات القيمة املضافة الهامة

واملوجهة نحو التصدير، وإجراءات خاصة باجلهات للنهوض باجلهات األقل منوا.
 اإلعفاء من الضريبة على الشركات لفائدة املقاوالت اجلديدة يف قطاع التصنيع ملدة 5 سنوات.

 الرفع من الوعاء العقاري املوجه نحو االستثمار من 1147 هكتار إلى 2000 هكتار،
موزعة بشكل متوازن بني جهات اململكة وبسعر تنافسي.

املقاوالت الصغرى واملتوسطة
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1( تطوير '' بيئة مالئمة '' يف كل جهة مبنية على اقتصاد املعرفة والثقافة واالقتصاد الرقمي.

2( توجيه التعليم العالي و التعليم العالي التقني والبحث العلمي التطبيقي إلى املهن العاملية اجلديدة:

3( تشجيع إنشاء مجمعات علمية للتكنولوجيا.

4( حتفيز ضريبي لفائدة املقاوالت التي توجه قسطا من األرباح لتمويل البحث العلمي التقني واالبتكار.

التكوين و اإلبتكار

الربناجم االقتصادي

Robotisation.
Impression 3D

Big Data.
Biotechnologies
Nanotehnologie

Désintermédiation des circuits de vente classiques
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4
تعاقد اجمتايع مبرجعية

األصالة واملعارصة

 الرتبية والتكوين والبحث العيمل
 الشباب

 املرأة
 الصحة

 اإلساكن
 الثقافة اإلبداع الفين

 مدونة الشغل
 اإلعالم

 محاية الطفولة



 التربية والتكوين : أجرأة الرؤية االستراتيجية  2015 / 2030

 بلورة تعاقد جديد بني مؤسسات الدولة و املجتمع و املدرسة.
 مراجعة وجتديد املناهج والبرامج الدراسية مع  تدريس املواد العلمية باللغات األجنبية.

 التفعيل احلقيقي لالمركزية منظومة التربية والتكوين يف ظل اجلهوية املتقدمة.
 جتويد نظام توظيف وتقييم أداء املدرسني، وحتسني حكامة املوارد البشرية مجاليا.

 تطبيق الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف منظومة التربية والتكوين.
 تطوير استعمال اللغة األمازيغية يف منظومة التربية والتكوين.

 العمل على تعميم التعليم األولي، مع مراجعة مناهجه، بتعاقد مع اجلهات.
 عقلنة وتسقيف واجبات التمدرس يف القطاع اخلاص.

 خصم واجبات التمدرس بالقطاع اخلاص من وعاء الضريبة على الدخل، مع حتديد األسر 
املستفيدة حسب الدخل وعدد األطفال.

 تعزيز استعمال الوسائط الرقمية يف منظومة التربية والتكوين.
 توسيع قاعدة البكالوريا املهنية

 محو األمية

 اعتماد سياسة إرادية طموحة حملو األمية بشكل نهائي خالل الوالية التشريعية، مع االلتزام 
بتخفيض نسبتها مبعدل 5 نقط سنويا.

 إشراك اجلهات يف استراتيجية محو األمية، مع تركيز املجهودات على النساء والبوادي.

التربية والتكوين والبحث العلمي

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة
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 التكوين املهني

 توحيد نظام قيادة التكوين املهني على املستوى الوطني.

 إصالح املكتب الوطني للتكوين املهني وإنعاش الشغل.
 إشراك الفيدراليات املهنية يف  برامج التكوين.

 منح األولوية يف التكوين املهني للشباب احملروم من التعليم و الشغل والتغطية االجتماعية.

 التعليم العالي

 بلورة تعاقد جديد بني مؤسسات الدولة و املجتمع و اجلامعة.
 مراجعة القانون 00-01 املتعلق بالتعليم العالي.

 جتميع كل مؤسسات التعليم العالي املدنية حتت مسؤولية نفس القطاع الوزاري.
 األجرأة الفعلية ملبدأ االستقاللية املالية والبيداغوجية للجامعات.

