البرنامج االنتخابي
الوط ـ ـ ـ ــني

2021

ppsofFiciel

البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

2

البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

البرنامج االنتخابي
شتنبر 2021

3

الفـ ـ ـ ـ ــهرس
05
10
36
64

البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

4

السياق العام والتحديات الراهنة

اإلنسان في قلب السياسات العمومية

اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة
تجديد الزخم الديموقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي

السياق العام والتحديات الراهنة
ســيكون الشــعب المغربــي مدعــواً يــوم  8شــتنبر  2021إلــى انتخــاب ممثليــه فــي البرلمــان لمــدة خمــس
ســنوات ،والختيــار فــي نفــس الوقــت ،مــن يمثلــه علــى مســتوى الجماعــات المحليــة والجهوية.
مــا مــن شــك فــي أن هــذه االســتحقاقات ستشــكل رهانــا أساســيا ولحظــة سياســية قويــة تُ ترجــم مــا
كافحــت مــن أجلــه أجيــال مــن مناضلــي القــوى الوطنيــة الديموقراطيــة ،مــن بينها حزبنــا ،مقابل تضحيات
جســام  .فاالختيــار الديموقراطــي الــذي كرســه دســتور  2011وارتقــى بــه إلــى مقــام الثوابــت الوطنيــة
أصبــح اختيــارا ال رجعــة فيــه .واســتناداً إلــى ذلــك:

• ُي ــمثل برنامجنا ،هذا ،امتداداً لتفكيرنا الدائم
والمتجــدد والمتكيــف مــع التطــورات الجديــدة،
المؤسســة
فــي احتــرام تــام للقيــم والمبــادئ
ِّ
لحزبنــا ،كحــزبٍ يســاري واشــتراكي ،والمتمثلــة،
أساســاً  ،فــي العدالــة االجتماعيــة والدفــاع عــن
الشــغيلة والفئــات المحرومــة ،والــذود عن حوزة
الوطــن وســيادته الشــاملة ،وفــي الدفــاع عــن
الديموقراطية والحريات ،وفي التمسك الراسخ
بقيــم الحداثــة والتقــدم والمســاواة .إن حزبنــا،
انطالقا مما راكمه من تجارب سياسية ميدانية
ومــن تفكيــر جماعــي ،يســتمر فــي التعبيــر عــن
مواقفــه كل أســبوع ،وكل مــا دعــت الضــرورة
إلــى ذلــك ،حــول القضايــا الهامــة التــي تَ ـ ُـهـ ـ ُّـم
بلد نــا ،مــن قبيــل إ ســهامه الفكــري ،مؤ خــراً ،
بمناســبة المشــاورات حــول «النمــوذج التنمــوي
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•يخــوض حــزب التقــدم واالشــتراكية هــذه
االنتخابات ُمزَ َّوداً ببرنامج ُم َحـ َّـضـ ٍـر بصفة تشاركية،
مــن طــرف مناضالتــه ومناضليــه ،وبمســاهمة
المواطنــات والمواطنيــن ،عبــر لقــاءات اإلنصــات
النشــغاالتهم واقتراحاتهــم .وكــذا عبــر مــا تــم
اســتخالصه مــن مقترحــات هامــة أثنــاء النــدوات
الموازيــة التــي نظمتهــا األجهــزة الحزبية الوطنية
والمحليــة ،و شــارك فيهــا ثلــة مــن الخبــراء
والمختصيــن .فلقــد دأب حزبنــا علــى التقــدم
لــكل االســتحقاقات االنتخابيــة وفــي يده برنامج
واقعــي وطمــوح يأخــذ بعيــن االعتبــار اإلمكانــات
التي يتوفر عليها المغرب ،وكذا ما يمكن تعبئته
من طاقات بفضل اإلرادة السياسية للمناضلين
واألنصــار الراغبيــن فــي تحقيــق اإلصال حــات
البنيويــة .إن هــذا البرنامــج ليــس قائمــة أو الئحــة
مــن الوعــود ،بــل يحمل تصورنا للعمل الحكومي
طيلــة خمــس الســنوات المقبلــة .وبالتالــي ندعــو
ـكل نســقي فــي شــموليته ،مــع
إلــى قراءتــه بشـ ٍ
اســتحضار مــا سيســمح بــه الواقــع مــن ترتيــب

لعناصــره أثنــاء التفعيــل ،والتــي نطمــح إلــى أن
تُ طبــق كاملــة.
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الجديــد» ،حيــث قــدم مذكــرة متكاملــة فــي
الموضــوع ،فضــا عمــا قدمــه مــن اقتراحــات
عمليــة ملموســة لتجــاوز أزمــة كوفيــد  19مــن
خــال وثيقــة معنونــة «مــن أجل تعاقد سياســي
جديــد» .كل هــذه اإلســهامات ،وغيرهــا ،تشــكل
لحمــة وأســاس البرنامــج الحالــي الــذي ينهــل من
كل ما أفرزته التطورات الحالية من مســتجدات،
ومــا اســتخلصناه مــن دروس اثنــاء تدبيــر بلدنــا
لجائحــة كوفيــد ،19والتــي نعــرض أهمهــا فــي
مــا يلــي:
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 )1مازالــت األزمــة الصحيــة الناجمــة عــن انتشــار
كوفيد 19تُ ــفرز تداعيات عميقة على المستوى
االقتصــادي واالجتماعــي .ومــن المؤكــد أنــه
ســيكون علــى الحكومــة المقبلــة تدبير ومعالجة
وضعيـ ٍـة جـ ًّـدا صعبــة ،نتيجــة هــذه التداعيــات وما
ســبقها مــن إخفاقــات ،والتــي كشــفت ضخامــة
الفقــر والهشاشــة المتفشــيين وســط ســكان
الو طــن ،والعجــز المترا كــم والمتفا قــم فــي
قطاعــي الصحــة والتعليــم ،ومــا عمقتــه مــن
تفاوتــات اجتماعيــة ومجاليــة ،حيــث أدت إلــى
اإليقــاف شــبه النهائــي لكثيــر مــن األنشــطة،
وزادت فــي حجــم العطالــة ،وبالخصــوص وســط
الشباب (أكثر من  ،)%40وقلصت من المداخيل
الضريبيــة (مــا يقــرب مــن  )%6وأضعفــت الــرؤى
واألفق ،مما أدى إلى نوع من االنكماش لدى
المقــاوالت والمســتثمرين.
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 )2رغم كل ذلك ،تمكنت بالدنا ،في المجمل،
من التحكم في تدبير الجائحة بفضل االختيارات
والتوجهــات المقدامــة لصاحــب الجاللــة ،حيــث
تمت ،وعلى وجه االستعجال ،مواجهة العواقب
االقتصادية واالجتماعية ،وإدارة الحملة الوطنية
للتلقيــح بنجاعــة .رغــم ضعــف التواصــل الــذي
برهنت عليه الحكومة ،نظراً لعدم قربها وعدم
تحاورها مع المواطنين باعتبارهم أكبر المتضررين
مــن األزمة.
َّ )3إن علــى هــذه الحكومــة ،بــكل مكوناتهــا،
والتــي ســتنتهي واليتهــا قريبــا ،أن تقــدم حصيلــة
تدبيرها ونتائجها .لقد نهجت سياسة غير قويمة
وأدارت ظهرهــا لإلصالحــات الهيكليــة العميقــة،
وغرقت أثناء تدبيرها للشأن العام في التجاذب
والصــراع بيــن مكوناتهــا المختلفــة ،ممــا أفقدهــا
االنســجام وأضعــف قدرتهــا علــى اإلنصــات
إلــى نبــض الشــارع واســتباق حــدوث النزاعــات
االجتماعيــة ،وذلــك بتغييبهــا للحــوار االجتماعــي
كإطــار مالئــم النبثــاق منــاخ اجتماعــي هــادئ
ومالئــم لقيــادة اإلصالحــات ،وبالخصــوص فــي
قطاعـ ْـي التعليــم والصحــة.
وفــي نفــس الســياق ،تــم تســجيل تراجـ ٍـع ،أثنــاء
أز مــة كوفيــد  ،19تمثــل فــي تقليــص كبيــر
لالمركز يــة ولصالحيــات الجما عــات الترابيــة،
وتوقيف مخططات الالتمركز لمختلف اإلدارات.

ُ
ـدء مــن
وكثيــرة هــي اإلصالحــات التــي أرجئــت ،بـ ً
إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن ،وإصــاح
القانــون الجنائــي ،وإصــاح أنظمــة التقاعــد .كمــا
تعثــر إصــاح القضــاء ،وتراجعــت حريــات التعبيــر
والصحافــة ...إلــخ .وأمــام هــذه الوضعيــة ،ورغــم
المجهــودات الكبيــرة التــي بذلهــا حزبنــا فــي
المطالبــة بمعالجــة االختــاالت القائمــة ،وبعــد
أن تأكــد لــه أن الوضــع أصبــح عقيمــا ومســتعصيا
علــى التجــاوز ،بحكــم عــدم قــدرة الحكومــة علــى
تفعيل اختصاصاتها وملء مســاحتها الدســتورية
كاملة ،قرر ،ديموقراطيا ،مغادرة هذه الحكومة
واالســتمرار فــي الترافــع حــول قضايــا البــاد مــن
موقــع المعارضــة المســؤولة والبنــاءة.

كما يستوجب هذا المناخ المأمول ضرورة إصالح
الحقل الحزبي وتطهيره من الممارسات الفاسدة
واســتعادة األحــزاب لمصداقيتهــا بممارســتها
الديموقراطية ،وبعملها عن ُقرب مع المواطنين،
ـك همومهم،
مما سيمكنها من تأطيرهم وتَ َملُّ ـ ِ
مع تمتعها بكامل استقالليتها.
 )5كمــا ســتجري انتخابــات  2021فــي ســياق
صدور التقرير المتعلق بالنموذج التنموي الجديد
الــذي يعتبــره حــزب التقــدم واالشــتراكية أمــرا
واعدا لما يفتحه من آفاق ،ويعلن انخراطه في
أهداف «الميثاق من أجل التنمية» باعتباره نتاج
توافـ ٍـق بيــن القــوى الحيــة لألمــة .إن هــذا اإلجــراء
لمــن شــأنه أن يخلــق زخمــا ضروريــا ويعيــد الثقــة
المتبادلــة بيــن الشــعب ومؤسســاته إن واكبــه
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 )4ستجري انتخابات  2021في سياق مطبوع،
بمــا ينعتــه الكثيــرون ،بأزمــة الثقــة .وممــا الشــك
فيه أن هذه األزمة واقع ال جدال فيه ،وتتسم
بالشــمول ،وتعا نــي منهــا كل المؤسســات
الحكوميــة ،والهيئــات العموميــة ،والمؤسســات
التمثيليــة واألحــزاب والنقابــات ،وكــذا فاعليــن
وقــوى أخــرى متنوعــة ،إلــى حـ ٍّـد أصبــح فيــه األمر
رهانــا أساســيا لالســتحقاقات االنتخابيــة المقبلة
ورهانا للوالية الحكومية المقبلة .غير أن محاولة
نكــران هــذا الواقــع ،وعــدم االهتمــام بالشــأن
العــام المتمثــل فــي العــزوف عــن المشــاركة لــن
يشــكال الحــل أبــدا.

لــذا ،يســعى حزبنــا ،جاهــدا ،إلطــاق ديناميــة
سياســية جديــدة (نَ ـ َـف ـ ــس ديمقراطــي جديــد)
تُ عيد للحياة السياسية وهجها ومصداقيتها عبر
تنظيم انتخابات نزيهة تُ َمكِّ ُن من جعل مسؤولية
تدبيــر الشــأن العــام الوطنــي بيــن أيــدي حكومــة
قوية ،منسجمة المكونات ،ومعبأة حول برنامج
إصالحي عميق ،ولها القدرة على ملء مساحة
اختصاصاتها الدستورية كاملة ،فضال عن ضرورة
تعميق الممارسة الديموقراطية وتوسيع مجال
الحريــات واحتــرام الحقــوق ،طبقــا لنــص وروح
الدستور.
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إطــاق نفــس ديموقراطي جديــد قوامه احترام
منطــوق وروح الدســتور ،أي احتــرام التعدديــة
وتأكيــد أهميــة ودور الوســاطة السياســية فــي
تأطيــر المواطنيــن وفــي المشــاركة فــي تدبيــر
الشــأن العــام ،مــع احتــرام الحريــات وتشــجيع روح
المســؤولية والوعــي بالواجــب مقابــل الحقــوق،
بعيــدا عــن أي مقاربــة تكنوقراطيــة منفصلــة عن
الواقــع وتعقيداتــه ،بــل فــي إطـ ٍـار إرادي يضــع
البــاد علــى ســكة اإلصالحــات التــي هــي فــي
َأمـ ِّـس الحاجــة إليهــا.
 )6أبــرزت التطــورات واألحــداث األخيــرة أهميــة
الديبلوماســية المناضلــة فــي خدمــة المصالــح
الحيويــة لألمــة.
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لقــد حقــق المغــرب مكتســبات هامــة في مســار
كفاحــه مــن أجــل االعتــراف بســيادته علــى كافــة
أراضيــه .وفــي الوقــت نفســه ،أبانــت المواقــف
المعاديــة مــن طرف النظام الجزائري ،ومناورات
ُ
بعــض الــدول األوروبيــة المتنكــرة لمجهــودات
المغــرب ولوفائــه وتعاونــه ،وفــي تناقــض مــع
مبادئ الشراكة االستراتيجية...أبانت عن أهمية
تقو يــة الجبهــة الداخليــة واإلجمــاع الوطنــي
بالنســبة لبلدنــا واالعتبــار الدائــم بــأن القضيــة
الوطنيــة هــي أســبقية األســبقيات ،مــع تشــبثنا
بضــرورة تشــييد المغــرب الكبيــر بدولــه الخمــس.
ولهــذا يجــب تعبئــة كل اإلمكانيــات وبــذل كل
الجهــود مــن أجــل:

8

•الطــي النهائــي لملــف الصحــراء علــى أســاس
المبــادرة المغربيــة للحكــم الذاتــي ألقاليمنــا
الصحراويــة فــي إطــار الســيادة المغربيــة؛
•فتــح مفاوضــات مــع إســبانيا حــول مســتقبل
ســبتة ومليليــة والجــزر الجعفريــة ،وحــول شــراكة
تحتــرم مصالحنــا الحيويــة؛
•تكثيــف التعــاون مــع جميــع البلــدان لمحاربــة
اإلرهــاب ،واالتجــار فــي البشــر ،واالتجــار فــي
المخــدرات ،وتبييــض األمــوال؛
•تجديــد مســاندتنا النشــطة لــكل المبــادرات
الهادفــة إلــى الســلم فــي العالــم ،ولــكل القضايــا
العادلــة ،وبالخصــوص منهــا دعــم نضال الشــعب
الفلســطيني مــن أجــل إقامــة دولتــه الوطنيــة
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس؛
•تعزيــز تعــاون بلدنــا مــع القــارة اإلفريقيــة
وتو ســيع حضــوره بهــا علــى أ ســاس مبــادئ
المصالح المتبادلة ،من أجل التنمية االقتصادية
واالجتماعيــة ،مــع اســتثمار كل الفــرص المتاحــة؛
 )7إن تحليــل األوضــاع الحاليــة لبالدنــا يســتدعي
اســتخالص عــدة دروس ،مــن األهميــة بمــكان،
شــكلت مصدر إلهام لبرنامجنا االنتخابي ،والتي
نلخصهــا فــي مــا يلــي:

•ضــرورة بنــاء اقتصــاد قوي مدمج يوفر فرص
الشغل؛
•أهميــة متطلبــات االســتقاللية والســيادة
الوطنية في المجاالت االقتصادية االستراتيجية،
مــن صحــة وصناعــة وطاقــة وتغذيــة؛
•األســبقية القصــوى ل :التربيــة والتعليــم ،بمــا
في ذلك القضاء على األمية ،والصحة ،والثقافة،
والقضايــا اإليكولوجيــة( ،عطالــة الشــباب ،بمــن
فيهــم خريجــو الجامعــات والمعاهــد) ،محاربــة
الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة؛
الم ـ ــنَ ـ ِّـم ـ ـ َـية والحامية
•الــدور المركــزي للدولــة ُ
Etat développeur et protecteur؛
•الــروح الوطنيــة العاليــة للمغاربــة ،وتضامنهم
وقدراتهــم االبتكارية؛

انطالقــا مــن هــذه الخالصــات تنبثــق المحــاور
األسا ســية الثال ثــة التــي اعتمدنا هــا لصيا غــة
برنامجنــا هــذا:
انطالقــا مــن هــذه الخالصــات تنبثــق المحــاور
األسا ســية الثال ثــة التــي اعتمدنا هــا لصيا غــة
برنامجنــا هــذا:

> >المحــور األول :اقتصاد قوي
فــي خدمة التنمية والســيادة.
> >المحــور الثانــي :اإلنســان فــي
قلــب السياســات العموميــة.
> >المحــور الثالــث :تجديد الزخم
الديموقراطي وترسيخ البناء
المؤسساتي.

