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الفهرس
رفاه   المواطن 

 المالية   والحكامة  الجيدة

من أجل مدرسة عمومية قوية، وخدمات صحية ذات جودة، وسكن الئق يضمن اإلدماج والكرامة للمواطنين

• تكافؤ الفرص في الولوج إلى تعليم وتكوين يتسمان بالجودة 

• ولوج أفضل للمواطنين إلى الخدمات الصحية وتكفل أحسن بمصاريف العالج

• من أجل ولوج الجميع إلى سكن الئق يضمن اإلدماج والكرامة للمواطنين 

يز التنافسية  دينامية بيقطاعية مسنودة بسياسات خاصة لدعم الفالحة والصناعة والسياحة، مع تعز

واالستقالل الطاقي

• دعم القطاع الفالحي من أجل استدامة اقتصادية واجتماعية أكبر 

• صناعة تنافسية من أجل النهوض بنمو قوي وُمستدام 

• مخطط إلنقاذ وإنعاش قطاع السياحة 

• تنمية شاملة للطاقات المتجددة بهدف خفض التكاليف وضمان األمن الطاقي لبلدنا 

حكامة وتعبئة مداخيل الدولة من أجل الحفاظ على التوازنات االقتصادية الكبرى

• من أجل حكامة عمومية متطورة وحديثة

• ترشيد المداخيل الجبائية بهدف تحفيز االستثمار وإحداث مناصب الشغل

دعم انفتاح الشباب المغربي وكرامة المسنين الذين ال يتوفرون على دخل

• من أجل إدماج أفضل للشباب في الحياة المهنية

• من أجل اإلدماج والتمكين االقتصادي للشباب القروي

• من أجل االنفتاح الفردي والجماعي للشباب

• من أجل صيانة كرامة المسنين الذين ال يتوفرون على دخل 
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منــذ تأسيســه فــي الـــ8 مــن غشــت ســنة 2008، لــم يتوقــف حــزب األصالــة والمعاصــرة عــن الدعــوة إلــى إعــادة 
صياغــة الممارســات الحزبيــة، بهــدف تأســيس الحيــاة السياســية الوطنيــة علــى أســس صلبــة، تجعلهــا تتحــرر مــن 
التمزقــات األيديولوجيــة، وتدفــع بهــا إلــى االنخــراط فــي ديناميــة سياســية، ُتصالــح بيــن ارتبــاط المغاربــة بقيــم 
األصالــة التــي تشــكل األســاس الحضــاري للهويــة الوطنيــة المغربيــة، وبيــن متطلبــات تحقيــق الحداثــة االجتماعيــة 

واالقتصادية والثقافية والسياسية.

وبالنســب لحزبنــا، فــإن دعــم الطموحــات التنمويــة المشــروعة لبلدنــا، وتســهيل بلــوغ األهــداف االســتراتيجية 
للنمــوذج التنمــوي الجديــد، ال يمكــن أن تمــر إال عبــر كيميــاء األصالــة والمعاصــرة. لذلــك، نعيد التأكيد مجددا على 
قناعتهــا بضــرورة النهــوض االســتعجالي برؤيــة سياســية جديــدة، يتــم تصريفهــا عبــر برنامــج انتخابــي يســتجيب 
يــق علــى دعــوات العــزوف السياســي، وعلــى إغــراءات  النتظــارات مواطنينــا، ويكــون قــادرا علــى ســد الطر

التطرف وخطابات الكراهية واالنهزامية.

مقدمة
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يقترح حزب األصالة والمعاصرة رؤية قادرة على دعم مغرب القرن الـ21، الذي يجب 
أن يكون قويا ومتضامنا من خالل :

• صيانة األصالة وقيم األمة المغربية؛
• النهوض بالديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية؛

• دعم المبادرات المواطنة والمجتمع المدني؛
• تقوية احترام حقوق اإلنسان؛

يات العامة واالنفتاح االجتماعي في إطار القوانين واحترام القيم الوطنية؛ • دعم الحر
• عصرنة الجهاز التدبيري وحكامة الشأن العمومي؛

• عصرنة الخدمات االجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم؛
يادة األعمال؛ • دعم االستثمار الخاص ور

• تشجيع االقتصاد الوطني عبر روافع التنافسية والجودة ودعم االبتكار؛
• تقوية الدور االجتماعي للدولة وروافع التضامن الوطني.
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طمــوح حــزب األصالــة والمعاصــرة ازداد قــوة، خاصــة وأن بلدنــا مقبــل ســنة 2021 علــى تنظيــم انتخابات مهمة 
جــدا، ُيرجــى منهــا أن تفــرز نخبــة قــادرة علــى تنفيــذ المحــاور االســتراتيجية للنمــوذج التنمــوي الجديــد، الــذي نتبنــاه 

بالكامل.

كما يقترح حزب األصالة والمعاصرة على المغاربة، من خالل برنامجه االنتخابي، التزامين أساسيان :
 

االلتزام بالشفافية والمحاسبة بالنسبة لجميع الفاعلين المنخرطين في تدبير الشأن العمومي؛

االلتزام باالنخراط في الشأن العمومي في إطار منظور مبني على التخطيط االستراتيجي، التدبير 
المتمحور حول النتائج وتثمين األداء.

يعتبــر حــزب األصالــة والمعاصــرة أن الســنوات الخمــس المقبلــة ســتكون ســنوات كل التحديــات. لذلــك، يتوجــب 
االرتــكاز علــى كل القــوى الحيــة لبلدنــا مــن أجــل التمكــن مــن تجــاوز تداعيــات األزمــة االقتصاديــة التــي أثــرت بشــدة، 
خــالل ســنة 2020، علــى الدخــل الوطنــي اإلجمالــي، مؤديــة إلــى انخفــاض معــدل النمــو االقتصــادي وارتفــاع 
مســتوى الفقــر والهشاشــة والبطالــة، تحــت تأثيــر األزمــة الصحيــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد19-، إضافــة إلــى 

نتائج عشرة أعوام من التدبير الحكومي المفتقد للرؤية والطموح.



09

وعيــا منــه الرهانــات الكبــرى التــي يطرحهــا هــدف دعــم تنميــة بالدنــا، وخلــق الشــروط المالئمــة لعصرنــة الحكامة 
وتحقيــق التقــدم االجتماعــي للمواطنيــن، يصبــو حــزب األصالــة والمعاصــرة إلــى خدمة مغاربــة أذكياء ووطنيين، 
يالية أو اإلســقاطات والتوقعــات المبالغ فيها. ينظــرون برامــج ذات مصداقيــة وليــس خليطــا مــن األهــداف الســر

بهــذا الصــدد، فــإن حزبنــا اختــار الصرامــة فــي مقاربتــه، والموضوعيــة فــي طموحاتــه، والثقــة فــي قدرتــه، 
بشــراكة مــع المغاربــة، علــى بنــاء مســتقبل وطنــي ممكــن ينــدرج بالضــرورة ضمــن األفــق الــذي حــدده النمــوذج 

التنموي الجديد، أي بناء دولة قوية ومجتمع قوي ومتضامن من أجل مغرب صاعد.

وقد جاء البرنامج االنتخابي لحزب األصالة والمعاصرة حامال االلتزام بنموذج جديد للحكامة. 

ولتحقيــق ذلــك، مــن الضــروري إعطــاء نفــس قــوي وإيجابــي ومؤثــر، مــن خــالل تبنــي حزمــة مــن اإلجــراءات 
العرضانيــة الهادفــة إلــى عصرنــة الحكامــة، وتعبئــة مداخيــل للحفــاظ علــى التوازنــات الماكــرو اقتصاديــة، كشــرط 

يين للقطاعات المستهدفة، حتى يتم : مسبق إلعادة الهيكلة والتأهيل الضرور

• تمكيــن الجميــع مــن ولــوج مدرســة عموميــة قويــة، وخدمــات صحيــة ذات جــودة، وســكن الئــق يضمــن 
اإلدماج والكرامة للمواطنين.

• إعطــاء دفعــة أقــوى للنمــو االقتصــادي مــن خــالل ديناميكيــة مشــتركة بيــن القطاعــات الثالثــة: الفالحــة 
والصناعة والسياحة، وتتم مواكبتها بدينامية تنافسية واستقالل طاقي. 

فيمــا يخــص الشــباب، الذيــن يمثلــون أولويــة وطنيــة بالنســبة لحزبنــا، فقــد تــم إعطائهــم أهميــة خاصــة مــن 
المشــتت.  القطاعــي  المنطــق  عــن  بعيــًدا  رؤيــة شــاملة،  إطــار  فــي  تنــدرج  خــالل وضــع سياســة عموميــة 



من أجل تمويل التدابير التي يقترحها، يتوقع 
حزب األصالة والمعاصرة، من خالل برنامجه 

االنتخابي، تحقيق معدل نمو اقتصادي 
سنوي بنسبة تبلغ ٪6 بحلول سنة 2026.

في الواقع، بهذا المعدل فقط سيكون 
اقتصادنا قادًرا على توليد ما يكفي من 

مناصب الشغل، والحد من البطالة، وبالتالي 
تحسين مستوى عيش الساكنة.

تم تأطير التوقعات التي وضعها حزب 
األصالة والمعاصرة، من خالل استخدام 
نموذج توازن عام وديناميكي ومتعدد 

القطاعات، تمت معايرته بناًء على مقاييس 
 باألساس على 

ً
اقتصادنا، وذلك اعتمادا

المعطيات االقتصادية الخاصة بسنة 2019.
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باالعتماد على قاعدة تراعي التوجهات االقتصادية، وتتبنى سياسة ثابتة، لن يتجاوز متوسط معدل النمو 
االقتصادي السنوي مستوى ٪4 بحلول سنة 2026، وهو ما يعتبر نمًوا غير كاٍف لتلبية تطلعات الساكنة.