 تعميم الوسائط الرقمية يف اجتياز مباريات الولوج ملؤسسات التعليم العالي
ذات االستقطاب احملدود. 

 البحث العلمي

 رفع نسبة ميزانية البحث العلمي إلى 1% من الناجت الداخلي اخلام خالل هذه الوالية.
 جتميع كل مؤسسات البحث العلمي حتت إشراف نفس القطاع الوزاري.

 توجيه البحث العلمي التطبيقي نحو االبتكار والتكنلوجيات احلديثة.
 تفعيل الشراكة بني القطاع العام واخلاص يف مجال البحث العلمي.

التربية والتكوين والبحث العلمي

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة
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 التربية و التكوين و الرياضة

 صياغة آلية مالية بشراكة مع األبناك وضمان تفعيلها  لتمويل التعليم العالي للطلبة بالقطاع 
العمومي واخلاص. 

 إعادة النظر يف منظومة توزيع املنح يف أفق استفادة  50 % من الطلبة.  
 تعزيز تعلم اللغات األجنبية وتقنيات التواصل داخل املنظومة التربوية.

 إعمال استراتيجية مندمجة وشاملة للتغطية الصحية للشباب.
 بلورة سياسة يف مجال الرياضة انطالقا من الرياضة املدرسية، تهدف تكوين أبطال مغاربة 

بإشعاع دولي سواء يف الرياضات اجلماعية أو الفردية. 
 إشراك اجلهات واجلماعات الترابية يف مجهود تطوير البنيات التحتية لدور الشباب واملالعب 

الرياضية.

 التشغيل

 صياغة عقود عمل بني قطاع التربية والتكوين  واجلهات لتشغيل مساعدين اجتماعيني على 
األقل من اخلريجني بكل املؤسسات الثانوية.

 وضع سياسة احلاضنات incubateurs باجلامعات العمومية لتشجيع احلس املقاوالتي 
واالبتكار لدى الطلبة.

 بلورة منوذج عقد التشغيل األول لفائدة خريجي اجلامعات اجلدد بشراكة مع الفاعلني 
االقتصاديني.

 إرساء خدمة مدنية عبر تكوين إشهادي لفائدة الشباب مبؤهالت مختلفة  مابني 15/ 29 سنة، 
غير املمدرسني وغير املتوفرين على أية شهادة تكوينية.

الشباب

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة
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 الترسانة القانونية

 مراجعة مدونة األسرة يف اجتاه حتقيق املناصفة والعدالة بني اجلنسني.
 مراجعة قانون اجلنسية ليتيح حصول  زوج املرأة املغربية على اجلنسية. 

 إلزام اإلدارة العمومية، املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية بنشر تقرير سنوي
حول تفعيل مبدأ السعي نحو املناصفة. 

 االرتقاء االجتماعي

 االعتراف بحق النساء يف أراضي اجلموع و األراضي الساللية باملساواة مع الرجال.
 إلغاء جميع مظاهر امليز بني اجلنسني يف كل ما يتعلق بنظام الضمان االجتماعي.

املرأة

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة
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 تأهيل القطاع الصحي وعصرنته

 التأهيل العاجل  للمستشفيات اإلقليمية ومستوصفات القرب خصوصا ما يتعلق بالتجهيزات.
 إرساء سياسة األداء مقابل املردودية سواء مايتعلق باملوارد البشرية أو باإلعانات املوجهة 

للمستشفيات اجلامعية.
 تفعيل مبدأ الشراكة بني القطاع العام واخلاص، سواء ماتعلق بتكوين املوارد البشرية أو تدبير 

املستشفيات، وتوسيع استعمال األدوية اجلنيسة يف االستشفاء.