•االســتمرار فــي الكفــاح مــن أجــل الوحــدة
الترابيــة كقضيــة وطنيــة أولــى ،وضــرورة تعزيــز
الجبهــة الداخليــة.
البرنامج االنتخابي شتنبر 2021
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 - 1اإلنسان في
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1.1كســب رهــان تفعيــل القانــون -إطــار المتعلــق بتعميــم الحمايــة االجتماعية فــي أفق
ســنة ()2025
يشــكل هــذا التحــدي ورشــا أساســيا بالنســبة للحكومــة المقبلــة ،عبــر االســتمرار فــي تفعيــل االلتزامــات
وبلــورة اإلرادة السياســية المعبــر عنهــا ،لوضــع المغــرب علــى ســكة بنــاء مجتمــع عــادل ومتضامــن.
فاألهــداف ُحــددت والوســائل ُرصــدت (مــوارد االشــتراكات والمــوارد الميزانياتيــة) ،غيــر أن األهــم هــو
توفيــر شــروط النجــاح واالســتدامة لتجــاوز معيقــات التفعيــل.
وفي هذا الصدد نقترح ما يلي:
> >ر بــط ورش الحما يــة االجتماعيــة بسيا ســة
تنمو يــة تو فــر فــرص الشــغل ،وتد عــم نســبة
النشــاط االقتصــادي للســكان ،وبالخصــوص
النســاء والشــباب منهم ،الشــيء الذي ســيفضي
إلــى توســيع قاعــدة المنخرطيــن فــي أنظمــة
الحماية االجتماعية وتقاسم المخاطر ،وسيضمن
اســتدامة منظومــة الحمايــة؛
> >ربــط ورش الحمايــة االجتماعيــة بتفعيــل مبــدأ
دولة الحق والقانون على المستوى االقتصادي،
وبإدماج القطاع غير المهيكل ،مع التمييز بين:
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 -محاربــة عــدم احتــرام القانــون والتشــغيل غيــرالمشروع ،وكل أشكال الغش االجتماعي( ،التي،
غالبــا ،مــا ترتبــط بعــدم احتــرام الواجبــات الضريبيــة
واإليكولوجيــة) ،والتــي مــن عواقبهــا األساســية
هشاشــة أوضــاع العامــات والعامليــن .الشــيء
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الــذي يتطلــب تعزيــز المراقبــة عبــر منظومــة
متســقة لتفتيشــية الشــغل ومراقبــة المالءمــة
للمعاييــر المعتمــدة.

اســتدامة المنظومــة ،والموازنــة الدائمة الثنائية
«المساهمة مقابل الخدمات» والتقائية أنظمة
الحمايــة؛

 -إد مــاج ومواكبــة «االقتصــاد المعيشــي»السائد في مجاالت الصناعة التقليدية والتجارة
المتجولــة ،والمقاولــة الصغيــرة جــدا ،والعمــل
المنزلــي ،وعبــر التهريــب عــن طريــق المناطــق
الحدوديــة ،إلــخ ...بإجــراءات متنوعــة تحفــز علــى
اإلدمــاج (إجــراءات ضريبيــة بأســعار منخفضــة
وتدرجية أثناء التفعيل ،تبسيط المساطر اإلدارية
والمالية ،تنمية وتسهيل الحصول على القروض
الصغيــرة جــدا ،تَ َح ُّمــل الدولــة المرحلــي لبعــض
االشــتراكات االجتماعيــة)...،

 -تعزيــز وتجويــد التواصــل والتحســيس تجــاهالفئــات المســتهدفة ،وفتــح بــاب المفاوضــات
مــع المنظمــات المهنيــة حــول اال شــتراكات
وشــروط االنخــراط بالمنظومــة ،مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار األوضــاع الخاصــة بكل فئة ،عبر منهجية
التــدرج والمرونــة ،خصوصــا بالنســبة للمهــن أو
الفئــات التــي عانــت وتعانــي من تداعيــات جائحة
كوفيــد 19أكثــر مــن غيرهــا؛

> >علــى المــدى القصيــر ،وإلنجــاح الــورش نقترح
أيضا:
 -وضع برمجة ميزانياتية متعددة السنوات عبرقانــون مالــي خــاص بالحمايــة االجتماعيــة يضمــن
ويسهل
الموارد المالية المحولة والمستخلصةُ ،
عملية المراقبة البرلمانية الضرورية؛
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 -التســريع بإخــراج الهيئــة التــي سـ ُـيعهد إليهــابمواكبــة وضبــط منظومــة الحمايــة االجتماعيــة
إ لــى حيــز الو جــود ،والســهر باأل ســاس علــى
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 -إعــادة هيكلــة الصنــدوق الوطنــي للضمــاناالجتماعــي ،فــي اتجــاه يســمح لــه باالضطــاع
بالدور المنتظر منه ،واالستيعاب األمثل آلالف
العامــات والعامليــن غيــر المصــرح بهــن وبهــم.
الشــيء الــذي يجــب أن يترتــب عنــه توســيع
وتحســين الخدمات المقدمة واالنتشــار اإلداري
الترابــي بكافــة جهــات المملكــة.
 -إطــاق عمليــة واســعة عبر كافــة أرجاء الترابالوطني للتسجيل والتصريح بالعامالت والعمال
غيــر المصــرح بهــم مــن طــرف مقــاوالت القطــاع
الخــاص( ،لتحقيــق هــدف  6مالييــن منخــرط فــي
أســرع وقــت ممكــن) ،باعتمــاد مقاربــة تفاوضيــة
مرنــة تأخــذ بعيــن االعتبــار ظــروف المقــاوالت

وسـ ــن مبــادئ التــدرج والمواكبــة والمســاعدة
َ
للوصــول إلــى وضعيــة قانونيــة ســوية؛
 -تعزيــز برامــج المســاعدة المباشــرة للســكانالذيــن يوجــدون فــي وضعيــة هشاشــة والذيــن
ال يمكنهــم العيــش ســوى بفضــل التضامــن

الوطنــي ،وإقــرار دخــل أدنــى للكرامــة بمعــدل
ألــف درهــم شــهريا ،مــع تجويــد واالرتــكاز علــى
أنظمة الحماية االجتماعية السارية أو في طريق
التفعيــل( ،المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية،
مليــون حقيبــة)...،
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2.2استكمال وتحسين إصالح أنظمة التقاعد
دافــع حــزب التقــدم واالشــتراكية ،دومــا ،علــى مقاربــة إشــكالية أنظمــة التقاعــد علــى أســاس رؤى
شــمولية ومنســجمة تتجــاوز اإلصالحــات المعياريــة .لــذا نقتــرح:
> >المصادقــة علــى قانون-إطــار يحــدد المبادئ
والقواعــد وأجنــدة اإلصــاح الشــمولي لنظــام
التقاعــد؛
> >اعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية
المعاشــات التقاعدية في انســجام مع مشــروع
تعميــم الحمايــة االجتماعيــة لعمــال القطــاع
الخصوصــي والعمــال المســتقلين والتجــار وكل
الفئــات العاملــة لحســابها الذاتــي؛
> >محاربــة كل أشــكال االنحــراف االجتماعــي
(عــدم التصريــح أو التصريــح الناقــص) وتقويــة
المراقبــة؛
> >تكوين قطب عمومي للتقاعد ،مع إطالق،
فــي نفــس الوقــت ،إصــاح الصنــدوق المغربــي
للتقاعد والنظام الجماعي لالحتياط االجتماعي؛
•قيادة وتعميق اإلصالح الضروري للصندوق

البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

14

الوطنــي للضمــان االجتما عــي ،بمــا تقتضيــه
الصرامــة الالزمــة :ال يجــب االقتصــار علــى إدمــاج
كل العمــال المعنييــن بالحما يــة االجتماعيــة
فقــط ،بــل يجــب أيضــا وضع حــد لهزالة الخدمات
المقدمة ،والمعالجة االستباقية ألوضاع العمال
الذيــن لــم يتمكنــوا ،ألســباب متنوعــة ،مــن جمــع
عــدد أيــام االشــتراك المشــروطة؛
> >توضيــح آليــات مراجعــة قيمــة المعاشــات
ومعالجتهــا بإنصــاف علــى المســتوى الجبائــي،
والعمــل علــى إيجــاد حلول للمعاشــات الضعيفة
ومعاشات الخلف من أرامل وأطفال في اتجاه
ضمان ،على المدى القريب ،معاش بقيمة الحد
األدنــى لألجــر؛
> >تجويد نظام الحكامة بالتأكيد ،خصوصا ،على
االرتقاء بالتدبير الثالثي وتقاسم كل المساهمات
علــى أســاس 2/3بالنســبة ألربــاب العمــل و 1/3
بالنسبة لألجراء.

3.3إعادة هيكلة عميقة للمنظومة الصحية لضمان «الحق في الصحة للجميع

ال داعــي للقيــام بتحليــل عميــق ومســتفيض للوقــوف علــى مــا يعانيــه المواطنــون مــن متاعــب ومــا
يتحملــوه مــن أعبــاء للولــوج إلــى العــاج .فاألرقــام والنســب صادمــة 46% :مــن مصاريــف الصحــة
يتحملهــا المواطنــون 30% ،شــركات التأميــن 24% ،ميزانيــة الدولــة ،علمــا بــأن الحصــة الكبيــرة يســتفيد
منهــا القطــاع الصحــي الخصوصــي.
مــن هنــا تأتــي أهميــة إنجــاح مشــروع تعميــم الحمايــة االجتماعيــة ،وتوســيع مجــال التغطيــة الصحيــة
اإلجباريــة الــذي يظــل رهينــاً بضــرورة القيــام بإصــاح شــامل وعميق للمنظومة الصحية الوطنية ،يســمح
بولــوج الجميــع للعــاج علــى قــدم المســاواة ،وبتوســيع العالجــات ،مــوازاة مــع ســن سياســة وقائيــة،
خصوصــا فــي األوســاط الفقيــرة والهشــة بكافــة أرجــاء التــراب الوطنــي ،وذلــك مــن خــال:
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> >إعطــاء األســبقية للوقايــة ،بتوفيــر المــوارد
البشــرية والماديــة لهــذه المهمــة ،حيــث أضحــى
ذلــك مــن الشــروط األساســية لتفــادي االرتفــاع
ـاط مــع
المهــول لمصاريــف الصحــة ،وذلــك بارتبـ ٍ
سيعرض
نظام التغطية الصحية الذي ،إن تحققُ ،
االســتدامة الماليــة إلــى مخاطــر جمــة ،أمــا فــي
حالــة ترشــيده وعقلنتــه فســينعكس إيجابــا علــى

ـداء مــن ســن
الصحــة العامــة للمواطنيــن ،ابتـ ً
الطفولــة وحتــى ســن الشــيخوخة .لــذا نقتــرح
تجويــد ودعــم البرامــج المتعلقــة ب:
 -صحة األم والطفل؛- -الصحة المدرسية؛
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 -الصحة والسالمة المهنية التي يجب االرتقاءبهما إلى مستوى ما تستلزمه المعايير الوطنية
والدوليــة ،خصوصــا فــي القطاعــات الفالحيــة
والصناعيــة والصناعــة التقليدية...؛
 -محاربــة ظــروف العيــش غير الصحيــة ،وضمانالولــوج إلــى المــاء الصالــح للشــرب ،وإلــى خدمــة
تطهيــر الســائل ،ال ســيما فــي العالــم القــروي؛
 -المراقبــة الصحيــة للمنتجــات الفالحيــةو ا لفال حة  -ا لغذ ا ئيــة ا لمو جهــة للتصد يــر
و لال ســتهال ك ا لد ا خلــي ؛
 -تنمية وتشجيع األنشطة الترفيهية والرياضيةوتأهيل وتجهيز فضاءات خاصة لذلك؛
 -رصد واستباق المخاطر اإليكولوجية؛ -محاربــة اإلدمــان علــى التدخيــن واســتهالكالمخــدرات؛
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> >الرفــع مــن ميزانيــة وزارة الصحــة إلــى 12%
مــن الميزانيــة العامــة ،على أســاس برمجة لثالث
ســنوات ،للوصــول إلــى المعاييــر المعتمــدة مــن
طــرف المنظمــة العالميــة للصحــة؛
> >إعطــاء األســبقية المطلقــة للقطــاع الصحــي
العمومــي كضامــن للمســاواة فــي الولــوج إلــى
العــاج ،وذلــك عبــر:
16

 -تأهيــل المستشــفيات العموميــة بالتجهيــزاتوالوسائل الضرورية مع ترشيد تدبيرها وتحسين
العالقــة بين المرتفق والمســتقبل؛
 -االهتمام بصيانة واإلصالح السريع للتجهيزاتووسائل العمل بالمؤسسات الصحية؛
 -و ضــع مخطــط خما ســي لتو ســيع الو لــوجللعــاج وتخفيــض الفــوارق المجاليــة بيــن المــدن
والبوادي واألرياف ،وإصالح المنظومة الصحية
األساســية بإعطــاء األولويــة للفئــات المعــوزة
وللجهــات التــي تعانــي مــن خصــاص كبيــر؛

 -تعزيــز وتنميــة الجهوية ،مــع تحويل المديرياتالجهويــة إلــى وكاالت جهويــة للصحــة ،وتوســيع
صالحياتها في إطار عقد-برنامج لثالث سنوات
فــي مــا يخــص القضايــا المرتبطــة بالتخطيــط
(الخريطــة الصحيــة ،المخططــات الجهو يــة
لتنميــة عــروض العــاج )...،بشــراكة مــع القطــاع
الخصوصــي والجماعــات الترابيــة ،مــع توظيــف
وتدبيــر أمثــل للمــوارد البشــرية؛
 -عقلنــة وتفعيــل مســارات العــاج وإحــداثوظيفــة «طبيــب األســرة».
> >وضــع مســألة المــوارد البشــرية فــي قلــب
مخططــات العمــل ،وذلــك عبــر:
 -تكثيف عملية تكوين وتخريج مهنيي الصحة؛ -التشــاور مــع جميــع الشــركاء والفاعليــن فــيالقطاع إلقرار «خدمة وطنية (بنفس مستويات
الرواتــب المخصصــة مــن طــرف نظــام الوظيفــة
العموميــة ،وتحســين ظــروف العمــل وتوفيــر
التجهيــزات الالزمــة)؛

 -االعتــراف المعنــوي والتثميــن المــاديلمجهودات العاملين بمصالح العالج ،والصيادلة
واإلدارييــن العامليــن بالمستشــفيات العموميــة،
مــع إحــداث «وظيفــة صحيــة عموميــة»؛
> >تطو يــر القطــاع التعا ضــدي والقطــاع
الخصوصــي ،فــي إطــار مــن التكامــل والتعــاون
مــع القطــاع العمو مــي ،وذ لــك عبــر :
 -إصالح وتطوير القطاع التعاضدي ،بالمصادقةعلــى القانــون الجديــد للتعاضــد ،مــع االســتفادة
مــن التجــارب المتراكمــة ،ووضــع آليــات تضمــن
الشفافية والديمقراطية في تدبير التعاضديات؛
 -االنفتــاح علــى القطــاع الخصوصي لالســتثمارفــي مهــن الصحــة ،علــى أ ســاس الحاجيــات
المحــددة فــي إ طــار اال ســتراتيجية الوطنيــة
للصحة العمومية ومستلزمات الخريطة الصحية،
واعتمادهــا كآليــة لضبــط التــوازن الترابي لعروض
العالجــات ،بالخصــوص ،فــي المجــاالت الترابيــة
المحرومــة ونقــل التكنولوجيــا وتعزيــز الخبــرة
والتكويــن؛
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 -صياغــة وتفعيــل مخطــط لتنميــة القــدراتالتأطيريــة الصحيــة للســكان ألجــل الوصــول إلــى
نســبة  4,5مهنــي لــكل ألــف نســمة ،وضمــان
انتشــار مجالــي منصــف لمهنيــي الصحــة ،مــع
اســتعمال تقنيات التطبيب عن ُبعد التي صارت
ممكنــة بفضــل التطــور التكنولوجــي ووســائل
االتصــال؛

 -استكمال ورش تشييد وتجهيز كليات تكويناألطباء ،وتأسيس مركز استشفائي جامعي بكل
جهــة ،مــع توفيــر األطــر واألســاتذة الجامعييــن
والحــرص علــى مأسســة التكويــن المســتمر لهم؛

 -وضع آليات للضبط والرصد واليقظة لضمانالمســاواة بيــن المواطنيــن أثنــاء الولــوج للعــاج،
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وتفــادي تحويــل الخدمــات الصحيــة إلى ســلعة.