ومــع ذلــك، فــإن التدابيــر المخطــط لهــا فــي البرنامــج االنتخابــي لحــزب األصالــة والمعاصــرة، ستســمح بالرفــع 
مــن إجمالــي إنتاجيــة العوامــل المحفــزة للنمــو بنســبة تبلــغ ٪10 علــى أســاس ســنوي، خــالل الفتــرة بيــن 2022 

و 2026، مما سيولد نمًوا اقتصادًيا تبلغ نسبته ٪6 كمتوسط سنوي، اعتباًرا من سنة 2024.

فيمــا يخــص خلــق فــرص الشــغل، فيرتقــب أن يواكــب الوتيــرة التصاعــدي للنمــو االقتصــادي فــي أفــق 2026، 
ولكن بطريقة أقل تناسبية بالنظر إلى التفاوت بين قدرة القطاعات المختلفة على خلق فرص الشغل.

يــت عبــر النمــوذج المعتمــد أن الخلــق الصافــي لفــرص الشــغل ســيناهز ســنوًيا 175000  ُتبــرز المحــاكاة التــي أجر
منصب عمل، اعتباًرا من عام 2024، وأن معدل البطالة ســيبلغ حوالي ٪8,3 ســنة 2026. وفي المجموع، 
ســيبلغ عــدد فــرص الشــغل التــي ســيتم إحداثهــا خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 2022 و2026، حوالــي 882.500 

منصب عمل، مع األخذ بعين االعتبار الفقدان السنوي لمناصب العمل.

2026 2025 2024 2023 2022

175.000 175.000 175.000 161.000 136.500 صافي الوظائف

2026 2025 2024 2023 2022

+4.0% +3.7% +3.7% +3.6% +3.9%

+6.3% +6.1% +6.0% +4.9% +3.9%

معدل النمو االقتصادي الحقيقي،
يو األساسي بدون تدابير السينار

حزب األصالة والمعاصرة

معدل النمو االقتصادي الحقيقي، 
سيناريو مع تدابير حزب األصالة 

والمعاصرة
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التزاماتنا: 
من أجل مدرسة عمومية قوية

تكافؤ الفرص في الولوج إلى تعليم وتكوين يتسمان بالجودة : 

• من أجل نظام تعليمي حديث يرتكز على الفعالية واألداء

• من أجل شراكة بين القطاعين العام والخاص مبنية على القيم األخالقية والمسؤولية االجتماعية، التي 
تمكن من توفير عرض تعليمي ذي جودة

• من أجل تقنين القطاع
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والمنبثــق  العلمــي،  والبحــث  والتكويــن  التربيــة  بمنظومــة  المتعلــق   51.17 رقــم  اإلطــار  القانــون  أن  رغــم 
عــن الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح 2030-2015، قــد صــودق عليــه ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 19 غشــت مــن 
بقطــاع  الخــاص  التنفيــذي  تفعيــل مخططهــا  عــن  عجــزت  الحكوميــة  األغلبيــة  أن  يالحــظ  أنــه  إال   ،2019 ســنة 
كالتالــي: هــي  أساســية،  محــاور  ثــالث  حــول  يــدور  والــذي  و2021،   2017 بيــن  والممتــد  الوطنيــة  التربيــة 

تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالولوج إلى التربية والتكوين.

تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين.

تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين والوصول إلى تعبئة مجتمعية حول اإلصالح.

وبالنســبة لحزب األصالة والمعاصرة، يكتســي تطبيق القانون اإلطار أهمية بالغة ومســتعجلة للغاية، ويجب أن 
ُسٍس سليمة خالل السنوات الخمس المقبلة. 

ُ
يتم على أ
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من أجل نظام تعليمي حديث يرتكز 
على الفعالية واألداء
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• إطالق مخطط وطني لتأهيل التعليم األولي )ما قبل المدرسي(، والهدف منه إنشاء شبكة من األقسام 
البيداغوجية، على مدى خمس سنوات، بمعدل 9000 قسم جديد في السنة، مزودة بطاقم تربوي خاص 

وبرامج جديدة لليقظة والتعلم. وذلك بهدف إدماج التعليم األولي في إطار التعليم األساسي؛ 

• وضــع مخطــط توجيهــي للوظائــف والكفــاءات فــي قطــاع التربيــة الوطنيــة، ورد االعتبــار لوضعيــة المــدرس)ة( 
على المستويين المادي والمعنوي؛ 

• إطــالق برنامــج وطنــي لتقويــة القــدرات والتكويــن المســتمر بهــدف التأثيــر علــى أداء المدرســين وتحســين جــودة 
التعليم؛

• إحــداث نظــام للدعــم المدرســي لفائــدة التلميــذات والتالميــذ، فــي أوقــات فراغهــم وداخــل المؤسســات 
المدرســية، مــن أجــل توفيــر شــبكة اســتدراكية للتالمــذة الذيــن يعانــون مــن مشــاكل التأخــر فــي التحصيــل الدراســي 

وبالتالي الحد من الهدر المدرسي؛ 

• وضــع نظــام للتقييــم واالفتحــاص الــدوري لــأداء التربــوي، وفــق المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال، بهــدف 
ضمان جودة التدريس.
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من أجل شراكة بين القطاعين
العام والخاص مبنية على القيم

األخالقية والمسؤولية االجتماعية،
التي تمكن من توفير تعليم ذو جودة

•إبرام شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص من أجل ضمان التكامل في العرض التربوي؛

•إبــرام شــراكة بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة، تتكفــل فــي إطارهــا هــذه األخيــرة، بمســؤولية تأهيــل الثانويــات 
واإلعداديات والمدارس االبتدائية، إضافة إلى المساهمة في إنشاء وحدات مدرسية جديدة؛

يــة الفقيــرة،  •تعميــم الداخليــات والمطاعــم المدرســية فــي جميــع مــدارس العالــم القــروي والفضــاءات الحضر
وذلك بشراكة مع الجماعات الترابية.

من أجل شراكة بين القطاعين
العام والخاص مبنية على القيم

األخالقية والمسؤولية االجتماعية،
التي تمكن من توفير تعليم ذو جودة
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• الحفــاظ علــى الــدور التنظيمــي للدولــة كمســؤولة عــن جــودة العــرض التربــوي )اإلطــار البيداغوجــي/ األســعار/ 
الوساطة وتدبير النزاعات( وضمان مجانية الخدمة العمومية.

• توسيع الدعم االجتماعي ليشمل جميع األسر المحتاجة، على أساس معطيات السجل االجتماعي الموحد، 
يــا. حاليــا، يتوقــف الدعــم حالمــا يبلــغ التلميــذ المســتفيد ســن 15/16  وتمديــد االســتفادة منــه إلــى غايــة البكالور

سنة، الذي يصادف سن التعليم اإلجباري في المغرب.

• إنشاء وكالة لتقنين القطاع لمواجهة حاالت تضارب المصالح، والقيام بدور الوسيط.

من أجل ضبط وتقنين القطاعمن أجل ضبط وتقنين القطاع
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التزاماتنا :
من أجل ولوج الجميع لخدمات صحية ذات جودة

تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية والتكفل بمصاريف العالج:

• من أجل نظام صحي دامج وتنافسي، قائم على ترشيد تدبير الموارد والبنيات التحتية؛

• من أجل تكفل أحسن بمصاريف العالج وضمان ولوج جميع المواطنين إلى العالجات.
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تعانــي المنظومــة الصحيــة منــذ ســنوات مــن صــورة متدهــورة، وتمثــل أحــد األســباب األولــى للشــعور بعــدم 
الرضــى لــدى المواطنيــن. لهــذه االعتبــارات، رفــع البرنامــج االنتخابــي لحــزب األصالــة والمعاصــرة قطــاع الصحــة 
إلــى مســتوى األولويــة الوطنيــة، محــددا كهــدف أساســي، توفيــر ولوجيــة أفضــل للمواطــن إلــى العالجــات 

وتمتيعه بجودة التكفل. لبلوغ ذلك، يقترح برنامج الحزب:

تحسين حكامة القطاع الصحي؛

االستثمار في الرأسمال البشري؛

النهوض باإلنصاف في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية؛

وضع إطار جديد للشراكة االستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام.
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من أجل نظام صحي دامج وتنافسي،
قائم على ترشيد تدبير الموارد والبنيات التحتية
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ية  • وضــع نظــام لتدبيــر البنيــات الصحيــة، متمحــور حــول النتائــج واألداء. حاليــا، يســتند مبــدأ تخصيص الموارد البشــر
والماليــة فــي معظــم الحــاالت إلــى الدعــم الــذي يتــم تقديمــه بشــكل عــام مــن خــالل التجديــد الســنوي 

يادة أو النقصان بشكل طفيف. لميزانيات السنوات السابقة مع تطبيق بعض الز

• تثمين وضعية مهني الصحة عبر تحسين ظروف العمل ووضع نظام مكافآت على أساس األداء.

• إحــداث نمــوذج جديــد للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، علــى مســتوى جميــع الجهــات، يكــون مبنيــا 
على التكامل في مجاالت التدخل والمهام، من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة لسائر المواطنين؛

• إحــداث منظومــة لمناولــة بعــض األنشــطة االستشــفائية، عبــر تفويتهــا للقطــاع الخــاص، علــى أســاس ســلة 
خدماتيــة حســب الحاجــة، مــن أجــل مالئمــة العــرض مــع الطلــب الحقيقــي وترشــيد االســتثمار العمومــي فــي 

قطاع الصحة )نموذج مراكز تصفية الدم كمثال(؛

• االحتفــاظ، علــى مســتوى المستشــفيات الجامعيــة، بالعالجــات مــن المســتوى الثالــث حســب التخصصــات، 
وأقطــاب االمتيــاز، والعالجــات مــن المســتوى الثانــي التــي تــم اختيارهــا مــن أجــل التكويــن والتكفــل باألمــراض 

المزمنة؛

• تخصيص المستشفيات اإلقليمية للمستعجالت والتشخيص والتوجيه وتتبع األمراض المزمنة؛

• وضع 13 مصحة التابعة لصندوق الضمان االجتماعي في قلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
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من أجل نظام صحي دامج وتنافسي
يسمح بترشيد تدبير الموارد والبنيات التحتية

فيمــا يتعلــق بـ«مخطــط الصحــة فــي أفــق 2025«، نقتــرح تقســيم التفكيــر حولــه حســب طبيعــة المشــروع: 
المراكز االستشفائية الجامعية، المستشفيات اإلقليمية، مستشفيات القرب أو المراكز الصحية.