 حكامة القطاع

 تطوير نظام معلوماتي لقيادة منظومة الصحة، من أجل التتبع والتقييم واالستشراف
.SIH,SIHD  

 تصحيح اختالالت RAMED بخلق وحدة خاصة بتدبيره.
 معاجلة اختالالت التغطية الصحية يف عالقتها بالقطاع اخلاص.

 ضبط نشاط ورقم معامالت القطاع اخلاص لتيسير أداء الواجبات الضريبية.

الصحة

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة
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 تطوير استراتيجية مندمجة )إسكان قروي( تتوجه نحو التمركزات السكنية املجهزة،
بدل جتهيز وحدات متناثرة.

 توفير وعاء عقاري موجه لبناء وحدات سكنية للكراء  لفائدة املوظفني بأسعار تفضيلية،
يف إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

 توفير عرض سكني موجه للكراء يف إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
. SMART تطوير استراتيجية وطنية من أجل تشييد جيل جديد من املدن : املدن الذكية 

 تسريع وتيرة أجرأة برامج اإلسكان الهادفة لتخفيض العجز يف السكن االجتماعي و إعادة 
إسكان قاطني مدن الصفيح. 

اإلسكان

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة
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الثقافة و اإلبداع الفني

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة

 متوقع جديد لقطاع الثقافة

 مضاعفة امليزانية املخصصة للثقافة.
 مأسسة التنسيق بني قطاعي الثقافة والتربية الوطنية والتكوين املهني لتشجيع القراءة واألدب 

وحترير الطاقات الفنية.
 إرساء مقومات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف مجال الثقافة واإلبداع الفني،قصد 

إرساء صناعة تنافسية.

 بلورة سياسة مندمجة :

 لتوثيق التاريخ املشترك للمغاربة.
 للعناية بالثرات الثقايف والفني األمازيغي و احلساني و العبري و األندلسي و اإلفريقي...

 للحفاظ على مقومات الهوية الوطنية املتعددة الروافد.
 لتثمني التراث الديني اإلسالمي املغربي و مدارسه و معاهده و مآثره التاريخية، و جميع 

روافده العلمية و املعمارية و الثقافية، كرموز بارزة للهوية الوطنية املغربية.  
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مدونة الشغل

اإلعالم

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة

 مراجعة مدونة الشغل، عبر حتديد إطارين :

 األول إجباري يخص احلقوق األساسية.

 الثاني اختياري يتعلق باحلقوق التكميلية.

 الدفع نحو عقد اتفاقيات جماعية بني أرباب العمل وممثلي األجراء.

 توسيع متثيلية أرباب العمل وممثلي األجراء يف مختلف التنظيمات املهنية.

 مراجعة شاملة للقانون 77/03 املؤطر لقطاع االتصال السمعي البصري.

 بلورة عقد برنامج مع قنوات قطب اإلعالم العمومي، يحدد بشكل دقيق التزاماتهم على ضوء 
الدعم احلكومي املقدم.

 املواكبة القانونية والتقنية لقطاع االتصال السمعي البصري، من أجل حتديثه ومالءمته
مع متغيرات الثورة الرقمية.
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حماية الطفولة

تعاقد اجمتايع مبرجعية األصالة واملعارصة

 بلورة شراكة بني احلكومة واجلهات ملواكبة احتياجات النهوض بأوضاع الطفولة، وتعزيز آليات 
حماية األطفال يف وضعية صعبة.

 تشجيع خلق مراصد جهوية حلماية الطفولة، بشراكة مع املرصد الوطني حلقوق الطفل.

 بلورة سياسة مندمجة بشق قانوني وموارد بشرية مناسبة، من أجل مواجهة ظاهرة  اإلعتداء 
اجلنسي على األطفال.

 التزام احلكومة بضمان حق األطفال يف التمدرس ومجانيته  إلى حدود 15 سنة. 