> >تجويد حكامة قطاع الصحة بـ:

> >صياغــة وتفعيــل سياســة دوائيــة جديــدة
هدفهــا:

 -المصادقة على قانون لألمن الصحي ،لتحديدسياســة الدولــة فــي هــذا المجــال ،ولمطابقــة
القوانيــن الوطنيــة مــع مقتضيــات المعاهــدات
الدوليــة ،فضــا عــن إ عــادة هيكلــة الشــبكة
الوطنيــة للصحــة العموميــة والمراقبــة الوبائيــة
والصحيــة؛

 -ضمان األمن الصحي واالستقاللية ،عبر تعزيزوتطويــر الصناعــة الدوائيــة والبيو-تكنولوجيــة،
لضمــان تلبيــة الحاجيــات األساســية للســاكنة من
أدويــة ،بمــا فــي ذلــك اللقاحــات ،ومــن تجهيــزات
بيو-طبية؛
ومركبات جامعية ومختبرات-
 -إحداث شبكات ُصناعات لتطوير البحث العلمي واالبتكار بارتباط
مع حاجيات البلد؛
 -ضمــان الحصــول علــى األدويــة ،والتحكــم فيمصاريــف الصحــة ،عبــر سياســة أثمنــة مالئمــة:
خفــض األثمنــة واتخــاذ إجــراءات مواكبــة تجــاه
الصيدليــات لضمــان اســتدامتها الماليــة ،تطويــر
األدويــة الجنيســة ،حــذف أو تخفيــض الضريبــة
علــى القيمــة المضافــة المطبقــة علــى األدويــة؛
 -تعز يــز اليقظــة الدوائيــة بإ حــداث الوكا لــةالوطنيــة لأل مــن الصحــي؛
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 -االســتعانة بشــبكة الصيدليــات الخصوصيــةالمنتشــرة عبــر التــراب الوطنــي مــن أجــل تأطيــر
صحــي للقــرب ومــن أجــل الوقايــة؛
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 -محاربــة الرشــوة وعــدم احتــرام معاييــر جــودةالعالجات واالستهتار بأمن المرضى والممارسات
غيــر المشــروعة ،مــع االســتمرار فــي تخليــق
القطاعيــن العــام والخــاص.

 4.4االستثمار في المدرسة العمومية والتكوين والبحث العلمي

إن من أهم أسس المشروع المجتمعي لمغرب متضامن ومزدهر هو االستثمار في اقتصاد المعرفة،
فــي التربيــة ،وفــي التكويــن .إن هــذه األســبقية القصــوى تقتضــي بلــورة سياســة قويــة تتمحــور حــول
ثالثــة أهداف أساســية:

 -تكافــؤ الفــرص ،عــن طريــق التمدرس الشــاملوالمجانــي اإللزامــي إلــى حــدود ســن السادســة
عشــر ،مــع محاربــة الهــدر المدرســي ،والمواكبــة
الماديــة للتالميــذ فــي وضعيــة صعبــة؛

 -إيالء أهمية قصوى لتملك اللغتين الوطنيتين(العربيــة واألمازيغيــة) واللغــات األجنبيــة التــي
يمكــن أن تُ عتمــد ،فــي بعــض الحــاالت ،كلغــات
للتدريس؛

 -جــودة التعليــم ،مــن خــال إعــادة النظــر فــيالمناهج المعتمدة وفق القيم الكونية لالنفتاح

 -إعطــاء األســبقية األولــى للتعليــم العمومــيوإعــادة االعتبــار للمدرســة العموميــة وتعبئــة
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> >االرتقــاء بالمدرســة العموميــة لتنمية قدرات
التالميــذ عبر:

والتسامح والمواطنة ،ومن خالل اعتماد مناهج
تربوية جديدة تُ ــذكي َملَ كَ ة النقد لدى التالميذ؛
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المــوارد الضروريــة للرقــي بهــا إلــى المســتوى
المطلــوب؛

> >إرســاء أســس تعليــم جامعــي منفتــح علــى
محيطــه ومنتــج للكفــاءات؛

 -اعتبــار التعليــم الخصوصــي كمكمــل وطــرففــي تحقيــق أ هــداف اإلنصــاف والتعميــم،
وملــزَ م بأهــداف التضامــن االجتماعي وبتشــغيل
ُ
وتكويــن أطــره المتفرغــة كليــا وحصريــا لمهامهــا
بالمؤسســات التربويــة الخصوصيــة؛

انطالقــا ممــا يعيشــه مجتمعنــا مــن تحــوالت
عميقــة علــى ا لمســتو يا ت ا ال قتصا د يــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،أصبــح دور الجامعــة
المغربيــة مركزيــا فــي عمليــة مواكبــة مــا يجــري.

 -اعتبار مســألة الموارد البشــرية مسـ ًـألة مركزية
تتطلب:
•تقدير وتشريف مهنة المدرس بسن تحفيزات
تسمح باستقطاب أحسن المتفوقين الحاصلين
على مستويات التعليم المطلوبة؛
•ضمــان تكو يــن عميــق وحد يــث لفا ئــدة
المدرســين يمتــد علــى ســنتين علــى األقــل ،مــع
توفيــر تكويــن مســتمر أثنــاء ممارســة المهنــة؛

فالجامعــة المغربيــة ُمطالَ ـ ــبة اآلن ،أكثــر مــن ذي
قبــل ،باالرتقــاء بدورهــا التكوينــي والتنويــري إلــى
مســتوى التحديــات ،فــي منــاخ يطبعــه احتــرام
الحريــات الفرديــة والفكريــة ،ويســمح بالبحــث
والتأطيــر طبقــا لمــا تقتضيــه مناهــج العلــوم.
وألجــل ذلــك ،وجــب:
 -ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الشبابالراغبيــن فــي متابعــة دراســتهم العليــا ،ممــا
الم ـ ــنح؛
يقتضــي تحســين نظــام ِ
 -السهر على احترام مبادئ التكافؤ والشفافيةعند االلتحاق بالمدارس العليا ذات االستقطاب
المحدود؛
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•تدبير المسارات المهنية وفق قواعد موحدة
تعتمد اإلنصاف في الرواتب ومنظومة تقييمية
وتدبير يــة للمســارات علــى أ ســاس القــدرات
والكفــاءات البيداغوجيــة والنتائــج؛

 -إحــداث ُم َركَّ بــات جامعيــة مندمجــة بــكل جهــةتتوفــر لهــا «أقطــاب التميــز والبحــث»

•تدبيــر جهــوي ُيتيــح ،بالخصــوص ،حــل معضلــة
الفــوارق المجاليــة التــي تعيــق االلتحــاق بالتربيــة
والتعليــم؛

 -وضــع نظــام تحفيــزي يســمح باســتقطابالطلبــة المتفوقيــن أو المهندســين لالشــتغال
كأســاتذة جامعييــن؛
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 -دعم وتطوير استقاللية الجامعات ودمقرطةمؤسساتها التقريرية والتدبيرية؛

> >رفــع تحــدي القضــاء علــى األميــة فــي األمــد
القريــب جــدا.

 -إحداث إطار يسمح باستقطاب أحسن الطلبةالمتوفقيــن الحاصليــن علــى شــهادة الماســتر أو
شــهادة الهندســة لاللتحــاق بســلك التدريــس
الجامعــي والبحــث العلمــي وفتــح آفــاق الترقــي
أمامهــم علــى أســاس االســتحقاق واإلنتــاج
المعرفــي؛

مازالــت نســبة األميــة جـ ّـدا مرتفعــة فــي بالدنــا
(أزيــد مــن  )% 52رغــم المجهــودات المبذولــة.
وبالتالــي علــى الحكومــة المقبلــة أن تســجل
القضــاء علــى هــذه اآلفــة ضمــن أســبقياتها ،عبــر
تعبئــة شــعبية واســعة وغيــر منقطعــة ،نظــرا
لتفاقــم هــذه الظاهــرة التــي أضحــت تمــس أكثــر
فأكثر فئات الشباب المنقطعين عن التمدرس،
وقــد زاد تفاقــم حجمهــا أثنــاء جائحــة كوفيــد.19
أمــام هــذه الوضعيــة ،أصبــح لزامــا علــى الجميــع،
مجتمعا ودولة ،التغلب بحزم وجدية على هذه
اآلفــة بغايــة القضــاء النهائــي عليهــا عبــر التنفيــذ
الفعلــي لإلجــراءات التاليــة:

 -تســهيل الحركيــة المهنيــة ،علــى المســتويينالوطنــي والدولــي ،لألســاتذة الباحثيــن؛
 -وضــع البحــث العلمــي واالبتــكار فــي صلــبمهــام الجامعــة ،وتشــجيع المقــاوالت لإلســهام
فــي مشــاريع «البحث-تنميــة» (عبــر قــروض
بأســعار ُم َخ َّفضــة ألجــل البحــث العلمــي) ،وتحفيز
الجامعــات والمــدارس العليــا علــى التنســيق
والعمــل الجماعــي حــول مشــاريع وطنيــة أو
جهويــة؛

وللبعد الوظيفي
 -إيالء األهمية البالغة للجودة ُلمحو األمية ،عبر إطالق عملية واسعة لتثمين
وتنميــة قــدرات الفاعليــن الميدانييــن (جمعيــات،
مكونين )...وإبداع آليات بيداغوجية مالئمة؛
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 -الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلميلتصــل إلــى  1.5%علــى األقــل مــن الميزانيــة
العامــة للدولــة.

 -وضــع منظومــة ناجعة للحكامة حول الوكالةالوطنية لمحاربة األمية ،من وظائفها األساسية
تعبئــة القطاعــات الوزاريــة والمجالــس المنتخبــة
وجمعيــات المجتمــع المد نــي ،عبــر منهجيــة
تعاقديــة تخضــع لتتبــع التنفيــذ وتقييــم النتائــج؛
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 -إعطــاء انطالقــة جديــدة للبرنامــج الموجــهللفئــات الهشــة (النســاء ،ســكان العالــم القــروي،
أجــراء الصناعــة الحديثــة والصناعــة التقليديــة)....
البعــد اإلدماجــي للبرنامــج ،بربــط محــو
مــع تعزيــز ُ
األميــة بخدمــات اجتماعيــة أخــرى (التربيــة علــى
المواطنــة ،حضانــة األطفــال ،التربيــة الصحيــة،
أنشــطة مــدرة للدخــل)...؛
 -وضع برامج خاصة بالشباب الذي يتراوح سنهما بين  15و 24سنة ،واعتمادها كآلية لإلدماج
في النظام الرسمي التكويني والتشغيلي.
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 5.5إطالق مشروع تعبوي «مغرب الثقافة» يكرس الدور االستراتيجي للثقافة في المجتمع

يســتجيب هــذا المشــروع ،بالخصــوص ،لتطلعــات الشــباب نحــو تأكيــد الهويــة ،ولحاجتهــم إلــى التربيــة
نظ ُر
علــى المواطنــة ،ولرغبتهــم فــي تملــك قيــم االنفتــاح والتســامح .انطالقــا مــن هــذا المســعى ،سـ ُـي َ
إلــى الثقافــة كعنصــر لإلدمــاج والتماســك االجتماعــي ،قائــم بذاتــه ومنتــج للخيــرات وللتشــغيل.
يؤسس هذا المشروع على المحاور التالية:

 -تكثيــف المجهــودات التحسيســية والتكوينيــةحــول الضمانــات الدســتورية للحريــة واإلبــداع
لفائــدة كل الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــي ،مــن
ـلطات ترابيــة ومنتخبيــن وأســاتذة ومدبــري
ٍ
سـ
التجهيــزات الثقافيــة ووســائط اإلعــام؛

 -البلــورة الفعليــة للطا بــع الر ســمي للغــةاألمازيغيــة فــي جميــع مياديــن الحيــاة العامــة
وبالخصــوص فــي مياد يــن التعليــم واإلدارة
والقضــاء؛

 -التســريع بتعييــن أعضــاء المجلــس الوطنــيللغــات والثقافــة الوطنيــة ،ليضطلــع بمهامــه

 -تفعيل القوانين الضامنة للحقوق االقتصاديةواالجتماعيــة للفنانيــن وللمهــن الفنيــة (فنانــون
مستقلون ،مقاولون ذاتيون ،حقوق المؤلف.)...،
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> >تفعيــل الضما نــات الد ســتورية المتعلقــة
بالحقــوق والحر يــات:

كاملة في النهوض باللغتين الوطنيتين وصيانتها
وتطويرهــا (العربيــة واألمازيغيــة)؛

23

> >توفيــر الوســائل التنظيميــة والماديــة لتفعيل
الحــق فــي الثقافة.
 -الرفــع التدريجــي للميزانية المخصصة للثقافةإلــى  ،3%علــى األقــل ،مــن الميزانية العامة؛

 -تشــجيع االســتثمار فــي الصناعــات الثقافيــةوالفنية واإلبداعية ،من خالل إقرار عدة إجراءات،
مــن قبيل:
•تحفيــزات ضريبيــة (لتشــجيع إنتــاج منصــات
رقميــة لترويــج المنتوجــات الفنيــة ،االستشــهار،
 Sponsoring؛...؛

 -صياغــة وتفعيــل مخطــط لتعميــم التغطيــةالترابيــة بالتجهيــزات الثقافيــة للقــرب مــن مراكــز
ثقافيــة وخزا نــات ومكتبــات ســمعية-بصرية
ومعاهد موسيقية وقاعات مسرحية وورشات
فنية ....،لتشــجيع وتعميم الممارســات الثقافية
فــي كل أشــكالها؛

•تشــجيع األجــراء داخــل المقــوالت علــى اقتنــاء
الفرجــة
الكتــب ،واالعتيــاد علــى ارتيــاد فضــاءات ُ
الفنيــة ،وقاعــات الســينما والمســارح وزيــارة
المتاحــف؛

 -دعــم التكويــن الفنــي وإعــادة إدمــاج التكويــنعلــى الفنــون ضمــن مــواد التعليــم االبتدائــي
والثانــوي؛

•إعــادة هيكلــة المكتــب المغربــي لحقــوق
المؤلفين وتحديث مساطره المرتبطة بعمليات
تحصيــل الحقــوق.