تحديد سلة الخدمات الصحية المقترحة للتعاقد حولها مع القطاع الخاص.

سلة الخدمات التي ستتم مناولتها للقطاع الخاص

يــد مــن ســاعة واحــدة عــن المستشــفى  بأز تبعــد  التــي  المناطــق  المتخصصــة فــي  الطبيــة  • االستشــارات 
اإلقليمي؛ 

• فحــوص األشــعة والفحــوص البيولوجيــة حســب كوطــة محــددة/ الســن، االعتــالل، وحســب معاييــر التكفــل 
الصحي؛ 

• العمليات الجراحية والتدخالت الطبية في إطار االستشفاء النهاري أو الخدمات الطبية المتنقلة؛ 

• عمليات جراحية من المستوى 2 والوالدات؛ 

• حاالت االستشفاء التي تفوق مدتها 3 أيام. 
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تحديد مهام المؤسسات العمومية حسب طبيعتها: أي دور ستلعبه الدولة إذن؟

ســيتالءم دور الدولــة بشــكل أفضــل مــع مهامهــا الحقيقيــة التــي تتجلــى فــي تأطيــر وتقنيــن وضبــط ومراقبــة 
تقديــم الرعايــة الصحيــة. وهــو األمــر األنســب ألنهــا هــي مــن ســيؤدي تكاليــف عــالج المرضــى المســتفيدين مــن 

نظام المساعدة الصحية »راميد«، في إطار المناولة/التعاقد مع المستشفيات الخاصة. 

المراكز الصحية

مستشفيات 
العماالت

المراكز 
االستشفائية 

الجامعية

• الطب األسري وسياسة التلقيح 

• المستعجالت 

• التشخيص والتوجيه والمتابعة لأمراض المزمنة 
• العالجات الطبية من المستوى الثالث حسب التخصص 

• أقطاب التميز 

• الطب الثانوي الذي يتم اختياره للتدريب 

• الرعاية العالجية لـأمراض المزمنة 

• الخ.
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من أجل تكفل أفضل وضمان ولوج
جميع المواطنين إلى الرعاية الصحية
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ي بالنســبة لخدمــات الرعايــة الصحيــة الخاضعــة للمناولــة، قصــد تفــادي  دِّ
َ

• إحــداث نظــام الطــرف الثالــث الُمــؤ
الدفع المسبق للحصة التي يتحملها التأمين الصحي اإلجباري؛

• تمكيــن المســتفيدين مــن نظــام المســاعدة الطبيــة »راميــد«، مــن ولــوج المستشــفيات الخاصــة علــى غــرار 
ية؛ المستفيدين من التغطية الصحية اإلجبار

• القيــام، قبــل نهايــة كل ســنة، بعمليــة مراقبــة وتطهيــر واســعة لقاعــدة بيانــات حاملــي بطاقــة التأميــن 
اإلجبــاري عــن المــرض، لتصحيــح االختــالالت التــي لوحظــت خــالل عمليــة الحصــول علــى هــذه البطاقــة مــن طــرف 

أشخاص ال يستوفون الشروط المطلوبة؛

• وضــع نظــام افتحــاص للنفقــات الصحيــة للمســتفيدين مــن نظــام التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض أو نظــام 
المساعدة الطبية »راميد«، لمحاربة التبذير والغش.
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لنضع حدا للسكن العشوائي والعجز السكني

• من أجل تحديث اإلطار القانوني للتعمير وإرساء حكامة جيدة للقطاع.

• من أجل توفير عرض سكني جديد يكفل اإلدماج والكرامة للمواطنين.

التزاماتنا :
من أجل ولوج الجميع إلى سكن

الئق يضمن اإلدماج والكرامة للمواطنين

التزاماتنا :
من أجل ولوج الجميع إلى سكن

الئق يضمن اإلدماج والكرامة للمواطنين
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عرف المغرب في الســنوات األخيرة نموا عمرانيا متســارعا، تولد عنه توســع حضري كبير. وقد جرى هذا غالبا 
خــارج المراقبــة الصارمــة، مؤثــرا بذلــك ســلبا علــى المجــال الحضــري والطبيعــي )ســكن عشــوائي وغيــر قانونــي، 

غياب التجهيزات والفضاءات الخضراء، نقص البنيات التحتية...(. 

ية  وعرف قطاع الســكن، من جهته، إطالق العديد من البرامج العمومية، وبشــكل أساســي »المناطق الحضر
يــة، المــدن الجديــدة، برنامــج »مــدن بــدون صفيــح«، باإلضافــة إلــى برامــج أخــرى  الجديــدة«، األقطــاب الحضر
للســكن، مثــل الســكن االجتماعــي والســكن الموجــه للطبقــات المتوســطة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه التدابيــر أثبتت 

أنها غير كافية لسد العجز في مجال السكن على المستوى الوطني.

وبالنظر إلى الوضعية الحالية، فإن البرنامج االنتخابي لحزب األصالة والمعاصرة يتمحور حول الجوانب التالية:

ية. تسهيل المساطر اإلدارية ومالئمة دور الوكاالت الحضر

تشجيع السكن في المراكز.

تكثيف وتنويع عروض السكن.

المحافظة على التراث المعماري وتثمينه.

تحسين المعمار وجودة تهيئة الفضاءات العمومية.

محاربة السكن غير الالئق.
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من أجل تحديث اإلطار القانوني
للتعمير وإرساء حكامة جيدة للقطاع
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يــة، وإســناد مهمــة تحفيــز وثائــق التعميــر إليهــا، إضافــة إلــى مهــام  • إعــادة توجيــه مهــام الــوكاالت الحضر
رؤيــة  فــي  والمشــاركة  الحضــري،  التحديــث  يع  ومشــار المبرمجــة  الجديــدة«  يــة  الحضر »المناطــق  تنشــيط 

ية. التنمية الحضر

• تحســين الحكامــة: التقليــل مــن عــدد المتدخليــن فــي عمليــة الترخيــص وتحديــد أدوارهــم واختصاصاتهــم، 
وتبسيط مساطر المصادقة على وثائق التعمير.

صبغــة  تكتســي  التــي  العمليــات  فــي  وحصــره  التعميــر  مجــال  فــي  االســتثناء  إلــى  اللجــوء  مــن  الحــد   •
المصلحة العامة والمشاريع ذات المصلحة االقتصادية، مع القيام بتقييم دوري لنظام االستثناءات.

• إنشاء بنيات جهوية متخصصة في تتبع أشغال ترميم وتأهيل المدن العتيقة.

• تبني إطار قانوني جديد بالنسبة لمخططات التهيئة وحماية المدن العتيقة.

تــام  التأهيــل والترميــم فــي احتــرام  برامــج  يــز قــدرات مهنيــي تأهيــل المــدن العتيقــة، ودعــم تنفيــذ  • تعز
ية العريقة، التي تمثل رمز التجذر التاريخي لأمة المغربية. لقوانين التعمير الخاصة بهذه الفضاءات الحضر

يز الترسانة القانونية والوسائل المالية المخصصة للمحافظة على التراث المعماري الوطني. • تعز
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من أجل توفير عرض سكني جديد
يكفل اإلدماج والكرامة للمواطنين
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• تســهيل وتبســيط مســاطر اســتصدار التراخيص، وتســريع مراحل تســلمها )رخصة الســكن، شــهادة المطابقة(، 
.Rokhsa.ma وذلك من خالل تطوير المنصات الرقمية مثل

• إعطــاء األولويــة للعمليــات المندمجــة للقضــاء علــى الســكن غيــر الالئــق، مــع اســتدماج التجهيــزات االجتماعيــة 
وفضاءات الترفيه واأللعاب فيها بشكل منهجي.

• خلق مساعدات جديدة موجهة لسكان الدور اآليلة للسقوط.

• مواصلة تشجيع العرض الخاص بالسكن منخفض التكلفة، باعتباره المنتوج الوحيد الموجه للفئات المحرومة.

• وضــع مخطــط خــاص بتحســين إطــار عيــش ســاكنة المناطــق الحساســة )الجبــال، الواحــات، الســواحل...(، وتوطيــد 
مقاومتهم في وجه التقلبات المناخية.

ع لالختالط االجتماعي في كل برامج اإلسكان. • فرض عرض سكني مشجِّ

يــخ 25 غشــت 2016، المتعلــق بمراقبــة وزجــر المخالفــات فــي مجــال  • القيــام بإصــالح للقانــون 66.12 الصــادر بتار
يز الطابع الردعي للعقوبات المالية والسالبة للحرية. التعمير والبناء، في اتجاه تعز

يــة المرتبطــة بالولــوج إلــى الملكيــة  • التأثيــر علــى معــدالت الفائــدة البنكيــة وتخفيــض نســب الرســوم العقار
)المحافظة العقارية، رسوم التسجيل...( بغية تحفيز الطلب.
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التزاماتنا :
من أجل دعم انفتاح الشباب المغربي وصون كرامة 

المسنين الذين ال يتوفرون على دخل

إن مسألة وضع سياسة عمومية خاصة بالشباب،
يجب أن تكون أولوية وطنية.

• من أجل إدماج أفضل للشباب في الحياة المهنية.