5
احلاكمة :

اصالحات هيلكية ومؤسساتية

 منظومة العدالة
 منظومة التقاعد

 الوظيفة العمومية
 اجلهوية املتقدمة
 رمقنة املعامالت

 ترشيد اهلندسة احلكومية



 احلاكمة : اصالحات هيلكية ومؤسساتية

 منظومة العدالة

 استكمال إصالح منظومة العدالة.
 اعتماد التبليغ االلكتروني بني املتقاضني لتسريع وتيرة تنفيذ األحكام.

 مراجعة خريطة محاكم اململكة أخذا بعني االعتبار التقطيع الترابي على ضوء اجلهوية املتقدمة، 
من أجل تقريب اإلدارة من املواطنني.

التقاعد لنظام  الكاملة  واملراجعة  اإلصالح   

 مراجعة اإلصالح املقياسي للصندوق املغربي للتقاعد.
 استكمال إصالح منظومة التقاعد بإحداث صندوقني األول متعلق بالقطاع العمومي

والثاني بالقطاع اخلاص.
 اعتماد مقاربة تشاركية مع الفرقاء االجتماعيني.

إصالح اإلدارة العمومية  

 العمل على ترشيد و عقلنة نفقات تسيير اإلدارة، للحد من استنزاف امليزانية العامة.
 توسيع اخلدمات االلكترونية لتحسني جودة الولوج إلى اإلدارة، واحلد من الرشوة.

 تدبير عصري للموارد البشرية، يرتكز على املردودية.
 إعمال ميثاق أخالقيات الوظيفة العمومية.
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 احلاكمة : اصالحات هيلكية ومؤسساتية

 اجلهوية املتقدمة

 اعداد مخطط لنقل االختصاصات واملوارد من املركز إلى اجلهات مع حتصني
التوازنات املالية للدولة.

 تعزيز التعاقد بني احلكومة واجلهات يف مجال السياسات العمومية
من أجل التنسيق وااللتقائية والشراكة.

 دعم النموذج التنموي اجلديد لألقاليم اجلنوبية وتسريع أجرأته.

Digitalisation : رقمنة املعامالت 

تشرف كمؤسسة  املواصالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  دور  تعزيز  نحو  التوجه   
الرقمي. اإلقتصاد  على 

 تعزيز اختصاصات الهيئة الوطنية حملاربة الرشوة، ومتكينها من إجراء التحقيقات.
 التقليص من تدخل العنصر البشري يف املعامالت باعتماد التكنولوجيا الرقمية.

 األخذ بعني االعتبار الكفاءة، االستقامة، النزاهة للتعيني يف مناصب املسؤولية.

 ترشيد الهندسة احلكومية

 إعادة هندسة التركيبة احلكومية، بتجميع املرافق العمومية، من أجل  ترشيد نفقات
تسيير الدولة واملؤسسات والشركات العمومية.
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6
احلاكمة األمنية 

وحقوق االنسان واحلريات



 احلاكمة األمنية وحقوق االنسان واحلريات

 تنزيل توصيات هيئة االنصاف واملصاحلة املتضمنة يف الدستور اجلديد للمملكة.

 بلورة ميثاق للحكامة األمنية وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلني يف احلقل املدني واحلقوقي.

 تبني مقاربة األمن اإلنساني يف مواجهة ظواهر التطرف العنيف و اإلرهاب و اإلجرام املنظم،
و بناء منظومة لألمن التعاوني و التشاركي تدمج كل الفاعلني و املتدخلني.

 اعتماد اخلطة الوطنية للدميقراطية و حقوق اإلنسان، و حتيينها على ضوء املعطيات القانونية
و مستجدات السياسات العمومية املتخذة منذ 2011. 

 مالءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، على ضوء 
املالحظات اخلتامية لهيئات املعاهدات، و التوصيات الصادرة عن املقررين األمميني برسم

املساطر اخلاصة. 

 بناء منظومة قانونية متكاملة  ملكافحة التمييز  بسبب  اجلنس و اللون و العرق و املعتقد و الثقافة
و االنتماء االجتماعي و اجلهوي و اللغة و اإلعاقة، أو أي وضع شخصي، مهما كان. 