 -عقلنــة (عبــر إحــداث مجلــس للفنــون) سياســةدعــم الفنــون ،علــى أســاس مقاييــس ُمنصفــة،
وتشــجيع اإلبــداع والجــودة؛

> >حماية وتثمين التراث:
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 -تخصيص نسبة معقولة من ميزانية االستثمارالمخصصــة للمقــاوالت العموميــة ،للجهــات،
للمدن الكبرى...،من أجل اقتناء إنتاجات الفنانين
والمبدعيــن ...وكذلــك لدعــم البحــث واإلبــداع
الفنــي والثقافــي.
> >دعم سوق الثقافة عبر:
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 -صياغة وتفعيل مخطط طموحُ ،يعبئ المواردالعمومية والخصوصية ،ويضع الروافع القانونية،
للحفاظ على التراث الثقافي المادي والالمادي
وتثمينه؛
 -تسريع وتيرة عمليات تسجيل وتصنيف المآثراألكثــر تمثيليــة للتــراث الوطنــي ،باالعتمــاد علــى
المجتمــع المدنــي ،وبالقيــام بعمليــات الجــرد
واإلحصــاء؛

 -توفير الوســائل التنظيمية والبشــرية والماليةللحفاظ على التراث في كل المشــاريع الحضرية
واالقتصادية والسياحية.
> >دعم وتطوير الديبلوماسية الثقافية.

 -تكثيف الحضور الثقافي للمغرب في العالَ م،عبر المشاركة في المعارض والمهرجانات ،وعبر
تعبئة الفنانين المغاربة للحضور والمشاركة في
التظاهــرات االشــعاعية الهامــة ،وإحــداث مراكــز
ثقافيــة مغربيــة ببرمجة جذابة وذات جودة.
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6.6نهج سياسة رياضية تتالءم مع رهاناتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
> >اعتمــاد ميثــاق «الرياضــة للجميــع» ،لتجســيد
الحــق فــي الرياضــة كحــق للمواطــن ،وتنميــة
وتطويــر الرياضــة الجماهيريــة؛
> >تطوير الرياضة المدرسية والجامعية؛
> >تطويــر الرياضــة التنافســية ،ومضاعفــة عــدد
الممارســين المنخرطيــن المعتمديــن مــن طــرف
األنديــة والجمعيــات (هــدف مليــون منخــرط)؛
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> >تطويــر رياضــة النخبــة الرفيعــة المســتوى ،عبر
منظومــة تكوينية :رياضة /دراســة؛
> >تجويــد ودمقرطــة حكامــة القطــاع الرياضــي،
واحترام استقاللية الحركة األولمبية ،مع عصرنة
وعقلنــة تدبير الجامعات واألندية؛
> >محاربة كل ظواهر الشغب والتخريب والعنف
داخــل وخــارج الفضــاءات الرياضية ،وذلك بتعاون
مع جمعيات المساندين واألندية.

 7.7التوجه بعزيمة قوية وحزم نحو المناصفة والمساواة
يظل تقدم المجتمع المغربي مشروطاً بتفعيل مبدأ المساواة ،واالعتراف بحقوق النساء على جميع
المســتويات .فمــا مــن شــك أنــه ،بفضــل كفاحــات قــوى التقــدم والحداثــة ومــن ضمنهــا حــزب التقــدم
واالشــتراكية ،تم تحقيق مكتســبات في هذا المجال ،لكن التزال هناك كوابح ومعيقات وجب العمل
علــى رفعهــا فــي األجــل المنظــور ،والتوجــه بحــزم نحــو المناصفــة والمس ـ ـ ـ ـ ــاواة ،ال ســيما من خالل:
> >تعزيــز تمثيليــة النســاء فــي كل المجالــس
المنتخبــة للتو جــه الفعلــي نحــو المناصفــة.

والتضامنــي ،وتســهيل الولــوج للتمويــل ،فضــا
عــن تقويــة القــدرات التدبيريــة...؛

> >خلــق الشــروط المالئمــة النخــراط المــرأة في
الحيــاة السياســية والجمعوية؛

> >التنفيــذ الفعلــي للمقتضيــات القانونيــة،
ولمدونة األســرة ،ولمدونة الجنســية ،والقانون
المنا هــض للعنــف ضــد النســاء ،عبــر تعز يــز
المســاعدة الفضائيــة والتأنيــث المتــدرج لبعــض
المهــن مثــل القضــاء واألمن الوطني ومفتشــية
الشــغل....؛

> >تقو يــة االند مــاج االقتصــادي للنســاء،
برفــع نســبة نشــاطهن وتشــغيلهن ،فضــا عــن
المجهودات التي يجب بذلها وتعزيزها لتمدرس
الفتيــات الصغيــرات واالســتمرار فــي تمدرســهن.
ومــن الضــروري هنــا:
 -اعتمــاد المطــاردة الممنهجــة لــكل أشــكالالتمييــز أثنــاء التشــغيل ،وداخــل الوســط المهنــي،
وبالخصــوص ،ضمــان إمكانيــة الو صــول إ لــى
المساواة التامة
مناصب المسؤولية ،مع احترام ُ
فــي األجــور بيــن النســاء والرجــال؛

 -تشــجيع تأ ســيس التعاونيــات النســائية،وبالخصــوص فــي مياديــن االقتصــاد االجتماعــي

 -التطوير والتنفيذ الفعلي لمقاربة النوع ،علىجميع المستويات؛
 -التثميــن االقتصــادي واالجتما عــي لعمــلالنساء ،وبالخصوص عمل المرأة القروية ونظام
المســاعدة لألســرة؛
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 -تشــجيع التشــغيل الذاتــي والمقاولــة الذاتيــةالنســائية ،وضمــان المســاواة فــي الحصول على
العقــار عبــر القــروض.

> >محاربة كل الصور النمطية والتحقيرية للمرأة
في المجتمع

 -ضمــان حــد أدنــى للدخــل المخصــص للنســاءفــي وضعيــة الهشاشــة ،والرفــع مــن معاشــات
الخـ ــلَ ف لألرامــل.
َ
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8.8من أجل ميثاق للشباب
ُيشــكل الشــباب أمــل ومســتقبل األمــة .ولقــد أصبحــت الحاجــة ملحــة لتقديــر ورد االعتبــار لهــذه الفئــة
دمـ ُـج وتنصهــر فيهــا جميــع
الواعــدة مــن شــعبنا ،عبــر صياغــة وتفعيــل اســتراتيجية شــمولية منســجمة تُ َ
القطاعات ،وفق مقاربة تشاركية ،وتهدف إلى ضمان االستفادة من الخدمات االجتماعية األساسية
(التربيــة ،التعليــم ،الســكن ،الثقافــة ،الرياضــة) ،وتكريــس مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،عبــر اإلجــراءات التاليــة:
> >الر فــع مــن منســوب ثقــة الشــباب فــي
المنظومــة التكوينيــة ،عبــر إصالح طرق ومناهج
التوجيه وولوج الجامعات ومؤسسات التكوين؛
> >تقو يــة وتو ســيع الخد مــات االجتماعيــة
المـ ــنح،
الموجهــة للشــباب ،وال ســيما الطلبــةِ :
الســكن الجامعــي ،النقــل ،التغطيــة الصحيــة؛

> >محاربــة كل الظواهــر المنحرفــة والســلبية
المرتبطــة بالعنــف فــي األما كــن العموميــة
وباإلدمــان علــى المخــدرات والكحــول ،بتعــاون
مــع جمعيــات الشــباب؛
> >تنشــيط وتحريــك المجلــس األعلــى للشــباب
والعمــل الجمعــوي؛

> >تشــجيع التشــغيل والتشــغيل الذاتــي عبــر
برامــج ومشــاريع إرادويــة؛

> >توفيــر حمايــة قانونيــة وفعليــة لألطفــال
المتخلى عنهم ،مع ضمان حقوقهم األساسية
وتوسيع شبكة المراكز المخصصة الستقبالهم،
بغا يــة احتضانهــم والعنا يــة بهــم وتكوينهــم
لالندمــاج الكلــي والناجــح فــي حيــاة المجتمــع؛

> >تقوية برامج القرب وولوج الشباب لألنشطة
والفضــاءات الترفيهيــة ،وللثقافــة خصوصــا فــي
االحيــاء المحرومــة والهامشــية بالمناطــق التــي
يعانــي ســكانها مــن فقــر كبير ،وبالعالــم القروي؛

> >تكر يــس حقــوق الطفــل فــي التمــدرس
والصحــة ،مــع منــع زواج القاصــرات والقاصريــن)
وتشــديد العقــاب والرفــع مــن المــدد الســجنية
فــي كل حــاالت العنــف المعنــوي والجســدي
تجــاه األطفــال.

> >تطويــر تجهيــزات القــرب االجتماعي والرياضة
الموجهة للشباب؛

البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

28

 9.9اعتماد سياسة ناجعة إلدماج األشخاص في وضعية إعاقة
يعني هذا بالنسبة لحزبنا:

> >ضمــان تمكيــن هــذه الفئــة مــن التربيــة
والتكو يــن ،عبــر إ حــداث أقســام لإلد مــاج أو
مؤسســات مختصــة ،مــع تكييــف البرا مــج
واألدوات التربويــة ،وتكويــن األســاتذة والمربيــن
المختصيــن ودعمهــم؛

> >ضمــان الحصــول علــى الشــغل ،بالحــرص على
االحتــرام التــام للحصــص المخولــة والزيادة فيها

(وبالخصوص في الوظيفة العمومية) ،وتشجيع
كل أشــكال اإلدمــاج عبــر العمــل ،وكــذا تحفيــز
وتحســيس المقاوالت للســير على نفس النهج؛
كبـ ــعد
> >ضمــان وجــود الولوجيــات واعتمادهــا ُ
أســاس فــي كل مشــاريع البنــاء أو تهيئــة وإعــداد
الفضــاءات العموميــة.
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 1010الدفاع عن كرامة المهاجرين وحقوق مغاربة العالم
> >ضــرورة تحمــل مســؤوليتنا الجديــدة كبلـ ٍـد
الســتقبال الوافديــن عليــه مــن المهاجريــن،
وتفعيــل التزاماتنــا التضامنيــة واإلنســانية
المتعلقــة بهــم ،وبالخصــوص القادميــن مــن
بلــدان جنــوب الصحــراء ،وذلــك عبــر إدماجهــم
االقتصــادي واالجتماعــي (الســكن ،العمــل
الالئــق ،التغطيــة االجتماعيــة)...،؛

> >إيــاء أهميــة خاصة لتعليــم اللغات الوطنية
ألبنــاء مغاربــة العالــم ،بهــدف تعزيــز معرفتهــم
وإلمامهم بالواقع المغربي وارتباطهم بالوطن
األصلي؛

> >الدفــاع ،بــا هــوادة ،عــن مصالــح مغاربــة
العالــم؛

> >تقويــة وتطويــر الحضــور الثقافــي للمغــرب،
فــي كل أشــكاله ،فــي بلــدان االســتقبال؛

> >بــذل جميــع المجهــودات لحمايــة حقــوق
مواطنينــا المقيميــن بالخــارج والدفــاع عنهــا،
ـرام للقانــون الدولــي والمعاهــدات
فــي احتـ ٍ
واالتفاقيــات التــي تربــط المغــرب بالبلــدان
المعنيــة ،وفــي احتــرام للقوانيــن الجــاري بهــا
العمــل فــي بلــدان االســتقبال؛

> >إنشــاء مر صــد للكفــاءات الوطنيــة فــي
العالــم مــع تنظيــم منتــدى ســنوي كفضــاء
للقــاء والتــداول ،بغايــة إشــراك مغاربــة العالــم
فــي المسلســل التنمــوي لبلدهــم األصلــي؛

> >تطوير وتحسين الخدمات القنصلية؛
> >االســتمرار فــي الترافــع مــن أجــل تفعيــل
مقتضيــات الدســتور الجــاري بــه ،مــن خــال
الســعي نحــو ضمــان تمثيليــة فعليــة لمغاربــة
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المؤسســات المنتخبــة والهيئــات
العالــم فــي ُ
االستشــارية؛

> >د عــم الجمعيــات الفاعلــة فــي أو ســاط
الهجــرة؛
> >اإلحــداث الفعلــي للشــباك الوحيــد بــاإلدارة
المغربيــة لتســهيل شــروط إقامــة القاطنيــن
بالخــارج أثنــاء تواجدهــم ببلدهــم األصــل.

 1111الدفع بسياسة مالئمة للشيخوخة
ضمــان دخــل أدنــى للمســنين ،عبــر تعميــم االنخــراط فــي أنظمــة التقاعــد ،وإحــداث دخــل أدنــى للمســنين
الذيــن لــم يتمكنــوا مــن ذلــك؛
> >إقــرار حــق اســتثنائي لفائــدة المســنين فــي
العــاج والنقــل؛
> >وضــع برامــج ،بشــراكة مع الجماعات ،تســمح
بمشــاركة المســنين فــي الحيــاة االجتماعيــة ،عبــر
تأثيــث فضــاءات خاصــة بهــم ،وتنظيــم أنشــطة

تقوي الروابط بينهم ومع محيطهم االجتماعي،
وإشراكهم في تنظيم وتأطير الفعل االجتماعي
والثقافي؛
> >تطويــر وتثميــن مهــن «المســاعدة للشــخص
المسن».
ُ
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 1212تجويد فضاء عيش السكان وربط المسألة االجتماعية بالمسألة اإليكولوجية
وضــع اإلنســان فــي قلــب التنميــة معنــاه إيــاء األهميــة البالغــة لتجويــد فضــاء العيــش المشــترك
للســكان فــي المناطــق الحضريــة والقرويــة ،عبــر الربــط الوثيــق بيــن مــا هــو اجتماعــي وما هــو إيكولوجي،
واالســتمرار فــي الترافــع مــن أجــل عدالــة مناخيــة ،وضــد كل األشــكال المتنوعــة للتدهــور البيئــي الــذي
يعانــي منــه الســكان األكثــر هشاشــة .ولــن يتحقــق هــذا المبتغــى إال عبــر إذكاء وتفعيــل قيــم التضامــن،
أي نمــوذج تنمــوي.
وتقويــة جاذبيــة المجــاالت الترابيــة وقدراتهــا التنمويــة ،والتــي علــى أساســها يبنــى ُّ
انطالقا من ذلك ،يقترح حزب التقدم واالشتراكية:
> >تحييــن التوجهــات الوطنيــة فــي مجــال إعــداد
التــراب ،وصياغــة وتفعيل التخطيط اإليكولوجي
باعتبــاره إ طــارا لتحقيــق انســجام السيا ســات
العمومية والتكامل بين الدولة والجهات بغاية:
 -مواجهــة تحديــات التمــدن الســريع ،ورهانــاتتنميــة عالــم األريــاف؛
 -محاربــة الفــوارق المجاليــة وإطــاق مسلســلتنميــة مدمجــة للمناطــق النائيــة والمعزولــة؛
 -تجويد قدرات االستقبال واالندماج الحضريةوالمجالية واالجتماعية للمدن؛
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 -تفــادي االمتــداد الحضــري وضمــان تنميــةمتوازنــة لألســاس الهيكلــي للبلــد؛
 -كبــح الهجــرة مــن البــوادي ،عبــر تقريــب وتعزيــز32

الخدمة العمومية وتحسين ظروف عيش سكان
العالم القروي؛
 -عقلنة تدبير الموارد الطبيعية من ماء ومواردغابوية وتربة وثروات بحرية؛
 -اعتمــاد قواعــد ومعاييــر الســلوك لحمايــةالمناطــق الهشــة ،كالجبــل والســاحل والمناطــق
القاحلــة وشــبه القاحلــة والمجــال الغابــوي.
البــعدين
 -إقامة مشاريع كبرى مهيكلة تدمج ُاالجتماعي واإليكولوجي؛
> >تجديد التعمير وسياسة المدينة وبالخصوص
عبر:
 -إطالق برنامج وطني لالندماج الحضري أللفحــي مــن األحيــاء ذات األولويــة :تحســين البنيــة

التحتيــة والحركيــة ،النقــل العمومــي ،اإلدمــاج
االجتماعــي والولــوج إلــى الثقافــة ،واالندمــاج
االقتصــادي؛
 -مواكبــة المــدن فــي تحســين التنظيــمواال شــتغال والتدبيــر المجا لــي؛

> >ضمان الحق في سكن الئق لجميع المغاربة
عبر:
 -االستمرار في بذل المجهودات للقضاء التامعلى العجز السكني في أفق سنة 2026؛

- -تثمين التراث المادي والالمادي؛

 -اســتكمال إنجــاز وتوســيع األوراش الهادفــةللقضــاء علــى انتشــار الســكن غيــر الالئــق؛

 -تنظيم أيام دراسية وطنية حول تعمير مجددومالئمُ ،يجيب على تحديات القرن 21؛

 -تحسين نجاعة برامج محاربة السكن الصفيحيوالسكن العشوائي والسكن المهدد باالنهيار؛

 -المصادقــة علــى قانــون يهــم المــدن الجديدةومناطــق التعميــر المحدثة؛

 -الحــرص علــى تــازم توجهات وعمــل الفاعلينالعمومييــن مــع توجهــات الدولــة ،وبالخصــوص
في المجال االجتماعي :حجم اإلنتاج المخصص
للســكن االجتماعي ولســكن الطبقة الوســطى،
والتحكــم فــي تكاليــف اإلنتاج ،واالحترام الصارم
لدفتــر التحمــات فــي اتجــاه الجودة؛

 -إعــادة االعتبــار لوظيفــة التخطيــط الحضــري،(المــدن
وإعمــال تهيئــة حضريــة تحتــرم البيئــة ُ
المــدن الخضــراء ،اإليكولوجيــا الحضريــة،
الذكيــةُ ،
)....
 -إعــادة العمــل بمنهجيــة التعاقــد بيــن الدولــةوالمــدن؛

 -تحريــك وإنعــاش الســكن الموجــه للطبقــةالوســطى ،عبــر ســن إجــراءات تحفيزيــة ،مــن قبيل
تعبئــة ووضــع رهــن اإلشــارة العقــار العمومــي
ومنــح تســهيالت عمرانيــة ماليــة لتملــك الســكن
األول؛
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 -إصــاح نظــام الضريبــة علــى األراضــي غيــرالمبنية لردع تجميد العقار ألغراض ريعية ،وإقرار
ضريبــة علــى القيمــة المضافــة العقاريــة.