• من أجل شباب قروي مندمج وُمْدَمج اقتصاديا.

• من أجل االنفتاح الفردي والجماعي للشباب.

• من أجل صون كرامة المسنين الذين ال يتوفرون على دخل.

التزاماتنا :
من أجل دعم انفتاح الشباب المغربي وصون كرامة 

المسنين الذين ال يتوفرون على دخل
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تكشــف إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئي عــن أرقام مقلقة 
حــول وضعيــة الشــباب المغربــي، الــذي يعانــي مــن الهشاشــة والتخبــط فــي مشــاكل التكويــن والصحــة والبطالة 
واإلقصــاء بــكل أشــكاله، إضافــة إلــى العنــف المعنــوي والمــادي وعــدم القــدرة علــى االنخــراط فــي ديناميــة 

اجتماعية واقتصادية مستدامة، بسبب عدم نجاعة العمل الحكومي.

وبالنســبة لحزب األصالة والمعاصرة، فإن مســألة وضع سياســة عمومية خاصة بالشــباب أصبحت تكتســي 
طابع األلوية الوطنية من أجل أن نضمن لشبابنا:

الحماية االجتماعية.

التكوين الجيد.

عرضا ثقافيا ورياضيا متنوعا يقوم على أساس القرب، ويكون متاحا ومجانيا.

دعما تقنيا من أجل تقوية قابليتهم للتشغيل.

مواكبة تقنية ومالية بهدف دعم مشاريعهم المقاوالتية.

إطارا يشجع المشاركة المواطنة وإشراك الشباب في تدبير الشأن العام.

الحماية االجتماعية.

لذلك، يعتبر حزب األصالة والمعاصرة أنه من واجب الحكومة القادمة، أن تعالج قضية الشباب المغربي في إطار 
رؤيــة شــمولية، بعيــدا عــن منطــق التشــتت القطاعــي. وفــي هــذا الصــدد، يلتــزم حزبنــا بأن يقدم فــي 2022 الخطة 
الوطنية للشباب )2032-2022(، التي تتضمن سلسلة من التدابير الرامية لإلدماج االجتماعي والثقافي والتربوي 

واالقتصادي للشباب، كهدف استراتيجي أساسي من أجل تنمية الرأسمال البشري لبالدنا.
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من أجل إدماج أفضل للشباب
في الحياة المهنية. 
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• تعميم التغطية االجتماعية وإعطاء األولوية للولوج إلى الخدمات الصحية لجميع الشباب بحلول سنة 2025.

يبيــة المهنيــة للشــباب، وفــرص اإلدمــاج المهنــي عبــر التعلــم التناوبــي بيــن  • تطويــر العــرض الخــاص بالــدورات التدر
المدرسة والمقاولة.

• إحــداث منحــة تدريــب شــهرية قيمتهــا 1500 درهــم، تعطــى لمــدة ســتة أشــهر لــكل الشــباب الحاصليــن علــى 
شواهد جامعية وخريجي مراكز التكوين التقني.

• تحويل منحة التدريب إلى منحة عمل لستة أشهر إضافية بالنسبة لكل الشباب الموظف بعد التدريب.

• إحــداث نظــام لدعــم خلــق المقــاوالت الصغيــرة جــدا مــن طــرف الشــباب، يشــمل منــح قــرض بــدون فائــدة بقيمــة 
يــادة األعمــال لمــدة  150 ألــف درهــم، يســدد علــى ســبع ســنوات، شــريطة متابعــة تكويــن مســتمر فــي مجــال ر

أربعة أشهر.

• إنشــاء خدمــة مدنيــة تطوعيــة لفائــدة الشــباب، موجهــة نحــو االنخــراط فــي المجتمــع المدنــي حــول مواضيــع 
تربوية واجتماعية وثقافية ورياضية ومقاوالتية أو تتبع للسياسات العمومية.
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من أجل شباب قروي مندمج
وُمْدَمج اقتصاديا
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• دعــم دمــج الشــباب القــروي مــن خــالل تطويــر عــرض للتكويــن التقنــي للقــرب، فــي مجــاالت الفالحــة والتنميــة 
المستدامة واالقتصاد االجتماعي والتضامني والسياحة القروية وتثمين المنتجات المجالية.

• تطوير فروع للتعليم المهني في الثانويات القروية.

• دعم عرض البنيات اإليوائية )الداخليات( في اإلعداديات والثانويات القروية.

• تطوير النقل المدرســي في الوســط القروي، من أجل دعم تمدرس الشــباب القروي في أســالك التعليم 
الثانوي.

• ضمان مجانية النقل المدرسي بالنسبة ألطفال األسر المسجلة في السجل االجتماعي الموحد.
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من أجل االنفتاح الفردي والجماعي للشباب

• مواكبة الشباب لتقليص مخاطر االضطرابات النفسية، عن طريق إنشاء خاليا لالستماع والتتبع.

• إقامــة شــراكات مــع الجمعيــات المتخصصــة فــي تكويــن الشــباب ذوي صعوبــات التعلــم أو صعوبــات مرتبطــة 
باإلعاقة.

• إعــادة تنشــيط عمــل دور الشــباب والثقافــة مــن خــالل تكييــف برامجهــا مــع توقعــات الشــباب، واالســتثمار فــي 
إنشاء فضاءات للتكوين ومنصات تواصل رقمية.

• تقوية البنية التحتية لمالعب القرب الرياضية.

من أجل االنفتاح الفردي والجماعي للشباب
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من أجل صون كرامة المسنين
الذين ال يتوفرون على دخل

• إقرار حد أدنى لدخل الكرامة )على األقل %50 من الحد األدنى لأجور( وتخصيصه لأشخاص الذين بلغوا سن 
التقاعد وال يتوفرون على أي دخل مادي، مع تمكينهم من االستفادة من التأمين اإلجباري عن المرض دون 

الحاجة إلى دفع أية مساهمة.

من أجل صون كرامة المسنين
الذين ال يتوفرون على دخل
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فالحة تضمن االستدامة االقتصادية واالجتماعية

• من أجل فالحة متخصصة وهوية مجالية فالحية متطورة.

• من أجل االستغالل العقالني والمسؤول للموارد المائية. 

• من أجل توفير الدعم لالستثمار الزراعي وإرساء نظام للمساعدات المتجدد والُمنصفة. 

التزاماتنا :
إطالق ديناميكية بيقطاعية مسنودة

بسياسات خاصة  
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وضــع الفالحــة فــي قلــب السياســة االقتصاديــة الفالحيــة مــن أجــل ازدهــار االقتصــاد ككل وتحســين الرفــاه 
االقتصادي للفئات ذات الدخل المنخفض.

تعد الفالحة قطاعا اســتراتيجيا بالنســبة لالقتصاد الوطني، بالنظر لدورها في توفير التشــغيل ومكافحة الفقر 
والهشاشــة االجتماعيــة. ويضطلــع القطــاع الفالحــي أيضــا بــدور أساســي فــي الحفــاظ علــى توازنــات المجتمــع 
القــروي. غيــر أن فالحتنــا لــم تتمكــن مــن تثميــن القــدرات التنمويــة الحقيقيــة، وال مــن أن تتحــرر مــن الحلقــات 
المفرغــة النعــدام االســتدامة وضعــف النمــو ونقــص االبتــكار وعــدم كفايــة الرأســمال والفقــر القــروي والتصحــر 

وتدهور الموارد المائية إضافة إلى هشاشتها أمام موجات الجفاف، إلخ.
وبالتالــي فــإن القطــاع الفالحــي ســيظل عاجــزا عــن رفــع التحديــات المتعــددة التــي يواجههــا، فــي غيــاب اإلرادة 

السياسية لوضع استراتيجيات عمومية مالئمة للقطاع. 

لرفــع هــذه تحديــات التــي يواجههــا قطــاع الفالحــة، يقتــرح حــزب األصالــة والمعاصــرة ميثاقــا فالحيــا وقرويــا 
جديدا، سيتمحور حول :

التدبير التفاعلي للموارد الطبيعية.

تنويع األنشطة االقتصادية المرتبطة بالفالحة.

تعبئة جميع الفاعلين الترابيين وتحميلهم المسؤولية.

ية للقطاع. إعادة تأهيل الموارد البشر
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من أجل استغالل عقالني
ومسؤول للموارد المائية 
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يز تأهيل الري  • إحــداث برنامــج مســاعدات لدعــم للزراعــات الجديــدة األكثــر تنافســية، مــع تدبيــر عقالني للمــاء وتعز
على أوسع نطاق.

• تعميــم اســتعمال أنمــاط الســقي المســؤولة بيئيــا، والتــي ســتمكن مــن اقتصــاد المــاء بنســب تتــراوح مــا بيــن 
%20 إلــى %50، والتــي ســتنتج عنهــا مردوديــة غيــر مباشــرة مهمــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بانخفــاض الفاتــورة 
الطاقيــة الناتجــة عــن ضــخ الميــاه مــن الفرشــة المائيــة، ومراقبــة أفضــل لأعشــاب الضــارة، وتحســين الطــرق التقنيــة 

المستعملة، وخفض مدد السقي، إلخ.

يــة التــي تعتمــد علــى المطــر، والــذي  • دعــم المردوديــة مــن خــالل توفيــر الســقي التكميلــي للمنتجــات البور
يــة. ســيمكن هــذا الســقي التكميلــي  ســيمكن مــن جلــب ميــاه إضافيــة فــي حــاالت ضعــف التســاقطات المطر
المقــدر بنحــو 100 ملــم فــي الســنة، مــن توفيــر حــد أدنــى مــن المردوديــة للفالحيــن الصغــار والمتوســطين، 

وبالتالي، زيادة ملحوظة في دخلهم.

