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אאא 
والصالة والسالم عى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاﻩ،

نشهد اليوم لحظة فاصلة *ي مسلسل ٕالاصالحات ببالدنا من خالل ما أقرته من ربط
للمسؤولية باملحاسبة واعتماد مبدأ الحكومة املسؤولة املنبثقة من صناديق الاقBCاع ،حيث
نتقدم MKذا الBOنامج الحكومي أمام الBOملان لنيل ثقة مجلس النواب بعون ﷲ تعاZى ،وذلك *ي
سياق سيا defوحضاري استثنائي وطنيا وإقليميا ودوليا ،يحتم الانتقال إZى مرحلة جديدة من
البناء الديموقراطي ،ع BOالتقدم *ي تjkيل مقتضيات الدستور الجديد وتعزيز الثقة *ي غد أفضل
لألمة املغربية وتوف Brشروط التنافس والعمل الجماsي من أجل Mvضة الوطن وقوته وسيادته
ووحدته ،والاجMwاد *ي إرساء مغرب الكرامة والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية لكافة مواطناته
ومواطنيه.
إن عرض الBOنامج الحكومي يأتي *ي سياق حراك ديموقراطي عربي تمكن فيه املغرب من
التفاعل ٕالارادي والاستباي مع تحدياته واستحقاقاته ،واستطاع أن يشق مسارا متمjrا واستثنائيا
نجح فيه الشعب املغربي بقيادة جاللة امللك محمد السادس نصرﻩ ﷲ *ي إرساء خيار ثالث
قائم عى ٕالاصالح *ي إطار الاستقرار ،ومرتكز عى أرضية الثوابت الراسخة لألمة املغربية واملتمثلة
*ي التشبث بالدين ٕالاسالمي السمح وقيمه والدفاع عن الوحدة الوطنية أرضا و شعبا والتشبث
بامللكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.
لقد شكل الخطاب امللكي لـ  9مارس  2011استجابة شجاعة وتاريخية ملطالب القوى
املتطلعة لإلصالح ومقاومة التحكم والفساد ،وكان انطالقا ملسلسل التحول السيا defاملستمر
والهادئ الذي تعزز *ي استفتاء فاتح يوليوز باعتماد دستور جديد يفتح آفاق تعميق هذا التحول
ويضع له قواعد وضمانات ومؤسسات ،ثم جاء التطور ٕالايجابي والنوsي *ي انتخابات يوم 25
نون 2011 BOال dكانت محطة متمjrة *ي تاريخ الاستحقاقات الانتخابية باملغرب تجلت *ي تدشrن
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مرحلة جديدة تجاوب فMا املواطنون بفعالية مع تدب Brالشأن السيا defوالعمومي ورسخت الثقة
*ي إنجاز ٕالاصالحات الالزمة مما زكى مصداقية التحول السيا* defي بالدنا.
*ي إطار هذا املسلسل ٕالايجابي املسنود بمتابعة شعبية قوية وحراك شبابي دال واهتمام
إعالمي واسع وترقب دوZي كب ،Brتم تعيrن رئيس الحكومة من طرف صاحب الجاللة امللك
محمد السادس حفظه ﷲ وفقا للمقتضيات الدستورية ،وتالﻩ اعتماد مقاربة تشاركية واسعة
*ي تشكيل ٔالاغلبية الحكومية ،والحرص عى التواصل املنتظم مع الرأي العام ،وأثمر ذلك وضع
ميثاق لألغلبية الحكومية ﱠ
نص عى قواعد كفيلة بتخليق املمارسة السياسية وضمان املصداقية
ٍ
والjkاهة *ي تدب Brالشأن العام ،وإرساء دعائم الدولة *ي خدمة الشعب ،وذلك بما حددﻩ من
مرتكزات لضمان التدب Brالتشاركي واملندمج واملتضامن والفعال للعمل الحكومي ومن أهداف
تمثل أساسا لصياغة السياسات وتحديد املواقف ووضع الBOامج ثم آليات لتjkيل ذلك ومتابعته.
وقد تم إطالق مشروع إعداد الBOنامج الحكومي عى أساس من هذﻩ التوجهات ووفق
مقاربة تجعل التحالف الحكومي قائما عى برامج تعاقدية واضحة ،وبعد الحسم *ي مشروع
هيكلة جديدة للحكومة ،وفق أقطاب حكومية مندمجة تنبثق ع©Mا قطاعات وزارية متكاملة،
وذلك MKدف رفع الفعالية وضمان استمرارية الفعل الحكومي ذي الطبيعة الاسBCاتيجية ،وتحقيق
الانسجام والوضوح *ي املسؤولية والحد من التداخل *ي الاختصاصات ،والشروع *ي تjkيل
املقتضيات الدستورية الجديدة ذات العالقة بقضايا الحريات والحكامة واملجتمع املدني
وتحديث إدارة الدولة وربط املسؤولية باملحاسبة.
و*ي هذا الصدد فإن ورش تأهيل العمل الحكومي ورفع فعاليته وانسجامه سيستمر بعد
إرساء القانون التنظيم dالخاص بتنظيم وتسي Brأشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضا®Mا
والذي سيمثل ُ
وضعه أولوية للحكومة *ي املرحلة القادمة.
إن الحكومة اليوم وبعد التعيrن امللكي ألعضا®Mا تتقدم بBOنامج حكومي ذي طبيعة
تعاقدية ،بلغة صريحة وواضحة ويقوم ع7ى ثالث مرتكزات سواء .ي وضع السياسات أو
تنفيذها:
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• العمل املندمج واملتكامل.
• املقاربة التشاركية.
• ربط املسؤولية باملحاسبة.
ويستند هذا الBOنامج عى الBOامج الانتخابية ألحزاب التحالف الحكومي ،ويس²ى إZى تجسيد
الالjCام بتjkيل الدستور ومتطلباته التشريعية واملؤسساتية ،والاستجابة لالنتظارات الجوهرية
وامللحة للشعب املغربي بفئاته وشرائحه داخل الوطن و*ي الخارج ولعموم الفاعلrن الاقتصاديrن
والاجتماعيrن ومؤسسات املجتمع املدني ،و الوفاء بااللjCامات الدولية لبالدنا.
إن الوالية التشريعية الحالية والية استثنائية بامتياز بالنظر ملا نص عليه الدستور من
إصالح عميق للدولة وتجديد لوظائفها وتطوير
ضرورة تjkيل مقتضياته أثناءها .وهو مسلسل
ٍ
بنيMwا وتأهيل أدوارها وإرساء قواعد التالؤم والتكامل والتعاون بrن مؤسسا·Mا ،لكسب تحديات
الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ،مما يعزز إشعاع النموذج املغربي
وجاذبيته.
ويكتسب تjkيل مقتضيات الدستور تبعا لذلك أبعادا متعددة تقت» ºeتدبBrا تشاركيا *ي
صياغة وبلورة استحقاقاته ،يجمع ٔالاغلبية واملعارضة وعموم مكونات املجتمع *ي إطار تفاعي
مشBCك ،والارتكاز عى تأويل ديموقراطي ،واعتماد توقع زم¼ dوفق أولويات واضحة عى مدى
السنوات الخمس املقبلة.
ويتمثل أهم هذﻩ ٔالابعاد *ي إصدار أك½ Bمن  16قانونا تنظيميا وما ال يقل عن  20قانونا
عاديا وفق مخطط تشري²ي مندمج مع إعطاء ٔالاولوية للقوانrن ذات الطبيعة املهيكلة كالقوانrن
التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات والقضاء ؤالامازيغية واملالية ولجان تق¿de
الحقائق .ويأتي بعد ذلك بعد مؤسساتي يتجى *ي إرساء مجموع مؤسسات الحكامة وال©Mوض
بالتنمية البشرية واملستدامة والديموقراطية التشاركية وحماية حقوق ٕالانسان ،فضال عن
مالءمة املؤسسات القائمة مع مقتضيات الدستور الجديد ذات العالقة بتوسيع اختصاصا·Mا أو
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مراجعة تركيبMwا وأدوارها وعالقا·Mا ،مع التأكيد عى مواكبة ذلك بتوفٕ Brالامكانات الالزمة لضمان
قيامها بمهامها ودعم التفاعل بي©Mا وبrن باي املؤسسات الدستورية.
أما البعد ٓالاخر *ي هذا الورش الدستوري فMم السياسات العمومية والقطاعية الالزم
اعتمادها وإطالقها أو تطويرها لتjkيل ما جاء به الدستور من حقوق وحريات ومقتضيات
املواطنة الفعالة ،وما نص عليه من واجبات ومسؤوليات ،وÁي تشريعات ومؤسسات وسياسات
يمثل الBOنامج الحكومي خريطة طريق لتدقيق مسلسل تjkيلها.
وإذ يمثل العمل عى تjkيل الدستور بمقاربة تشاركية وديموقراطية مكونا ناظما للBOنامج
الحكومي ،فإن مركز الثقل *ي حسن تنفيذﻩ هو الانتقال إZى طور جديد *ي نظام الحكامة الجيدة
وإرساء سلوك جديد قائم عى الشفافية وتحديد املسؤوليات وسيادة القانون وتثمrن املوارد
البشرية والصرامة *ي ربط املسؤولية باملحاسبة ،باعتبارها أساسا لنجاعة وفعالية مختلف
السياسات العمومية والقطاعية ،وضمان استدامMwا والتوزيع العادل لثمارها عى عموم املغاربة،
حيث إن مصداقية السياسات والBOامج تتحدد بما ينجم ع©Mا من أثر إيجابي مباشر عى الحياة
اليومية للمواطنات واملواطنrن.
إن الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والMNابية ،شماال و جنوبا ،واملصالح العليا
والقضايا العادلة للمملكة املغربية و*ي مقدمMwا الjkاع املزمن حول الصحراء املغربية تعت BOأولوية
ٔالاولويات للBOنامج الحكومي ،وستسخر الحكومة كافة جهودها من أجل الوصول إZى حل سياdef
Mvائي متوافق عليه *ي احBCام تام للوحدة الوطنية والBCابية للمملكة.
حيث ستعمل عى دعم مسلسل املفاوضات املنبثق عن املبادرة املغربية للحكم الذاتي
ألقاليمنا الجنوبية ،ال dتتسم بروح الابتكار والتوافق وال dوصفها مجلس ٔالامن* ،ي قراراته
الست املتتالية ،باملصداقية والجدية.
وأود MKذﻩ املناسبة ،أن أتقدم أمام الBOملان املوقر باسم الحكومة ،بتحية تقدير وإكبار
لجاللة امللك محمد السادس نصرﻩ ﷲ ،القائد ٔالاعى ورئيس أركان الحرب العامة ،عى العناية
املولوية ال dيولMا للقوات املسلحة امللكية ،ولقوات الدرك امللكي ،ؤالامن الوط¼ dوالقوات
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املساعدة كما أشيد بالروح العالية للتفاني والتضحية ال dما ف Ãرجال ونساء هذﻩ املؤسسات
يBOهنون علMا من خالل مزاولMwم ملهامهم النبيلة ،وأؤكد بنفس املناسبة حرص الحكومة عى
توف Brالوسائل الكفيلة بال©Mوض بمهامهم *ي الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الBCابية ،و*ي
الحفاظ عى ٔالامن والاستقرار وسالمة املواطنrن ،وستواصل الحكومة كذلك عنايMwا بأسرة
املقاومة وجيش التحرير.
كما أن الحكومة ستواصل دعمها للمجهودات املبذولة من طرف القوات العمومية *ي
مواجهة الMwديدات ٕالارهابية ال dتBCصد بالدنا ع BOتوف Brالوسائل الناجعة الستباق أي ·Mديد قد
يمس أمن واستقرار اململكة ،كما أتوجه بالدعاء إZى ﷲ العي القدير أن يتغمد برحمته كل
الشهداء ،ممن وهبوا حيا·Mم وأرواحهم *ي سبيل الدفاع عن وحدة وأمن وعزة وط©Mم.
إننا اليوم واستنادا إZى الفصل  88من الدستور ،و*ي هذﻩ اللحظة املتمjrة الÁ dي إحدى
محطات هذا املسار الصاعد بعون ﷲ ثم بدعم شعبنا ورعاية ملكنا حفظه ﷲ ،نتوجه إليكم
لتقديم الBOنامج الحكومي الهادف إZى توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقر
ومتضامن ومزدهر يضمن العيش الكريم للمواطنات واملواطنSن و الرعاية الخاصة للمغاربة
املقيمSن .ي الخارج ،وقائم ع7ى تنمية الطبقة الوسطى بتوف Brالشروط الالزمة إلنتاج ال½Bوة
وتحقيق التضامن بrن مختلف شرائحه وذلك وفق خمس توجهات كMcى Áي:
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
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<<

<<
أوال :تعزيز الھوية الوطنية الموحِّ دة وصيانة تالحم وتنوع مكوناتھا
واالنفتاح على الثقافات والحضارات.

ثانيا :ترسيخ دولة القانون والجھوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة
للكرامة والحقوق والحريات واألمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط
المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات.

ثالثا :مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجھوية
وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل الالئق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل
لثمار النمو.

رابعا :تطوير وتفعيل البرامج االجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى
الخدمات األساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن ،ويكرس التضامن وتكافؤ
الفرص بين األفراد والفئات واألجيال والجھات.

خامسا :تعزيز التفاعل اإليجابي مع المحيط الجھوي والعالمي وتقوية
األداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج.
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<<

<<
<<
<<
أوال:
تعزيز الھوية الوطنية الموحِّ دة وصيانة تالحم
وتنوع مكوناتھا واالنفتاح على الثقافات
والحضارات.
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أوال:
الموحدة وصيانة تالحم وتنوع مكوناتھا واالنفتاح
تعزيز الھوية الوطنية
ِّ
على الثقافات والحضارات
ارتكز النموذج املغربي *ي تطورﻩ التاريÊي والحضاري املمتد ع BOقرون عى هوية مغربية
ممjrة ومتعددة املكونات ومتنوعة الروافد ،وإن الحفاظ عى هذا النموذج وضمان إشعاعه
يتطلب الارتكاز عى سياسة مندمجة لل©Mوض بالهوية املغربية وتعزيز مكانMwا ودورها *ي ضمان
الوحدة وصيانة التنوع وترسيخ القيم الوطنية وتقوية الانتماء للوطن والاعjCاز بتاريخه وحضارته
وثقافته ومرجعيته وٕالاسهام *ي تنميته الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك وفق ما نص عليه

الدستور الذي أكد عى" :أن اململكة املغربية ،وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه. ،ي بناء
دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ،تواصل بعزم مسMSة توطيد وتقوية مؤسسات
دولة حديثة مرتكزاopا املشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ،وإرساء دعائم مجتمع
متضامن ،يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة ،وتكافؤ الفرص،
والعدالة الاجتماعية ،ومقومات العيش الكريم. ،ي نطاق التالزم بSن حقوق وواجبات
املواطنة.
اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ،متشبثة بوحدopا الوطنية والMNابية،
وبصيانة تالحم وتنوع مقومات هويoyا الوطنيةّ ،
املوحدة بانصهار كل مكوناopا ،العربية-
ِ
ٕالاسالمية ،ؤالامازيغية والصحراوية الحسانية ،والغنية بروافدها ٕالافريقية ؤالاندلسية
والعMcية واملتوسطية.
كما أن الهوية املغربية تتم Sبتبوإ الدين ٕالاسالمي مكانة الصدارة فoا ،وذلك .ي ظل
تشبث الشعب املغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار ،والتفاهم املتبادل
بSن الثقافات والحضارات ٕالانسانية جمعاء".