 -اعتمــاد آليــات ماليــة جديــدة (منتوجــات ادخــارالسكن ،سلفات بدون فوائد )...لتسهيل الولوج
للسكن؛
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 -اعتمــاد منهجيــة حقيقيــة وفعليــة لضمــانالجــودة أثنــاء إنجــاز المشــاريع الســكنية تدمــج
متطلبــات االســتدامة واالنســجام العمرانــي
والبيئــي (النجاعــة الطاقيــة ،ميثــاق معمــاري،
تجهيــزات ومرافــق القــرب.)...
> >ســن سياســة تضامنيــة كبيــرة لفائــدة العالــم
القــروي والمنا طــق المهمشــة ،عبــر تفعيــل
اإلجــراءات التاليــة:
 -معالجــة وتغطيــة العجــز الحاصــل فــي البنيــاتالتحتيــة األساســية (المــاء ،الكهربــاء ،الصحــة،
التعليــم ،فــك العزلــة)...؛

البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

34

 -إيــاء أهميــة خاصــة للمناطــق الجبليــة ،عبــرإحــداث وكالــة مختصــة لهــذا الغــرض؛
 -تنميــة األنشــطة غيــر الفالحيــة فــي العالــمالقــروي (الســياحة اإليكولوجيــة ،الصنا عــة
التقليد يــة)...؛
 -الحفــاظ علــى التــراث الثقا فــي القــرويوالطبيعي (الهوية المعمارية ،الواحات ،القصور،
والقصبــات )...وكــذا التــراث الالمــادي.
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اقتصاد قوي في
خدمة التنمية
والسيادة
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إن الهــدف الــذي يجــب تحقيقــه فــي األمــد القريب
يتمثــل فــي تحقيــق معــدل نمــو ال يقــل
عــن علــى مــدى زمنــي مســتمر ،الشــيء
الــذي يحتــم:
> >رفــع الحواجــز التــي تعيــق االســتثمار :الولــوج
إلــى العقــار والقــروض والصفقــات العموميــة ،مــع
تبســيط المســاطر اإلدارية وتحســين مناخ األعمال؛
> >دعم تنافسية المقاوالت والقضاء على جميع
أشكال اقتصاد الريع؛
> >ســن سياســة للحــوار االجتماعــي تضمن إشــراك
العمــال فــي القــرارات االســتراتيجية للمقاولــة؛
والتوفيــق بيــن التنافســية والعمــل الالئــق واحتــرام
حقــوق الشــغيلة.

البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

37

1313تقوية دور الدولة وتطوير عالقاتها مع باقي الفاعلين
َّإن دور الدولــة أساســي ،وقدراتهــا يجــب أن تتعاظــم إن علــى مســتوى التوجيــه والضبــط ،أو علــى
مستوى التدخل المباشر أو انطالقا من مهمتها التنموية ومسؤوليتها كضامنة لإلنصاف االجتماعي
ـوج ـ ـ َـه عمـ ُـل الدولــة بالمبــادئ التاليــة:
والمجالــي .ولهــذا يقتــرح حــزب التقــدم واالشــتراكية أن ُيـ َّ
> >تقويــة الــدور المحــرك للدولــة ولمســؤوليتها
فــي مجــال توفيــر البنيــات التحتيــة الضروريــة،
وفي التأهيل االجتماعي لجميع الجهات ،وفي
االســتثمارات الصناعيــة المهيكلــة ،مــع دعــم
وتشــجيع البحــث العلمــي ،وإعطــاء األســبقية
القصــوى للمدرســة العموميــة والمستشــفى
العمومــي؛
> >تطويــر والحفــاظ علــى قطاع عمومي قوي،
معقلــن وديموقراطــي ،يســمح للدولــة بامتالك
القــدرة علــى التدخــل المباشــر فــي قطاعــات
حيويــة ،وبالخصــوص فــي مياديــن:
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 -الطاقــة ،عبــر إعــادة تأميــم شــركة «الســامير»وإ عــادة هيكلتهــا ،والحفــاظ علــى الطا بــع
العمومــي للمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء
الصالــح للشــرب؛
 -إنتاج وتســويق الفوســفاط (المكتب الشريفللفوسفاط)؛
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 -التوفــر علــى قطــب مالــي عمومــي قــوي،لتمكيــن الدولــة مــن تمويــل مشــاريع كبــرى أو
عقــد شــراكات وطنيــة ودوليــة؛
 -النقل الجوي والسككي؛ -الســكن االجتما عــي ومحار بــة كل أ شــكالوظــروف العيــش غيــر الصحيــة.
> >ضبــط ومواكبــة تعا قــدات المؤسســات
العمومية مع القطاع الخصوصي ،والحرص على
احتــرام مبــادئ الخدمــة العموميــة المتمثلــة في
الولوجيــة واإلنصــاف والشــمولية ،وبالخصــوص
فــي مياديــن توزيــع المــاء والكهربــاء والصــرف
الصحــي؛
> >تشــجيع التشــاور والحــوار والتشــارك بيــن كل
الفعاليــن فــي مجــال التنميــة المشــار إليهــا فــي
الدستور .وفي هذا الصدد ،ينادي حزب التقدم
واالشــتراكية إلــى صياغــة وتفعيــل اســتراتيجية

وطنية لتأهيل وترقية كل الفاعلين من جماعات
ترابيــة ونقابــات ومنظمــات مهنيــة ومنظمــات
القطــاع الثالــث؛

> >دعــم قطــاع خصوصــي منتــج وبعيــد عــن
الممار ســات الريعيــة ،مســؤول اجتماعيــا
وإيكولوجيا ،وفي تناغم مع األسبقيات الوطنية.
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1414تشجيع قطاع خصوصي منتج ومسؤول اجتماعيا وإيكولوجيا

انطالقــا مــن مــا تعانيــه جــراء تداعيــات الجائحــة ،أصبــح الزمــا توفيــر الدعــم الضــروري للمقاولــة الوطنيــة،
في إطار ميثاق اجتماعي يسمح لها باالنطالق وبالحفاظ على مناصب الشغل ،ألجل وضع االقتصاد
علــى ســكة النمــو .وللوصــول إلــى هــذا المبتغــى ،نقتــرح ما يلي:
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> >وضــع ميثــاق اجتماعــي ،لــكل قطــاع علــى
حــدة ،تلتــزم مــن خاللــه المقاولــة بالحفــاظ علــى
مناصــب الشــغل ،وتلتــزم الدولــة بالمقابــل بدعم
تمويلهــا؛
> >تشــجيع القطــاع البنكــي على دعم المقاولة
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الصغــرى والمتو ســطة التــي تشــتغل فــي
القطاعــات التــي تخلــق الثــروة وفــرص الشــغل،
مقابــل تقديــم الضمانــات الضروريــة مــن طــرف
الدولة ،الشيء الذي يستلزم الرفع من إمكانيات
الشــركة الوطنيــة لضمــان وتمويل المقاولة ،مع
تبســيط أنمــاط تدخالتهــا؛

> >تعبئــة مــوارد صنــدوق الحســن الثاني القتناء
مســاهمات مؤقتــة فــي المقــاوالت المعرضــة
لإلفــاس؛
> >تقليــص آجــال أداء المتأخــرات وتســديد مــا
تبقــى مــن ديــون المؤسســات العموميــة؛
> >اتخــاذ تدابيــر تحفيزية جبائية لفائدة المقاولة
الوطنيــة التــي تحقــق معــدل إدمــاج مرتفــع،
وتســاهم فــي االبتــكار وتحافــظ علــى البيئــة؛
> >تسهيل الولوج إلى الطلبيات العمومية ،مع
تخصيــص  20%علــى األقــل مــن هــذه األخيــرة
لصالــح المقاولــة الصغرى والمتوســطة؛
> >إعطاء األولوية واألفضلية للمنتوج الوطني
وحمايته من المنافسة غير المشروعة ،خصوصاً
من خالل أداة الحواجز الجمركية؛

> >التوفيــق بيــن التنافســية والعمــل الالئــق
واحترام حقوق العمال ،من خالل التدابير اآلتية:
 -مراجعــة منتظمــة لألجــور حســب مســتوىالنمــو وتطــور اإلنتاجيــة؛
 -تعميم الحماية االجتماعية؛ -تفعيــل سياســة اجتماعيــة لفائــدة الشــغيلة:الولــوج إلــى الســكن ،توفيــر وســائل وفضــاءات
الترفيــه ،مســاعدات لتمــدرس األبنــاء ،إلــخ...؛
 -نهــج سياســة إراديــة وجريئــة لتحســين ظــروفالعمــل وضمــان الســامة والصحــة المهنيــة؛
 -الحــرص علــى تطبيــق مقتضيــات قا نــونالشغل واإلسراع في التوقيع والمصادقة على
المعاهــدات الدوليــة لمنظمــة العمــل الدوليــة
التــي لــم يتــم التصديــق عليهــا بعــد مــن طــرف
بالدنــا.
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> >القيام بتقييم اتفاقيات التبادل الحر الموقعة
من ِق َب ِل المغرب ،ومراجعتها ،لحماية االقتصاد
الوطنــي مــن كل أ شــكال إ غــراق األ ســواق
 ،Dumpingمــع فــرض المنافســة الشــريفة،
وذلــك ،إن اقتضــى الحــال ،عبــر حواجــز جمركيــة

(وفق قواعد المنظمة العالمية للتجارة)؛
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1515ترسيخ دولة القانون في مجال األعمال

يتطلــب تطويــر االقتصــاد وتكثيــف االســتثمار مناخــا ُمحف ـ ــزً ا لألعمال يطبعه االحتــرام الفعلي للحقوق،
وااللتــزام بالواجبــات مــن ِق َبـ ِـل كل المتدخليــن ،وضمــان شــروط منافســة شــريفة ،والوقــوف ضــد كل
توجــه احتــكاري .وألجــل ذلــك نقتــرح:
> >تقويــة وســائل عمــل الســلطات المســتقلة
للضبــط والوســاطة ،للقيــام بدورهــا الدســتوري
علــى أكمــل وجــه :مجلــس المنافســة ،الهيــأة
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
مؤسســة الوســيط ،مجلــس أخالقيــات القيــم
المنقولــة؛
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> >محاربــة اقتصــاد الريــع ،وكل أشــكال الغــش
الضريبــي واالجتما عــي واإليكولو جــي ،بــكل
الوســائل القانونيــة والجبائيــة المتاحــة ،وتحريــر
بعــض القطاعــات لتفــادي أوضــاع احتكاريــة ؛
> >محاربة القطاع غير المهيكل ،باعتباره ظاهرة
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معيقة للمنافســة الشــريفة ولتوســيع اإليرادات
الجبائية .باإلضافة إلى كون هذه الظاهرة تؤدي
المهيــكل
إلــى حرمــان العامليــن بالقطــاع غيــر ُ
ورفعــا لــكل
مــن حقوقهــم االجتماعيــة .غيــر أنــه،
ً
لبــس ،يميــز حزبنا:
 -بيــن النشــاط االقتصــادي الــذي يتــم في خرقللقانــون ،ويعتمــد الشــغل الســري غيــر المصــرح
بــه مــن ِقـ ــبل مقــاوالت معروفــة وتشــتغل فــي
واضحــة النهــار؛
 -وبيــن الفئــات التــي تشــتغل فــي القطــاعالمعيشي غير المهيكل ،والتي يجب أن تستفيد

من المواكبة واإلدماج في القطاعات المهيكلة
عبر:

االجتماعيــة ،خصوصــا فــي مــا يتعلــق بالتشــغيل
وتفعيــل الحمايــة االجتماعيــة؛

•تبســيط التدابيــر الجبائيــة وتخفيــض الضرائــب
والرسوم لفائدة المقاوالت الصغيرة والصغيرة
جدا؛

•إخبــار وتحســيس المقــاوالت العاملــة فــي
القطاع بأهمية الفوائد المترتبة عن اإلصالحات
الجاريــة وضــرورة التنظيــم ،إن علــى المســتوى
الجبائــي ،أو علــى مســتوى الحمايــة االجتماعيــة؛

•تبسيط المساطر اإلدارية؛
•المالءمــة التدريجيــة فــي تطبيــق االلتزامــات

•تطوير الممارسات التشاركية ،من خالل دعم
وتنظيم الحرف والجمعيات المهنية.
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1616انتهاج سياسة حقيقية للتصنيع أساس ال محيد عنه لنمو دامج ومستدام
ال تنميــة ممكنــة بــدون تصنيــع حقيقــي ،كشــرط أساســي لصعــود اقتصــادي فعلي .لذلــك ينبغي إعادة
توجيــه خياراتنــا االقتصاديــة ،وتوفيــر شــروط ثقافــة صناعيــة حقيقيــة .وفي هــذا االتجاه نقترح:
> >دعــم وتعميــق بعــض مكتســبات مخطــط
التســريع الصناعــي ،بتموقعنــا فــي بعــض المهــن
العالميــة ،ألجــل تكويــن مســارات صناعيــة ذات
نســبة اندمــاج مرتفعــة ،باالعتمــاد علــى العمــل
المؤهــل واشــتراط نقــل الكفايــات والتكنولوجيــا
األساســية؛
> >إعــادة توجيــه التصنيــع علــى أســاس رؤى
تُ ـ ــدمج بيــن التكويــن والبحــث /االبتــكار واإلنتــاج،
للتوجــه نحــو مجــاالت تضمــن الســيادة ،وتلبــي
الحاجيات األساسية للمواطنين :صناعة األدوية،
الصناعــات الفالحيــة الغذائيــة ،الصحــة ،البيئــة،
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الصناعــات المعدنيــة والميكانيكيــة واإللكترونية
واإللكتروميكانيكيــة؛
> >االســتثمار فــي التكنولوجيــا المتقدمــة جــدا،
وفــي المهــن ذات القيمــة التكنولوجيــة العاليــة،
ألجــل تطويــر ،إلــى جانــب «أبطــال وطنييــن»،
ـيج مــن المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة
نسـ ٍ
ذات فاعليــة ،قويــة ،وتنافســية عاليــة؛
> >تحييــن وتفعيــل عقــد برنامــج بيــن الدولــة
والقطاع الصناعي ،في أفق خلق مئات اآلالف
مــن مناصــب الشــغل وتوفيــر العملــة الصعبــة.