يــز برامــج التكويــن والتحســيس حــول التقنيــات الجديــدة مــن أجــل زراعــة مســؤولة بيئيــا، خاصــة تثميــن الميــاه  • تعز
والتربة، والتكوين على أنماط صناعية وتجارية جديدة. 
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من أجل دعم االستثمار الفالحي وإرساء نظام 
مساعدات متجددة وُمنصفة
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• تقويــة المــوارد البشــرية فــي القطــاع الفالحــي مــن خــالل دعــم محاربــة األميــة وتنشــيط العــرض العمومــي 
الخاص بالتكوين التقني.

• تشــجيع مختلــف الهيئــات المســتعدة لالنخــراط فــي تحســين النمــاذج الفالحيــة )التطويــر، تأميــن العقــار، الولــوج 
للقــروض البنكيــة، توفيــر االستشــارة للمشــاريع الشــبابية(، واقتــراح حلــول علــى المقــاس، تتــالءم مــع طبيعــة 

النشاط الفالحي.

• إحــداث قــرض »انطالقــة الفالحيــن« مــع تبســيط المســاطر، وتحمــل تكاليــف الملــف، وتوفيــر المواكبة التقنية عبر 
هيئة محلية مخصصة لهذا الغرض.

• دعم االقتصاد االجتماعي والتضامني وسالسل القيمة الواعدة على مستوى المجاالت الترابية، من خالل 
الدعم المالي المخصص للتعاونيات.

• دعــم المشــاريع الفالحيــة الصغــرى للشــباب القــروي الباحــث عــن عمــل، عبــر توفيــر الدعــم التقنــي والمســاعدة 
الماليــة فــي شــكل قــروض بــدون فائــدة، تتــراوح قيمتهــا بيــن 50.000 و100.000 درهــم، ممنوحــة ألجــل يمتــد 

على خمس سنوات.

يــز برامــج مكافحــة التصحــر وتدهــور الغطــاء الغابــوي وحمايــة المســاحات الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة أو  • تعز
التي تعاني من انجراف التربة.

• دعــم االســتغالليات الفالحيــة الصغــرى والمتوســطة مــن أجــل المحافظــة علــى التوازنات االجتماعية، وتشــجيع 
انتقال المعارف الزراعية بين األجيال ومكافحة هجرة الشباب القروي إلى المدن.
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من أجل توفير الدعم لالستثمار 
الزراعي وإرساء نظام متجدد

وُمنصف للمساعدات
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ية فــي القطــاع الفالحــي مــن خــالل دعــم محاربــة األميــة وتنشــيط الجهــاز العمومــي  يــز المــوارد البشــر • تعز
للتكوين التقني. 

ــر، األمــن العقــاري،  • تشــجيع مختلــف المنظمــات المســتعدة لالنخــراط فــي تحســين األنمــاط الزراعيــة )التطوي
يع الشــبابية(، واقتــراح حلــول علــى المقــاس فــي مختلــف  الولــوج للقــروض البنكيــة، توفيــر االستشــارة للمشــار

مجاالت النشاط. 

• إحــداث قــرض »انطالقــة الفــالح« مــع تبســيط اإلجــراءات، وتحمــل تكاليــف الملــف، وتوفيــر المواكبــة التقنيــة عبــر 
هيئة محلية خاصة. 

• دعم االقتصاد االجتماعي والتضامني وسالسل القيمة الواعدة على مستوى المجاالت الترابية، من خالل 
الدعم المالي المخصص للتعاونيات. 

• دعــم المشــاريع الفالحيــة الصغيــرة للشــباب القــروي الباحــث عــن عمــل، عبــر توفيــر المســاعدة التقنيــة والدعــم 
المالــي فــي شــكل قــروض بــدون فائــدة، تتــراوح قيمتهــا بيــن 50.000 و100.000 درهــم، ممنوحــة ألجــل يمتــد 

على خمس سنوات. 

يــز برامــج مكافحــة التصحــر وتدهــور الغطــاء الغابــوي وحمايــة المســاحات الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة أو  • تعز
التي تعاني من انجراف التربة. 

• دعــم الضيعــات الصغــرى والمتوســطة مــن أجــل المحافظــة علــى التوازنــات االجتماعيــة، وتشــجيع انتقــال 
المعارف الزراعية بين األجيال ومكافحة هجرة الشباب القروي إلى المدن. 
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صناعة كفيلة بتحقيق نمو قوي وُمستدام

• نحو صناعة وطنية حديثة وقادرة على المنافسة دوليا.

• من أجل طموح صناعي جديد قائم على التحول الرقمي واالبتكار.

• نحو تطوير صناعة ذكية تدعمها أقطاب جهوية تنافسية. 

التزاماتنا :
إطالق دينامية بيقطاعية مسنودة

بسياسات خاصة 

التزاماتنا :
إطالق دينامية بيقطاعية مسنودة

بسياسات خاصة 
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ال يســمح النمــوذج الصناعــي المغربــي الحالــي بتحقيــق نمــو قــوي ومســتدام قــادر علــى خلــق الثــروة وتوفيــر 
الشغل وتمكين بالدنا من االنضمام إلى كوكبة الدول الصاعدة.

ويــرى حــزب األصالــة والمعاصــرة، أن إقــالع المغــرب يفتــرض اعتمــاد سياســات عموميــة إراديــة فــي المجــال 
الصناعــي. وأن علــى الدولــة أن تعتمــد اســتراتيجية واضحــة لتنميــة هــذا القطــاع وتضطلــع بدورهــا كفاعــل مباشــر 
ونشــط فــي االســتثمارات الصناعيــة االســتراتيجية وكذلــك فــي اإلنتــاج والتصديــر، وفــي مجــاالت االبتــكار والبحــث 

والتنمية.

 بهذا الصدد، يتمحور البرنامج االنتخابي لألصالة والمعاصرة حول العناصر التالية :

وضع القطاع اإلنتاجي على رأس األولويات.

انتهاج سياسة إرادية في مجال التصنيع.

يــف الجهــوي للسياســة الصناعيــة الوطنيــة، مــن خــالل إحــداث أقطــاب تنافســية جهويــة واعتمــاد مقتضيــات  التصر
جبائية محفزة.
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نحو صناعة وطنية حديثة وقادرة
على المنافسة دوليا 
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• توجيــه المــوارد العموميــة نحــو االســتثمارات المنتجــة المرتبطــة باقتنــاء وتملــك التكنولوجيــا الالزمــة لتنميــة 
الصناعات المستقبلية.

• تحديــد الفــروع الصناعيــة التــي تكتســي طابــع األولويــة علــى أســاس المعاييــر التاليــة: وفــرة المــواد األوليــة و/
أو المهــارات، دراســة حاجيــات الســوق المحليــة )اســتبدال الــواردات(، القيمــة المضافــة المرتقبــة، نســب اندمــاج 

التكنولوجيا والتشغيل والتنافسية الدولية.

• االســتثمار، إمــا بشــكل منفــرد أم فــي إطــار شــراكة مــع القطــاع الخــاص الوطنــي أو الدولــي، فــي القطاعــات 
االســتراتيجية الســيادية مثــل الصناعــات الغذائيــة، صناعــة األدويــة والتجهيــزات الطبيــة، صناعة األســلحة، تكنولوجيا 

المعلومات، إلخ.
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من أجل طموح صناعي جديد
قائم على التحول الرقمي واالبتكار

من أجل طموح صناعي جديد
قائم على التحول الرقمي واالبتكار
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• تحفيــز االســتثمار الخــاص عبــر توفيــر الوعــاء العقــاري والمحــالت الصناعيــة بأســعار تنافســية، ووضــع آليات تمويل 
يــة، وتوفيــر حمايــة جمركيــة مناســبة،  مالئمــة لــكل نــوع مــن أنــواع النشــاط الصناعــي، وســن تدابيــر جبائيــة تحفيز

وموارد بشرية ذات جودة، لفائدة المستثمرين الخواص الوطنيين والدوليين.

الصناعــات  الغذائيــة،  الصناعــات  والجلــد،  )النســيج  للمغــرب  التاريخيــة  للصناعــات  القطاعيــة  المواكبــة  توفيــر   •
الميكانيكيــة والمعدنيــة، الصناعــات الكيماويــة وشــبه الكيماويــة(، وذلــك مــن أجــل تقويــة تنافســيتها، وتحقيــق 
اندماجهــا، والرفــع مــن قيمتهــا المضافــة، واالســتثمار فــي االبتــكار والبحــث والتطويــر، وإدراج وســائل وإمكانيــات 

الثورة الصناعية الرابعة 4.0 في وحداتها الصناعية.

ــي اســتراتيجية لنقــل التكنولوجيــا فــي مجــال المهــن العالميــة للمغــرب )الســيارات، الطيــران، اإللكترونيــات،  • تَبنِّ
واألوفشورينغ(، من خالل إشراك الرأسمال المغربي العمومي و/أو الخاص، واالستثمار في البحث والتطوير 

في هذه القطاعات، وإشراك العالمات الكبرى الموجودة في المغرب في إطار عقود برامج. 
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نحو تطوير صناعة ذكية تدعمها
أقطاب جهوية تنافسية 
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• االســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة المســتقبلية والتحــول نحــو نمــوذج جديــد للمصنــع المرتبــط بالشــبكات 
والمستقل )الذكاء االصطناعي، الروبوتات، الطباعة ثالثية األبعاد، تكنولوجيا النانو، التكنولوجيا الحيوية، إلخ(.

يــن، بفضــل اســتثمارات متالئمــة، علــى خلــق الثــروة  • االســتثمار فــي االقتصــاد األخضــر واالقتصــاد األزرق القادر
ومناصب الشغل المؤهلة.

• إنشــاء أقطــاب جهويــة للتنافســية فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تشــمل الجماعــات الترابيــة 
والجامعات المنخرطة في تنمية جهاتها للدفع باإلبداع واالبتكار.