إن ما ورد *ي الديباجة الدستورية يمثل ٕالاطار العام ألهداف السياسة العمومية *ي قضايا
الهوية والقيم ع BOالعمل عى سلسلة محاور أهمها:
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Z@òÛëû½a@òäaì½a@ŒíŒÈmë@òØÜààÜÛ@òîäí†Ûa@òîÈuŠ½bi@sj’nÛa M1
وترتكز هذﻩ السياسة عى تعزيز الهوية املغربية ال dتتم jrبتبوإ الدين ٕالاسالمي مكانة الصدارة
فMا ،باعتبار إمارة املؤمنSن املؤسسة الضامنة لحفظ هذﻩ الهوية والساهرة عى قيمها *ي إطار
الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم املتبادل بrن الثقافات والحضارات ٕالانسانية
جمعاء ،وذلك من خالل صيانة مكانة املرجعية ٕالاسالمية وتشجيع القيم ٔالاخالقية املرتبطة MKا
*ي إطار الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والانفتاح .كما تس²ى هذﻩ السياسة إZى
الاستمرار *ي دعم الخطاب الدي¼ dاملعتدل والاستمرار *ي دعم دور املساجد ؤالاوقاف ومؤسسات
التعليم العتيق ،ومضاعفة الاهتمام بوضعية العاملrن *ي الحقل الدي¼ dبما يناسب مكانMwم *ي
املجتمع ويمك©Mم من أداء مهامهم الدينية و الBCبوية ،علما بأن أم MSاملؤمنSن صاحب الجاللة
امللك محمد السادس حفظه ﷲ ،هو الراsي لشؤوMvم والكافل لقضاياهم والضامن لحقوقهم
ومالذهم *ي ما MÎمهم ماديا ومعنويا ،والاستمرار *ي تعزيز مؤسسة العلماء ودعم دورها تكوينا
وإدماجا وإشراكا باعتبارها املؤسسة العاملة *ي مجال الدعوة وٕالارشاد وٕالاصالح *ي املجتمع.
كما أن الحكومة ستعمل عى تعزيز قيم املواطنة الصالحة وما يرتبط MKا من Mvوض
بثقافة الحوار والتعاون واملسؤولية والعمل وٕالانتاج والتدبٕ Brالايجابي لالختالف ،والقيام
بالواجبات وضمان الحقوق والحريات ،ومن ذلك مواصلة وتطوير الاسBCاتيجية الوطنية الخاصة
بالBCبية عى حقوق ٕالانسان والقيم املغربية ٔالاصيلة وربط الحقوق بالواجبات ،تنخرط فMا
مختلف القطاعات املعنية بالتنشئة الاجتماعية.
@óÜÇ@ !bnÐãüaë@ %ìÛa@ ðìÌÜÛa@ wîäÛa@ òíìÔnÛ@ ò©†äß@ òíìÌÛ@ ò,bî,@ Öýg M2
Z@òîjäuþa@pbÌÜÛa
لقد أقر الدستور توجهات واضحة *ي هذا املجال تقت» deتjkيال تشاركيا يرتكز عى تقوية
اللغتrن الوطنيتrن الرسميتrن العربية ؤالامازيغية *ي إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع وذلك
بالعمل عى تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص MKا وإرساء أكاديمية
محمد السادس للغة العربية وتمكي©Mا من شروط الاشتغال الالزمة ،وبموازاة ذلك العمل عى
تفعيل الطابع الرسم dللغة ٔالامازيغية ع BOوضع قانون تنظيم dيحدد كيفيات إدراج ٔالامازيغية
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وإدماجها *ي التعليم والحياة العامة ،مع صيانة املكتسبات املحققة ووفق جدولة زمنية تراsي
املجاالت ذات ٔالاولوية ،واعتماد منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلrن *ي مجال ال©Mوض باللغة
والثقافة ٔالامازيغيتrن ،مع تعزيز دور املعهد امللكي للثقافة ٔالامازيغية باعتبارﻩ مؤسسة وطنية
فاعلة *ي هذا املجال ،وإعادة النظر *ي اختصاصاته عى ضوء إحداث املجلس الوط¼ dللغات
والثقافات املغربية.
وستشتمل هذﻩ السياسة أيضا عى مقاربة جديدة لتعزيز الانفتاح اللغوي والاهتمام
باللغات ٔالاجنبية تعزيزا للتواصل الثقا*ي والبحث العلم dوالتعاون الاقتصادي والتفاعل
ٕالانساني ،وإZى جانب ذلك تلjCم الحكومة *ي برنامجها بإرساء املجلس الوط¼ dللغات والثقافة
املغربية وتفعيل دورﻩ *ي حماية وتنمية اللغتrن العربية ؤالامازيغية واملكون الثقا*ي الصحراوي
الحساني ومختلف التعبBrات الثقافية واللسانية املغربية ،مع ضمان التكامل والانسجام بrن
مجموع املؤسسات املعنية بالشأن اللغوي.
@óÜÇ@ òàöbÓë@ òîiŠÌ½a@ òíì8a@ ‹ŒÈm@ òîäÏë@ òîßýÇgë@ òîÏbÔq@ pb,bî,@ …bànÇa M3
Z@Êa†i⁄aë@òîÛëû½aë@òíŠ§aë@òäaì½a
تعت BOالحكومة أن ال©Mوض بالثقافة وٕالاعالم الوطنيrن وتقوية انخراطهما *ي جهود التنمية
والتحديث يمثل أولوية يتم إدراجها ضمن مقاربة مندمجة تقوم عى جعل السياسة الثقافية
والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانفتاح عى الثقافات والحضارات ،وذلك باستثمار
تنوع مكونات وروافد الثقافة املغربية وتعددها وغناها ،والارتكاز عى قيم الحرية واملسؤولية
وٕالابداع ،والBCبية عى الروح النقدية وقيم املواطنة وثقافة التطوع وإعادة الاعتبار للعمل وبذل
الجهد و الخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية وإنسانية.
وستعمل الحكومة عى الالjCام باإلجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب حقيقية من خالل تعميم
البنيات والخدمات الثقافية وٕالاعالمية ،وصيانة الBCاث الثقا*ي والطبي²ي وحمايته وتثمينه،
وتحسrن حكامة الشأن الثقا*ي وتحديث التدب Brالثقا*ي ومراعاة البعد الجهوي ومواكبة ٕالابداع
وٕالانتاج والعناية بأوضاع املبدعrن واملنتجrن ومرافقة ٕالابداع الشبابي ،وتطوير سياسة دعم
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ٕالانتاج الوط¼ dونشرﻩ وتفعيل التعاون الثقا*ي الدوZي ،وذلك وفق قواعد الجودة والتنافسية
واملهنية والشفافية والشراكة.
وستعمل الحكومة أيضا لتتوفر بالدنا عى إعالم ديمقراطي وحر ومسؤول ومبدع يعكس
التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط *ي التنمية املجتمعية ويواكب
التحول السيا defويعمل عى إرساء مبادئ التعدد والتنوع بrن مختلف مكونات املجتمع املغربي
وروافدﻩ مع الBCك jrعى سياسة الانفتاح والتسامح والتفاعل الايجابي مع مختلف الثقافات
والحضارات ٕالانسانية.
وستعمل الحكومة *ي هذا السياق ،عى تعميق إصالح قطاع الاتصال بكل مكوناته انطالقا
من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعي مع مختلف املتدخلrن *ي القطاع،
وتعميم التعاقد مع املؤسسات الفاعلة *ي القطاع.
وعى هذا ٔالاساس ،تعjCم الحكومة تطوير قانون الصحافة والنشر عى أساس من الحرية
واملسؤولية ،وجمع النصوص املتعلقة بالصحافة والنشر *ي إطار قانون واحد بما يضمن حرية
الرأي والتعب Brوالحق *ي الولوج إZى املعلومة وممارسة هذﻩ الحرية *ي نطاق الالjCام باملسؤولية
والاحBCام الالزم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد ،وإحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة
وعى رأسها املجلس الوط¼ dللصحافة بمثابة سلطة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم املهنة
واملساهمة *ي ال©Mوض MKا واحBCام أخالقيا·Mا والاستمرار *ي تحديث املقاولة الصحفية من خالل
تطوير نظام الدعم للصحافة املكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتوسيع انتشارها وتطوير صحافة
الوكالة والرفع من أدا®Mا وتنويع منتوجها وتحسrن حكامMwا ودعم حضورها وطنيا ودوليا إضافة
إZى العمل عى ال©Mوض باألوضاع املهنية والاجتماعية للصحفيrن والعاملrن *ي هذا القطاع.
أما *ي املجال السم²ي البصري ،فإن الحكومة ستقوم بالرفع من أداء الشركات العمومية
لإلعالم السم²ي البصري ع BOمراجعة دفاتر تحمال·Mا وعقود برامجها وتنويع العرض العمومي
بBOامج وقنوات جديدة وتشجيع ٕالانتاج الدرامي الوط¼ dوالعمل عى تصديرﻩ دوليا من خالل
مقاربة جديدة تنسجم مع الدستور الجديد باإلضافة إZى عصرنة وتطوير قطاع ٕالاشهار بشكل
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يجعله يواكب املستجدات والتطورات ويتبوأ مكانته *ي الاقتصاد الوط¼ ،dواعتماد قانون يضمن
قواعد الالjCام بالقيم الوطنية والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص ،وإطالق القناة الBOملانية.
وبالنسبة للسينما ،وبالنظر إZى دورها *ي ٕالاشعاع الثقا*ي واملساهمة *ي التنمية
الاقتصادية ،سيتم تعزيز هذا القطاع من خالل تنظيمه ودعمه وعقلنة تدبBrﻩ ووضع البنيات
التحتية وٕالاجراءات القانونية والBCويج املالئم ،بما يجعل السينما املغربية مبدعة ومرآة للهوية
املغربية ومساهمة *ي تعزيز القدرة التنافسية وٕالابداعية ،والانتقال من الرصيد الكم dإZى ٕالانجاز
النوsي .كما تعjCم الحكومة ال©Mوض بالجانب الرقم dالتكنولوÓي *ي الفضاء ٕالاعالمي والثقا*ي
ضمن اسBCاتيجية املغرب الرقم.d
ومن أجل دعم ٕالابداع الثقا*ي والف¼ dوتحسrن أوضاع العاملrن *ي هذا القطاع ،فإن
الحكومة ستعمل عى ضمان حقوق املؤلفrن املادية واملعنوية *ي إطار من الحرية والكرامة الالزمة
إلبداع حر ومسؤول ،ويتأتى إصالح هذا القطاع والرفع من مردودية مواردﻩ البشرية من خالل
توف Brالعنصر البشري املالئم واملؤهل ملواجهة التحديات ال dيفرضها التطور املطرد لهذا املجال
وذلك من خالل إنشاء أكاديمية مندمجة للتدريس والتكوين املستمر *ي مجاالت الصحافة
والسم²ي البصري والسينما وٕالاشهار تستند عى مؤسسات التكوين القائمة.
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ثانيا:
ترســيـــخ دولة القانون والجھوية المتقدمة
والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق
والحريات واألمن والقائمة على المواطنة الحقة
وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات
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ثانيا:

ترســيـــخ دولة القانون والجھوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة
للكرامة والحقوق والحريات واألمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط
المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات
إن اعتماد الدستور الجديد محطة متمjrة *ي مسار البناء الديمقراطي لبالدنا .ومن أولويات
الحكومة العمل عى ترسيخ هذا املسار وذلك من خالل مواصلة بناء الدولة الديموقراطية
ومحاربة الاختالالت وأوجه الفساد من خالل التjkيل التشاركي والديمقراطي ملقتضيات الدستور
والجهوية املتقدمة وإصالح ٕالادارة وتكريس استقاللية السلطة القضائية وفعاليMwا.

 -1الت يل التشاركي والديمقراطي ملقتضيات الدستور :
و*ي هذا السياق ستعمل الحكومة عى :
 ترسيخ دولة القانون واملؤسسات عى أساس فصل السلط وتوازMvا وتعاوMvاومبادئ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة والحقوق بالواجبات.
 اضطالع الحكومة بكامل مسؤوليا·Mا وممارسMwا ملختلف صالحيا·Mا *ي نطاق التقيدبالدستور.
 إقامة تعاون بناء و تواصل مستمر مع الBOملان *ي إطار الاحBCام التام لفصل السلطملا تمثله هذﻩ املؤسسة الدستورية من فضاء ديمقراطي للنقاش و للتعرف عى
انشغاالت املواطنrن و لدورها املحوري و ٔالاسا defو صالحيا·Mا الواسعة *ي التشريع
واملراقبة وتقييم السياسات العمومية.
 إقامة عالقات مبنية عى الاحBCام املتبادل مع املعارضة وتمكي©Mا من الوسائلالالزمة للقيام بمهامها عى الوجه ٔالاكمل *ي العمل الBOملاني والحياة السياسية.
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 فتح ورش الديمقراطية التشاركية بتفعيل املقتضيات الدستورية ذات الصلةوتطوير العالقة مع املجتمع املدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق والحريات
ويحفز عى القيام بالواجبات.
 مواصلة إصالح املنظومة الانتخابية MKدف تطوير آليات املنافسة السياسية الحرةوالMÎjkة ال dتع BOعن إرادة الناخبrن وتؤسس للتمثيل الديمقراطي.
 إرساء املؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة وتعميق التشاور مع الفاعلrنالاجتماعيrن والاقتصاديrن ومنظمات املجتمع املدني والجماعات الBCابية *ي بلورة
السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
 اعتماد مخطط لإلصالح التشري²ي من أجل تطوير وتحديث املنظومة القانونيةلبالدنا عى ضوء الدستور الجديد والبدء بالقوانrن التنظيمية ذات ٔالاولوية.
وبالنظر للدور القانوني ٔالاسا defلألمانة العامة للحكومة فإن الBOنامج الحكومي يؤكد عى
ٔالاهمية القصوى لتنمية قدرات ٔالاطر والكفاءات واملصالح املكلفة بالشؤون القانونية املشتغلة
باألمانة العامة للحكومة وبمختلف القطاعات الوزارية ،وتزويدها بالوسائل الضرورية من أجل
جعل ورش ٕالاصالحات التشريعية قادرا عى مواكبة السياسات العمومية ال dتعjCم الحكومة
إعدادها وتنفيذها ،بما يستلزمه ذلك من تناسق وفعالية وإحكام ،وترسيخ ملبادئ الحكامة
القانونية الناجعة واملواكبة واملتطورة.
وتنفيذا للتوجMات امللكية السامية ،الواردة *ي خطاب العرش لسنة  ،2011وال dدعا فMا
حفظه ﷲ إZى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة إلقامة باي املؤسسات الدستورية قبل متم سنة
 ،2012فإن الحكومة ستعمل عى اتخاذ كافة ٕالاجراءات التشريعية والتنظيمية ،الكفيلة بإجراء
الاستحقاقات الانتخابية *ي آجالها املقررة ،مع ضمان إحاطMwا بكافة الضمانات الالزمة لjkاهMwا
وشفافيMwا.

المملكة المغربية رئيس الحكومة  -البرنامج الحكومي يناير 2012

19

 -2إرساء الجهوية املتقدمة وتعزيز الالمركزية والالتمركز
يمثل إرساء الجهوية املتقدمة وتعزيز الالمركزية والالتمركز ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية
وتطوير وتحديث هياكل الدولة وال©Mوض بالتنمية املستدامة واملندمجة اقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا و بيئيا وتعزيز سياسة القرب .و.ي هذا ٕالاطار ستحظى أقاليمنا الجنوبية بأهمية خاصة
.ي إرساء الجهوية املتقدمة .ي انسجام مع مقMNح الحكم الذاتي.
أـ إرساء الجهوية املتقدمة وتعميق مسلسل الالمركزية وذلك من خالل إصدار قانون
تنظيم dللجهات والجماعات الBCابية ٔالاخرى يضمن إفراز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات
اختصاصات فعلية ،واعتماد تقطيع جهوي يوفر مؤهالت التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والبيئية لكل جهة.
وستوZي الحكومة أهمية خاصة لتمكrن الجهات من جهاز تنفيذي قوي قادر عى القيام
بمهامه ويتمتع باالختصاصات و املوارد الالزمة ،مع العمل عى ضمان الانسجام الضروري بrن
السياسات العمومية والقطاعية والاسBCاتيجيات التنموية الجهوية وتنظيم العالقات بrن الدولة
والجهة عن طريق التعاقد ،وتشجيع الشراكة بrن القطاعrن العام والخاص ،وإحداث نظام جهوي
للمعلومات ٕالاحصائية ،وإدماج البعد الجهوي *ي مشروع إصالح القانون التنظيم dلقانون املالية.
و*ي هذا ٕالاطار ستس²ى الحكومة إZى تفعيل دور الجهات *ي مجال التنمية و تأهيلها لتدارك
الخصاص عى مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتفعيل التضامن بي©Mا MKدف
التوزيع العادل لثمار النمو وال½Bوات وتمكي©Mا من الوسائل البشرية واملالية الالزمة لتساهم بشكل
فعال *ي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبالد و*ي الاستثمار ٔالامثل للمؤهالت واملوارد ومشاركة
مختلف الفاعلrن املحليrن والقطاع الخاص *ي تطوير وإنجاز املشاريع املهيكلة الكBOى وتقوية
جاذبية الجهات.
وMKذا الخصوص ،ستعمل الحكومة عى إرساء صندوق التأهيل الاجتماsي وصندوق
التضامن بrن الجهات ،وتطوير مداخيل الجماعات الBCابية MKدف تمكي©Mا من التكفل
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باختصاصا·Mا ،مع تنظيم توزيع حصص الجماعات الBCابية من املوارد املالية الوطنية بمرسوم
باإلضافة إZى إصالح الجبايات املحلية.
ولتعزيز مسار الالمركزية بشكل عام سيتم إصالح املنظومة الحالية MKدف إعادة النظر *ي
توزيع الاختصاصات بrن الدولة والجماعات الBCابية و*ي مابrن هذﻩ الجماعات بما يضمن تناسق
ونجاعة الفعل العمومي عى املستوى املحي ،وإقرار نظام املواكبة واملراقبة البعدية ،والعمل
عى تمكrن الجماعات الBCابية من ٕالامكانيات التدبBrية والتمويلية للقيام بمهامها واختصاصا·Mا،
وذلك من خالل وضع برنامج للرفع من القدرات التدبBrية للجهات والجماعات الBCابية ٔالاخرى.

بـ

اعتماد مشروع طموح لالتمركز ٕالاداري يواكب الجهوية املتقدمة والالمركزية ،وذلك

من خالل التعجيل بإصدار امليثاق الوط¼ dلالتمركز باعتبارﻩ ورشا مهيكال يروم تحقيق تحول
نوsي *ي أنماط الحكامة وتوجها مهما لتطوير وتحديث هياكل الدولة ،وإعادة تنظيم ٕالادارة
الBCابية بما يكفل تناسق عملها و الاستجابة عن قرب للحاجيات املع BOع©Mا محليا ،وذلك بتخويلها
السلط والصالحيات وٕالامكانيات ال dمن شأMvا وضع نظام فعال لإلدارة الالمتمركزة ال dسيتم
تجميعها *ي بنيات لتحقيق التكامل والاندماج بrن مختلف القطاعات العمومية.
وستتب¼ ºالحكومة املنهجية التعاقدية والتشاركية *ي التدب Brوالتسي Brفيما بrن املستويrن
املركزي والBCابي ،ومراعاة التنسيق والتشاور فيما بrن هذﻩ املستويات *ي مجاالت إنجاز الBOامج
التنموية ،تحقيقا ملبدأ ٕالادارة باألهداف ومراقبة أساليب التدب.Br