1717مراجعة عميقة للخيارات الفالحية

رغم ما ُرصد لمخطط المغرب األخضر من موارد وإمكانيات هائلة ،اســتفادت منها باألســاس الفالحة
الرأســمالية التصديريــة ،لــم يحقــق هــذا المخطــط األهــداف األساســية المتعلقــة بأمننــا الغذائــي (خاصــة
فــي الحبــوب والزيــوت والســكر) ،ولــم ُيـ ــقلص الفــوارق االجتماعيــة ،ولــم يعمــل علــى الرفــع مــن دخــل
الفالحيــن ،ولــم ينجــح فــي تفــادي تهميشــهم االجتماعــي .إن هــذا القطــاع يســتهلك  85%مــن المــاء،
ويـ َـش ِّغـ ـ ُـل  35%من الساكنة النشيطة ،ويشكل  11إلى  %12من الناتج الداخلي الخام .ويتبين ،إذن،
ُ
وضعــف إعــادة
أن ُمحصلــة االختيــارات الفالحيــة الحاليــة تتجلــى فــي الوقــع الســلبي الكبيــر علــى البيئــةُ ،
التوزيــع .لــذا نقتــرح إعــادة توجيــه االختيــارات فــي المجــال الفالحــي علــى األســس التاليــة:
> >جعل األمن الغذائي وإشباع حاجيات شعبنا
الهدف األساس للتنمية الفالحية؛
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> >إعــادة التــوازن بيــن المــوارد المخصصــة فــي
الدعامة ( Iفالحة رأسمالية تصديرية) ،والدعامة
( IIفالحــة تضامنيــة) ،وتدعيــم قــوي للفالحــة
العائليــة والمعيشــية؛

> >حما يــة وتحســين وتحد يــد أ ســعار ُمربحــة
لمحاصيــل المزارعيــن الصغــار وحمايتهــم مــن
المضاربيــن والو ســطاء؛
> >تحســين أو ضــاع العمــال المأجور يــن فــي
الفالحة الكبرى ،والرفع تدريجيا من الحد األدنى
لألجــر فــي الفالحــة إلــى مســتوى الحــد األدنــى
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لألجــر المعمــول بــه فــي الصناعــة والخدمــات،
واحتــرام المســاواة فــي األجــور بيــن النســاء
والرجــال ،مــع التســريع فــي تطبيــق الحمايــة
االجتماعيــة بالبــوادي واألريــاف؛
> >إيــاء أهميــة خاصــة للفالحــة العائليــة ،مــن
خــال الزيــادة في اإلمكانيات المالية ،وتثمين
أفضــل للمــوارد المحلية ،وتدعيم ميكانيزمات
االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ،فــي اتجــاه
االستعمال الجماعي األمثل للوسائل ،وتقوية
قيم وسلوكات التضامن والتآزر طبقا للتقاليد
الراســخة علــى مــدى قــرون فــي ممارســات
شعبنا؛
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> >اعتبــار الفالحــة كقطــاع لإلنتــاج ،وكذلــك
كإرث حضاري وتاريخي وجب تثمينه والحفاظ
عليه؛
> >تطويــر الممارســات الفالحية-اإليكولوجية
القائمــة علــى التــوازن بيــن المــوارد المائيــة
والتربة والغابة ،عبر االستعمال األمثل للماء،
وإغنــاء التربــة والمراقبــة ،والتوجه ،لِ ـ ـ َـم ال ،نحو
المبيدات
ممارسـ ٍ
ـات تســتغني عن اســتعمال ُ
وتضمن جودة األغذية ،سواء بالنسبة لسكان
الحواضــر أو لســكان البــوادي واألريــاف.

1818تثمين مواردنا السمكية ومنتوجات البحر
تتوفــر بالدنــا علــى ثــروة ســمكية ال يتــم اســتغاللها وفــق مــا تقتضيــه الممارســات الفضلــى والمعاييــر
الوطنيــة والدوليــة .الشــيء الــذي فتــح المجــال للعشــوائية واالرتجــال وحرمــان االقتصــاد الوطنــي مــن
قيمــة مضافــة أساســية ،ومــن الرفــع مــن مســتوى اســتهالك المواطنيــن لهــذا المــورد الغذائــي .إن
القــرار الــذي اتخذتــه بالدنــا بخصــوص تحديــد منطقتنــا االقتصاديــة الحصريــة ،وبســط ســيادتنا الكاملــة
علــى مواردنــا البحريــة ،يشــكل خطــوة أوليــة لصياغــة وتفعيــل مخطط لتثمين الموارد البحرية مع الســهر
علــى حمايتهــا واســتدامتها عبــر:
> >تكوين نســيج مندمج من أنشــطة اقتصادية
بحريــة كدعامــة أساســية لتنمية بعض المناطق،
وخاصــة أقاليمنا الجنوبية؛
> >تأهيــل القطــاع عبــر تحديــث وحــدات الصيــد
وتكوين الصيادين والرفع من قدراتهم على تتبع
واقتفــاء أثــر مســالك التوزيــع ومحاربة التهريب؛
> >محاربة جميع أشــكال النهب وتقوية حراســة
مناطقنا البحرية؛
> >إدماج شروط مرتبطة بالحفاظ على الموارد،
حماية البيئة ،نقل التكنولوجيا ،وضمان السيادة
علــى ثرواتنــا فــي االتفاقيات الدولية (مع الدول
أو مع الرأسمال األجنبي)؛

> >تشــجيع االســتهالك الوطني من األسماك،
عــن طريــق إقــرار أســعار تحفيزيــة ونظــام مالئــم
للتزويــد والعــرض ،فــي المــدن والقــرى علــى حــد
سواء؛
ـين ظــروف عيــش رجــال البحــر
> >جعـ ُـل تحسـ ِ
والصياديــن هدفــا مركزيــا لمنظومــة الحمايــة
االجتماعية ،والحرص على احترام قوانين ومعايير
الشــغل والســامة الصحيــة والمهنيــة؛
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> >العمــل علــى بــروز اقتصــاد أزرق حقيقــي ،عبــر
التوظيــف واالســتثمار األفضــل لــكل مؤهــات
النمو المتوفرة في الزراعة المائية ،والعمل على
بــروز الســياحة اإليكولوجيــة والمنتجــات الحيويــة
والبحريــة وصناعــة الســفن ،مــع ما يســتوجبه كل
ذلــك مــن تنميــة البحــث العلمــي الخــاص بعلــم
البحار.
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ُ
1919من أجل سياحة متجددة تــثمر الطاقات الجهوية والتنوع الثقافي
لمقاربــة قضايــا هــذا القطــاع وإنعاشــه ،ال بــد مــن التمييــز بيــن مــا يجــب اتخــاذه مــن إجــراءات آنيــة مرتبطة
اعتماد ُه من توجهات اســتراتيجية.
بإعــادة انطــاق النشــاط الســياحي فــي المــدى القريــب ،ومــا يجــب
ُ
> >علــى المــدى القصيــر ،يعتبــر القطــاع مــن بيــن
القطاعــات التــي تضــررت أكثــر من األزمــة ،بمعية
األنشــطة المرتبطــة بالنقــل الجــوي ،حيث تراجع
عــدد الســياح ب ـ  ،70%وانخفضــت العائــدات ب
 ،60%والشــغل ب 50%تقريبــا .ففــي مرحلــة
أولــى ،ينبغــي الحفــاظ علــى النســيج االقتصادي
والشــغل وتســريع مرحلــة انطــاق هــذا القطــاع؛
> >علــى المدييــن المتوســط والبعيــد ،يحتــاج
القطــاع إلــى إعــادة توجيه اســتراتيجي من خالل:
 -إعــادة التــوازن بين الســوق الداخلي والســوقالخارجي ،مع تطوير عرض مالئم للزبون الوطني
الــذي ال ينبغــي اعتبــاره بمثابــة زبــون عــارض أو
بديــل (كلمــا بــرزت أزمــة تهــم الســياحة الدوليــة)؛
 -إثمار المؤهالت الجهوية والتنوع الثقافي؛البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

 -إعادة التوازن بين السياحة الساحلية والثقافيةواإليكولوجية؛
 -إدمــاج الســياحة فــي محيطها وجعلها محركاللتنمية الجهوية؛
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 -تحسين الربط الجوي ببلدان العالم ،عبر إنشاءهيئــات مختصــة تُ َمكِّ ـ ُـن الجهــات مــن اســتعمال
طائرات مستأجرة ( ،)charterبتعاون مع الدولة
والمجالس الجهوية؛

 -الزيــادة فــي االســتثمار ،مــع مراجعــة وتبســيطتوليفــة األدوات الجبائيــة والولــوج إلــى التمويل؛

 -مالء مــة أنمــاط التســويق مــع األ شــكالالجديــدة للســياحة وتطويــر االبتــكار والرقمنــة.

 -تجويــد تكويــن المــوارد البشــرية ،والرفــع مــنقــدرات مســيري المنشــآت الســياحية؛
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2020تحويل االقتصاد االجتماعي والتضامني إلى رافعة للتنمية االقتصادية
ـادا للفقــراء» .لقــد أثبتــت التجــارب المتراكمــة
ال يحــق اعتبــار االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي «اقتصـ ً
ومنتِ ـ ــج لقيمــة مضافــة اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة ،بارتــكازه علــى قيــم
ـاع بمواصفــات كاملــةُ ،
أنــه قطـ ٌ
مترســخة فــي المجتمــع المغربــي؛ قيــم التقاســم والتــآزر والتعاضد....إلــخ.
االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي هــو قطــاع
ُمعبــئ ،يخلــق الكثيــر مــن فــرص الشــغل ،وهــو
بذلــك يجــب اعتمــاده كرافعــة إلدمــاج النســاء
والشباب في النشاط االقتصادي ،وبالخصوص
في أنشطة الفالحة والصناعة التقليدية والصيد
البحــري والســياحة ،وخدمــات القــرب وإعــادة
التدوير....إلخ .وانطالقا من ذلك ،نقترح ما يلي:
> >مرافقــة وتشــجيع ،عبــر تدابيــر تحفيز يــة،
كثافــة مبــادرات المجتمــع المدنــي ومنظمــات
االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي من تعاونيات
وتعاضديــات ومقــاوالت اجتماعية...إلــخ؛
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> >تثميــن التجــارب الناجحــة ،وبالخصــوص فــي
العالم القروي ،وال سيما منها تلك التي يقودها
نســاء وشباب؛
> >تشــجيع تفويــض بعــض الخدمــات العموميــة
لفا ئــدة منظمــات االقتصــاد االجتما عــي
والتضامنــي ،كخدمــات الصحــة ،والمســاعدة
االجتماعيــة ،والتربيــة ،والطفولــة ،والمســاعدة
المســنين...؛
الموجهــة لألشــخاص ُ
> >تدعيــم قــدرات مكتــب تنميــة التعــاون فــي
مجــال التأطيــر وتطويــر قــدرات التعاونيــات.

2121تأهيل الصناعة التقليدية
ُيـ ــشغل هــذا القطــاع أكثــر مــن  2,5مليــون صانــع تقليــدي ،ويتيــح فرصــا عديــدة ،مــن خــال ،بالخصــوص،
األهميــة التــي يعطيهــا لتملــك المهــن ،وإثمــار المــواد األوليــة المحليــة عــوض الرأســمال .فرغــم النجــاح
الدولــي لبعــض المقــاوالت الوطنيــة ،مازالــت تعتــرض ســبيل هــذا القطــاع مصاعــب بنيويــة .لــذا نقتــرح:
> >التأهيــل المؤسســاتي ،عبــر مراجعــة القانــون
المنظــم للحــرف بتشــاور مــع الفاعلين ،وتنشــيط
غرف الصناعة التقليدية وهيكلتها بشكل عميق؛
> >إطــاق عمليــة كبــرى الســتدامة الحــرف،
كمكــون أساســي لتراثنــا ،عبــر التكويــن والتعلــم
ومــد الجســور مــع التعليــم العمومــي؛
> >وضــع نظــام مالئــم للقــروض بشــراكة مــع
األبنــاك ،ووضــع نظــام خــاص للضمــان؛
> >إصــاح «دار الصانــع» ،مــع إقــرار األغلبيــة

التمثيليــة للمهنييــن بالمجلــس اإلداري؛
> >إقرار جائزة وطنية لتثمين مجهودات اإلبداع
والتجديــد والتجويــد المبذولــة من طرف الصناع
التقليديين؛
> >على المســتوى االجتماعي :تحســين ظروف
العمــل ،وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة للصنــاع
التقليدييــن؛
> >تطهيــر قنــوات التوز يــع ود عــم المنتــوج
المغر بــي األصيــل.
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2222النهوض برقمنة االقتصاد
إدماج بالدنا في عصر الرقمنة ،بغاية تحضيرها للتأقلم مع التحوالت المجتمعية
ترسيخ
ُ
من الضروري
ِ
الكبــرى ،وتحويــل اآلليــة الرقميــة إلــى رافعة للتنمية .ومن أجل ذلك نقترح:
> >تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الجهات
والشــرائح االجتماعيــة فــي إطــار تصــور إلعــداد
التــراب والنهــوض بالمســاواة واإلنصاف؛
> >القضــاء علــى األميــة ،وتنميــة فكــرة التعلــم
مــدى الحيــاة بالنســبة إلــى كل المواطنيــن؛
> >تسريع نزع الطابع المادي على المعامالت،
وجعــل «الحكومــة االليكترونيــة» رافعــة متميــزة
لتحديث اإلدارة؛
> >تشــجيع ودعــم ومرافقــة مشــاريع االبتــكار،
وخاصة تلك التي ُيــبادر إليها الشباب ،مع التركيز
علــى الشــركات المبتدئــة Start-Upفــي مجــال
التكنولوجيات؛
> >تمييــز الصناعــة التكنولوجيــة فــي المغــرب
ب»عالمــة األصالــة»؛
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> >تحديــد هــدف بــروز عشــرة شــركات وطنيــة
رائدة في التجارة االلكترونية ،عبر التشبيك حول
وحــدة عموميــة كبريــد المغــرب ،وبشــراكة مــع
الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية
التــي ُيعهــد إليهــا توفير المنصات اللوجســتيكية؛
> >العمــل علــى تموقــع المغــرب كمركــز جهــوي
لتخزين المعطيات وخدمات «كالود» ،Cloud
مــن خــال االســتثمار فــي حــوض تكنولوجــي
متصــل بشــبكة األليــاف البصر يــة اإلفريقيــة
واألوروبيــة؛
> >تطو يــر وتكثيــف أداء المشــتريات عبــر
البطاقــات االلكترونيــة ،وتحســيس التجــار الصغار
والمتوســطين بفوائــد هــذا النظــام ،مع تشــجيع
تعقــب األثــر البنكــي  ،Traçabilitéوضمــان أمن
المبــادالت الماليــة.