• خلق وكالة للتنمية الصناعية ومواكبة القطاع الخاص )مكتب التنمية الصناعية، نسخة 2021(.

• إنشــاء بنــوك جهويــة للتنميــة، تعلــم علــى التدخــل بالمــوازاة صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار، للرفــع مــن 
مساهمة الدولة في المشاريع الصناعية االستراتيجية.
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أقطاب التنافسية الجهوية المقترحة :

يقترح حزب األصالة والمعاصرة العمل من أجل تحقيق التقارب 
واإللتقائية بين المنظومات الصناعية القطاعية التي تم إطالقها 

يع الصناعي، لتتالءم مع تحديات الثورة الصناعية  عبر مخطط التسر
الرابعة والتوجه نحو القطاعات االبتكارية ذات المحتوى التكنولوجي 

والمعرفي المكثف.
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قطب جهة الرباط-سال-القنيطرة
للــذكاء  المتقدمــة  والتكنولوجيــات  واالتصــاالت  البرمجيــات  هندســة  مجــاالت  فــي  للتنافســية  قطــب  خلــق 
االصطناعي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، وذلك حول نسيج كبريات مدارس الهندسة ومراكز البحث 

في الجهة، باإلضافة إلى دعم الشراكات مع كبار الفاعلين الخواص والصناعات مرتفعة األداء.

ســيكون لهــذا القطــب مكونــه األكاديمــي، مــع فروعــه فــي التميــز فــي هــذه المجــاالت مــن البحــث والتطويــر 
عات المقــاوالت الناشــئة، مشــاتل المقــاوالت، مركــز نقــل  التطبيقــي، ومكــون تثميــن البحــث )حاضنــات وُمســرِّ

التكنولوجيات(، ومختبراته إلنشاء النماذج األولية واالختبارات.

قطب جهة سوس-ماسة
ــاء المائيــة، تحليــة الميــاه، علــم المحيطــات، الطاقــة  قطــب للتنافســية حــول االقتصــاد األزرق )الصيــد، تربيــة األحي

البحرية(.

قطب طنجة-تطوان-الحسيمة
قطــب للتنافســية حــول ســيارة المســتقبل والمهــن المتصلــة بهــا: إلكترونيــة، ميكانيكيــة، اســتهالك الطاقــة 

الكهربائية )الذكاء االصطناعي، التشفير، الربط، الوايرلس، إلخ(، وصناعة الروبوتات.

قطب جهة فاس-مكناس
قطب للتنافســية حول زراعة المســتقبل واالقتصاد األخضر وتثمين المنتوجات الزراعية للجهة عبر تطوير الصناعة 

الغذائية الموجهة للتصدير.

قطب جهة بني مالل-خنيفرة 
يمكــن أن تحتضــن هــذه المنطقــة قطًبــا تنافســيا حــول إنتــاج ســكر الشــمندر علــى المســتوى الزراعــي وعلــى 

مستوى المعالجة الصناعية.

قطب جهة درعة-تافياللت
تطوير قطب للتنافسية حول موضوعة تكنولوجيات الطاقة الشمسية.
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قطب جهة الدار البيضاء-سطات
يتكون من عدة أقطاب متخصصة:

• قطــب الطيــران علــى مســتوى »ميدبــارك«، والــذي ســيتمحور حــول قطاعــات المجمعات الميكانيكيــة والمواد 
المركبة. 

• قطــب للتنافســية فــي قطــاع النســيج مــن أجــل تطويــر صناعــات األنســجة التقنيــة واألنســجة المتصــل بالشــبكات.
• أقطــاب أخــرى للتنافســية، تقــوم علــى أســاس المنظومــات الصناعيــة التــي تــم إطالقهــا مثــل اإللكترونيــات 

والبالستيك وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلخ. 
        

قطب جهة مراكش-آسفي
قطــب للتنافســية متخصــص فــي مجــال المــاء، يمكنــه أن يتحــول إلــى عامــل محــدد للبقــاء وللتنافســية فــي 

المستقبل وفي معالجة إشكالية السقي في المناطق القاحلة.

قطب جهة كلميم-واد نون
قطب للترويج للمنتوجات المعدة في الجهة.

قطب جهة الداخلة-وادي الذهب
على مستوى الداخلة

قطب تنافسي للترويج لمنتجات الصيد البحري.

قطب الجهة الشرقية
على مستوى قطب الصناعات الزراعية بركان:

يــد من القيمة المضافة على المســتوى المحلي  تطويــر قطــب تنافســي للترويــج للحمضيــات، مــن أجــل جــذب المز
 من االستمرار في تصدير الحمضيات دون تثمينها.

ً
بدال

على مستوى مدينة وجدة، داخل كلية العلوم:
يــت، الرصــاص والزنــك باســتخدام الطاقــات المتجــددة التي يمكن  إطــالق قطــب حــول تثميــن معــادن المنطقــة: البار

أن تساعد في جعل هذه القطاعات قادرة على التنافسية.

قطب جهة العيون-الساقية الحمراء 
على مستوى طرفاية

قطب تنافسي حول التقنيات المستخدمة في طاقة الرياح.
على مستوى العيون

بالتعــاون مــع المكتــب الشــريف للفوســفاط، الــذي يخطــط لمشــروع قطــب خاصــة بالفوســفاط ومشــتقاته، 
ا فرعا لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

ً
والذي يمكن أن يضم أيض
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التزاماتنا :
من أجل ديناميكية قطاعية مسنودة

بسياسات خاصة 

طة إلنقاذ وإنعاش قطاع السياحة
ُ
خ

• من أجل عرض سياحي وطني متجدد ومالئم لمتطلبات الزبناء المحليين والدوليين 

• من أجل سياحة خاصة ومسؤولة 

 

التزاماتنا :
من أجل ديناميكية قطاعية مسنودة

بسياسات خاصة 



61

يحتــل قطــاع الســياحة مكانــة هامــة علــى المســتويين االقتصــادي واالجتماعــي. فهــو يشــغل بشــكل مباشــر 
وغيــر مباشــر مــا يقــرب مــن مليونــي شــخص. لكــن علــى الرغــم مــن وزنــه االقتصــادي واالجتماعــي، فــإن القطــاع 
يعانــي مــن عــدة عوامــل تتضافــر لتضعفــه وتؤثــر علــى القطاعــات المرتبطــة بــه )الصناعــة التقليديــة، النقل الجوي 

والطرقي، إلخ(. زيادة على ذلك، فإن جائحة كورونا كشفت بوضوح مكامن الضعف البنيوية للقطاع.

ــدة، وتفــادي تداعيــات عكســية بالنســبة  ال بــد إذن مــن تدخــل مســتعجل للتخفيــف مــن الخســائر المتكبَّ
لمقاوالت القطاع. لذلك يتوخى حزب األصالة والمعاصرة ما يلي: 

مواكبة الفاعلين حفاظا على مناصب الشغل

معــاودة إطــالق الطلــب، الوطنــي والدولــي، بهــدف منــح الفاعليــن فــي القطــاع رؤيــة واضحــة علــى المــدى 
القصير والمتوسط

ولهــذه الغايــة، نقتــرح خطــة إنعــاش للقطــاع تتضمــن إجــراءات مســتعجلة يتــم تنفيذهــا علــى المــدى القصيــر جــًدا، 
باإلضافة إلى إجراءات يمتد نطاقها على المديين المتوسط والطويل.
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من أجل عرض سياحي وطني متجدد ومتالئم
مع انتظارات الزبناء المحليين والدوليين 

من أجل عرض سياحي وطني متجدد ومتالئم
مع انتظارات الزبناء المحليين والدوليين 
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• وضع استراتيجية تسمح للمنظومة السياحية بالتكيف مع المعطيات الجديدة لما بعد مرحلة »كورونا«، مع 
األخذ في االعتبار الحماية الصحية واالستدامة البيئية والدمج االجتماعي.

• اقتــراح عــروض جديــدة جذابــة، مــن أجــل تشــجيع المغاربــة علــى اســتهالك المنتــوج الســياحي الوطنــي بشــكل 
متزايد، مع العمل على إعادة كسب ثقة المواطنين الذين تجتذبهم الرحالت إلى الخارج.

• إطــالق عــروض خاصــة بالســياح األجانــب مــع تخفيضــات تصــل إلــى 10 فــي المائــة علــى األقــل عــن كل حجــز مباشــر 
في المؤسسات الفندقية المغربية، دون المرور عبر المنصات اإللكترونية العالمية الخاصة بالحجز.

• إطالق مخطط إعادة هيكلة لكل وجهة سياحية، حتى يتم األخذ بعين االعتبار خصوصيات كل جهة )المنتوج/
نوع السوق المستهدف( وتوحيد الخدمة بالنسبة للسياح األجانب والمغاربة.

• دعم فاعلي القطاع لتعميم رقمنة التسويق والترويج التجاري للوجهات السياحية. 
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من أجل سياحة خاصة ومسؤولة

يــز جاذبيــة الوجهــات الســياحية المغربــي الكبــرى، خاصــة مراكــش وأكاديــر، والتفكيــر فــي ســبل تطويــر  • تعز
وجهات أخرى:   

-  دعم تموقع مراكش كمدينة ذكية في احترام للمعايير البيئية؛
  

- إعادة التفكير في المنتوج السياحي ألكادير وتنشيط صورتها؛ 

يارات السريعة )city-Break(: نموذج    - تقوية العرض بالنسبة للوجهات السياحة الحضرية ذات الز
   قطب فاس-مكناس وطنجة.

 .
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تدابير لصالح الشركات السياحية
في وضعية صعبة

• وضــع إطــار عمــل للتشــاور والمراقبــة والحوكمــة المختلطــة )الدولــة - األقاليــم - االتحــاد العــام التحــاد األعمــال 
والسياحة المغربي( لتوجيه الجهود العامة لدعم االقتصاد واألعمال في هذا القطاع. 