ج

ـ اعتماد املقاربة املجالية *ي وضع وتjkيل املشاريع *ي إطار سياسة شمولية لتأهيل

املجال .فتفعيل الالمركزية ليس فقط رهينا بتعزيز الصالحيات واملواكبة بمسلسل طموح
لالتمركز ،ولكنه مرتبط كذلك باعتماد مقاربات تنموية ترتكز عى املجال *ي بنا®Mا و*ي تjkيلها .من
هنا تعjCم الحكومة اعتماد املقاربة املجالية املندمجة *ي برمجة املjrانية العامة للدولة عوض
الاكتفاء بتوزيع الاعتمادات عى مختلف القطاعات الوزارية ،وعى تطوير آليات التحف jrاملاZي *ي
عالقة بأولويات إعداد الBCاب *ي سياق نظرة شمولية للتنمية والMwيئة املجاليتrن.
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 -3إصالح ٕالادارة:
وفيما يتعلق بإصالح ٕالادارة فإن الBOنامج الحكومي MÎدف إZى الرفع من ٔالاداء والارتقاء
باملرفق العام إZى مستوى النجاعة والفعالية واملردودية العالية للقيام بواجباته املتمثلة *ي خدمة
املواطنrن .وقد تم تحديد محاور أساسية لتحقيق هذﻩ ٔالاهداف والغايات:
أوال  :إعادة الثقة بrن ٕالادارة واملواطن من خالل ما يي :
 مواصلة تبس ـ ــيط املساطر وتيس Brالولوج إZى الخدمات ٕالادارية العمومية ،مع تركjrالجهود عى املساطر ٕالادارية ٔالاك½ Bتداوال وذات الاهتمام الواسع والوقع املباشر عى
الحياة اليومية للمواطنrن واملقاولة ) الوثائق الشخصية لألفراد ،تصحيح ٕالامضاء،
املصادقة عى مطابقة النسخ لألصل ،رخص البناء ،السجل التجاري ومشاريع
الاستثمار وإنشاء املقاوالت .(....
 الصرامة *ي زجر املخالفات بدل تعقيد املساطر للوقاية م©Mا. التطبيق الفعي للقانون الخاص بتعليل القرارات ٕالادارية. التعجيل بإصدار القانون املتعلق بالحق *ي الحصول عى املعلومات بحسبالفصل  27من الدستور.
 العمل عى توف Brوحدات إدارية باإلدارات العمومية للسهر عى حسن استقبالاملرتفقrن والتواصل مع املواطنrن وإرشادهم وتلقي شكايا·Mم ومعالجMwا.
واعتبارا لدور ٕالادارة ٕالالكMNونية *ي املساهمة *ي نجاعة خدمات الدولة والجماعات
الBCابية ،ستواصل الحكومة إنجاز خدمات إلكBCونية أساسية موجهة للمواطن واملقاولة وٕالادارة،
ووضع الخدمات عى ٕالانBCنت و الخط مع العمل عى ربط الاستثمارات *ي مجال املعلوم ـ ـ ــيات
بمردوديMwا عى تحسrن الخدمات ٕالادارية وتبسيط املساطر وذلك *ي إطار إسBCاتيجية وطنية
مندمجة تركز عى الخدمات التالية:
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 استكمال رزنامة الخدمات ال dتمكن املواطنrن من طلب الوثائق ٕالادارية عى ٔالانBCنيت:وثائق الحالة املدنية ،موجز السجل العدZي ،شهادة السك¼ ،ºالضريبة عى السيارات،
إلخ؛
 تعميم خدمة أخذ املواعيد ع BOالخط عى الشبابيك ٕالادارية كالدوائر ٔالامنية )البطاقةالوطنية( واملستشفيات واملقاطعات واملحاكم؛
 الخدمات املرتبطة بالتغطية الصحية )حذف الطابع املادي عن ملفات التصريح باملرض(؛ التسجيل *ي قرعة الحج؛ خدمة املصادقة ٕالالكBCونية عى مطابقة نسخ الوثائق ألصولها؛ وضع وتتبع الشكايات املتعلقة بالخدمات العمومية املحلية ع BOالخط )حالة الطرقالحضريةٕ ،الانارة ،جمع النفايات ،إلخ(؛
ويبقى أهم ورش *ي إطار ٕالادارة ٕالالكBCونية هو إحداث قاعدة للربط البي¼ dلإلدارات تمك©Mا
من التنسيق فيما بي©Mا *ي إطار تقديم الخدمات العمومية للمرتفق دون الرجوع إZى هذا ٔالاخ Brمن
أجل ٕالادالء بوثائق وإثباتات تسلم له من لدن إدارات أخرى.
ثانيا  :الحكامة الجيدة *ي التدب Brالعمومي من خالل ما يي:
 إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة املتعلقة بتسيBrٕالادارات العمومية والجهات والجماعات الBCابية ٔالاخرى ؤالاجهزة العمومية كما
يش BrإZى ذلك الفصل  157من الدستور .ويشمل هذا امليثاق الjCامات ٕالادارة
وأعواMvا وقواعد تنظيمها وتدبBrها والقواعد املنظمة لعالقة ٕالادارة باملرتفق ،وسن
قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات ٕالادارية ونشرها وقياس ٔالاداء والجودة.
 عقلنة وترشيد الهياكل ٕالادارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم املصالحٕالادارية بناء عى إنجاز عمليات تدقيق تنظيم dبصفة مستمرة.
وفيما يخص املوارد البشرية واعتبارا لدورها املحوري *ي الارتقاء باإلدارة املغربية إZى
املستوى الذي يجعل م©Mا إدارة فعالة وناجعة وذات مردودية ومتشبعة بمبادئ حسن س Brاملرافق
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العامة ،فقد أصبحت الحاجة ملحة العتماد سياسة تدبBrية شجاعة وطموحة ،تجعل من املوارد
البشرية قطب الرÝى *ي إعداد وتنفيذ السياسات العمومية *ي مختلف املجاالت الحيوية .لذا،
فإن الحكومة عاقدة العزم عى ما يي:
 مواصلة ٕالاصالحات الهيكلية الشاملة والعميقة ملنظومة تدب Brاملوارد البشرية،باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعrن الاعتبار الوظائف والكفاءات ،وتقييم ٔالاداء،
وتثمrن التكوين املستمر ،واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية *ي ولوج
الوظائف العمومية وتوZي مناصب املسؤولية.
 إقرار منظومة جديدة لألجور ،محفزة ومنصفة وشفافة ،ترتكز عى الاستحقاقواملردودية والفعالية وٕالانجاز الفعي للعمل ،مع إقرار نظام جديد يشجع عى إعادة
انتشار املوظفrن لتحفjrهم عى العمل باملناطق الصعبة والنائية ،مع العمل عى
الرفع التدريßي من الحد ٔالادنى لألجور.
 تحسrن ٔالاوضاع الاجتماعية للموظفrن واملستخدمrن باإلدارات العموميةوالجماعات الBCابية واملؤسسات العمومية ،وخاصة فيما يتعلق بتنظيم وتوسيع
ٔالاعمال الاجتماعية ،وتعزيز الحماية الاجتماعية ،وبمعالجة ٕالاشكاليات املتعلقة
بالصحة والسالمة املهنية وطب الشغل والوقاية من ٔالاخطار املهنية.
 ٔالاخذ بعrن الاعتبار مبدأ املناصفة *ي الوصول إZى تمثيلية منصفة للمرأة *يمناصب املسؤولية.
 إرساء نظام التدب Brعى أساس النتائج *ي ٕالادارة العمومية  ،مع العمل عى تفعيلحركية املسؤولrن *ي ٕالادارات العمومية وإرساء ممرات وقواعد واضحة وتحفjrية
إلعادة الانتشار داخلها و*ي ما بي©Mا وكذا بrن املصالح املركزية واملصالح الخارجية.
 إصدار القانون التنظيم dاملنصوص عليه *ي املادتrن  49و 92من الدستور،واملتعلق بتحديد مبادئ ومعاي Brالتعيrن *ي الوظائف العليا ،السيما م©Mا مبادئ
تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
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 تقييم سياسة التكوين ٕالاداري* ،ي أفق إعادة النظر *ي التكوين املوجه إZى ٕالادارةالعليا ،عٕ BOالاصالح العميق والشامل للمدرسة الوطنية لإلدارة واملعهد العاZي
لإلدارة بدمجهما *ي مؤسسة واحدة تستجيب للحاجيات الفعلية للتأط Brوالتأهيل،
وطنيا وجهويا ،وفق معاي Brالجودة العالية ،بما يرتقي MKا إZى مؤسسة ذات إشعاع
دوZي ،السيما عى املستويrن العربي وٕالافريقي.
وتفعيال للدور ٔالاسا defالذي تضطلع به ٕالادارة الMNابية ،فإن الحكومة ستواصل الجهود
الرامية لتحديث هذﻩ ٕالادارة وتأهيلها وتعزيزها بالوسائل املادية والبشرية الضرورية ودعم قدرا·Mا
التدبBrية لخدمة املواطن ورفع تحديات ٔالامن والتنمية.
كما تشكل مكافحة الفساد *ي تدب Brالشأن العام محورا مهما من محاور برنامج الحكومة
ومرتكزا أساسيا *ي منهج عملها ،و*ي هذا الصدد تعjCم الحكومة تقوية مؤسسات الرقابة
واملحاسبة وتكريس استقاللها وتفعيل توصيات تقاريرها ع BOتوطيد دور املفتشية العامة للمالية
من خالل تحديث املنظومة القانونية املؤطرة لتدخال·Mا وكذا تفعيل دور املفتشيات العامة
للوزارات بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخي وانتظامية التفتيشات
والافتحاصات املستقلة للمؤسسات العمومية والBOامج القطاعية والصفقات الكBOى مع العمل
عى الرفع من مهنيMwا وعى إحكام التنسيق بrن مختلف ٔالاجهزة املختصة .كما ستعمل الحكومة
عى تطوير و تحديث نظام الحسبة املوجود ليساهم *ي تجويد الخدمات وحماية املسMwلك عى
أساس من مقتضيات الحكامة الجيدة املنصوص علMا *ي الدستور.
كما سيتم اتخاذ ٕالاجراءات الالزمة ملواجهة الرشوة ،وذلك ع BOما يي:
 تحيrن وتأهيل التشريع املرتبط بحماية املال العام ومكافحة ٕالاثراء غ Brاملشروع. وضع ميثاق وط¼ dملكافحة الفساد وتطوير التشريع املتعلق بالتصريح باملمتلكات. إرساء "الهيئة الوطنية للjkاهة والوقاية من الرشوة" املنصوص علMا *ي الدستور. اعتماد برنامج وط¼ dللjkاهة و سياسات ملكافحة الفساد عى مستوى القطاعاتالحكومية *ي إطار خطة وطنية مندمجة.
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 تشجيع مشاركة عموم املواطنrن *ي مجهود مكافحة الفساد و إقامة شراكات وطنيةبrن مختلف الفاعلrن الاقتصاديrن والاجتماعيrن ،وبrن القطاع العام والخاص
ومنظمات املجتمع املدني.

 -4إصالح منظومة العدالة:
إن ٕالاصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة يأتي *ي صدارة أولويات برامج
ٕالاصالح الحكومي وذلك بغرض تعزيز املكانة الدستورية للقضاء الذي تم الارتقاء به إZى سلطة
مستقلة ،نظرا للدور الحيوي للعدل *ي البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار الاجتماsي والتنمية
الاقتصادية ،وحماية حقوق والjCامات املواطنrن والفاعلrن الاقتصاديrن والاجتماعيrن ،وباعتبار
القضاء مالذا لصون الحقوق والحريات وضمان ممارسMwا الفعلية ،وتحقيق ٔالامن القضائي
والالjCام بسيادة القانون ،وترسيخ الثقة الكفيلة بالتحف jrعى املبادرة والاستثمار.
وستعمل الحكومة ،طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات املعنية ومكونات املجتمع املدني
ذات الصلة ،عى تjkيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز
استقالل القضاء ،ورفع فعاليته ،وصيانة حرمته ووقارﻩ ،وتحصrن كرامة وشرف وهيبة كافة
مكوناته.
وستقوم الحكومة *ي هذا ٕالاطار بإصدار القوانrن التنظيمية املتعلقة بالنظام ٔالاساdef
للقضاة وبتنظيم وس Brاملجلس ٔالاعى للسلطة القضائية واملعاي Brاملتعلقة بتدب Brالوضعية املهنية
للقضاة ومسطر ة التأديب.
وبالنظر للمكانة الخاصة للمجلس ٔالاع7ى للسلطة القضائية *ي السهر عى تطبيق
الضمانات املمنوحة للقضاة و إصدار التوصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة و ٓالاراء
حول س Brالقضاء ،ستعمل الحكومة عى ضمان حسن سBrﻩ و توفٕ Brالامكانيات الالزمة لضمان
استقالله ٕالاداري واملاZي.
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كما سيتم العمل عى إصدار القوانrن ومراجعة املنظومة التشريعية بما يحقق تjkيل
املقتضيات الدستورية املتعلقة باستقالل القا deáوبحقوق املتقاضrن وقواعد س Brالعدالة
والتعويض عن الضرر القضائي ،وتطوير ٕالاطار القانوني املنظم ملختلف املهن القضائية.
وستواصل الحكومة ٕالاصالحات الجوهرية الرامية إZى تحديث املنظومة القانونية سواء
فيما يتعلق بضمان ممارسة الحريات ،والسيما مراجعة قانون املسطرة الجنائية ومجموعة
القانون الجنائي ملزيد من املالءمة مع الjCامات املغرب الدولية *ي مجال حقوق ٕالانسان ،أو فيما
يتعلق بتحسrن مناخ الاستثمار.
وستتابع الحكومة تنفيذ برامج تأهيل الهياكل القضائية وٕالادارية ومواردها البشرية،
وترسيخ التخليق ،وجعل القضاء *ي خدمة املواطن ،بدعم ضمانات املحاكمة العادلة ،وتحقيق
فعالية ونجاعة القضاء وقربه ،وتبسيط املساطر وٕالاجراءات القضائية وتوحيدها ،وتسهيل ولوج
املتقاضrن إZى املحاكم ،وتحسrن ظروف العمل والاستقبال بإعداد فضاءات قضائية مناسبة،
ونهج الشفافية والحكامة الجيدة *ي ٕالادارة القضائية ،وترسيخ احBCافية القضاء وتخصصه
ونزاهة وجودة أحكامه عن طريق الارتقاء بالتكوين ٕالاعدادي والتكوين املستمر للقضاة واملوظفrن
ومساعدي القضاء MKدف تعزيز مواكبة النظام ؤالاداء القضائي لحاجيات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وتحسrن مناخ ٔالاعمال والاستثمار.
وإن الحكومة لعازمة عى اتخاذ ٕالاجراءات العاجلة للري بمستوى ٕالادارة القضائية عن
طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة *ي أفق التحديث واملكننة الشاملة ملحاكم اململكة خالل
ٔالامد القريب ،لتسريع إجراءات البت *ي القضايا ،وضمان جودة وشفافية الخدمات القضائية،
والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم مع املتقاضrن وتعميم نشر املعلومة القانونية والقضائية.
وإلعطاء النموذج *ي احBCام القضاء والامتثال ألحكامه ستعمل الحكومة عى تسريع تنفيذ
ٔالاحكام القضائية الصادرة ضد ٕالادارة وإقرار تداب Brملزمة وفعالة *ي هذا املجال.
كما تعjCم الحكومة تكثيف التعاون القضائي الدوZي ،وإنشاء وحدات للمساعدة القانونية
املجانية ،وتشجيع الوسائل البديلة لحل املنازعات ،فضال عن تفعيل الالتمركز ٕالاداري واملاZي
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لضمان فعالية ٕالادارة القضائية عى الصعيد الجهوي ،وكذا الرفع من مستوى الخدمات
الاجتماعية املقدمة من طرف املؤسسة املحمدية لقضاة وموظفي العدل.

 -5ترسيخ الحقوق والحريات و ٔالامن:
وفيما يتعلق بBCسيخ الحقوق والحريات ،فقد أفرد الدستور بابا خاصا للحريات والحقوق
ٔالاساسية يمثل خريطة طريق لتعزيز حقوق ٕالانسان وإصالح ومالءمة املنظومة القانونية املتعلقة
بالحقوق ٔالاساسية املدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،مع
تنصيصه عى مالءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ال dصادق علMا املغرب *ي
نطاق أحكام الدستور وقوانrن اململكة وهويMwا الوطنية الراسخة.
وإن الحكومة إذ تعت BOأن تjkيل ذلك يتطلب سياسة عمومية مندمجة تنطلق من رصيد
توصيات ومقاربة هيئة ٕالانصاف واملصالحة وتقرير الخمسينية ،ستعمل عى ترسيخ الحريات
والحقوق والواجبات واملواطنة املسؤولة ،خاصة ما MÎم تدعيم املساواة بrن الجنسrن والس²ي إZى
تحقيق مبدأ املناصفة وإرساء هيئة خاصة MKا ،ومكافحة كل أشكال التمي ،jrوتبسيط وتسهيل
إجراءات تأسيس الجمعيات وٕالاسراع باعتماد القانون التنظيم dالخاص بشروط وكيفيات
ممارسة الحق *ي التشريع وتقديم عرائض إZى السلطات العمومية ،وكذا باعتماد القوانrن
التنظيمية الخاصة باملؤسسات املعنية بحقوق ٕالانسان والحكامة ،وإصالح منظومة الحكامة
ٔالامنية ،وفقا ملقBCحات املجلس ٔالاعى لألمن و ذلك طبق ملقتضيات الفصل  54من الدستور.
وستعمل الحكومة عى تعزيز ٕالاطار القانوني وتطوير املؤسسات الوطنية العاملة *ي مجال
حقوق ٕالانسان ،وتعزيز ضمانات املحاكمة العادلة وتفعيل مبدأ املساواة أمام القضاء وتجريم
كل ٔالافعال املاسة بسالمة الشخص الجسدية واملعنوية والروحية وكل املمارسات املهينة أو
الحاطة بالكرامة ،وترتيب أق¿ ºeالعقوبات عى جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز
والاعتقال التعسفيrن والتعذيب والتمي jrالعنصري بكل مظاهرﻩ ،وعى الجرائم ضد ٕالانسانية
واعتبار كل هذﻩ ٔالافعال جرائم ال تسقط بالتقادم ،ومواصلة نشر ثقافة حقوق ٕالانسان والBCبية
والتكوين علMا *ي إطار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق ٕالانسان ،مع تعزيز املمارسة
الاتفاقية للملكة املغربية ودعم التعاون مع الهيئات الدولية *ي مجال حقوق ٕالانسان.
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ووعيا م©Mا بما لألمن من دور كب* Brي توف Brالظروف املالئمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وإنجاح ٔالاوراش الكBOى ال dتعرفها بالدنا ،فإن الحكومة ستعمل *ي إطار الحق
والقانون ،عى تعزيز محاربة الجريمة و ضمان سالمة ٔالاشخاص و املمتلكات وضمان ممارسة
الحريات العامة ،وعى محاربة الظواهر السلبية ال dتشوب ممارسة هذﻩ الحريات وترسيخ ثقافة
املواطنة املسؤولة واحBCام سيادة القانون تحت رقابة القضاء.
وستواصل السلطات العمومية املجهودات الرامية إZى تقوية وتعزيز الاسBCاتيجية الخاصة
بمحاربة الهجرة غ Brالشرعية *ي إطار مقاربة شمولية تجمع بrن الجوانب الوقائية والزجرية
إضافة إZى الBCك jrعى الجوانب السوسيو اقتصادية والتحسيسية.
ونظرا لآلثار السلبية والخطBrة للمخدرات عى الناشئة وعى سمعة الوطن *ي هذا املجال
ستواصل السلطات العمومية جهودها الرامية إZى محاربة هذﻩ الظاهرة الخطBrة ،بكل أوجهها
والوفاء بااللjCامات الدولية للمغرب املتعلقة بذلك والتصدي للتحديات املجالية ؤالامنية
والاجتماعية ؤالاخالقية املرتبطة MKذﻩ ٓالافة عى املستويات الوطنية وٕالاقليمية والدولية.
وستعتمد الحكومة مقاربة مندمجة إلعادة إدماج السجناء و مواصلة املجهودات املبذولة
ألنسنة ظروف اعتقال السجناء وصون كرامoyم من خالل ٕالاجراءات التالية:
 تحسrن شروط ٕالايواء والحد من مشكل الاكتظاظ ،ببناء سجون جديدة وفق مواصفاتنموذجية ،والقيام بالتوسيع والBCميم الواجب *ي شأن بعض السجون القديمة.
 تحسrن الرعاية الصحية من خالل دعم الشراكة *ي هذا ٕالاطار مع القطاع املع¼ dوتعزيزٕالاجراءات الوقائية *ي هذا املجال وتحسrن حجم ومستوى التأط Brوكذا تجهjrات
السجون من املعدات الطبية الضرورية.
 تطوير الBOامج الBCبوية وتوسيع دائرة السجناء املستفيدين م©Mا ،من خالل مالءمةحاجيا·Mم لهذﻩ الBOامج وتعزيز آليات الشراكة والتواصل مع القطاعات املعنية* ،ي شأن
برامج التعليم ومحو ٔالامية والتكوين امل ،dæوإعمال املراقبة والتتبع والتحيrن الالزم *ي
هذا املجال.
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 مواصلة الجهود املبذولة لتخليق الفضاء السج¼ dوإعمال ٔالامن والانضباط *ي صفوفالسجناء واملوظفrن عى حد سواء ،وتعزيز آليات الافتحاص واملراقبة ،وكذا تطوير
برامج التكوين والتأهيل املعر*ي وامل dæملوظفي السجون بما يتالءم ومتطلبات أمن فعال
وإدماج حقيقي للسجناء بعد ٕالافراج.
 تحديث طرق العمل من خالل مالءمة القوانrن املنظمة للسجون للمتطلبات الحقوقيةالواردة بالدستور الجديد وللتطورات املتصلة بالتدب Brالالممركز والحكامة الجيدة،
وتوسيع نطاق الشراكة والانفتاح عى الفعاليات الحكومية وغ Brالحكومية وفق ما
يكفل تحقيق دعم مادي ومعنوي للسجناء و·MييMçم لإلدماج بشكل فعال وسليم بعد
ٕالافراج.
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ثالثا:
مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد
القطاعية والجھوية وتنافسي ومنتج للثروة
وللشغل الالئق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع
العادل لثمار النمو
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ثالثا:
مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجھوية
وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل الالئق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع
العادل لثمار النمو