2323وضع التشغيل كهدف أساسي لالستراتيجية التنموية

نضــع مســألة التشــغيل فــي صلــب السياســات العموميــة :إن الهــدف األولــي هــو العــودة إلــى الوضعيــة
التي كانت ســائدة قبل أزمة كوفيد  19في أجل ال يتعدى نهاية ســنة  .2022ففضال عن اإلجراءات
المقترحــة فــي إطــار الميثــاق االجتماعــي لدعــم وتمويــل المقاولة الوطنيــة ،نؤكد على ضرورة:
> >الحفــاظ علــى المســتوى العالــي لالســتثمار
العمومــي (أكثــر مــن  200مليــار درهمــاً فــي
الســنة) ،وتحســين نجاعتــه وأثــره اإليجابــي علــى
الســاكنة ،والرفــع مــن معــدل إنجــازه الفعلــي؛

> >إطالق أوراش ترابية وجماعاتية في األرياف
والمناطــق الجبليــة؛ إنجــاز طــرق ومســالك لفــك

> >تعز يــز الو ســاطة النشــيطة لتدبيــر ســوق
الشــغل ،بتطويــر شــبكة القــرب المكونــة مــن
الفاعليــن العمومييــن والخصوصييــن المتنوعيــن
حــول الوكا لــة الوطنيــة إلنعــاش الشــغل
والكفــاءات ،لتســهيل االنخــراط فــي المنهجيــة
المحــددة :التوجيــه؛ التكوين-اإلدماج-مواكبــة
التشــغيل الذاتــي؛

البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

> >ر بــط اإلعا نــات العموميــة وتدابيــر د عــم
المقاو لــة (جبا يــة تحفيز يــة ،تحمــل التكاليــف
االجتماعيــة) بالتشــغيل والحفــاظ علــى مناصــب
الشــغل؛

العزلــة؛ التزويــد بالمــاء الشــروب مــن خــال إنجــاز
ســدود تليــة وآبــار؛ التشــجير؛ وتطويــر الطاقــات
المتجــددة وخاصــة الشمســية؛
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> >تقييــم برامــج المســاعدة علــى التشــغيل،
لتــدارك االختــاالت والقيــام باإلصال حــات
الضروريــة ،بهــدف الرفــع مــن معــدل اإلدمــاج
النهائــي واالســتقرار فــي الشــغل؛
> >تشجيع ،عبر تحفيزات مالية (المساعدة على
التنقل ،اإلقامة ،التغذية )...العاطلين عن العمل
لفترات طويلة ،لالنخراط في البحث النشيط عن
الشغل والتكوين والحركية الجغرافية (مساعدة
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حصرية أثناء البحث عن التشغيل ألول مرة) ؛
> >تكثيــف برامــج إنعــاش التشــغيل ،مــع توســيع
رزمانــة عــروض الخدمــات المقدمــة ،خصوصــا
بالنســبة للفئــات الخاصــة ،كالفئات غير المتوفرة
علــى أي شــهادة تعليميــة والشــباب ذوي
االحتياجــات الخاصــة.

2424تطوير وتثمين التكوين المهني

عــرف نظــام التكويــن المهنــي تطــورا كميــا هامــا ،حســب عــدد المســجلين الــذي يتجــاوز نصــف مليــون
طالب ،وكذا حســب ارتفاع عدد الشــعب في هذا النوع من التكوين ،ومواد التكوين المعروضة أمام
البـ ــعد الكمــي ال يكفــي لوحــده إذا لــم يرتبــط بأهــداف نوعيــة تســمح بتخريــج
المرشــحين .غيــر أن هــذا ُ
ـواج مؤهلــة لتلبيــة انتظــارات ســوق الشــغل مــن قــدرات وكفايــات تســاعد علــى تحســين تنافســية
أفـ ٍ
المقــاوالت .لــذا يقتــرح حــزب التقــدم واالشــتراكية صياغة وتفعيل اســتراتيجية جديــدة للتكوين المهني،
عبــر اتخــاذ التدابيــر التاليــة:
> >إنعــاش وتجويــد المنظومــة التكوينيــة ،ومــد
الجســور مــع الجامعــة لفائدة الطلبــة المتميزين؛
> >إقــرار إجباريــة التكويــن المســتمر ،وإعــادة
التكويــن بالنســبة للمكونيــن وفــق مــا تجــود بــه
العلــوم واألبحــاث مــن مناهــج ومــواد جديــدة؛

> >تشجيع ومكافأة المقاوالت التي لها برامج

> >نقل اختصاصات واســعة للجهات في مجال
التكويــن المهنــي ،وتســريع اســتكمال مشــروع
«مدن المهن والكفاءات» على مســتوى كافة
جهــات المملكة؛
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> >إشــراك ممثلــي المقــاوالت واألجــراء فــي
تحديــد حاجيــات التكويــن ،وفــي تدبير المنظومة
التكوينيــة ،لضمــان المطابقــة الفضلــى مــع
حاجيــات االقتصــاد ،ولتســهيل إدماج المتخرجين
فــي الحيــاة المهنيــة؛

لتكويــن العامليــن بهــا ،والتــي تســتقبل وتؤطــر
الطلبــة فــي طــور التدريــب ،واإلشــادة بهــا عنــد
االقتضــاء؛

> > تمكيــن «المرصــد الوطنــي للتشــغيل» مــن
وســائل إضافيــة للقيــام بكافــة مهامــه ،بما فيها
تتبــع تطــور ســوق الشــغل ،ووضــع مخطــط
الحتياجــات االقتصــاد الوطنــي مــن الكفــاءات.
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2525تمويل االقتصاد :النجاعة واالبتكار

يتعلــق األمــر بمســألة أساســية لتعبئــة مزيــد مــن المــوارد ،وإعطــاء االنطالقــة القتصادنــا .وتتمحــور
اقتراحاتُ نــا حــول أربعــة مســتويات،
> >القيــام بإصــاح جبائــي عــادل ،فــي خدمــة
العدالــة االجتماعيــة واالســتثمار المنتــج .إنهــا
نقطة تكتسي غاية األهمية ،إذ نعتبرها مدخال
لبروز الثقة ،وإلضفاء المصداقية على المشروع
التنمــوي .ولهــذه الغايــة نقتــرح :
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 -التطبيق السليم للقانون اإلطار حول الجباياتالــذي تمــت المصادقــة عليــه ،تفعيـ ًـا لتوصيــات
المناظــرة الوطنية حول الجبايات؛
 -تعبئــة الطاقــة الجبائيــة ،بهــدف مضاعفــةالمــوارد الجبائيــة التــي يمكــن أن تصــل إلــى 300
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مليار درهماً سنويا في أفق عام  ،2025وخاصة
مــن خــال:
•محاربة التملص والغش الضريبيين؛
•تقليص الضغط الجبائي على الفئات المعوزة
والطبقــة المتوســطة ،وعلــى االســتثمار المنتج،
وتعويضــه بتوســيع الوعــاء  ،وهــو مــا يــؤدي فــي
نهاية المطاف إلى فائض في الموارد الجبائية.
 -مراجعــة نظــام اإلعفــاء الضريبــي فــي االتجــاهاآلتي:

•التخفيــض التدريجــي للنفقــات الجبائيــة مــن
 32مليــار درهمــاً إلــى أقــل مــن  10مليــار درهمــاً ؛
•حصر اإلعفاءات الجبائية على األنشطة ذات
الطابــع االجتماعــي؛ واألنشــطة ذات المنفعــة
العامــة ،وعلــى المقــاوالت التــي تعــزز أموالهــا
الذاتيــة؛
•حــذف نظــام اإلعفــاءات بعــد  5ســنوات مــن
نشــاط المقاولــة.
 -إرســاء مســاهمة تضامنيــة تتحملهــا شــركاتالتأميــن والمقــاوالت المســتفيدة مــن وضــع
احتكاري لصالح الدولة أو االحتكار بحكم الواقع
 monopole de fait/؛

الملكيات الفالحية الكبرى للضريبة؛
- -إخضاع ِ

 -إعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل:للدخــول العليــا
•إدراج ســعر  44%بالنســبة ُّ
(فئــة التضامــن)؛
•الرفــع مــن ســقف اإلعفــاء مــن الضريبــة علــى
الدخــل بالنســبة لفئــة العمــال األجــراء الذيــن ال
يتجــاوز دخلهــم الســنوي  50.000درهمــاً ؛
•تخفيــض الضريبــة علــى القيمــة المضا فــة
علــى المــواد الضروريــة ،وحذفهــا علــى األدويــة،
وتطبيــق ســعر  40%علــى الكماليــات؛
 -إ صــاح الجبا يــة المحليــة لتدعيــم مــواردالجماعــات المحليــة ،مــع تجميــع هــذه الرســوم
فــي رســمين :واحــد مرتبــط بالســكن ،والثانــي
باألنشــطة االقتصاد يــة.
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 -إقرار ضريبة على الثروة ،وعلى المدى القريبضريبة على األمالك غير المنتِ جة ،وكذا الضريبة
على اإلرث (أزيد من  10ماليين درهماً )؛

 -إقــرار رســم علــى القيمــة المضافــة العقاريــةالناتجــة عــن مخططــات التهيئــة وتو ســيع
المجــاالت الحضر يــة؛
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> >إقــرار سياســة ميزانياتيــة صارمــة ومحفــزة
للنمــو .وتهــم اقتراحاتنــا مــا يلــي:
 -إطــاق اقتــراض وطنــي للســندات ،لتعبئــةاالدخــار الوطنــي ،مــع إعفــاء ضريبــي لمردوديته ؛
 -توظيــف مــوارد االقتــراض لتمويــل االســتثمارالعمومــي فــي القطاعــات االجتماعيــة ذات
األولو يــة
 -إ عــادة النظــر فــي الشــراكة بيــن القطــاعالعمومــي والقطــاع الخصوصــي ،علــى أســاس
منطــق «رابح-را بــح» ،و فــي اتجــاه تشــجيع
مســاهمة الخــواص فــي المشــاريع المهيكلــة
والوا عــدة؛
 -اإلنتقــال مــن منطــق قائــم علــى اإلمكانيــات،إلــى منطــق قائــم علــى النتائــج وضمــان األثــر
االجتماعــي لالســتثمارات العموميــة.
> >سياسة نقدية مرنة
البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

بالرغم من المجهودات التي بذلها بنك المغرب،
مازالــت أســعار الفائــدة مرتفعــة نســبيا ،وتشــكل
بالتالــي ،عائقــا أمــام الولــوج للتمويــل بالنســبة
لبعض القطاعات االستراتيجية الهامة ،ونقترح:
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 -إعادة توجيه القطاع البنكي نحو دعم وإنشاءمقــاوالت صغــرى ومتوســطة ،مع اللجوء ،كلما
دعــت الضــرورة إلــى ذلــك ،إلــى ضمــان الدولــة،
وخاصة بالنسبة للقطاعات الواعدة والتي تخلق
فرص الشغل؛
 -ربــط تغطيــة جــزء مــن المخاطــر مــن طــرفالدولة بخفض ســعر الفائدة (بالنســبة لألبناك)؛
 -تحويــل صنــدوق محمــد الســادس إلــى بنــكعمومــي لالســتثمار ،لضبــط الســوق فــي اتجــاه
تخفيــض أســعار الفائــدة.
> >تنشيط سوق رؤوس األموال
 -تنشــيط بورصــة الــدار البيضــاء علــى أســاسالشــفافية والصرامــة فــي التدبيــر؛
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 -حــث المقــاوالت علــى ولــوج البورصــة ،مــعتوفيــر منــاخ مالئــم؛
 -ضمــان ضبــط قــوي ومســتقل لأل ســواقالماليــة ،مــن أجــل تعزيــز ثقــة المقــاوالت.
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 2626تعميق البعد اإليكولوجي للسياسات القطاعية

للبـ ــعد اإليكولوجــي والتغيــرات المناخيــة فــي السياســات القطاعيــة،
إن الغايــة هــي اإلدمــاج الكامــل ُ
حترم للبيئة ،وذلك عبر:
للحفاظ على الموارد الطبيعية الوطنية ،وتوفير شروط تطوير اقتصاد بديل ُم ِ
> >دعم حكامة البيئة ،وباألساس عبر:
 -إحــداث وزارة كبــرى مكلفــة بالبيئــة ،مــن أهــموظائفهــا صياغــة تشــاركية لسياســة حكوميــة
منســجمة وتنفيذهــا ،وتحســين وتكييــف اإلطــار
القانونــي والتنظيمــي والمالــي مــع التطــورات؛
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 -إيــاء األســبقية لتفعيــل القانــون المتعلــقبدراســة األثــر علــى البيئــة؛
 -التــزام الدولــة بإعطاء القدوة والتدبير األمثلللمشــاريع البيئيــة ،بتعزيــز الشــفافية والتواصــل
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حــول المشــاريع المهيكلــة الكبــرى ووقعها على
البيئة.
> >تقييــم االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة ألفق
 ،2030مــع الحفــاظ علــى األهــداف األساســية:
تعبئــة المــوارد الطاقيــة الوطنيــة ،وبالخصــوص
الطاقــات المتجــددة ،لتحقيــق هــدف  52%فــي
أفق  ،2030والرفع من النجاعة الطاقية باتخاذ
اإلجــراءات التالية:
 -إعطاء دفعة كبيرة لالنتقال الطاقي واعتمادمزيج طاقي حقيقي متنوع ،مع إدماج مقاييس

التنافســية الصناعيــة ،البيئيــة ،التكنولوجيــة،
واالجتماعية-االقتصادية؛
 -إحــداث نظــام وصنــدوق لدعــم المقــاوالتـتعملة للطاقــات المتجــددة؛
المسـ ِ
ُ
 ُ -مصاحبــة كل اختيــار طاقــي ببرامــج للبحــثالمؤهـ ــلة؛
والتنميــة ،بشــراكة مــع الجامعــات
َّ
 -على المســتوى االجتماعي :تشــجيع األنماطقليلــة االســتهالك الطاقــي :تمــدن على أســاس
ـتعمل للطاقــة الشمســية ،اإلنتقــال
بنــاءٍ مسـ ِ
إلــى اســتعمال وســائل نقــل عموميــة تشــتغل
بطاقــات نظيفــة؛
 -علــى المســتوى السياســي :الحفــاظ علــىالــدور المحــرك للقطــاع العمومــي ،وتأكيــد دور
الدولة في مهامها السيادية الضبطية للقطاع،
عبــر ضمــان ولــوج المواطنيــن والجهــات بأســعار
منصفــة؛

 -رفع تحدي التدبير األمثل للموارد المائية- -لقــد راكمــت بالدنــا تجربــة طويلــة فــي تدبيــر

 -ضمــان األمــن المائــي وتلبية حاجيات الســكانومختلــف األنشــطة االقتصاديــة ،بتنويــع مصادر
التزويــد ،مــن خــال تطويــر ،بالخصــوص ،المصــادر
غيــر التقليديــة ،مثــل تحليــة ميــاه البحــر؛ معالجــة
المياه العادمة؛ عقلنة وترشيد استعمال الموارد
المائية؛
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 -إعــادة تأميــم شــركة «الســامير» ،عبــر حصــولالدولــة علــى أغلبيــة األســهم ،حتــى تتمكــن
مــن إعــادة هيكلتهــا فــي اتجــاه يخــدم المصالــح
الوطنيــة وعلــى أســاس تكنولوجيــات نظيفــة.