• إعــادة جدولــة دفــع الضرائــب المســتحقة فــي نهايــة عــام 2021  علــى مــدى خمــس ســنوات مــع تأجيــل لمــدة 
عام واحد.
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التزاماتنا :
إطالق ديناميكية بيقطاعية

مسنودة بسياسات خاصة   

تطوير اإلمكانيات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة لخفض 
التكاليف وضمان األمن الطاقي لبلدنا

• من أجل انتقال طاقي مبني على تطوير اإلمكانيات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.

• من أجل تدبير ناجع ومقنن لقطاع المحروقات.
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يعاني االقتصاد الوطني بشكل بالغ من تبعية المغرب للخارج على مستوى تزويده بالطاقة، وهو ما يؤثر ب
حدة على المؤشرات الماكرو اقتصادية )الميزان التجاري، توازن المالية العمومية، إلخ(.

يــادة علــى مســألة التــزود والكلفــة، فــإن الرهانــات البيئيــة بدورهــا تعرف تناميا مســتمرا، مما يفرض على بالدنا  وز
تبنــي سياســة طاقيــة مســؤولة ومســتدامة. كمــا علــى المغــرب، فــي إطــار ديناميــة التنافســية واالســتقالل 

الطاقي، الشروع في إصالح القطاع، من خالل اتخاذ حزمة من التدابير لضمان األمن الطاقي لبالدنا.

في هذا اإلطار، يلتزم حزب األصالة والمعاصرة بتطوير الحصة التي تساهم بها الطاقات المتجددة في 
استهالك الطاقة، وضبط وتقنين القطاع واستئناف نشاط مصفاة »سامير«.
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• إطالق مخطط وطني لتعميم استعمال الطاقات المتجددة.

• إرســاء نظــام مكافــآت لدعــم التحــول الطاقــي مــن أجــل تشــجيع المنتجيــن الصناعييــن واألســر علــى االنتقــال إلــى 
الطاقات المتجددة )الطاقة الشمسية والهوائية(.

• تشــجيع المنتجين الصناعيين والفالحين والخواص، على إرســاء أنظمة لإلنتاج الذاتي للطاقة، والســماح بتثمين 
إعادة حقن الطاقات المنتجة ذاتيا في الشبكة العمومية لتوزيع الكهرباء.

• دعم إنتاج الكهرباء المنخفضة الكربون لتلبية حاجيات الصناعة، السكن، السياحة، تحلية مياه البحر، إعادة تدوير 
الماء، واإلدارات العمومية. 

من أجل انتقال طاقي مبني على تطوير اإلمكانيات 
الوطنية في مجال الطاقات المتجددة
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• تطويــر عــرض شــامل للمحروقــات البديلــة: الوقــود العضــوي، الغــاز الطبيعــي، الغــاز الطبيعــي المســال، الغــاز 
الطبيعي المضغوط، غاز البروبان، الهيدروجين.

• دعم تطوير شبكات النقل العمومي الكهربائي )صناعة السيارات، النقل الحضري...(.

يــن فــي المغــرب، وبالتالــي تقويــة االســتقالل  يــر والتخز • إعــادة إطــالق مصفــاة »ســامير« لتأميــن نشــاط التكر
الطاقي لبالدنا.

• خلــق هيئــة تنظيميــة جديــدة للهيدروكربونــات، تكــون مســؤولة عــن تقنيــن هوامــش الربــح ومكافحــة حــاالت 
االحتكار. 

من أجل إدارة ناجعة ومقننة
لقطاع المحروقات

من أجل إدارة ناجعة ومقننة
لقطاع المحروقات
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التزاماتنا :
تحسين وتحديث الحكامة من أجل

ترشيد السياسات العمومية

تحسين الحكامة

• من أجل حكامة شفافة وحديثة.

• نحو إعادة تنظيم الوظيفة العمومية والتطوير العقالني الستثمارات الدولة.

• نحو تحسين أداء المقاوالت والمؤسسات العمومية. 
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يــس الفصــل األول مــن دســتور المملكــة المغربيــة للحكامــة الجيــدة وربــط المســؤولية بالمحاســبة،  تــم تكر
باعتبارهمــا مبدأيــن أساســيين، يحكمــان تدبيــر الشــأن العــام فــي بالدنــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تتمكــن األغلبيــة 
الحكومية يوما من مكافحة سوء اإلدارة والفساد وسوء تدبير المال العام، وهو ما فوت على بالدنا فرصا 

هائلة للتنمية وتحقيق معدالت نمو قوية.

إضافــة إلــى ذلــك، عنــد قــراءة الميزانيــة العامــة للدولــة، ُنــدرك أن مــوارد بلدنــا محــدودة مقارنــة مــع تطلعاتهــا 
وإكراهاتهــا وانتظــارات المواطنيــن. ُيعــزى هــذا الوضــع إلــى كــون قطــاع المقــاوالت العموميــة، الــذي مــا زال 
معتمــدا كليــا علــى الدولــة )إذ ال زال يســتفيد ســنويا مــن تحويــالت مــن ميزانيــة الدولــة لفائدتــه تناهــز 33 مليــار 
ينــة العامــة ســنويا مــن هذا القطــاع ال يكاد  درهــم(، يحقــق مردوديــة ضعيفــة: مجمــوع األربــاح التــي تحصلهــا الخز

يتعدى 5 مليارات درهم.

بهذا الصدد، يعتزم حزب األصالة والمعاصرة :

عصرنة حكامة السياسات العمومية

جعل المحاسبة رافعة لتحسين أداء تدبير القطاع العام

التوجيه والتدبير األمثل لنفقات االستثمار العمومي للدولة

رد االعتبار لوظيفة التخطيط

إعادة هيكلة المالية العمومية

تسريع مسلسل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الذي تم إطالقه بتوجيهات ملكية سامية
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من أجل حكامة شفافة وحديثة
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• إطــالق مخطــط وطنــي لعصرنــة القطــاع العــام، باالعتمــاد علــى روافــع الرقمنــة، ومراجعة اختصاصات ومهام 
اإلدارات والمؤسسات العمومية.

• تنفيذ مخطط وطني لتعميم الربط باألنترنيت عالي السرعة، على كامل التراب الوطني.

يز اآللية الوطنية للمحاسبة وتوسيعها لتشمل الجوانب المتعلقة بنجاعة وفعالية العمل العمومي. ال  • تعز
أحد يستطيع إنكار أن سوء التسيير في القطاع العام يحرم بلدنا من فرص هائلة في التنمية.

• مــن أجــل مكافحــة الغــش، وضــع معاييــر موضوعيــة للتفعيــل المنهجــي للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي 
القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

• مراجعة نصوص الهيئات الرقابية وقواعد عملها وتفويض الصالحيات، ما يسمح بمكافحة فعالة للمنافسة 
غير النزيهة والتواطؤ وتضارب المصالح.

• وضع اإلطار المرجعي لتأطير السياسات العمومية من أجل المزيد من التناغم واإللتقائية.

• إحــداث وكالــة جديــدة، تابعــة لرئاســة الحكومــة، مكلفــة بالتخطيــط االســتراتيجي وتقييــم السياســات العمومية 
والمشاريع الكبرى لالستثمارات العمومية.
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نحو إعادة هيكلة الوظيفة العمومية وتنمية 
رشيدة الستثمارات الدولة

• مراجعة نظام الوظيفة العمومية من أجل مكافأة الكفاءة وتشجيع االبتكار وثقافة النتائج.

• مراجعة اإلطار المرجعي لميزانية الدولة من أجل شفافية أكبر للحسابات العمومية.

• عقلنة اســتثمارات الدولة والجماعات الترابية، عبر ترشــيد تصنيف األولوية في المشــاريع على أســاس معايير 
األثر والقيمة المضافة الحقيقية، من أجل ترشيد أمثل للنفقات العمومية سواء عند االستثمار أو عند التسيير.

• توجيه االستثمار العمومي نحو البحث العلمي ودعم االبتكار وتنمية المهن الجديدة. 
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نحو تحسين أداء المقاوالت
والمؤسسات العمومية

• تســريع إعــادة هيكلــة المؤسســات العموميــة وإحــداث لجنــة قيــادة مؤقتــه علــى مســتوى كل تجمــع 
مقاوالتي مستهدف، من أجل بلوغ األهداف المتوقعة من إعادة الهيكلة.

التجمــع  رؤيــة  مــع  متناغمــا  لجعلــه  بــكل مقاولــة ومؤسســة عموميــة،  الخــاص  البرنامــج  عقــد  مراجعــة   •
المقاوالتي التي ُيفترض أن تنضوي تحته.

يــة لهــذه الشــركات، مــا يوفــر لهــم إطــارا جذابــا  • تعييــن حاملــي الشــهادات العليــا فــي المناصــب العليــا واإلدار
للتعويــض، مــع وضــع نظــام دوري يســمح بتقييمهــم، مــن خــالل توقيــع عقــد برنامــج يحــدد األهــداف الُمــراد 

تحقيقها عند تعيينهم. 
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التزاماتنا :
تعبئة مداخيل الدولة للحفاظ

على التوازنات االقتصادية الكبرى

الرفع من القدرة على تعبئة المداخيل الجبائية

• من أجل نظام جبائي شفاف ومنصف.

ــر  يــب تصاعــدي وأكث يبــي(، مــن خــالل تضر • الحــد مــن الظلــم االجتماعــي )مــن أجــل االنخــراط فــي النظــام الضر
تحفيزا.

يبيين.  • من أجل وقاية أفضل من االحتيال والتهرب الضر
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يفتــرض فــي الضرائــب أن تلعــب دورا حاســما فــي النهــوض باالقتصــاد الوطنــي. غيــر أن النمــوذج الجبائــي المعتمد 
فــي المغــرب، وباســتثناء مســاهمته فــي تغطيــة النفقــات العموميــة العاديــة، لــم يمكــن مــن تحفيــز االســتثمار 
المنتــج، الــذي يخلــق القيمــة المضافــة ومناصــب الشــغل، فضــال عــن أنــه لم يســاهم في التخفيــف من التفاوتات 

وتقوية العدالة والتماسك االجتماعيين.