MÎدف الBOنامج الحكومي *ي املجال الاقتصادي إZى تحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص
الشغل ومتضامن يقوم عى دعم الطلب الداخي بتحسrن القدرة الشرائية و تدعيم الاستثمار
وعى تقوية الطلب الخارÓي بالرفع من تنافسية املقاوالت املغربية وقدر·Mا عى اخBCاق ٔالاسواق.
كما MÎدف هذا الBOنامج إZى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوط¼ dككل وجعله قادرا عى التموقع
الجغرا*ي والتنموي ضمن مصاف الدول الصاعدة خالل العشرية املقبلة وإشراك مختلف
القطاعات *ي حركية النمو بشكل مندمج ومتكامل .و لهذا الغرض ،يعتمد هذا الBOنامج عى
تحسrن الحكامة ومحاربة املضاربة والاحتكار والريع ،وتطوير نجاعة ٕالادارة وتحسrن مناخ
ٔالاعمال ،ودعم الاستثمار وتقوية البعد الBCابي والجهوي للتنمية ،ودعم املقاوالت الصغرى
واملتوسطة ،وجعل كل ذلك *ي خدمة التشغيل ،مع اعتماد حوار فعال ومنتظم مع الفاعلrن
الاقتصاديrن و الاجتماعيrن.
ومن هذا املنطلق ،تس²ى الحكومة إZى الانتقال إZى درج جديد من النمو MKدف تحقيق نسبة
نمو بمعدل  %5.5خالل فBCة  ،2016 -2012ونسبة نمو الناتج الداخي الخام غ BrالفالÝي بمعدل
 .%6كما ستعمل الحكومة عى ضبط التضخم *ي حدود  %2وتخفيض البطالة إZى * %8ي أفق
 2016والرفع من معدالت الادخار و الاستثمار مع ضبط عجز الحساب الجاري ملjrان ٔالاداءات.
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@@…b–nÓüa
إن الحكامة الجيدة أساس لتعزيز الثقة وتدعيم الرخاء الاقتصادي والBCابط الاجتماsي
وتقليص الفقر واملحافظة عى البيئة والاستغالل املستدام للموارد الطبيعية والضامن لتعزيز
ثقة املواطن واملقاولة *ي عمل ٕالادارة والدولة.
وعى هذا ٔالاساس ،ستعمل الحكومة عى إرساء حكامة اقتصادية قوامها الشفافية
والفعالية والحكامة الجيدة وتحسrن مناخ ٔالاعمال ومحاربة املضاربات والاحتكار املضر بالنظام
الاقتصادي وذلك من خالل ما يي:
 تكريس املنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص *ي الولوج للصفقات العمومية والتدبBrاملفوض ،وسياسات الدعم العمومية املالية والعقارية ،وتعزيز التتبع واملراقبة وتحسrن
التدب.Br
 تكييف املنظومة القانونية والتقنية املؤطرة للصفقات العمومية وتوحيد قواعد وشروطإبرامها ومراقبMwا وتدبBrها ،وتعميمها عى إدارة الدولة والجماعات الBCابية وهيئا·Mا
واملنشآت العامة.
 تقوية الرقابة *ي القطاع املاZي من خالل تنفيذ إصالحات *ي الجانب التشري²ي والتنظيمdللسلطات الرقابية *ي ٔالاسواق املالية لتقوية الشفافية و تعزيز مصداقية املعلومات.
 تعزيز فعالية الاستثمار العمومي والتخصيص الناجع للموارد من أجل دعم الاستثماراملنتج لل½Bوة والشغل.
 تفعيل التتبع والتقييم لعقود الاستثمار والjCامات املستثمرين فيما يتعلق باملشاريعالاستثمارية املستفيدة من التحفjrات العمومية.
 اعتماد الBOامج التعاقدية ودفاتر التحمالت ملحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكاراتوالاستثناءات و العمل عى تعويض الBCاخيص والامتيازات *ي مجاالت استغالل املقالع
والنقل والصيد البحري وتوزيع املواد ٔالاساسية وغBrها بدفاتر تحمالت تحدد الشروط
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املوضوعية لالستفادة م©Mا *ي إطار املساواة وتكافؤ الفرص ،مع اللجوء إZى طلبات
عروض مفتوحة كلما أمكن ذلك قصد تعزيز الشفافية واملساواة.
 تقوية صالحيات مجلس املنافسة ودورﻩ *ي مجال تعزيز الشفافية والتنافسية وتوفBrٕالامكانيات الالزمة للقيام بمهامه.
 تطوير وتوحيد النظام ٕالاحصائي العمومي وجعل املعلومة ٕالاحصائية "خدمة عمومية"تحظى بثقة الفاعلrن السياسيrن والاقتصاديrن والاجتماعيrن وعموم املواطنrن *ي
الداخل والخارج .وإحداث نظام إحصائي جهوي ملواكبة الجهوية املتقدمة .ولتحقيق
ذلك ستعمل الحكومة عى ضمان استقاللية الجهاز ٕالاحصائي ع BOإحداث وكالة وطنية
لإلحصاء تتمتع بصالحيات تنظيمية ووظيفية ومدها بالوسائل الضرورية الكفيلة
بتمكي©Mا من توف Brاملعطيات ٕالاحصائية الشاملة والدقيقة ال dتحظى باملصداقية
وطنيا ودوليا وتستجيب للحاجيات الفعلية لصناع القرار السيا defوالاقتصادي
والاجتماsي وتمكن عموم املواطنrن من تقييم السياسات العمومية.
و*ي إطار تحسrن حكامة املؤسسات واملنشآت العامة وتقوية فعالية مراقبMwا من طرف
الدولة وتماشيا مع متطلبات الربط بrن املسؤولية واملحاسبة وتعزيز الشفافية والنجاعة،
ستعمل الحكومة عى إصالح القانون املتعلق باملراقبة املالية للدولة عى هذﻩ املؤسسات من
أجل تطوير وتعزيز آليات تقييم ومراقبة أدا®Mا ومالءمة املراقبة للرهانات الاسBCاتيجية لهذﻩ
املؤسسات وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية.
وموازاة مع هذا ٕالاصالح سيتم التعميم التدريßي للعالقات التعاقدية بrن الدولة واملنشآت
واملؤسسات العامة MKدف تكريس دورها كفاعل أسا* defي تنفيذ السياسات القطاعية وإنجاز
املشاريع املهيكلة والرفع من جودة خدما·Mا وتحسrن وضعيMwا املالية ودعم قدرا·Mا الاستثمارية مع
اللجوء إZى الشراكة بrن القطاعrن العام والخاص لتطوير املرفق العام وتعزيز البنيات التحتية.
كما سيتم تحسrن آليات الحكامة ع BOتطبيق ميثاق املمارسات الجيدة لحكامة املؤسسات
واملنشآت العامة MKدف تقوية دور املجالس التداولية ومهنيMwا وتقييم أشغالها وتحديث أدوات
تسيBrها ودعم الشفافية وثقافة التواصل حول ٕالانجازات والBOامج ،مع تعميم تدقيق الحسابات
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علما أن الحكومة ستعمل عى إصالح املدونة العامة للتنميط املحاس dëووضع قانون لتجميع
حسابات املجموعات الكBOى من أجل تعزيز آليات الشفافية.
وتأسيسا عى مختلف الاسBCاتيجيات القطاعية املعتمدة حاليا والخالصات ٔالاوZى لتjkيلها،
ستس²ى الحكومة إZى وضع رؤية اقتصادية وطنية مندمجة تعيد ترتيب ٔالاولويات ،وتدقق *ي
أهداف الاسBCاتيجيات القائمة ومؤشرات إنجازها وتحقق التنسيق والانسجام والالتقائية بي©Mا
وتعمل عى تسريع وتBrة إنجازها آخذة بعrن الاعتبار البعد الBCابي والتكامل مع املخططات
الجهوية.
ولتقييم مدى نجاعة مختلف السياسات العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيMwا،
ستضع الحكومة آليات للتتبع والتقييم تحت ٕالاشراف املباشر لرئاسة الحكومة.
و*ي إطار تحسrن مناخ ٔالاعمال والدفع بعجلة التنمية الجهوية ،فإن الحكومة عازمة عى
تعميق آليات التدب Brالالمتمركز لالستثمار ع BOتحيrن وتحديث منظومته القانونية واملؤسساتية
وتمكrن املراكز الجهوية لالستثمار من الاضطالع بدور محوري *ي مجال تحف jrالاقتصاد الجهوي
وإذكاء تنافسية املجاالت الBCابية الستقطاب املشاريع وإحداث فرص الشغل الذاتي ،وفق حكامة
ترابية متكاملة تتما ºeìمع التوجه املستقبي ملشروع الجهوية ،وذلك بالعمل عى توسيع
صالحيات هذﻩ املراكز والرفع من مجال الخدمات املقدمة لفائدة املقاوالت خاصة م©Mا الصغرى
واملتوسطة ،فضال عن تعزيز ٕالامكانيات املادية والبشرية وتعزيز التمثيلية الBCابية لهذﻩ املراكز
الجهوية عى نحو يمك©Mا من أداء مهامها عى الوجه ٔالامثل وتقويم أدا®Mا.
وتحسينا وتدعيما ملناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي ببالدنا ،يس²ى الBOنامج الحكومي إZى
الحفاظ عى التوازنات املالية واملاكرو -اقتصادية والعمل عى تثبيMwا من أجل ضمان مناخ
مستقر ومحفز عى الاستثمار وتوف Brالرؤية الالزمة للفاعلrن الاقتصاديrن والاجتماعrن املغاربة
ؤالاجانب ،وتطوير سياسات مستدامة للتنمية البشرية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية امللحة،
باعتبارها الرافعة ٔالاساسية لسياسة اجتماعية عادلة ،وتدعيم الاستقرار الاجتماsي باملغرب.
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وMKذا الخصوص ،ستعمل الحكومة عى الرجوع التدريßي لنسبة عجز املjrانية *ي حدود
 %3من الناتج الداخي الخام ،وذلك ع BOإرساء حكامة جديدة لتدب Brاملوارد املالية العمومية
واعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية ،تربط النفقات بالحاجيات الضرورية .وستقوم
الحكومة *ي هذا الصدد بإعادة النظر *ي سياسة الشراء العمومي للتحكم *ي الكلفة وخفض
النفقات ،مع الحفاظ عى مجهود الدولة *ي الاستثمار العمومي الداعم للنمو و التشغيل.
ولتمكrن الحكومة من تمويل السياسات العمومية بشكل أك½ Bنجاعة وفعالية وشفافية
وتعزيز املوارد وترشيد النفقات ،سيتم تطوير املوارد املالية العمومية ع BOإصالح شامل للمنظومة
الضريبية بغرض تحقيق العدالة الضريبة ،كما ستعمل الحكومة عى ترشيد النفقات عBO
اعتماد هيكلة جديدة للمjrانية تنب¼ dعى محاور السياسات العمومية وربط ٕالانفاق العمومي
بالحاجيات الضرورية و توíي الاقتصاد *ي ٕالانفاق و تجنب ٕالاسراف و التبذير.
ويتوíى هذا ٕالاصالح تحقيق ٔالاهداف الكBOى التالية:
 تطوير املوارد املالية العمومية ع BOإصالح للمنظومة الضريبية بغرض تحقيق العدالةالضريبة ،وذلك بالرفع من مردودية النظام الضري dëع BOتوسيع الوعاء ،وتحسrن أداء
ٕالادارة الضريبية ،وبناء عالقات الثقة بrن امللزم وٕالادارة .كما سيشمل هذا ٕالاصالح
التقليص املتدرج لالستثناءات وٕالاعفاءات الضريبية باستثناء تلك الهادفة إZى تشجيع
الاستثمار املنتج وتوíي العدالة الاجتماعية ،وكذا تقوية مجهودات الدولة *ي محاربة
الغش والتملص الضري dëمن خالل تعزيز املوارد البشرية وتطوير نظام املراقبة مع
مواصلة توسيع الوعاء وتخفيض العبء الضري.dë
وبالنسبة للقطاع الفالÝي ،ستعمل الحكومة عى فتح النقاش حول ٕالاعفاء الضري dëلهذا
القطاع بما يضمن العدالة الجبائية واستمرارية استفادة صغار الفالحrن من هذا ٕالاعفاء.
 ترشيد النفقات واعتماد هيكلة جديدة للمjrانية عى أساس إصالح عميق للقانونالتنظيم dللمالية يجعل املjrانية تنب¼ dعى محاور السياسات العمومية عوض الاكتفاء
بتوزيع الاعتمادات عى مختلف القطاعات الوزارية .وستعتمد هذﻩ املقاربة عى جعل
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برمجة الاعتمادات املالية مقBCنة بمؤشرات قياس إنجاز الBOامج .كما سيقBCن هذا
ٕالاصالح باعتماد نظام محاس dëجديد يمكن من حكامة جيدة للمالية العمومية قوامها
الشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة .وسيكون لهذا ٕالاصالح أثر إيجابي عى تعزيز
سلطة الBOملان *ي مجال الBCخيص للحكومة *ي تنفيذ املjrانية ومراقبة أدا®Mا.
أما فيما يخص التوازنات الخارجية ،فستعمل الحكومة عى معالجة شمولية لالختالالت
الهيكلية الخارجية ،بما فMا وضعية املjrان التجاري ووضعية الحساب الجاري ملjrان الاداءات،
وذلك ع BOتحديد معوقات الاستثمار والتنافسية ،والعمل عى إزالMwا وفق رؤية مندمجة ،بما فMا
املعوقات املتعلقة بكلفة عناصر ٕالانتاج ،واللوجستيك ومدخالت التصدير والتعليم والتكوين
ومناخ الاستثمار .و*ي هذا ٕالاطار ستعمل الحكومة عى ما يي:
 تقوية القيمة املضافة للعرض القابل للتصدير وتطوير انبثاق عرض جديد ومتنوع قابلللتصدير ،وتنويع ٔالاسواق الخارجية،
 تعزيز وترشيد مهام املؤسسات املشتغلة *ي مجال إنعاش الصادرات وتطوير رؤية إلرساءالتكامل والBCابط بrن هذﻩ املؤسسات والبعثات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية
وفق رؤية مندمجة،
 تعزيز موقع املغرب *ي أسواقه التقليدية وانفتاحه عى ٔالاسواق الصاعدة، تعزيز الانسجام بrن مختلف املتدخلrن *ي املفاوضات التجارية الثنائية ومتعددة ٔالاطرافMKدف تعزيز قدرة وموقع املفاوض املغربي وتحقيق اتفاقيات ذات قيمة مضافة
لالقتصاد الوط¼،d
 نهج سياسة استباقية إزاء تقلبات أسعار املواد الطاقية و ٔالاولية. تحسrن مناخ ٔالاعمال بشراكة مع الفاعلrن الاقتصاديrن من خالل مجموعة من التدابBrمن بي©Mا وضع ميثاق جديد لالستثمار ،وتحيrن ٕالاطار القانوني وٕالاجراءات الخاصة
بالتحف jrعى التصدير وإصالح النظام العقاري وتسهيل مساطر الاستثمارات وتسجيل
امللكية والحصول عى الرخص والرفع من شفافية املعامالت التجارية وتعزيز ثقة
املستثمرين ووضع إطار قانوني خاص باملقاوالت *ي وضعية صعبة ،والعمل عى تقليص
املدة الزمنية ال dتتخذها القضايا التجارية أمام املحاكم.
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 تدب Brعقالني ومندمج ملساهمات الدولة *ي مجال الاستثمار والرفع من مردوديMwا وفعاليMwا*ي تنمية النشاطات القطاعية وتنفيذ الاسBCاتيجيات والسياسات العمومية.
 تنمية الشراكة بrن القطاع العام والخاص *ي تمويل وإقامة البنيات والخدمات من خاللوضع إطار قانوني يستجيب لحاجيات الفاعلrن ويل dëانتظارات املرتفقrن *ي الحصول
عى خدمات ذات جودة عالية.
 تقليص التفاوتات املجالية والحد من العجز املسجل عى مستوى البنيات التحتيةوالتجهjrات ٔالاساسية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبارا ملركزية القطاع املاZي ودورﻩ الحيوي *ي تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار ،فإن
الحكومة عازمة عى العمل عى تأهيل هذا القطاع عى املستويrن القانوني واملؤسساتي MKدف
تطوير أدائه ومساهمته *ي التنمية الاقتصادية وتدعيم استقرارﻩ وإشعاعه عى املستوى القاري.
وستعمل الحكومة عى تjkيل إصالحات نوعية ·Mم القطاع املاZي بمكوناته الثالث :سوق الرساميل
والقطاع البنكي وقطاع التأمينات وتسهم *ي تعزيز تنافسية وإشعاع القطب املاZي للدار البيضاء.
ففيما يتعلق بسوق الرساميل ستعمل الحكومة عى تحقيق نقلة نوعية *ي التأطBr
القانوني لهذا السوق من خالل وضع قانون جامع لسوق الرساميل بكل مكوناته يشمل بشكل
مندمج ٔالادوات املالية ومؤسسات السوق املاZي وكذا آليات ومؤسسات الBCخيص والرقابة .ومن
شأن هذا القانون توضيح الرؤية لدى الفاعلrن وإعطاء هامش مريح لإلبداع ومواكبة التطورات
السريعة ال dيعرفها هذا السوق وتسهيل وضع منتوجات مالية جديدة وإدراجها بالبورصة
بغرض تمكrن هذا السوق من تعبئة الادخار لصالح الاقتصاد و الاستثمار .وباإلضافة إZى الجانب
القانوني ستنهج الحكومة سياسة إرادية ·Mدف إZى تشجيع التسجيل بالبورصة خصوصا بالنسبة
للمقاوالت املتوسطة والصغرى وإغنا®Mا بأدوات جديدة وعدم الاكتفاء باألسهم والسندات
والعمل عى أن تعكس بورصة الدار البيضاء بأك BOقدر ممكن صورة الاقتصاد املغربي *ي مجمله.
وضمانا لتعزيز مصداقية وجاذبية البورصة ،وبغاية تفعيل وتوسيع دورها *ي تمويل
املقاوالت ،ستتم مراجعة طرق حكامMwا ومراجعة تدبBrها والارتقاء بمهنيMwا والصرامة *ي معاقبة
املمارسات املغرضة وتقوية شفافية العمليات واملعلومات املالية.
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كما ستعمل الحكومة عى تأط Brبنوك الاستثمار والعاملrن MKا MKدف الرفع من جودة
إرشادها ومسؤولية القائمrن علMا بما يعزز من مصداقية سوق الرساميل *ي شقيه سوق
السندات وسوق ٔالاسهم وبما يدعم تطور البورصة.
وفيما يخص القطاع البنكي ستعمل الحكومة عى متابعة إصالح هذا القطاع بما يضمن
قوته ومهنية تدب Brاملخاطر ويكفل له مزيدا من الانفتاح واستيعابا أفضل ملؤسسات جديدة
وملنتوجات مبدعة وبما يضمن قيامه بدور تنموي رئي deîوإسهامه بشكل فاعل *ي تمويل
املقاوالت الصغBrة واملتوسطة ويمكن من تعبئة الادخار بما يخدم تمويل التنمية.
وفيما يخص قطاع التأمينات ،فبالنظر إZى دورﻩ الحيوي *ي تعبئة الادخار الوط¼ dو*ي
تمويل الاقتصاد ،ستعمل الحكومة عى تحقيق انفتاح أك BOلهذا القطاع بما يمكن من الارتقاء
بمهنيته ورفع درجة املنافسة داخله بشكل ينعكس إيجابا عى جودة خدمات التأمrن وتنوعها
وعى أسعارها .كما ستعمل الحكومة عى دعم وتشجيع التأمrن التعاوني والتعاضدي MKدف إثراء
السوق بمنتوجات جديدة .كما ستس²ى الحكومة إZى تعزيز املنظومة الرقابية *ي هذا القطاع عBO
اعتماد قواعد احBCازية مالئمة للمعاي Brالدولية *ي مجال مراقبة التأمينات ووضع إطار مرج²ي
للمراقبة مب¼ dعى تدبٔ Brالاخطار وتعزيز الحكامة والشفافية ونشر املعلومات املالية.
كما أن الحكومة تضع *ي صلب اهتماما·Mا إنجاح مشروع القطب املاي للدار البيضاء
وتعتBOﻩ رافعة لتطوير القطاع املاZي ببالدنا وفق معاي Brالجودة العالية والتنافسية .وتعت BOالحكومة
إن إنجاح هذا القطب وتعزيز إشعاع الدار البيضاء كمركز ماZي جهوي رهrن بداية بتطور السوق
املالية محليا عى املستويrن القانوني واملؤسساتي وعى مستوى التعامالت املالية .وعى هذا
ٔالاساس ستعمل الحكومة عى وضع حد للتأخر والBCاكم الذي تعرفه لسنوات جملة من مشاريع
القوانrن املهيكلة للقطاع املاZي وعى تسريع وتBrة ٕالانتاج التشري²ي بشكل عام *ي هذا القطاع
مراعاة لتطورﻩ السريع ولضرورة الـتأقلم مع هذا التطور .كما ستعمل عى تسهيل ومواكبة إنجاز
ٕالاصالحات املرتبطة بتjkيل مشروع القطب املاZي للدار البيضاء سواء م©Mا املتعلقة بالقطاع املاZي
أو بمناخ ٔالاعمال عموما وذلك *ي تكامل مع باي ٕالاصالحات وانسجام معها وتفاعل فيما بي©Mا.
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واعتبارا للدور ٕالاشعاsي للقطب املاZي للدار البيضاء عى الصعيد القاري فان الحكومة
ستعمل عى تدعيم هذا الدور بانسجام وتكامل مع مختلف سياسات التعاون والشراكة مع
الدول ٕالافريقية كما ستعمل عى تطوير إشعاع القطب اتجاﻩ العالم العربي وٕالاسالمي.