 وضع خطة وطنية متكاملة ملكافحة التحريض على العنصرية و الكراهية و العنف و اإلرهاب  
و التطرف، باالستناد على خطة عمل الرباط، التي مت اعتمادها من طرف اخلبراء األمميني 

املجتمعني يف الرباط بتاريخ 5 أكتوبر 2012، و مختلف توصيات املؤسسات املعنية.
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جمال السياسة اخلارجية :

من أجل إشعاع دويل و متوقع جديد 



جمال السياسة اخلارجية :
من أجل إشعاع دويل و متوقع جديد 

 اعتماد سياسة خارجية مندمجة ومتناسقة بنفس استراتيجي تراكمي يف خدمة ملف الوحدة 
الترابية و الوطنية، و تثمني اإلشعاع الدولي للمغرب كقوة صاعدة.

 استثمار احلضور الوازن للمغرب كمرجعية دولية محترمة يف محاربة التطرف العنيف 
واالرهاب،وتوظيف سمعته كنموذج لإلسالم املنفتح واملعتدل، لتقوية حضوره باملنظمات 

الدولية املعنية ولتعزيز إشعاعه الدولي. 
 توطيد وتنويع العالقات اخلارجية مع الشركاء االستراتيجيني على مختلف املستويات السياسية 

واالقتصادية والثقافية خدمة إلشعاع املغرب كقوة صاعدة.
 تقوية حضور املغرب وإشعاعه على مختلف املستويات  بالقارة  اإلفريقية، خاصة بدول إفريقيا 

جنوب الصحراء لتثبيت صورة املغرب كقوة صاعدة.
 االرتقاء بالعالقات مع دول اخلليج العربي إلى مستوى عالقات استراتيجية، تشمل مختلف 

مجاالت التنمية.
 تطوير العالقات االقتصادية مع القوى الصاعدة كدول BRICS ودول جنوب شرق آسيا: 

النمور الصاعدة، مع تصحيح االختالالت التي شابت العالقات مع الدول اإلسكندنافية خدمة 
للقضية الوطنية ولنمو املغرب االقتصادي.

 تقوية توجهات سياسة جنوب-جنوب يف عالقات املغرب اخلارجية خدمة للقضية الوطنية
و إلشعاع املغرب الدولي.

 عصرنة منظومة العمل الدبلوماسي، عبر تطوير استراتيجية مندمجة، حتدد أدوار و مجاالت 
كافة املتدخلني و الفاعلني.  

 االعتراف بالدور الرائد ملغاربة العالم يف تنمية املغرب، عبر مواكبة اهتماماتهم ومصاحلهم 
بدول االستقبال و باملغرب.
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إلزتاماتنا خالل الثالثة أهشر األوىل



إلزتاماتنا خالل الثالثة أهشر األوىل

   حكامة التدبير 

 إرساء وتفعيل هندسة حكومية جديدة، تروم جتميع املصالح اإلدارية يف أقطاب وظيفية.
 فتح ورش حوار اجتماعي مع النقابات والفاعلني االقتصاديني والتمثيليات املهنية واملجتمع 
املدني واحلقوقي ملباشرة اإلصالحات املؤسساتية مبقاربة تشاركية : إصالح منظومة التقاعد، 

منظومة العدل، اإلدارة العمومية.
 بلورة مشروع منتدى اجتماعي وطني بشكل دوري، كفضاء للحوار والتقييم واالقتراح،

يضم النقابات والفاعلني االقتصاديني والتمثيليات املهنية واملجتمع املدني واحلقوقي. 

   املرأة 

 مراجعة مدونة األسرة يف اجتاه حتقيق املناصفة والعدالة بني اجلنسني.
 مراجعة قانون اجلنسية ليتيح حصول زوج املرأة املغربية على اجلنسية. 