يبيــة المحصلــة، مقارنــة مــع قــدرة المغــرب القصــوى  مــن جهــة ثانيــة، فــإن المســتوى المســجل للمداخيــل الضر
للتحصيــل الجبائــي، يبــرز فارقــا يقــدر متوســطه الســنوي بنحــو 6,7 نقطــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام للبــالد. ويمثــل 

يز فعالية ونجاعة إدارة الضرائب. هذا الفارق خسارة يمكن لبلدنا استدراكها بفضل اإلصالح الضريبي وتعز
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من أجل نظام جبائي
شفاف ومنصف

يبية إلى هيئة مســتقلة  يبية عادلة وُمنصفة، يجب تحويل مديرية التشــريعات الضر • بهدف إرســاء سياســة ضر
عن المديرية العامة للضرائب، وجعلها تحت اإلشراف المباشر لرئيس الحكومة. ومن شأن هذه الهيئة الجديدة 
يبيــة، فضــال عــن المصادقــة علــى التفســيرات  أن تضطلــع بمهمــة مراقبــة وتقييــم التحفيــزات واإلعفــاءات الضر

القانونية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب.
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الحد من الظلم االجتماعي
)من أجل االنخراط في النظام الضريبي(،

من خالل تضريب تصاعدي وأكثر تحفيزا.

• رفع سقف الدخل الُمعفى من ضريبة المساهمة التضامنية، من 30 إلى 36 ألف درهم، بغرض الرفع من 
القدرة الشرائية.

• تبني خصم ضريبي على الحد األدنى المفروض على الضريبة على الدخل، بمبلغ يعادل الحد األدنى لأجور، 
بالنسبة لأجر الذي ال يتجاوز 12 ألف درهم، في حال ما إذا كان الزوج)ة( بدون عمل.

يبية الموجهة لتشجيع القطاعات اإلنتاجية، مع إقامة نظام لتقييم النتائج  • الحفاظ على االستثناءات الضر
المنتظرة لكل تدبير جديد قبل تبنيه، ووضع آلية للتقييم البعدي، يتم على أساسها اتخاذ قرار المحافظة على 

اإلجراءات المتخذة أو إلغائها.

• خفض الضريبة على المقاوالت بالنسبة لالستثمارات في القطاعات ذات األولوية واالستراتيجية بالنسبة 
لبالدنا. 
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من أجل وقاية أفضل من االحتيال
يبيين والتهرب الضر
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• من أجل مكافحة التهرب الضريبي الذي تمارسه بعض المقاوالت، ال بد من وضع نظام للتضريب على 
أساس األرباح الموحدة »اإلدماج الضريبي لأرباح«، دون األخذ بعين االعتبار العجز الجبائي للفروع الذي يبقى 

قابال للخصم من أرباحها المستقبلية.

يبية، ال بد من إلزام األشخاص الذاتيين بواجب التصريح السنوي بالممتلكات مع  • من أجل تحقيق شفافية ضر
اإلدالء بكل اإلثباتات المتعلقة بأداء الضرائب.

• لمحاربة االحتيال الضريبي، ال بد من تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المدونة العامة الضرائب، 
ورفع العقوبة السجينة إلى خمس سنوات في حالة العود ووفقا لخطورة االحتيال. 
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أولوياتكم...
التزاماتنا

أقوياء بقيمنا التضامنية وبالتزامنا،

أقوياء بإرادتنا القتراح تغيير حقيقي على المغاربة،

 بينمــا يراكــم فيــه األغنيــاء 
ً
أقويــاء بتأكدنــا أنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك مغــرب بســرعتين، يــزداد فيــه الفقــراء فقــرا

الثروة باستمرار،

أقوياء بإصرارنا على جعل المغرب وطن يتمتع فيه الجميع برغد العيش،

أقوياء بعزمنا على التفكير أوال وقبل كل شيء، في المواطنات والمواطنين، أينما كانوا وأيا كانوا،

وألنه ليس لدينا خيار آخر سوى المضي قدًما وبسرعة،

وألنه يجب علينا التحرك دوما وطوال الوقت، من أجل ضمان حياة أفضل دون ديماغوجية ووعود كاذبة،

فإننــا نتعهــد ونلتــزم علنــا بتبنــي وتنفيــذ األولويــات الـــ9 التاليــة، خــالل األشــهر الـــ12 األولــى مــن قيــادة الحكومــة 
المقبلة :
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1. ضماُن حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية
2. ولوٌج أفضل للمواطنين إلى الرعاية الصحية وجودة التكفل بهم

3. ولوُج الجميع إلى سكن الئق يضمن اإلدماج والكرامة للمواطنين
4. دعم انفتاح الشباب المغربي

5. صون كرامة األشخاص المسنين بدون دخل
6. الرفع من القدرة الشرائية

7. إنقاذ المقاوالت السياحية التي تواجه صعوبات
8. تخفيض تكاليف المحروقات

9. تحسين الحكامة والسياسات العمومية

األولوية رقم 1: ضماُن حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية

1. مخطط وطني لالرتقاء بمستوى التعليم األولي )9000 قسم سنويا(؛
؛
ً
 ومعنويا

ً
2. إعادة تأهيل وضع المدرس ماديا

3. تطوير نظام دعم مدرسي للطلبة داخل المؤسسات التعليمية، خالل أوقات فراغهم.

األولوية رقم 2: ولوٌج أفضل للمواطنين إلى الرعاية الصحية وجودة التكفل بهم

4. تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة؛
5. تقديم خدمات استشفائية محددة للمغاربة، لدى القطاع الخاص لتوسيع نطاق الرعاية والتكفل الصحيين؛

6. تعميــم نظــام للدفــع خــاص بــذوي الحقــوق، حتــى ال يضطــروا للدفــع المســبق للمبالــغ الماليــة التــي يغطيهــا 
نظام التأمين الصحي األساسي )AMO(؛

7. تمكين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية »راميد«، من الولوج إلى المستشفيات الخاصة، على غرار 
.)AMO( المستفيدين من نظام التأمين الصحي األساسي

األولوية رقم 3: ولوُج الجميع إلى سكن الئق يضمن اإلدماج والكرامة للمواطنين

8. تخصيص مساعدات جديدة لأسر التي تعيش في مبان آيلة للسقوط؛
9. تحسين العرض السكني لفائدة الفئات المعوزة؛

10. تعميــم اســتخدام المــواد المحليــة، فــي البنــاء فــي المناطــق ذات الحساســية البيئيــة )الجبــال، الســواحل، 
الواحات(.
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األولوية رقم 4: دعم انفتاح الشباب المغربي

11. تطوير عرض تكوين مهني موجه للشباب، عن طريق التكوين بالتلقين والتناوب بين المدرسة والمقاولة؛
12. تخصيــص منحــة شــهرية للتكويــن قدرهــا 1500 درهــم لمــدة 6 أشــهر، يتــم تحويلهــا إلــى منحة/تعويــض عــن 

العمل في حال الحصول على عمل بعد انتهاء التكوين؛
13. تخصيص قرض مجاني قدره 150 ألف درهم لتشجيع خلق المقاوالت الشابة؛

14. وضع قرض يحمل اسم »انطالقة الفالحين« لفائدة الشباب في العالم القروي.
15. تطوير جيل جديد من دور الشباب والثقافة، ببرامج وفضاءات للتكوين ومنصات رقمية للتواصل؛

األولوية رقم 5: صون كرامة األشخاص المسنين بدون دخل

16. ضمان حد أدنى لدخل الكرامة )٪50 على األقل من الحد األدنى لأجور( لأشــخاص في ســن التقاعد مع 
.)AMO( توفير التأمين الصحي األساسي

األولوية رقم 6: الرفع من القدرة الشرائية

17. خفض الضريبة على الدخل الذي ال يتجاوز 12000 درهم، إذا كان الزوج)ة( بدون عمل؛
18. رفع عتبة الدخل المعفى من المساهمة التضامنية، من 30.000 درهم حاليا، إلى 36.000 درهم، من 

الرفع من القدرة الشرائية.
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األولوية رقم 7: إنقاذ المقاوالت السياحية التي تواجه صعوبات

19. إنشاء إطار عمل مختلط للتشاور والتتبع والحكامة لدعم المقاوالت العاملة في القطاع؛
20. إعــادة جدولــة الضرائــب المســتحقة للدولــة برســم نهايــة ســنة 2021، علــى مــدى خمــس ســنوات، مــع 

تأجيل دفعها لمدة عام واحد، على أساس االلتزام باالحتفاظ بمناصب العمل.

األولوية رقم 8: تخفيض تكاليف المحروقات

يــز  يــن فــي المغــرب، وبالتالــي تعز يــر والتخز 21. إعــادة تشــغيل مصفــاة »ســامير« لضمــان اســتمرارية أنشــطة التكر
االستقالل الطاقي للبالد؛

22. تأسيس هيئة تنظيمية جديدة للمحروقات؛ تكون مسؤولة عن تنظيم وضبط هوامش الربح ومكافحة 
حاالت االحتكار؛

األولوية رقم 9: تحسين الحوكمة والسياسة العامة

23. مراجعــة النصــوص المنظمــة لعمــل هيئــات الضبــط وقواعــد عملهــا وتفويــض الصالحيــات بمــا يســمح 
بمكافحة فعالة للمنافسة غير العادلة والتواطؤ وتضارب المصالح؛

24. إحداث وكالة جديدة تابعة لرئاسة الحكومة، تتولى التخطيط االستراتيجي وتقييم السياسات والمشاريع 
االستثمارية العمومية الكبرى.