هــذا المــورد الحيــوي الهــام ،يجــب االســتفادة
منهــا وتطويرهــا ،واالرتــكاز عليهــا لصياغــة رؤى
جديــدة تُ مكِّ ـ ـ ُـن مــن:

 -تعز يــز وتجو يــد حكا مــة القطــاع والتدبيــرالالممركــز للمــاء ،مــع تقويــة صالحيات ووســائل
وكاالت األحواض المائية ،بتفعيل ُشرطة الماء؛
 -االســتعمال األمثــل للمــاء الموجــه للســقي،الفــرشات المائية بشراكة
وعقلنة وتجويد تدبير ُ
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وعلــى أســاس التعاقــد؛
 -التنفيــذ الفعلــي لمخطــط التأقلــم مــعالتحــوالت المناخيــة ،ووضــع نظــام للوقايــة مــن
الفيضا نــات وتدبير هــا؛
 -تطويــر ِبـ ــنيات تطهيــر الســائل ،لتــدارك التأخــرالحاصــل فــي معالجــة الميــاه العادمــة خصوصــاً
فــي العالــم القــروي ،وإعــادة اســتعمالها.
> >النهوض بالنمو األخضر
 -إعمال منهجية شاملة وإرادية للنهوض بالنمواألخضر ،باالعتماد على مختلف االستراتيجيات:
االستراتيجية الطاقية ،مخطط المغرب األخضر،
المخطــط الوطنــي للمــاء ،تثميــن ا ســتعمال
النفايــات ،المخطــط الوطنــي لتطهيــر الســائل،
محاربــة التصحــر ،الحفــاظ والتدبيــر المســتدام
للغا بــات ،مــع و ضــع اآلليــات المؤسســاتية
للتنسيق والتتبع والتقييم؛
- -تأهيل ودعم السياحة اإليكولوجية والتعريف
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بها ،وتثمين مع الحفاظ على النظم اإليكولوجية
والمنتوجات الطبيعية المحلية؛
 -التحفيــز عــن االســتهالك المســؤول ومحاربــةكل أشــكال الهــدر والتبذيــر؛
 -تشــجيع المبــادرات الخصوصيــة والجمعويــة،واالســتثمار فــي قطاعــات الطاقــات المتجــددة
والمــاء والنجاعــة الطاقيــة والحيــاد الكربونــي
والتهيئــة الحضريــة والغابويــة المنتجــة لمناصــب
شــغل كثيــرة؛
 -تطويــر وتشــجيع معالجــة وتدويــر النفايــاتالصلبــة وتنظيــم وتأهيــل مطــارح النفا يــات
العموميــة؛
 -العمل على انبثاق هندسة وطنية في النمواألخضر واإليكولوجيا.
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تجديد الزخم
الديموقراطي وترسيخ
البناء المؤسساتي
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> >إن إعادة الثقة شــرط أساســي لتحقيق أهداف
نمــوذج تنمــوي ،ولتعبئــة وانخــراط الفئــات العريضة
لشــعبنا فــي ديناميــات اإلنجــاز .ولــن يتــم هــذا
ســوى بإعــادة االعتبــار للسياســة ،بمعناهــا النبيــل،
عبــر ممارســة ديموقراطيــة ســليمة ،وعبــر محاربــة
االنحرافات التي تعيق التنفيذ الفعلي لمقتضيات
دســتور .2011
> >لهذا سيستمر حزبنا في العمل الجاد والنضال،
بجانــب المواطنيــن وبمعيــة القــوى الحيــة للبــاد،
علــى الترافــع مــن أجل:
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2727تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية والديموقراطية
يتطلب ذلك:

> >تقو يــة ا أل بعــا د ا لمتعــد د ة للحيــا ة
الديموقراطية ،وبالخصوص في وضعية األزمة،
مع اعتبار الديموقراطية شرطاً للتنمية ،إن على
المستوى الوطني ،أو على المستوى الترابي بـ:
 -تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية كاملةفــي تنفيــذ السياســات العموميــة ومشــاريع
اإلصــاح؛
 -تغييــر عميــق فــي العمــل الحكومــي ومناهــجتنشــيطه ،عبــر الممار ســة الكاملــة لكا فــة
الصالحيات الدستورية للحكومة ،والحرص على
انســجامها وتكامــل وتعــاون مكوناتهــا؛
 -التغييــر العميــق لمنا هــج ومعاييــر تَ َح ُّمــلالمســؤوليات العموميــة .وفــي هــذا الصــدد
نقتــرح مــا يلــي:
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•التفــرغ الكلــي للمســؤولية ،وااللتــزام بالحرص
علــى عــدم التنافــي أو تضــارب المصالح؛
•التحلي بالقدوة المهنية واألخالقية؛
•توفر الكفاءة واالستقامة؛
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•قبــول الخضــوع للمســاءلة ،خصو صــا عبــر
عمليــات التدقيــق الدوريــة والمتجــددة مــن قبل
الهيئــات المكلفــة بهــذه هــذه المهــام؛

> >تعزيــز دور الفاعليــن السياســيين ،وجعــل مــن
المنافســة السياســية الشــريفة والمســؤولة،
ومواطنة ومدنية ،عبر:
ِ
أساســا لممارســة ســوية

•العمــل فــي إطــار الشــفافية التامــة فــي مــا
يتعلــق بالشــأن العمومــي؛

 -احتــرام ا ســتقاللية األ حــزاب السيا ســية،ومنظمــات المجتمــع المد نــي ،والفاعليــن
االقتصادييــن واالجتماعييــن؛

•الحــرص علــى احتــرام القانــون فــي جميــع
الحــاالت؛
> >المحاربــة الصارمــة ،ألثــر وتأثيــر المــال أثنــاء
الحمــات االنتخابيــة ،وتطويــر النظــام االنتخابــي
وحمايتــه مــن الرشــوة؛

 -دمقرطــة األحــزاب والنقابــات ،والمصادقــةعلــى النصــوص القانونيــة الهادفــة إلــى تحقيــق
هــذا المســعى.

 2828اعتماد الديموقراطية المجالية للتقدم في الالمركزية والجهوية المتقدمة
وفي هذا الصدد يجب:
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• إعــادة االعتبــار للمجالــس المنتخبــة واحتــرام
اختصاصاتهــا ،مــع تقديــر الــدور األساســي الــذي
يقــوم بــه المنتخبــون الترابيــون؛

> >• تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية،
والقطع مع محاوالت وضعها تحت الوصاية؛
> >• جعــل مــن اإلصــاح الجهــويُ ،مناسـ ً
ـبة
لتوســيع الديموقراطيــة ،والعمــل علــى تمكيــن.
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َ
 2828توسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق لبزوغ مواطنة كاملة؛
إن هذه المهمة موكولة للدولة ،وكذا لألسرة واألحزاب والمجتمع المدني ،عبر االلتزام بـ:
> >االحتــرام الصــارم لحر يــة التفكيــر والتعبيــر
واإل بــداع واالنتمــاء السيا ســي والنقا بــي
و ا لجمعــو ي ؛
> >دعم حرية الصحافة ،وتوسيع الدعم المادي
لفائدة مقاوالت الصحافة واإلعالم؛
> >اعتمــاد التقنيــات الحديثــة لإلعــام ،كآليــة
لدعــم الحريــات ،مــع الحــرص علــى احتــرام الحيــاة
الشــخصية والمعطيات ذات الطابع الشــخصي؛
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> >اعتمــاد مبــدأ المســاواة علــى جميــع
المســتويات :المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة،
المســاواة بيــن المجــاالت الترابيــة ،تكافــؤ الفرص
وولوج الخدمات العمومية األساسية ،المساواة
أمام الضريبة واألعباء العمومية ،مساوة الجميع
أمــام القانــون ،المســاواة فــي ولــوج الوظائــف
العموميــة.

 2929اعتماد الديموقراطية المجالية للتقدم في الالمركزية والجهوية المتقدمة
وفي هذا الصدد يجب:

> >إعــادة االعتبــار للمجالــس المنتخبــة واحتــرام
اختصاصاتهــا ،مــع تقديــر الــدور األساســي الــذي
يقــوم بــه المنتخبــون الترابيــون؛
> >تفعيــل مبــدأ التدبيــر الحــر للجماعــات الترابيــة،
والقطــع مــع محــاوالت وضعهــا تحــت الوصايــة؛
ً
ناسبة لتوسيع
> >جعل من اإلصالح الجهويُ ،م
الديموقراطيــة ،والعمــل علــى تمكيــن الجهــات
مــن وضــع مخططــات تنمويــة جهويــة منبثقــة
من المشــاركة والمســاهمة الواسعة للمنتخبين
والمواطنيــن ،وجعلهــا تفضــي إلــى تعاقــدات
مــع الدولــة؛
> >إ صــاح صنــدوق التجهيــزات الجماعيــة،
وتحويلــه إلــى بنــك للجماعــات الترابيــة لتقويــة
قدراتهــا التمويليــة؛
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> >خلــق تنافســية ســليمة بيــن الجهــات ،عبــر
تثمين مؤهالت كل جهة في إطار من التضامن
والتكامــل ،مــع الزيــادة فــي مــوارد صناديــق
التضامــن واالرتقــاء االجتماعــي؛
> >اعتمــاد منهجيــة الديموقراطيــة التشــاركية
واطنــة فــي تدبيــر المشــاريع
الم ِ
إلذكاء اليقظــة ُ
التنمويــة.
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 3030ضمان أمن المواطنين كحق أساسي ومصدر للسيادة واالستقرار والتماسك
> >اعتبار األمن ،في كل أبعاده ،عنصراً أساســياً
للسياســات العموميــة :األمــن الصحــي ،األمــن
الغذائــي ،األمــن المائــي ،األمــن الطاقــي ،األمــن
االجتماعــي ،األمــن القضائــي ،مــع تأميــن الولوج
للخدمــات العموميــة األساســية؛
> >اعتبــار الســامة الجســدية للمواطنيــن كحــق
إنســاني أساســي ،فــي احتــرام تــام للقواعــد
القانونيــة .الشــيء الــذي يترتــب عنــه ضــرورة
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وضــع ،رهــن إشــارة قــوى األمــن العمومــي،
الوســائل البشــرية والماديــة لمواجهــة المخاطــر
المتنوعــة المرتبطــة باإلرهــاب ،وكل أشــكال
التهريــب والجريمــة ،عبــر وضــع نظــام متكامــل:
قانوني وقضائي وسياسي وأمني فعال ،مؤطر
بقانــون يضمــن احتــرام القواعــد الديموقراطيــة
والحقــوق اإلنســانية.

3131إصالح اإلدارة
> >إعــادة االعتبــار واالرتقــاء بالمــوارد البشــرية
لإلدارة ،عبر سياســة طموحة للتكوين ومراجعة
نظــام تدبيــر المســارات المهنيــة ،فــي اتجــاه
اإلنصــاف ،وعلــى أســاس الكفايــات ،وتصحيــح
الفــوارق العميقــة علــى مســتوى الرواتــب وســن
سياســة اجتماعيــة محفــزة؛
> >التدبيــر علــى أســاس النتائــج ومحاربــة كل
اشــكال التبذيــر وســوء التدبيــر؛

ـرة إصــاح إداري علــى أســاس التخليــق
> >مباشـ ُ
وتعميــم الرقمنــة؛
> >اإلعمــال العميــق لمبــدأ الالتمركــز ،بالتنفيــذ
الفعلــي لمخططــات الالتمركــز الراميــة إلــى نقــل
االختصا صــات ،مــع تعبئــة الو ســائل الماد يــة
والبشــرية؛
> >تنظيــم إعــادة انتشــار الموظفيــن ،مــع األخــذ
البـ ــعد االجتماعــي ،عبــر تحفيــزات
بعيــن االعتبــار ُ
وإجراءات تثمينية للمناصب الجهوية واإلقليمية،
وكــذا عبــر إعــادة تشــكيل المصالــح اإلداريــة
الخارجيــة حــول أقطــاب كبــرى؛
> >تطوير القواعد والنظم المتعلقة بالتوظيف
وولوج مناصب المسؤوليات ،لتحسين الشفافية
وضمــان تكا فــؤ المواطنيــن أ مــام الوظيفــة
العموميــة.
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3232المحاربة الصارمة للرشوة وتعزيز الشفافية
> >مأسســة تفتيش وتدقيق جميع التنظيمات
العمومية وكل الهيئات التي تستفيد من الدعم
العمومي؛
> >تعزيــز اســتقاللية ووســائل عمــل «الهيــأة
الوطنيــة للنزا هــة والوقا يــة مــن الر شــوة
ومحاربتهــا» ،والســماح لهــا بالقيــام بمهــام
التقصــي والتدخــل مــن تلقــاء ذاتهــا ،خصوصــا
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فــي القطاعــات المعرضــة لمخاطــر االرتشــاء؛
> >تسقيف رواتب وامتيازات المسؤولين الكبار
لإلدارة وللمقاوالت العمومية ،وربط مهامهم
بعقــود األداء الناجــع ،وبتدقيــق األهــداف
والحصــول علــى نتائــج؛
> >محاربة االغتناء غير المشروع.

3333إصالح القضاء :ضرورة االرتقاء إلى مستوى االنتظارات
> >إن الهــدف مــن هــذا اإلصــاح هــو ضمــان
األمــن القانونــي والقضائــي واحتــرام الحقــوق،
والتخلــص مــن جميــع المســاطر التــي تفضــي
إلــى التمييــز وإلــى منــح امتيــاز مــا ،مــع ســن
سياســة جنائيــة مطابقــة لنــص وروح الدســتور
والمعاهــدات الدوليــة وتأخــذ بعيــن االعتبــار
التطــورات المجتمعيــة .الشــيء الــذي يتطلــب :
> >اإلعــان عــن إرادة سياســة قويــة ،مــع تعبئــة
المــوارد الميزانياتيــة الضروريــة؛
> >محاربة كل مس باستقاللية القضاء والقضاة،
وتعزيز المجهودات والوسائل المسخرة لمكافحة

الفساد وللحفاظ على حقوق المتقاضين؛
> >مراجعــة السياســة الجنائيــة فــي اتجاه تدعيم
الوقايــة مــن الجريمــة ،وســن عقوبــات بديلــة
على الســجن ،وضبط وتكييف الحراســة النظرية
لتفــادي اكتظــاظ الســجون؛
> >تحديــث اإلدارة وتدبيــر المســارات المهنيــة،
وبالخصــوص مســارات القضــاة ،علــى أســاس
االستحقاق ،بمراقبة مردودية المحاكم ،وإنشاء
مناصــب قضــاة القــرب فــي المناطــق البعيــدة،
وبمراجعــة الخريطــة القضائيــة؛
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> >تفعيــل دور النيا بــة العا مــة فــي مراقبــة
مردوديــة الخبــراء والعــدول والموثقيــن ومــدى
احترامهــم للقواعــد الجــاري بهــا العمــل؛
> >إعادة تنظيم مهنة المحاماة؛

> >القانــون المدنــي؛ قانــون المســطرة الجنائية؛
القانون الجنائي؛ قانون األسرة؛ قانون الجنسية؛
القانــون المنظمــة لمهنــة القضــاة؛ التنظيــم
القضائــي-؛ قانــون اإلرهــاب؛ قانــون الجريمــة
االلكترونيــة؛

> >تعزيز وأنسنة المؤسسات السجنية؛

> >فتــح نقــاش وطنــي حــول الحــق فــي الحيــاة
وعقوبــة اإلعــدام؛

> >التســريع بمراجعــة وتحييــن المقتضيــات
القانونيــة ،وبالخصــوص المتعلقــة بــ:

> >فتح نقاش وطني حول المساواة في اإلرث.
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3434إصالح حقل الصحافة واإلعالم
تلعــب الصحافــة واإلعــام ،فــي كل أشــكالهما ،دورا أساســيا فــي مواكبــة اإلصالحــات الديموقراطيــة
وإعــادة الثقــة ،خصوصــا فــي ســياق يطبعــه ،ليــس فقــط المســاس باســتقاللية الصحافــة ،ولكــن أيضــا،
تنامــي مظاهــر التضليــل اإلعالمــي ،وترويــج األخبــار الكاذبة واإلشــاعات والعدمية .أمام هذه الوضعية،
ُي ــلِ ـ ـ ُّـح حــزب التقــدم واالشــتراكية علــى ضــرورة النهــوض واالرتقــاء بالقطــاع ،وفتــح حــوار وتشــاور عريــض
مــع المهنييــن طبقــا النتظــارات المجتمــع يتمحــور حــول النقــط التاليــة :
> >عقلنة الدعم المخصص للصحافة المكتوبة
وااللكترونيــة ،علــى أســاس قواعــد اإلنصــاف
والشــفافية؛
> >ضمــان التعدديــة واالســتقاللية وتشــجيع
صحافــة التقصــي؛

شــرائح المجتمــع ،مــن أجــل المســاهمة فــي
إحــداث التغييــر الديموقراطــي المنشــود ببالدنا.
> >وعليــه ،ندعــو مجمــوع الناخبــات والناخبيــن
إلــى التجــاوب العــارم مــع برنامجنــا ،والتصويــت
إيجابــاً علــى رمــز الكتــاب.

> >تطويــر التدبيــر الجيــد واألخالقيات ،وتشــجيع
الضبــط الذاتــي ،فــي القطاع؛
> >تحسين األوضاع المادية والمعنوية للعاملين
بالقطاع وظروف عملهم؛

البرنامج االنتخابي شتنبر 2021

> >تقويــة حضــور بالدنــا في المحافل اإلعالمية
الدوليــة الهامــة للدفــاع عــن الوحــدة الترابيــة
وتعزيــز جاذبيــة بالدنــا.
> >فــي الختــام ،هــذه ُمجمــل مقترحــات حــزب
التقــدم واالشــتراكيةُ ،يقدمهــا كبديــل ،وعلــى
أساســها يتطلــع نحــو انخــراط واســع لمختلــف
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