 تطوير الترسانة القانونية بهدف السعي نحو املناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

   الشباب  

 صياغة آلية مالية بشراكة مع األبناك وضمان تفعيلها  لتمويل التعليم العالي للطلبة بالقطاع 
العمومي واخلاص.
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إلزتاماتنا خالل الثالثة أهشر األوىل

   املقاوالت الصغرى و املتوسطة 

 اإلفراج عن مشاريع االستثمار املجمدة يف اجلهات ألسباب إدارية )25 مليار درهم(.
 إعادة صياغة أدوار املراكز اجلهوية لالستثمار، قصد اإلجابة على حاجيات املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة: التمويل/العقار/اجلانب التقني.
 صياغة ميثاق لالستثمار بإجراءات خاصة بالقطاعات ذات القيمة املضافة الهامة واملوجهة  

نحو التصدير، وإجراءات خاصة باجلهات للنهوض باجلهات األقل منوا.

 تفعيل التبليغ االلكتروني بني الشركات املقاضية لتسريع املساطر القضائية.
 إصدار سندات لتحويل متأخرات األداء إلى دين لفائدة املقاوالت.

 اتخاذ تدابير حتفيزية لدعم الشركات املصدرة.

   التشغيل  

 مباشرة أجرأة اتفاقيات االستثمار املبرمة خالل السنتني األخيرتني يف اطار برنامج التسريع 
الصناعي، والتي تتوقع إحداث 160 ألف منصب شغل.

 مباشرة اصالح منظومة وسطاء الشغل ) الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات...(
 صياغة عقود عمل بني قطاع التربية والتكوين  واجلهات لتشغيل مساعدين اجتماعيني على 

األقل من اخلريجني بكل املؤسسات الثانوية. 
 بلورة منوذج عقد التشغيل األول لفائدة خريجي اجلامعات اجلدد بشراكة مع الفاعلني 

االقتصاديني.
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إلزتاماتنا خالل الثالثة أهشر األوىل

   الطبقة املتوسطة  

 عقلنة وتسقيف واجبات التمدرس يف القطاع اخلاص.
 اعداد شراكة بني القطاعيني العام واخلاص من أجل تعبئة وعاء عقاري  موجه إلسكان 

املوظفني.

 العالم القروي والفئات الهشة وذوي االحتياجات اخلاصة  

 التأهيل العاجل  للمستشفيات اإلقليمية ومستوصفات القرب خصوصا ما يتعلق بالتجهيزات.
 تصحيح اختالالت RAMED بخلق وحدة خاصة بتدبيره.

اإلستهداف يف توجيه الدعم :

 خلق ملف رقمي وطني يخول التعرف على الفئات املعوزة التي حتتاج إلى الدعم، حتى يتسنى 
إدماج وضعياتهم يف السياسات القطاعية ويف استهداف الدعم.

ذوي احلاجيات اخلاصة :

 بلورة شراكة بني احلكومة واجلهات ملواكبة احتياجات األشخاص يف وضعية إعاقة يف املجاالت 
االجتماعية، مع العمل على تيسير الولوجيات.

 توفير الدعم الضروري لتطوير بنيات االقتصاد التضامني وتوسيع قاعدته، من خالل حل 
إشكاليات التمويل والتكوين والتسويق واملرافقة. 

 مواصلة تفعيل برامج الدعم االجتماعي لألسر يف وضعية هشة )تيسير..(، مع الدفع نحو 
إعادة هيكلة منظومة الدعم االجتماعي على ضوء مبدأ االستهداف يف توجيه الدعم. 
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9
 املؤرشات املتوخاة



معدل المنواالقتصادي

خلق حوايل

منصب معل سنويا

 املؤرشات املتوخاة

5,5% 

150 000150 000
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 املؤرشات املتوخاة



  مجيعا من أجل حتــقيق توازن جممتيع  

  و ولوج نادي  الدول الصاعدة



  مجيعا من أجل حتــقيق توازن جممتيع  

  و ولوج نادي  الدول الصاعدة
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