@ÝÌ’Ûa@˜ŠÐÛ@ñ‰†½a@òîubnã⁄a@pbÇbİÔÛa@Šíìİm@Zbîãbqو @@:ðëŠÔÛa@EbÈÛa@òîàäm
تعزيز مكانة ودور الفـالحة في التنمية :

اعتبارا للموقع املركزي الذي تحتله الفالحة *ي الاقتصاد الوط¼ dمن خالل مساهمMwا
املعتBOة *ي الناتج الداخي الخام واعتبارا إلسهامها *ي تحقيق ٔالامن الغذائي ودعمه للتنمية
القروية ،فإن السياسة الحكومية الفالحية ستتمحور حول التوجهات ٓالاتية:
 امل» deقدما *ي تفعيل مخطط املغرب ٔالاخضر مع مراعاة توازن أفضل بrن دعامتيهالفالحة العصرية والفالحة التضامنية؛
 إعطاء ٔالامن الغذائي املكانة ال dيستحقها *ي هذا املخطط؛ تطوير وسائل وسبل تjkيل مخطط املغرب ٔالاخضر وخاصة آلية التجميع مع مراعاةمصالح والjCامات جميع ٔالاطراف؛
ومن أجل تحقيق هذﻩ التوجهات ،ستعمل الحكومة عى:
 العناية بالعنصر البشري باعتبارﻩ العامل ٔالاسا* defي ٕالانتاج وذلك ع BOالتكوين ٔالاساdef*ي املهن الفالحية والتأط Brالتق¼ dللفالحrن وإعادة النظر *ي املنظومة الخاصة بالتكوين
امل dæالفالÝي والرفع من أدائه ومردوديته؛
 تطوير أساليب تمويل جديدة لصغار الفالحrن من خالل إنشاء صندوق لضماMvم لدىمؤسسات التمويل؛
 ضبط مسالك وأساليب توزيع املنتوج الفالÝي بما يضمن أسعارا منصفة للفالح وضامنةالستمرارية وتطوير قدراته ٕالانتاجية.
و*ي هذا ٕالاطار سBrتكز عمل الحكومة عى توطيد دينامية تحديث القطاع وعى ٕالاسراع *ي
إنجاز ٔالاوراش الاسBCاتيجية.
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ويتطلب هذا التوطيد تعزيز دينامية الاستثمار *ي دعام dمخطط املغرب ٔالاخضر :دعامة
الفالحة التضامنية ،الM· dم بصفة مباشرة صغار الفالحrن باملناطق الهشة ،والM· dدف إZى
تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وإZى مكافحة الفقر .ودعامة الفالحة ذات قيمة مضافة
عالية باملناطق املالئمة ،والM· dدف إZى تسريع مشاريع تنتج ال½Bوة وفرص الشغل وقيمة مضافة
*ي مجال التصدير ,وسيتم لهذﻩ الغاية تحيrن املخططات الفالحية الجهوية وعقود الBOامج املBOمة
ملختلف سالسل ٕالانتاج من أجل الرفع من الاستثمار وتسريعه .كما سيتم *ي نفس السياق العمل
باستمرار عى تحسrن الدعم املمنوح *ي إطار صندوق التنمية الفالحية للرفع من نجاعته
والاستجابة أفضل لحاجيات الفاعلrن والواقع الاقتصادي.
وموازاة مع ذلك ،ستتم مواصلة ٕالاصالحات ٔالافقية مع الBCك jrعى الجوانب الاسBCاتيجية،
كاملاء والاستشارة الفالحية والتنمية القروية.
إن تدب Brاملوارد املائية مازال يشكل تحديا رئيسيا *ي مواكبة التنمية الفالحية .وتندرج
ٕالاصالحات ال dتم ٕالاقدام علMا ،وبجالء* ،ي إطار اسBCاتيجية تروم الفعالية والاستدامة *ي
استعمال هذﻩ ال½Bوة الثمينة .وهكذا ،سيتم الرفع من وتBrة الBOنامج الوط¼ dلالقتصاد *ي مياﻩ
السقي *ي أفق  60.000هكتار سنويا ح ºيتس¼ ºتحقيق الاقتصاد املتوíى والضروري إZى التنمية
الفالحية املستقبلية .كما سيعمل عى ٕالاسراع *ي تجه jrسافلة السدود القائمة لفتح دوائر
جديدة لالستثمار الفالÝي ،وذلك بوتBrة تصل *ي املعدل إZى  20.000هكتار سنويا.
وبخصوص الاستشارة الفالحية ،ال dتقوم بدور أسا* defي ولوج الفالحrن إZى املعرفة
والتقنيات الحديثة والتطورات ال dيعرفها القطاع ،سيتم العمل عى إتمام املراحل املتعلقة
بإحداث املكتب الوط¼ dلالستشارة الفالحية من أجل إعادة انتشار املستشارين الفالحيrن .كما
سيتم *ي إطار دعم الاستشارة الفالحية إصالح قطاsي التكوين والبحث ملا لهما من دور أسا* defي
إطار رؤية متجددة تتالءم والواقع الجديد لفالحتنا.
ستتم كذلك إعادة النظر بصفة شاملة *ي التنمية القروية عى ضوء التحديات الd
تفرضها مكافحة الفقر ع BOمنظور اقتصادي ,فالفالحة تشكل محرك الحياة القروية وتبقى رافعة
أساسية للتنمية وتحسrن الدخل .وهكذا ،ستستفيد املناطق الجبلية والواحات من اسBCاتيجية
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جديدة للتنمية تنب¼ dعى مقاربة مندمجة لتنسيق كافة مكونات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
كما سيتم إطالق إصالحات كبBrة من أجل تحديث طرق توزيع املنتوجات الفالحية ،وبالتاZي
تحسrن تثمي©Mا .ولهذﻩ الغاية ،ستتم إعادة النظر *ي مجمل سلسلة قيم املنتوج الفالÝي للحد من
الخسائر *ي القيمة املضافة والبحث عن النجاعة *ي الخدمات اللوجيستيكية وهوامش الربح.
وسيتم توف Brدعم خاص لتصدير املنتوجات الفالحية من أجل تعزيز مكانMwا *ي املjrان التجاري
للبالد ،وخاصة م©Mا املنتوجات املحلية ال dتستفيد م©Mا أساسا الفالحة الصغBrة.
و*ي نفس السياق ،سيتم إيالء اهتمام خاص للفالحة البيولوجية ،ال dتعرف نموا مjCايدا
عى الصعيد العالم ،dوذلك *ي إطار من الوsي بضرورة إضفاء الديمومة عى النظم الزراعية
والحاجة إZى حماية املوارد الطبيعية .وسيتم لهذﻩ الغاية وضع تشريع مناسب يتالءم مع املعايBr
الدولية ح ºتتبوأ بالدنا مكانة الئقة *ي هذا املجال الذي تتوفر فيه عى مؤهالت معتBOة.
وأخBrا ،سيتم القيام بمجهود متواصل لتعزيز وضمان تزويد الفالحrن باملدخالت الفالحية
وعوامل ٕالانتاج وتسهيل ولوجهم إZى وسائل التمويل والتأمrن الفالÝي .ويعت BOهذا العنصر ضروريا
لضمان الرفع من ٕالانتاجية وتحقيق ٔالاهداف املسطرة *ي إطار مخطط املغرب ٔالاخضر ،سواء
من حيث ٕالانتاج أو املردودية.
االعتناء بالعالم القروي :

وبخصوص تنمية العالم القروي ،ستعمل الحكومة عى الرفع من مjrانية صندوق التنمية
القروية لتصل إZى  1مليار درهم سنويا وتخصيص اعتماداته لتمويل مشاريع مندمجة مبنية عى
مقاربة مجالية و تشاركية وتعاقدية موجهة للعالم القروي وخاصة املناطق الجبلية واملعزولة.
وسيتم انتقاء هذﻩ املشاريع وتنفيذها عى أساس مشاريع منتقاة و مقBCحة من طرف الوزارات
املعنية وفق املساطر املعمول MKا أو بناء عى مسطرة طلب عروض للمشاريع املقBCحة من طرف
الجماعات الBCابية أو من طرف فعاليات املجتمع املدني.
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كما ستعمل الحكومة *ي هذا ٕالاطار عى تسريع ربط العالم القروي واملناطق الجبلية باملاء
والكهرباء وإعادة النظر *ي تسعM·Brما والرفع من وتBrة إنجاز املسالك والطرق والقناطر الd
تسMwدف فك العزلة عن املناطق القروية والجبلية ووضع برنامج مندمج لتطوير املناطق الجبلية
ال dتعاني من الهشاشة لتعزيز ولوجها إZى الخدمات الاجتماعية ٔالاساسية والخدمات العمومية
والخدمات املنفعية ووضع مخطط مندمج لتنمية املناطق القروية والرفع من قدر·Mا عى إنتاج
ال½Bوات واستثمار قدرا·Mا الاقتصادية الفالحية وغ Brالفالحية.
كما ستس²ى الحكومة إZى تجه jrاملدارس واملراكز الصحية ودور ٔالامومة والوالدة املوجودة
باملناطق القروية والجبلية ووضع برنامج وط¼ dلتطوير املهارات التقنية واملعرفية لساكنة املجال
القروي خاصة الشباب MKدف تحسrن القدرة التنافسية وإشراك املقاوالت املهيكلة *ي العملية
ومواصلة الدينامية ال dأحدMðا مخطط املغرب ٔالاخضر ع BOدعم الفالحة التضامنية وتسريع
إنجاز مشاريع التحويل من زراعة الحبوب إZى إنتاج ٔالاشجار املثمرة ذات القيمة العالية والتطبيق
الفعي للقوانrن والسياسات الM· dدف إZى وضع برنامج إليجاد حلول مناسبة إلشكالية أراdeá
الجموع.
تثمين و ضمان استدامة الثروة البحرية:

أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري ،فإن الحكومة تعjCم تحيrن وتjkيل مخطط "آليوتيس"
باإلضافة إZى اتخاذ تداب Brمن شأMvا أن تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي من خالل مشاريع
وتدخالت مبتكرة ·Mدف إZى إعادة هيكلة وتثمrن سلسلة قيم منتوج قطاع الصيد البحري بأكملها
ببالدنا ،والاستغالل املسؤول واملستدام لل½Bوات البحرية وتأط Brمختلف حلقاته وتشجيع
الاستثمار *ي الصناعات التحويلية ذات القيمة املضافة العالية.
وسBrتكز عمل الحكومة عى توطيد املكتسبات *ي مجال الحفاظ عى املوارد وتحسrن تدبBr
استغاللها ،والرفع من وتBrة الاستثمارات املوجهة للبنيات التحتية باملوانئ وشبكة التسويق .كما
سيتم اتخاذ إجراءات لتطوير تنمية ٔالاحياء البحرية وصناعات الصيد لتعزيز قدرا·Mا التصديرية
وتفعيل تداب Brمحفزة لعصرنة وتأهيل ٔالاساطيل الساحلية و تحسrن ظروف عمل رجال البحر.
وبخصوص محور الاستدامة ،ستعمل الحكومة عى استكمال مخططات الMwيئة الستغالل
ال½Bوة السمكية لبلوغ الهدف املتمثل *ي وضع  %95من ال½Bوة تحت الاستغالل املراقب .ومن
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أجل الحفاظ عى ال½Bوة السمكية ،يتم ٕالاسراع *ي إنجاز ٔالاوراش املتعلقة بمكافحة الصيد
الالمشروع وغ Brالقانوني ،وخاصة ع BOوضع نظام مندمج للمعلومات وتقويته بالتعاون مع
مؤسسات البحث ،مع إعادة النظر *ي وظائف املراقبة وتعزيزها .كما سيتم وضع مخطط وط¼d
للتتبع من أجل ضمان مراقبة فعالة لل½Bوات البحرية ملجمل سلسلة القيم ،والحصول عى
الشهادات الالزمة للتصدير ،وضمان تتبع مسار املنتوج من السفينة إZى املسMwلك وتطوير وتطبيق
مخططات صارمة لتدب Brاملصايد الوطنية وتقليص مجهود الصيد *ي املصايد ٔالاك½ Bتضررا
بالjCامن مع وضع مساطر وشروط شفافة تؤطر عملية الولوج إZى ال½Bوة السمكية عى أساس
دفاتر تحمالت.
وعى مستوى ال½Bوات البحرية ،ستعمل الوكالة الوطنية لتنمية تربية ٔالاحياء البحرية* ،ي
القريب العاجل ،عى وضع مخطط لدعم الاستثمار *ي هذﻩ السلسلة ال dتتوفر عى مؤهالت
حقيقة ،وخاصة باملناطق ذات ٔالاولوية .كما ستعمل هذﻩ الوكالة عى وضع إطار قانوني لتحفjr
الاستثمارات وال©Mوض بتسويق املنتوجات املتأتية من تربية ٔالاحياء البحرية ،سواء م©Mا املوجهة
للتصدير أو تلك املوجهة للسوق الداخي.
وعى مستوى محور تحسrن أداء القطاع ،ستعطى ٔالاولوية لالستثمار *ي البنيات املتعلقة
بتفريغ وتسويق السمك ،حيث سيتم ٕالاسراع *ي إعادة هيكلة موانئ الصيد ،إن عى مستوى
البنيات التحتية أو عى مستوى تجهjrات التفريغ واملناولة .كما سيتم إيالء عناية خاصة للسالمة
الصحية من أجل املالءمة الشاملة مع التشريع الجاري به العمل واملعاي Brالدولية.
وبخصوص التسويق ،سيتم العمل عى إتمام برنامج بناء أسواق السمك وأسواق الجملة
MKدف إحداث شبكة متناسقة وفعالة للتسويق .و*ي هذا الصدد ،يتم العمل عى هيكلة نشاط
بيع السمك بالجملة عى ضوء التشريع املنظم لهذﻩ املهنة.
وفيما يتعلق بمحور تنافسية القطاع ،سيتم الشروع *ي تفعيل جانبrن هامrنٔ ،الاولMÎ :م
إحداث قطبrن للتنافسية بشمال وجنوب اململكة واتخاذ إجراءات إلدماج مختلف مراحل
السلسلة ،وذلك MKدف تأمrن الjCويد املنتظم وذي جودة لوحدات الصناعة البحرية .أما الجانب
الثاني :فيتعلق باتخاذ تداب Brلتعزيز القدرة التنافسية ملنتوجات الصيد ال dتمثل وزنا هاما *ي
صادراتنا.
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وأخBrا ،سيعمل عى تعزيز البحث *ي مجال الصيد البحري من خالل توف Brموارد كافية
لتطوير املعرفة العلمية لل½Bوات البحرية لضمان استدامMwا.
تطوير الصناعة والتجارة وحماية المستھلك:

اقتناعا من الحكومة بضرورة مواصلة تحديث النسيج الصناsي الوط¼ dقصد رفع رهان
الانفتاح والانخراط ٕالايجابي *ي املنافسة العاملية ،تعjCم الحكومة *ي إطار برنامج مندمج ومتكامل
استكمال مجموعة من ٔالاوراش مع وضع آليات للحكامة والتدب Brتضمن فعاليا·Mا ونجاعMwا.
وتتجسد هذﻩ ٔالاوراش *ي :
 الرفع من تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة وعصرنة إمكانيا·Mا ٕالانتاجية لجعلهاقادرة عى ولوج ٔالاسواق العاملية وقادرة عى تطوير وتنمية السوق املحلية؛
 تحسrن مناخ ٔالاعمال الذي يعت BOعامال أساسيا *ي جعل املغرب وجهة جاذبة لالستثمارالوط¼ dأو الخارÓي؛
 توف Brالكفاءات البشرية ذات التكوين املالئم لحاجيات املقاولة ،من خالل التنسيق معالفاعلrن املعنيrن وتفعيل نظام الحاجيات املتجدد للقطاع الصناsي؛
 إحداث فضاءات استقبال املشاريع الصناعية من الجيل الجديد بمختلف الجهاتتستجيب ملتطلبات القطاع الصناsي وإنجاز املناطق الصناعية املندمجة ووضع سياسة
جديدة للمناطق الصناعية *ي املدن الصغرى وتوف Brعرض مالئم للمقاوالت الصغرى
واملتوسطة؛
 الBCك jrعى املهن العاملية للمغرب ال dتتيح له امتيازات تنافسية واعدة من خالل برامجتنموية هادفة وإطار تحفjrي مالئم مع التوسيع إZى قطاعات أخرى كصناعة ٔالادوية؛
 تحف jrالابتكار من خالل وضع إطار قانوني محفز للمقاوالت املبتكرة الناشئة وتمويلاملشاريع ذات إضافة نوعية *ي هذا املجال ،مع إعطاء الانطالقة لBOنامج جهوي إلنشاء
مجمعات لالبتكار وكذا دعم أقطاب للتنافسية والابتكار .
ونظرا ألهمية قطاع التجارة والتوزيع *ي ٕالاسهام *ي الناتج الوط¼ dالخام وتوف Brمناصب
للشغل واعتبارا لدورﻩ *ي دعم الطلب الداخي ،ستعمل الحكومة عى:
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 - 1تشجيع ٔالانماط الجديدة للتجارة وتطوير مسالك التوزيع لتوف Brعروض متنوعة
للمنتجات ذات جودة وبأثمان مناسبة؛
 - 2الانكباب عى ٔالاوضاع الاجتماعية للتجار الصغار؛
 - 3التقليص من انتشار القطاع غ Brاملهيكل؛
 – 4جذب استثمارات جديدة داخل القطاع الذي يتوفر عى فرص نمو كبBrة؛
 – 5الحرص عى تطور منسجم ومتوازن للتجارة داخل املجال الحضري؛
و*ي هذا ٕالاطار ستحظى أسواق الجملة والتجارة املتجولة والتغطية الاجتماعية والتكوين
والتعم Brالتجاري بمقاربات جديدة باعتبارها مداخل لتجسيد ٔالاهداف ٓالانفة الذكر.
وستضع الحكومة *ي أولويا·Mا تنمية الاستثمارات باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية
الجهوية والوطنية ،وعليه ستولMا مكانة مهمة *ي برنامج عملها كما سيتم اسMwداف مختلف
جهات اململكة لتوظيف مؤهال·Mا والرفع من جاذبيMwا.
و*ي هذا ٕالاطار ،تعjCم الحكومة وبموازاة مع تشجيع الاستثمار الوط¼ ،dالعمل عى تقوية
عالقات املغرب مع شركائه التقليديrن خاصة الاتحاد ٔالاوروبي ،وكذلك تنويع مصادر الاستثمارات
ٔالاجنبية املباشرة ،خاصة مع الدول الصاعدة والدول الخليجية ودول أمريكا الشمالية ،وبعض
الدول ٔالاسيوية وتركيا.
وستحرص الحكومة عى الاستمرار *ي تحسrن العرض *ي القطاعات ذات الامتياز وكذا
العمل عى الرفع من الBCشيد ومستوى التنسيق املؤسساتي بrن مختلف املتدخلrن *ي مسلسل
الاستثمار.
وحرصا من الحكومة عى تعزيز حماية املسMwلك واستثمارا للرصيد الذي تم إنتاجه عى
املستوى القانوني ،ستعمل عى تعزيز ٕالاطار القانوني ،الخاص بضمان سالمة املنتوجات
والخدمات وإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم  31.08القا deáبتحديد تداب Brلحماية
املسMwلك.
كما ستعمل الحكومة عى إحداث ودعم الصندوق الوط¼ dلحماية املسMwلك قصد نشر
ثقافة حماية املسMwلك ودعم الجمعيات النشيطة *ي هذا املجال.
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تثمين وتنمية الصناعة التقليدية:

واعتبارا ملكانة الصناعة التقليدية *ي مجتمعنا وما تكتjkﻩ من موروث حضاري ورصيد
ثقا*ي وإبداsي ووزن *ي النشاط الاقتصادي ،فإن الحكومة ستواصل تسريع وتBrة إنجاز أوراش
رؤية  2015لتنمية القطاع وفق مقاربة تراsي أساسا الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار *ي
مؤهالته من خالل تحسrن ظروف عيش وعمل الصناع ،وذلك بتوف Brتغطية صحية مالئمة
وتسهيل الولوج إZى التمويل وحل إشكالية الjCود باملواد ٔالاولية بتنسيق مع القطاعات الحكومية
املعنية.
ومراعاة للخصوصيات املحلية سيتم العمل عى تفعيل املخططات الجهوية وضبط
ٕالاحصاءات املتعلقة بالصناع التقليديrن وسن قانون تنظيم الحرف وأجرأة إسBCاتيجية قطاع
الصناعة التقليدية الخدماتية ومواصلة برنامج دعم ومواكبة النسيج املقاوالتي واستنباط
أساليب وآليات مالئمة للدعم بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة والصناع الفرادى MKدف
الرفع من إنتاجيMwم ودخلهم واملساهمة *ي توف Brفرص الشغل وتحف jrالشباب عى الاستثمار،
هذا مع مواصلة العمل عى تأهيل شبكات البنيات التحتية وتعزيزها بإحداث فضاءات مندمجة
ومناطق للصناعة التقليدية من جيل جديد.
أما فيما يخص الجانب الBCويßي وسياسة تعزيز ٔالاسواق التقليدية مع ولوج أسواق جديدة
واعدة .وحرصا عى تنافسية القطاع سيتم الBCك jrعى الجودة من خالل وضع املواصفات
وشارات الجودة والعالمات الجماعية للتصديق حفاظا عى ممjrات منتوجنا التقليدي ومالءمته
النتظارات ٔالاسواق.
واعتبارا ألهمية التكوين بالقطاع ستتم مواصلة تفعيل املخطط الاستعجاZي للتدرج املdæ
الذي MÎدف تكوين 60 000متدرجا *ي أفق  2015وإنجاز املخططات املديرية للتكوين امل ،dæوكذا
تنمية التكوين املستمر لفائدة الصناع والصانعات.
ﺟعل المغرب وﺟھة سياحية مرﺟعية وضمان نمو مستدام للسياحة:

وبخصوص السياحة فستعمل الحكومة عى تjkيل "رؤية MK "2020دف جعل املغرب وجهة
سياحية مرجعية *ي مجال التنمية املستدامة *ي منطقة البحر ٔالابيض املتوسط ،بفضل نموذج
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فريد للسياحة يجمع بrن النمو املستدام والتدب Brاملسؤول والعقالني للموارد البيئية وال½Bوة
الثقافية ال dتتمتع MKا بالدنا.
و·Mدف الاسBCاتيجية السياحية الجديدة "رؤية  "2020إZى مضاعفة عدد السائحrن
الوافدين عى املغرب ومضاعفة عدد السفريات املحلية ثالث مرات وإحداث  470.000منصب
شغل مباشر جديد ،ومضاعفة عائدات السياحة *ي أفق .2020
وستعمل الحكومة *ي أفق  2016على:

 تحديث حكامة القطاع من خالل إنشاء الهيأة العليا للسياحة ووكاالت التنميةالسياحية ،املسؤولة عن تنفيذ وقيادة الBOامج الجهوية *ي املناطق السياحية الثمانية
املBOمجة ضمن "رؤية ."2020
 تطوير عرض سياÝي متنوع يمكن من تنمية وتثمrن املوارد واملناطق السياحية من خاللمجموعة من الBOامج ·Mدف تجاوز عتبة  250ألف سريرا *ي أفق  ،2016وذلك ضمن
إطار تفعيل الBOامج الجهوية ابتداء من سنة .2012
 العمل عى مضاعفة عدد سفريات السياح املحليrن من خالل تسريع تنفيذ مخططبالدي وتشجيع ظهور مفاهيم جديدة تتالءم وحاجيات املواطنrن.
 تسريع تنفيذ املخطط ٔالازرق الخاص بالسياحة الشاطئية وضمان إMvاء أشغال بناء عىٔالاقل  4من املحطات املBOمجة والتقدم *ي إنجاز  4محطات أخرى *ي أفق .2016

 تسريع وتBrة الاستثمار الخاص *ي القطاع السياÝي سواء من طرف املستثمرين املحليrن أؤالاجانب من خالل تفعيل آليات مجددة *ي إطار شراكة بrن القطاعrن العام والخاص
وتطوير آليات لتحف jrوتشجيع الاستثمار *ي مجال السياحة.
 تعزيز الاستدامة *ي القطاع من خالل آليات الرصد واملتابعة ع BOإنشاء جهاز لرصدمؤشرات الاستدامة لهذا القطاع بتعاون مع املراصد الجهوية للبيئة ،وكذلك تطوير آليات
لتحف jrالاستثمار *ي هذا املجال.
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 تعزيز مالئمة التكوين ومتطلبات سوق الشغل من خالل إنشاء مركز تكوين متم jrبكلمنطقة سياحية ،وفقا ملنهجية تشاركية بrن القطاعrن العام والخاص.
 تحسrن جودة الخدمات السياحية والتأهيل امل dæخاصة مع إدخال إصالحات جديدةلتصنيف املنشآت السياحية ،وتنفيذ القانون الجديد املتعلق باملرشدين السياحيrن
ووكاالت ٔالاسفار.
 دعم التنمية والقدرة التنافسية للمؤسسات السياحة الصغBrة واملتوسطة من خاللوضع جهاز مندمج لدعم وتوجيه هذﻩ املؤسسات.

@@òîÈîjİÛa@…‰aì½aë@ò÷îjÜÛ@Þëû½aë@âa†n½a@Ji†nÛa@ZbrÛbq
إن الحكومة عازمة عى إرساء أسس التنمية املستدامة والحفاظ عى البيئة وال½Bوات
الطبيعية حيث ستعمل وذلك من خالل:
 التفعيل املؤسساتي والقانوني والاجرائي للميثاق الوط¼ dللبيئة والتنمية املستدامة؛ إدماج البعد البي dõوالاستدامة *ي مختلف السياسات العمومية والاسBCاتيجياتالقطاعية و*ي الBOامج التعاقدية واملشاريع الاستثمارية ودفاتر التحمالت؛
 وضع آليات لليقظة والوقاية ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية ،ومحاربةً
التصحر ،فضال عن برامج حماية املجال الجبي والغابوي والساحي والبحري.
ومن أجل ضمان حق العيش *ي بيئة سليمة وصحية ،ستمنح الحكومة عناية خاصة
لتنفيذ وتعميم برامج التطه Brالسائل والصلب ،ومقاومة تلوث الهواء.
وستعمل الحكومة كذلك عى تدعيم ٔالامن الغذائي ع BOالرفع من مستوى ٕالانتاج وتحسrن
مردودية املحاصيل ؤالامن الطاي وذلك بخفض نسبة التبعية الطاقية ومواصلة التحكم *ي
الطلب وتقوية قدرات ٕالانتاج والتخزين خاصة *ي مجال الطاقات البديلة .أما بالنسبة لتوفBr
ٔالامن املائي فإن اهتمامنا سينكب عى الرفع من قدرات التعبئة وتحلية املاء ٔالاجاج وإعادة
استعمال املياﻩ العادمة بعد تنقيMwا.
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نھج سياسة بيئية متكاملة و مندمجة :

من أجل مواجهة املشاكل البيئية ستعمل الحكومة عى نهج سياسة بيئية متكاملة
ومندمجة ·Mدف إZى تحقيق إصالحات جذرية لبلوغ تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية.
وترتكز هذﻩ ٕالاصالحات عى إعطاء دفعة قوية ألوراش التأهيل البي dõمن خالل مقاربة
اجتماعية ومجالية وتشاركية تكرس التضامن بrن الفئات ؤالاجيال والجهات ،وتس²ى إZى تحسrن
إطار وظروف عيش املواطنrن ،مما يضمن كرامMwم وحقهم *ي الصحة والرفاهية,
وبالتاZي ستس²ى الحكومة إZى تعميم وتسريع وتBrة مشاريع إعادة استعمال املياﻩ العادمة
والتطه Brالسائل ،وكذا الحد من كل أشكال التلوث خاصة منه الصناsي ،واملحافظة عى التنوع
البيولوÓي ؤالاوساط الطبيعية وذلك من خالل ٔالاخذ بعrن الاعتبار البعد البي* dõي السياسات
والاسBCاتيجيات واملخططات الاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان ظروف مؤهلة للتنمية
املستدامة.
ومن جهة أخرى ،ستعتمد السياسة البيئية عى رؤية اسBCاتيجية مندمجة تستند،
بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ،عى تحقيق تنمية مستدامة و*ي صل÷Mا الرهانات البيئية،
باعتبارها قوام النمو ٔالاخضر والاقتصاد الجديد ،بما يفتحه من آفاق واسعة ،النبثاق أنشطة
مبتكرة واعدة بتحقيق الرفاهية ومناصب شغل جديدة ،مع الحد من املخاطر البيئية والتدبBr
املستدام للموارد الطبيعية.
كما ستعمل الحكومة عى تفعيل املبادئ والتوجهات ال dجاء MKا امليثاق الوط¼ dللبيئة
والتنمية املستدامة ،حيث ستجعل من مبدأ الوقاية والاحتياط واملسؤولية املشBCكة والاندماج
أساسا ملواجهة أي تحد MÎدد املنظومة البيئية ببالدنا .ويعت* BOي هذا الصدد املجال القانوني ورشا
كبBrا ستعمل عليه الحكومة من خالل تفعيل الBCسانة القانونية عى أرض الواقع انطالقا من
مبدأ الحكامة الجيدة *ي تدب Brاملسألة البيئية ،وكذا بإعداد قانون إطار للبيئة والتنمية املستدامة
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كمرجع للسياسات العمومية ،أو ملء الخصاص القانوني لبعض املجاالت البيئية ،وÁي مبادئ
أقرها امليثاق كمشروع مجتم²ي انخرطت *ي بناء أرضيته كل فئات املجتمع املغربي.
المحافظة والتدبير المستدام للموارد الغابوية :

وبالنظر ملا يتوفر عليه املغرب من ثروة غابوية غنية ومتنوعة ،تلعب أدوارا بيئية
واجتماعية واقتصادية ذات أهمية قصوى لتحقيق التنمية املستدامة لبلدنا ،فإن الBOنامج
الحكومي MÎدف إZى دعم نجاعة وتأث BrالاسBCاتيجية الوطنية املتعلقة باملحافظة والتدب Brاملستدام
للموارد الغابوية وذلك من خالل:
 تنمية املجال الغابوي واملناطق املجاورة له ،ع BOدعم تنظيم ذوي الحقوق واملستفيدين*ي إطار جمعيات وتعاونيات مع تطوير عالقات وروابط معها حول مشاريع تشاورية
متفاوض ومتعاقد علMا ،تمكن من جعل هذﻩ التنظيمات مقاوالت صغرى كشركاء
حقيقيrن للدولة وفاعلrن *ي التنمية املحلية والجهوية .وMÎم هذا املحور بطريقة
مباشرة ،نصف الساكنة القروية ،أي ما يفوق  7ماليrن نسمة.
 إMvاء تحديد وتحفيظ امللك الغابوي ،لضمان حق الانتفاع العقالني من جهة ،واحBCامامللكية الخاصة وامللك الغابوي من جهة أخرى ،وذلك كشرط أوZي ملراجعة القانون
الغابوي .و*ي هذا ٕالاطار ،وبتنسيق مع مختلف الفاعلrن ،سيتم تحفيظ ما يفوق 7
مليون هكتار بما *ي ذلك املساحات املحددة إداريا واملصادق عى تحديدها إZى حد ٓالان
وال dتبلغ  3,7مليون هكتار.
 تخليف وتجديد أو تشج BrحواZي  50.000هكتار *ي السنة مع إعادة تأهيل املجال عBOإعطاء ٔالاولوية لألصناف الطبيعية املحلية )العرعار ،البلوط الفلي¼ٔ ،dالارز ؤالاركان(
ودعم البحث الغابوي ومقاربة الجودة.
 حماية ٔالاحواض املائية ومحاربة انجراف الBCبة وتوحل السدود ،بتوافق مع السياسةالوطنية للماء ،والM· dدف إZى التدب Brالحمائي للBCبة واملياﻩ *ي عالية ٔالاحواض ،وحماية
حقينة السدود من التوحل ،وذلك ع BOبرنامج للتدخل MÎم  18حوض مائي ذو أولوية
وبوتBrة سنوية تصل إZى حواZي  25.000هكتار.
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 إعادة تأهيل النظم البيئية وحماية املجاالت الطبيعية وتنمية ٔالاصناف الحيوانية املهددةباالنقراض وكذا تثمrن هذﻩ املوارد :أهداف متكاملة يتم تحقيقها ع BOتفعيل القوانrن
املتعلقة باملحميات وباالتجار *ي ٔالاصناف الحيوانية والنباتية املهددة باالنقراض.
 ولتحقيق هذﻩ ٔالاهداف ،عى مساحة  2,5مليون هكتار ،ترتكز املنهجية املتبعة عى(1) :إعادة التوازن الطبي²ي ل  154موقعا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية (2) ،ت Ãøوتجهjr
املجاالت (3) ،وتثمي©Mا لجعلها نواة للتنمية املحلية ع BOتطوير وتنويع املنتوجات
السياحية كالسياحة البيئية .كما تلعب هذﻩ الفضاءات دورا أساسيا *ي الBCبية البيئية.
 ونظرا لألهمية البالغة لصنف ٔالارز ستواصل ٕالاجراءات الالزمة لجعل مجموع غابة ٔالارزباألطلس املتوسط ،محمية للمحيط الحيوي ،وتصنيفها كBCاث لإلنسانية.
 تثمrن املنتوجات الغابوية وإنشاء سالسل إنتاج متكاملة ع BOتأط Brوتأهيل تعاونيات ذويالحقوق ،الdeùء الذي سيمكن من خلق قيمة مضافة تحسن من مداخيل الساكنة
املجاورة للغابات .ومن بrن املنتوجات املعنية ،نذكر عى سبيل املثال ٔالاعشاب العطرية
والطبية والفطريات ؤالاركان.
 إنشاء وتنمية ٔالاحزمة الخضراء والغابات الحضرية واملحيطة بالحواضر كمجاالت للBCفيهلفائدة العموم عM· BOيئة هذﻩ الفضاءات *ي إطار تدب Brتشاركي بrن مختلف الفاعلrن
املعنيrن.
ترشيد استعمال الماء و مواصلة تعبئة الموارد المائية :

فيما يتعلق بقطاع املاء ،فإن الحكومة ستعمل عى استباق ومواجهة مخاطر الاختالل بrن
الطلب املjCايد عى املاء والعرض الذي يزداد تعقيدا وكلفة ،وذلك من خالل اعتماد سياسة
مائية فعالة تعتمد املزاوجة بrن مقاربة التحكم *ي الطلب عى املاء وترشيد استعماله واملحافظة
عليه ،ومقاربة تدعيم العرض من املاء وتنويع مصادرﻩ خاصة من املوارد املائية غ Brالتقليدية ،مع
الحرص الشديد عى إشراك الفاعلrن بالقطاع للتحسيس والتعبئة عى املحافظة عى املوارد
املائية وحمايMwا من التلوث .ولبلورة هذﻩ السياسة ستعمل الحكومة عى مواصلة الجهود من
أجل إعادة تنظيم القطاع *ي أفق إرساء تدب Brمندمج وتشاركي وتحصrن املكتسبات من خالل
العمل عى رفع مردودية املياﻩ املعبأة وصيانة املنشآت املائية وتجهjrات إنتاج وتوزيع املاء
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الشروب والتنسيق مع الفاعلrن املعنيrن من أجل تدارك العجز الحاصل *ي تجه jrوتحديث
املدارات السقوية.
كما ستعمل الحكومة عى تفعيل املجلس ٔالاعى للماء و تسريع انجاز املخطط الوط¼ dللماء
والشروع *ي تطبيقه وحماية املوارد املائية مع العمل عى الاستغالل العقالني واملنظم للمياﻩ
الجوفية ،ورفع وتBrة تعبئة املياﻩ غ Brالعادية من خالل تحلية مياﻩ البحار واملياﻩ ٔالاجاجة وإعادة
استعمال املياﻩ العادمة .كما لن تغفل الحكومة حماية املناطق املهددة بالفيضانات وتعميم
الjCويد باملاء الشروب وخاصة بالعالم القروي و املدارات الشبه حضرية.
كما ستعمل الحكومة عى مواصلة تفعيل الاسBCاتيجية الوطنية للماء من خالل:
_ مواصلة تدب Brالطلب عى املاء وترشيد استعماله و تطوير مردودية الشبكات املائية،
_ مواصلة تعبئة املوارد املائية لتلبية الحاجيات من املاء الشروب والصناsي للتجمعات
السكنية ،والري ،واملساهمة *ي الوقاية من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا التغذية
الاصطناعية للفرشات املائية،
_ الوقاية من الفيضانات بتنسيق مع جميع املتدخلrن *ي هذا امليدان.
_ مواصلة تطوير وتحديث ٔالارصاد الجوية الوطنية لتمكي©Mا من أداء دورها ٔالاسا* defي
مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماsي للقطاعات املستعملة لخدما·Mا،
_ املحافظة عى املوارد املائية واملجال الطبي²ي من التلوث والاستjkاف من أجل ضمان
تنمية مستدامة.
ومن شأن هذﻩ املشاريع تحسrن نسبة الولوج إZى املاء وضمان توزيع عادل للموارد املائية
للسكان ومختلف القطاعات الاقتصادية.
تقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر إنتاجھا وتخفيض كلفتھا وتحسين النجاعة الطاقية:

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة فستعمل الحكومة عى تقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر
إنتاجها وتخفيض كلفMwا وتحسrن النجاعة الطاقية.
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و*ي هذا ٕالاطار ستعمل الحكومة عى تقوية قدرات إنتاج الكهرباء بوضع مشاريع لسد
الحاجيات املjCايدة عى الكهرباء وعى تفعيل جمع ٔالانشطة املوكولة إZى املكتب الوط¼ dللكهرباء
واملكتب الوط¼ dللماء الصالح للشرب باعتبارها مرحلة أولية *ي مسلسل إعادة تنظيم أنشطة
إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء واملاء الصالح للشرب وذلك من أجل الاستجابة لضرورة
ضمان استمرار املرفق العام املتعلق MKاتrن املادتrن وضمان تزويد بالدنا MKما *ي أحسن الظروف
جودة وكلفة.
وستعطي الحكومة أهمية خاصة إZى وضع نظام تعريفي للكهرباء يتالءم والحاجيات
وخصوصيات النمو الاقتصادي الوط¼ dلبالدنا ويمكن إنشاء بنيات تعريفية تحفjrية الستعمال
أمثل للكهرباء باإلضافة إZى توجيه الدعم الحكومي إZى املسMwلكrن ذوي الدخل املحدود.
وعالوة عى ذلك ،توZى الحكومة أهمية خاصة لتعبئة ٕالامكانات الوطنية من الطاقات
املتجددة من خالل تنفيذ الBOنامجrن املندمجrن للطاقة الريحية والشمسية وتنمية استعماالت
الطاقة الشمسية *ي القطاع السك¼ dعى نطاق واسع للتحكم *ي اسMwالك الطاقة .كما أن
الاندماج الطاي الجهوي ،وال سيما من خالل تطوير مشاريع تصدير الكهرباء من أصل متجدد
سيشكل أحد الانشغاالت الهامة للحكومة.
وستعمل الحكومة كذلك عى جعل معهد البحث *ي مجال الطاقة الشمسية والطاقات
الجديدة ،أداة حقيقية ملواكبة الشركات والجامعات من أجل إنشاء حرف جديدة ذات قيمة
مضافة كبBrة.
ولتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات املتجددة من طرف الخواص ،ستجعل
الحكومة من بrن أهدافها تطوير تقنrن قطاع الكهرباء.
وتبقى ترجمة هذﻩ ٔالاهداف إZى مشاريع مرتبطة ارتباطا وثيقا باستكمال وضع ٕالاطار
التشري²ي والتنظيم dللكهرباء والطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية والسالمة ؤالامن النووي
وٕالاشعاsي.
ومن أجل تغطية حاجيات البالد من املواد البBCولية ،فستعمل الحكومة عى الخصوص
تقوية قدرات تخزين واستقبال املواد البBCولية السائلة وغاز البوتان وكذا قدرات تكرير النفط.
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ومن جهة أخرى ،فإن إدخال الغاز الطبي²ي إZى املغرب يمثل بالنسبة للحكومة خيارا
اسBCاتيجيا واقتصاديا من الدرجة ٔالاوZى سيمكن من خفض كلفة الطاقة وخصوصا عن طريق
استعمال تكنولوجيا تنافسية جدا فيما يخص الاستثمارات والكفاءة التكنولوجية .وسيتم ذلك
*ي إطار مدونة الغاز ومخطط للتنمية الغازية الذي MÎدف إZى إنجاز البنيات ٔالاساسية الالزمة وإZى
تطوير التوزيع عى مستوى املناطق املحتملة وكذا تشجيع استعمال الغاز الطبي²ي.
ترسيخ مكانة المغرب كرائد في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته:

أما فيما يخص التنمية املعدنية ،فتعjCم الحكومة دعم ٕالاسBCاتيجية املعدنية الجديدة
MKدف الارتقاء بأداء القطاع *ي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبالد ،يرتكز عى:
 ترسيخ مكانة املغرب كرائد *ي السوق العاملية للفوسفاط ومشتقاته بفضلاملشاريع التنموية املسطرة عى املدى القص Brواملتوسط والبعيد والدينامية
الجديدة ال dيعرفها قطاع الفوسفاط وال dسيتم دعمها من خالل مشاريع
استثمارية مهمة عى مستوى الاستغالل املنجم dوالصناعة التحويلية ،لجعل
املغرب مركزا دوليا للصناعة الفوسفاطية ويعزز تموقع املغرب عى املستوى
العالم dفيما يتعلق باألسمدة.
 تفعيل البحث والتنقيب املعدني والبBCوZي نظرا لكون القطاع املعدني ،عداالفوسفاط ،يواجه عدة تحديات وبالخصوص استكشاف مكامن جديدة.
 تنمية التقييم والتحويل املحي للمواد املعدنية. إخراج القانون الجديد املتعلق باملناجم وتعديل النظام ٔالاسا defملستخدمياملقاوالت املنجمية وإعادة هيكلة الاستغالل املنجم dالتقليدي وكذا تعزيز ٕالانعاش
املنجم.d
ونظرا ألهمية وحساسية هذا القطاع بالنسبة للسالمة والوقاية من املخاطر ،فسيتم بذل
الجهود من أجل متابعة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ال dتحكم ٔالانشطة املذكورة
وكذا تعزيز قدرات ٕالادارة *ي مجال املراقبة.

@@
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@ôŠÌ–Ûa@ püëbÔ½a@ áÇ…ë@ %ßbšnÛaë@ ïÇbànuüa@ …b–nÓüa@ Šíìİm@ ZbÈia‰
@@@òİ,ìn½aë
أما *ي مجال تطوير الاقتصاد الاجتماي والتضام ،فستعمل الحكومة عى تحسrن
الحكامة وٕالاطار املؤسساتي والقانوني لالقتصاد الاجتماsي ،وذلك بتبسيط إنشاء التعاونيات
وتثمrن منتجا·Mا والعمل عى إيجاد آليات جديدة لتمويل مبادرات الاقتصاد الاجتماsي *ي إطار
التمويل التضام¼ .dكما ستعمل الحكومة عى دعم قدرات مؤسسات الاقتصاد الاجتماsي ،من
خالل تسهيل ولوج التعاونيات للصفقات العمومية ،وتحسrن ولوج مؤسسات الاقتصاد
الاجتماsي للتغطية الصحية ،ومواكبة هذﻩ املؤسسات وخاصة التعاونيات حديثة النشأة بالتأطBr
والتكوين وتوسيع املنتوج التضام¼ dع BOمجموع الBCاب الوط¼ dودعم ولوجه لألسواق الدولية.
وفيما يخص دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة فإن السياسة ال dتقBCحها الحكومة
تعتمد عى وضع نظام جبائي تحفjrي مبسط ومؤسس عى نسبة ضريبية مالئمة وكذا إيجاد
صيغ وآليات جديدة لتمويل مشاريع املقاوالت املتوسطة والصغرى وتشجيعها لتؤدي دورها *ي
دمج القطاع غ Brاملنظم .كما تس²ى الحكومة إZى جعل هاته املقاوالت ،وخاصة املقاوالت الصغBrة
جدا ،تستفيد من وضع قانون خاص ب"املقاول الاجتماsي" ومن تطوير منتوجات بنكية مالئمة
كرأسمال املخاطر ومن سندات الطلب العمومية ،باإلضافة إZى وضع آليات لالستفادة من
الصفقات العمومية.
وسيتم تعزيز الدور املنوط باملؤسسات الوطنية ال dتتوíى ال©Mوض باملقاولة الصغرى
واملتوسطة وذلك من خالل إمدادها باإلمكانيات الالزمة ملواكبة هذﻩ املقاوالت عى نطاق أوسع
جهويا وقطاعيا.
وستعمل الحكومة عى تعزيز فرص التمويل املتاحة للشركات الصغرى واملتوسطة ع BOتب¼d
آليات جديدة *ي إطار النظام الوط¼ dللضمان لفائد·Mا ،وتقوية دور رأسمال املخاطرة *ي تمويل
هذﻩ املقاوالت و كذا دعم املقاوالت الصغBrة جدا من خالل إنشاء آلية ضمان موجهة لهذﻩ الفئة
·Mدف إZى تسهيل حصولها عى التمويالت البنكية املتعلقة باإلنشاء والتطوير والاستغالل .وMKذا
سوف تستجيب هذﻩ ٓالالية للمتطلبات التمويلية لهذﻩ الشريحة من املقاوالت.
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@òß‹ýÛa@ òíŠ’jÛa@ …‰aì½a@ Ýîçdmë@ ÙînuìÜÛaë@ òînznÛa@ pbîäjÛa@ JÏìm@ ZbßbO
@@…b–nÓüa@òîÏbäm@´znÛ
مواصلة انجاز األوراش الكبرى و تطوير البنيات التحتية و اللوﺟستيكية:

إيمانا من الحكومة بالدور الهام الذي تلعبه البنيات التحتية *ي توف Brشروط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية باإلضافة إZى مساهمة ٔالاوراش الكBOى *ي إنعاش الشغل  ،فإMvا ستعمل
عى مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير هذﻩ البنيات ،مع الحفاظ عى السياسة ٕالارادية
للدولة فيما يخص الاستثمار *ي البنية التحتية للنقل ،وفق مقاربة تستحضر ضرورة التكامل بrن
مختلف أنماط النقل وتعتمد التخطيط والتدقيق ألهداف الBOامج الخاصة ومصادر تمويلها بما
يضمن كفايMwا وديمومMwا والفعالية *ي تjkيلها وضمان تقييمها وتعزز التنسيق بrن القطاعات
الحكومية من أجل ترشيد النفقات وتحقيق مستوى الخدمات املطلوبة.
عى مستوى البنيات التحتية للنقل الطري ،تعjCم الحكومة إرساء سياسة طرقية ترمي إZى
إنقاذ الرصيد الوط¼ dالطري وتطوير الطرق املصنفة وإصالح وإعادة بناء القناطر املتقادمة .كما
تعjCم الحكومة القيام بدراسة تحليلية ألثر الBOنامجrن ٔالاول والثاني لفك العزلة عن ساكنة
العالم القروي ووضع تركيبة برنامج ثالث MÎدف إZى توسعة عملية فك العزلة.
وتعjCم الحكومة أيضا تسريع وتBrة إنجاز الطرق القروية ،كما تعjCم استكمال مشاريع
توسيع الشبكة الوطنية من الطرق والطرق السريعة ع BOفتح  600كلم من الطرق السريعة لبلوغ
شبكة طولها  1300كلم السيما بعد إتمام أشغال مقاطع تازة -الحسيمة ،ووجدة -الناظور سنة
.2015
و*ي مجال الطرق السيارة ستعمل الحكومة عى إMvاء املشاريع ال dتوجد *ي طور ٕالانجاز *ي
ٓالاجال املحددة ،واملتعلقة بالرفع من الطاقة الاستيعابية ملقطع الرباط -البيضاء سنة ،2012
برشيد -ب¼ dمالل والطريق السيار املداري ملدينة الرباط سنة  2014والانMwاء ،قبل متم 2015
من أشغال مقاطع الطرق السيارة املدرجة *ي إطار الBOنامج التكميي للمخطط املديري ٔالاول
للطرق السيارة )الجديدة -آسفي ،تيط مليل -برشيد (.
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كما ستعمل الحكومة عى اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية إلشكالية النقل الطري
باملغرب ومراجعة منظومة النقل من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية وتجديد حظBrة
النقل الطري ومراجعة نظام الرخص *ي اتجاﻩ ضمان الفعالية والحرفية والعدالة والشفافية.
كما ستعمل الحكومة عى بلورة سياسة فاعلة ملعالجة ظاهرة حوادث الس Brوتحسrن السالمة
الطرقية.
و*ي مجال السكك الحديدية والنقل السككي ستعمل الحكومة عى توطيد دخول القطاع
السككي املغربي عصر السرعة الفائقة بمواصلة الجهود الرامية إZى تحسrن الشبكة السككية
الحالية وتأهيل محطات القطارات وتحسrن مستوى الخدمات وإنشاء محطات للخدمات
اللوجستيكية السككية .ومواصلة إنجاز الشطر ٔالاول للقطار الفائق السرعة الرابط بrن طنجة
والدار البيضاء ،وٕالاعداد للمراحل املوالية من إنجاز املخطط املديري لخطوط القطار فائق
السرعة كاملقطع الثاني منه والذي سBrبط بrن البيضاء ومراكش.
و*ي مجال املوانئ والنقل البحري ،تعjCم الحكومة مواصلة ٕالاصالح املؤسساتي للقطاع
وتكريس املكانة البحرية للمغرب من خالل إطالق املخطط املديري املينائي الجديد والذي يشكل
إطارا مستقبليا شامال ومندمجا لتطوير منسجم ملوانئ اململكة ومرجعا مشBCكا ومتبادال من طرف
ٔالاطراف املعنية بالقطاع املينائي وبدء استغالل ميناء طنجة املتوسط الثاني *ي سنة  .2015كما
سيتم إطالق برنامج استعجاZي لحماية امللك البحري واتخاذ ٕالاجراءات الضرورية إلصالح النقل
البحري وتنمية ٔالاسطول الوط¼ dوتسهيل عملية عبور املغاربة املقيمrن بالخارج .كما سيتم تعزيز
دور ميناء طنجة املتوسط كميناء محوري *ي التجارة الدولية البحرية.
و*ي مجال املطارات والنقل الجوي ،تعjCم الحكومة وضع اسBCاتيجية جديدة لتطوير بنيات
النقل الجوي تتوíى استباق والتجاوب حاجيات رؤية  2020للسياحة وتثمrن مكاسب تحرير
النقل الجوي وتموقع مطار الدار البيضاء كقاعدة وقطب إقليم* dي مجال املالحة الجوية ،وإنجاز
برنامج إلصالح وضعية املكتب الوط¼ dللمطارات وتطوير آليات التدب Brو التقنrن وتكريس الحكامة
الجيدة MKدف الرفع من فعالية و جودة الخدمات وإعادة تأهيل شركة الخطوط امللكية املغربية
الستعادة تنافسيMwا.
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و*ي مجال البناء ؤالاشغال العمومية ،ستتخذ ٕالاجراءات التنظيمية واملراجعات القانونية
الضرورية لضمان عصرنة وشفافية تدب Brالصفقات العمومية وتنظيم وتطوير القطاع وتأهيل
الفاعلrن داخله وإعداد منظومة متطورة فيما يتعلق بتأهيل وتصنيف الشركات الوطنية ومكاتب
الدراسات بما يضمن تطويرها لتكون أك½ Bتنافسية و تمكن من تحقيق الجودة العالية *ي انجاز
املشاريع و الخدمات.
وسعيا م©Mا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوط¼ ،dستسهر الحكومة ،بشراكة وثيقة مع القطاع
الخاص و*ي إطار التكامل بrن جميع الفاعلrن ،عى التفعيل ٔالامثل لالسBCاتيجية الوطنية لتطوير
التنافسية اللوجستيكية من خالل ٕالارساء الفعي للوكالة املغربية لتنمية ٔالانشطة اللوجستيكية
وبدء نشاطها خالل سنة .2012
كما ستعمل عى تسريع وتBrة إنجاز الشطر ٔالاول من املخطط الوط¼ dللمناطق
اللوجستيكية وتأهيل وإنجاز بنيات تحتية جديدة لتحسrن ربط مختلف املناطق اللوجستيكية
بشبكات النقل وم©Mا الطريق الساحي الذي سBrبط ميناء الدار البيضاء ومنطقة زناتة.

تنمية التكوين المھـنـي لمواكبة متطلبات االستراتيجيات القطاعية واألوراش الكبرى:

ومواكبة ملتطلبات الاسBCاتيجيات القطاعية ؤالاوراش الهيكلية الكBOى ،ستعمل الحكومة
عى إعداد اسBCاتيجية مندمجة لتنمية التكوين امل MKدف التوفر عى نظام أك½ Bمرونة وتجذرا
*ي الوسط امل dæوقادرا عى الاستجابة لحاجيات النمو الاقتصادي والاجتماsي لبالدنا.
وستعالج هذﻩ الاسBCاتيجية مختلف الجوانب املرتبطة بالحكامة والجوانب التنظيمية
واملؤسساتية والبيداغوجية وطرق تنظيم وتدب Brمؤسسات التكوين امل dæومستوى استقالليMwا
وكذا انخراط املهنيrن *ي تفعيل التكوين امل ،dæعالوة عى مصادر ومساطر تمويل التكوين.
كما ستمكن هذﻩ ٕالاسBCاتيجية من إعداد مخططات للتكوين تراsي الحاجيات القطاعية
والجهوية واملحلية ،سيتم العمل عى إنجازها طبقا لعقود برامج ثالثية التوقيع يتم إبرامها بrن
الدولة والقطاعات املكونة وخاصة مكتب التكوين امل dæوإنعاش الشغل والقطاعات الوزارية
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كالفالحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والسك¼ ºوغBrها وكذا القطاع الخاص
والجمعيات املهنية والفرقاء الاقتصاديrن والاجتماعيrن ومنظمات املجتمع املدني.
وستحدد هذﻩ العقود الBOامج عى وجه الخصوص مسؤولية كل متدخل ،حيث ستتكفل
الفروع املهنية بتحديد حاجيا·Mا من الكفاءات خالل السنوات املقبلة ،ليتم عى ضو®Mا تكفل كل
قطاع أو هيئة مكونة ،كل حسب ميادين تخصصه ،بمسؤولية تكوين الكفاءات املطلوبة كما
ونوعا* ،ي حrن تتعهد الدولة بتجديد مساطر ومصادر تمويل مختلف الBOامج وآجال انجازها
ووضع آليات للتتبع واملراقبة ،مع اعتماد آليات للتخطيط والتحيrن مرة كل سنتrن عى ٔالاقل
وكلما دعت الضرورة إZى ذلك ملسايرة املتطلبات املتجددة.
و سBrكز عمل الحكومة بالخصوص عى بعض املحاور ال dسيتم العمل عى بلور·Mا لتنمية
هذا القطاع الحيوي ،نخص بالذكر م©Mا:
 _1تدعيم بنيات الاستقبال بالنظام بما يستجيب للطلبات املjCايدة عى التكوين سواء من
طرف الشباب أو من طرف القطاعات الاقتصادية من أجل تكوين حواZي مليون شابة وشاب
بمؤسسات التكوين امل dæالعمومية والخاصة خالل الفBCة 2016._2012
 _2ترسيخ الوسط امل dæكفضاء للتكوين واكتساب املهارات ،وتطوير وتنمية التكوين
بالتمرس امل dæوالتكوين بالتدرج امل.dæ
 _3تعزيز الدور الاجتماsي للتكوين امل dæمن خالل دعم مساهمته *ي املشروع الوط¼ dالهام
واملتمثل *ي املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،كمشروع يجعل من العنصر البشري محور العمل
الاجتماsي وMÎدف إZى محاربة الفقر والهشاشة وٕالاقصاء الاجتماsي.
 _4تأهيل وتحف jrالتكوين امل dæالخاص لجعله *ي مستوى املساهمة ،وبشكل أك½ Bفعالية،
*ي الجهود املبذولة لتنمية منظومة التكوين بالعمل عى توف Brالشروط الكفيلة بتطويرﻩ.
 -5وبالنظر إZى املكانة املتمjrة ال dيحتلها التكوين أثناء العمل كأداة ناجعة لتطوير مؤهالت
وكفاءات املأجورين وتيس BrترقيMwم املهنية والحفاظ عى مناصب الشغل والرفع من القدرات
التنافسية للمقاولة ،فإن برنامج عمل الحكومة سينصب بالخصوص عى استصدار ٕالاطار
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القانوني الذي ينظم هذا النوع من التكوين لتدعيم املجهودات ال dبذلMwا بالدنا *ي هذا املجال
خالل السنوات ٔالاخBrة.
 _6تحسrن جودة التكوين ،وتوسيع اعتماد املقاربة حسب الكفاءات *ي إعداد مناهج
وبرامج التكوين وتقويم التعلمات؛
 _7إرساء قواعد الحكامة الجيدة لنظام التكوين امل .dæوإعادة هيكلة ٔالاجهزة املشرفة عى
التكوين لتتالءم وخصوصيات الجهوية املتقدمة ال dسنعمل عى ترسيخها وتعزيزها مستقبال.
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رابعا:
تطوير وتفعيل البرامج االجتماعية بما يضمن
الولوج العادل إلى الخدمات األساسية خصوصا
التعليم والصحة والسكن ،ويكرس التضامن
وتكافؤ الفرص بين األفراد والفئات واألجيال
والجھات
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رابعا:
تطوير وتفعيل البرامج االجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات
األساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن ،ويكرس التضامن وتكافؤ
الفرص بين األفراد والفئات واألجيال والجھات
<<
يمثل تحقيق التماسك الاجتماsي والتنمية البشرية وتقليص الفوارق أولوية كBOى *ي
الBOنامج الاجتماsي للحكومة من خالل تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير
الاستفادة وتيس Brالولوج إلMا واسMwداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات ·Mدف إZى إدماج
ٔالافراد والفئات والجهات *ي الدورة التنموية الوطنية.
وسيتفاعل الBOنامج الحكومي *ي شقه الاجتماsي مع تصور امليثاق الاجتماsي الذي وضعه
املجلس الاقتصادي والاجتماsي ،والذي يؤكد من جهة عى الحقوق ٔالاساسية الكفيلة بحماية
الكرامة ٕالانسانية ومبادئ الديموقراطية الاجتماعية ،كما ينص علMا الدستور ،ومن جهة أخرى
عى ضرورة إيجاد قواعد يحBCمها الجميع من أجل تحصrن تلك الحقوق .وستأخذ الحكومة بعrن
الاعتبار التوصيات ال dسيخلص إلMا املجلس ،خاصة وأMvا ثمرة حوار وط¼ dواسع شاركت فيه
مختلف الفعاليات ،والقوى الحية.
وMKذا الخصوص تعت BOالحكومة أن الاهتمام بالتعليم والتكوين ٔالاسا defوالتكوين املستمر
والBCبية غ Brالنظامية ومحاربة ٔالامية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي
واملناطق الجبلية هو استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية باإلضافة إZى كونه يستجيب النتظارات
اجتماعية ملحة.
إعادة الثقة في المدرسة العمومية :

فبخصوص التعليم سBCكز مجهودات الحكومة عى قضايا الحكامة وجودة النظام
التعليم dواستعادة وظيفته الBCبوية والاهتمام بوضعية ٔالاطر الBCبوية *ي إطار منهجية تعاقدية
واضحة تضع املتعلم *ي صلب العملية الBCبوية ،وتحدد نتائج دقيقة قائمة عى تمكrن مختلف
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الفاعلrن من الصالحيات الالزمة لإلنجاز وتوفٕ Brالامكانيات املتاحة لهم والصرامة *ي ربط
املسؤولية باملحاسبة.
وباعتبار املجلس ٔالاعى للBCبية والتكوين والبحث العلم dفضاء ديمقراطيا يزاوج بrن
التمثيلية والتخصص ويبدي رأيه *ي السياسات العمومية ،والقضايا الوطنية الM· dم التعليم
والتكوين والبحث العلم dويسهم *ي تقويم السياسات والBOامج العمومية *ي هذﻩ امليادين فان
الحكومة تلjCم بالتفعيل ٔالامثل والسريع لهذﻩ املؤسسة الدستورية قصد تمكي©Mا من مباشرة
مهامها *ي أقرب ٓالاجال املمكنة ،بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية املكلفة بالBCبية
والتكوين والبحث العلم.d
كما ستعمل الحكومة عى إعادة الثقة *ي املدرسة العمومية وإطالق مدرسة التم jrبتفعيل
الالمركزية وترسيخ التعاقد *ي املؤسسات التعليمية من خالل مشاريع قابلة للتقويم وربط توفBr
ٕالامكانات بمستوى ٕالانجاز وتوسيع هامش حرية التدب BrالBCبوي واملاZي للمؤسسات التعليمية
وربط املسؤولية باملحاسبة.
ولهذا الغرض ترتكز السياسة الحكومية *ي مجال التعليم عى املحاور ٓالاتية:
@@NðìiXÛa@âbÄäÛbi@âbànçüa@kÜ•@¿@òîàîÜÈnÛa@ò,û½a@ÝÈu@ M@c
ستعمل الحكومة عى منح املؤسسة التعليمية سلطة فعلية *ي القرار واستقاللية فاعلة *ي
التدب Brوستوفر لها الوسائل الضرورية واملؤهالت املناسبة لالضطالع بمهامها وأدوارها الBCبوية،
مما سيجعل ٔالاطر الBCبوية وٕالادارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة اتجاﻩ النتائج
املحصل علMا.
ومن أجل بلوغ هذا املبتûى سيقوم هذا ٕالاصالح عى خمسة مبادئ *ي إطار الالمركزية
الBCبوية:
 .1الاستقاللية *ي التدب Brوهو عامل أساس للتعزيز الفعي للقدرة عى اتخاذ املبادرات
والقرارات املتصلة بامليادين الBCبوية واملالية وٕالادارية مع التjkيل املتدرج لذلك.
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 .2التقييم املنتظم ملنتوج وأداء املؤسسات التعليمية ملواكبة مبدأ الالمركزية وربط
املسؤولية باملحاسبة بما يسمح بقياس النتائج وٕالانجازات ،ويساعد عى قيادة
النظام الBCبوي.
 .3الانفتاح املؤسساتي بما يمكن املؤسسة التعليمية من تقوية عالقا·Mا مع محيطها
الBCبوي وٕالاداري واملجتم²ي؛
 .4دعم القدرات التدبBrية للمؤسسة ،بالنظر لألدوار املتعددة املسندة إلدار·Mا؛
 .5وضع كل مؤسسة لBOنامج تربوي ألجرأة ٔالاهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات
املحلية ،ويسهم *ي إحداث دينامية جديدة لالرتقاء بجودة التعليم،
 .6التصدي بحزم لظواهر مشينة انتشرت داخل املؤسسات ومحيطها كالعنف وتناول
املخدرات والتحرش الجن.deî
Ml
@

@@NòîiXÛa@ÊbİÓ@òßbØy

ستعمل الحكومة عى تعبئة الطاقات البشرية والوسائل املادية واستعمالها بشكل أمثل،
كما ستسهر عى تب¼ dحكامة تنب¼ dعى مبدأ التخطيط والBOمجة الدقيقة ،مع وضع أهداف
واضحة وجدولة ٕالانجازات ،وكذا تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة.
ولضمان نجاعة أفضل *ي تدب Brنظامنا الBCبوي ،سيتم توسيع صالحيات مختلف الوحدات
ٕالادارية الخارجية املكلفة بالBCبية والتكوين ،وتطوير قدرا·Mا التدبBrية وتنظيم العالقات معها عى
أساس تعاقدي ،بأهداف ·Mم املجاالت التالية:
 تعميم التمدرس؛ محاربة ظاهرتي الهدر املدر defوالتكرار؛ تأهيل املؤسسات التعليمية والبنيات التحتية ،والتجهjrات والوسائل الديداكتيكيةٔالاساسية؛
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 تطوير النموذج البيداغوÓي بما ينسجم ومطالب جودة التعلمات؛ تحسrن جودة خدمات املؤسسات التعليمية ،وذلك ع BOتحديد مؤشرات ·Mمبالخصوص مخططات املكتبات املدرسية والقاعات املتعددة الوسائط واملختBOات
العلمية والتكنولوجية ،والرياضة والصحة املدرسيتrن ،والدعم املدر defللتالميذ
الذين يعانون من الصعوبات ،وكذا أنشطة الحياة املدرسية ،والتكوين املستمر
وتدب Brاملؤسسات؛
 رفع مستوى التأط BrالBCبوي والقيم dللمؤسسات التعليمية.Mp
@

@@@Nbç‰aë…cë@òîäìÛa@ò,‰†½a@âbè¶@õbÔm‰üa

إن هدف املدرسة الجيدة للجميع يتطلب إعادة النظر *ي نوعية ومناهج ومقاربات
التعلمات و*ي املمارسات التعليمية ،و*ي أشكال التنظيم واشتغال املؤسسات التعليمية .ومن هذا
املنطلق ستعمل الحكومة عى تب¼ dنهج شامل يرتكز عى مجموعة عمليات مركزة عى املتعلم،
تشمل املحاور ٓالاتية:
 التتبع واملراجعة املنتظمة للمناهج من أجل تحسrن مالءمMwا وضمان الانسجام بrنمكونا·Mا باعتماد نتائج البحث والتجديد الBCبويrن ،مع استحضار البعد الجهوي
واملحي *ي تصريفها؛
 ترسيخ مبادئ ومقومات الBCبية عى منظومة القيم؛ تقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية ؤالاجنبية ،والعلوم والتكنولوجيات؛ تقييم منتظم وفعال للتعلمات وللمؤسسات التعليمية وللموارد البشرية؛ تحسrن طرق ومساطر ٕالاعالم والتوجيه؛ -تقوية التأط Brلفائدة املدرسrن وأطر ٕالادارة الBCبوية؛
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 إرساء نظام التكوين ٔالاساس الجديد للمدرسrن ووضع مخططات هادفة وناجعةللتكوين املستمر لفائد·Mم؛
 تعزيز ومضاعفة"برنامج تيس "Brوتوسيع قاعدة املستفيدين منه ،ودعم وتطويرخدمات الداخليات واملطاعم املدرسية؛
 الاهتمام بالطفولة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ دعم وتطوير برامج الBCبية غ Brالنظامية؛ مواصلة الاهتمام باألقسام التحضBrية للمدارس العليا وتأهيل املتعلمrن لولوجسوق الشغل من خالل الاعتناء بأقسام التق¼ dالعاZي؛
 إحداث شبكات مدرسية تضم ،حول كل ثانوية تأهيلية روافدها من ثانوياتإعدادية ومؤسسات ابتدائية تتيح استعماال مشBCكا وشامال للوسائل املادية
والبشرية؛
 تعزيز دور املدرسة *ي نشر قيم املواطنة ؤالاخالق وٓالاداب الحميدة وتقوية مكانةالBCبية والتأطٕ Brالاسالميrن والBCبية عى املساواة وحقوق ٕالانسان ،وثقافة ٕالانصاف
والتسامح ،ونبذ الكراهية والتطرف؛
 دعم دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ *ي املساهمة الفعالة *ي تدبBrاملؤسسة التعليمية والاهتمام MKا وبروادها؛
 تطوير التعليم العتيق ؤالاصيل وضمان حقوق العاملrن فيه *ي إطار شراكة فاعلةومشاريع مندمجة بrن وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية ووزارة الBCبية الوطنية.
 تثمrن دور القطاع الخصو deüوضمان جودته ع BOتطوير دفاتر التحمالتواستقالله بمواردﻩ البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجاال للتشغيل وضامنا
لحقوق العاملrن فيه.
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استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين واإلشعاع والبحث العلمي:
بخصوص التعليم العايMÎ ،دف الBOنامج الحكومي إZى بناء مجتمع املعرفة و تنمية اقتصاد
املعرفة من خالل استعادة ريادة الجامعة املغربية *ي التكوين وٕالاشعاع والبحث العلم dوتوفBr
الشروط الالزمة لجودته باالعتناء باألستاذ الباحث وضمان كرامة الطالب وتشجيع التكوين *ي
املجاالت املنفتحة أك½ Bعى سوق الشغل ع BOاملحار الخمسة التالية:
@òßìÄäß@ Šíìİm@ ÞýO@ åß@ pbÈßb¦a@ ï¯ŠO@ òîÜibÓ@ åß@ ÉÏŠÜÛ@ åíìØnÛa@ òßõýß M@c
@‰ìda@aˆç@Ýà’íë@ém…ìu@´¤ë@òîibÈîn,üa@énÓb@Éî,ìmë@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa
@@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a
 مراجعة وتحيrن الخريطة الجامعية باعتماد معاي Brتستجيب ،من جهة ،للjCايد املستمر
لعدد حامي شهادة الباكالوريا الذي يتوقع أن يصل إZى  673000طالب *ي أفق السنة
الجامعية  2016-2015أي بزيادة  %60مقارنة مع عدد الطلبة املسجلrن سنة – 2011
 ،2012ومن جهة أخرى ،الاستجابة للحاجيات امللحة من ٔالاطر العليا للمحيط الاجتماsي
والاقتصادي ،خصوصا *ي بعدها الجهوي؛
 تحسrن وتنويع العرض الBCبوي عى املستوى الكم dوالنوsي ،تماشيا مع الاختيارات
الاسBCاتيجية ؤالاوراش الهيكلية ،ومواصلة املسالك العلمية والتقنية ،وكذلك تنويع
التكوينات املمهننة باملؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب املفتوح ،وكذا دعم الكفاءات
بالتكوين املستمر والعمل عى تقنينه .وسMم هذا ٕالاجراء ،عى الخصوص ،توسيع
املؤسسات الحالية وبناء مؤسسات جديدة *ي املجاالت والتخصصات الواعدة إلنشاء
كليات للطب والصيدلة ،ومدارس عليا للهندسة والتكنولوجيا ،ومدارس عليا *ي القانون
وغBrها؛
 التقييم الشامل للتكوينات بغية تحسrن جودة التعليم العاZي ع BOإصالح سلك ٕالاجازة
عى الخصوص ،وذلك *ي اتجاﻩ دعم املؤهالت واملهارات الذاتية للطلبة ع BOتمكي©Mم من
اللغات والتواصل وتقنيات املعلوميات والتكنولوجيات الحديثة وإشباعهم بثقافة
املقاولة .كما سيتم إنشاء هيأة وطنية للتقييم وضمان الجودة ملنظمة التعليم العاZي
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وذلك *ي أفق السنة الجامعية ) . (2014 – 2013كما ستعمل الحكومة عى إنشاء مرصد
وط¼ dللمالءمة بrن التكوين وحاجيات املحيط الاقتصادي وامل* dæي أفق السنة الجامعية
).(2014 – 2013
 التدب Brالعقالني ملختلف مكونات قطاع التعليم العاZي ،وبالخصوص دعم تكوين ٔالاطر
والتعليم العاZي الخاص باعتبارﻩ شريكا *ي ال©Mوض بالتعليم العاZي والبحث التكنولوÓي
عامة.
Ml
@

@@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@ÞýO@åß@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@ÊbİÓ@Ji†m@òßbØy@´¤

 دعم استقاللية الجامعات *ي إطار تعاقدي ومتجدد بي©Mا وبrن الدولة ،مب¼ dعى ربط
املسؤولية باملحاسبة والتدب Brباألهداف والنتائج ،بغية تفعيل سياسة الالمركزية
والالتمركز؛
 العمل عى الرفع من نسبة التأط Brداخل املؤسسات الجامعية ومواكبة الحاجيات امللحة
واملستقبلية من ٔالاساتذة الباحثrن *ي ش ºمجاالت التكوين ،مع إيالء عناية خاصة
للتكوين بالبحث *ي مراكز الدراسات للدكتوراﻩ بالجامعات وإيجاد إطار محفز للطالب
خصوصا *ي التخصصات ذات ٔالاولية؛
 تحف jrالعنصر البشري الفاعل ٔالاسا* defي املنظومة خاصة ع BOمراجعة النظام ٔالاساdef
لألساتذة الباحثrن وتحسrن ظروف العمل *ي كل مرافق القطاع ،وإرساء آليات حوار
وشراكة فعالة مع املنظمات التمثيلية لألساتذة والطلبة وحماية الحريات النقابية
والثقافية وصيانة حرمة الفضاء الجام²ي.
 وضع نظام إعالمي مندمج يتيح إنشاء قاعدة بيانات املعطيات الالزمة التخاذ القرارات
الصائبة *ي التدب Brالعقالني والتقييم املناسب للمنظومة.
Mp
@

@òîàänÜÛ@ñŠbÓ@bèÜÈ¦@‰bØniüaë@ïuìÛìäØnÛaë@ïàÜÈÛa@szjÛa@òßìÄäß@Šíìİm

@@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@ÞýO@åß@ÙÛ‡ë@Lbã…ýjÛ@òîÇbànuüaë@òí…b–nÓüa
 إدماج بنيات البحث *ي إطار أقطاب متجانسة واستشراف امليادين العلمية والتكنولوجية
الواعدة مع تقوية وتحديث بنيا·Mا؛
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 تحيrن ٕالاسBCاتيجية الوطنية للبحث العلم dوالتكنولوÓي *ي اتجاﻩ مواكبة حاجيات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببالدنا؛
 دعم تمويل البحث العلم dبالرفع من مساهمة الدولة لبلوغ نسبة  %1من الناتج الداخي
الخام ،مع تحف jrالشراكات مع القطاع الخاص بغية الرفع من مساهمته *ي حدود  25إZى
* 30ي املائة من املوارد ،من خالل اتخاذ إجراءات ضريبية تحفjrية لتشجيع املقاولة عى
تمويل املشاريع *ي البحث التنموي لتنمية اقتصاد املعرفة؛
 تحف jrالباحثrن عى نشر منتوجا·Mم الفكريةٔ ،الادبية م©Mا والعلمية والثقافية ،وعى وجه
الخصوص ٔالامازيغية م©Mا *ي إطار من التعاون املشBCك مع املعهد امللكي للثقافة
ٔالامازيغية؛
 ال©Mوض بالتعاون الدوZي *ي مجال البحث العلم dوالتكنولوÓي ع BOدعم الجامعات املغربية
*ي انفتاحها عى العالم وبغية الاستفادة من الفرص ال dيتيحها الوضع املتقدم لبالدنا
من ٕالاتحاد ٔالاوروبي والاتفاقيات الثنائية املBOمة مع مجموعة من الدول.
Mt
@

…@b•Šyë@˜ŠÐÛa@ûÏbØnÛ@bãbà™@òjÜİÛa@lb–Û@òîÇbànuüa@pbß†¨a@Šíìİmë@áÇ

@@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@ÞýO@åß@kÛbİÛa@òßaŠ×@óÜÇ
 توسيع قاعدة الطلبة املمنوحrن والرفع من قيمة املنح.
 الرفع من الطاقة الاستيعابية إليواء الطلبة مع إشراك القطاع الخاص والفاعلrن
الاقتصاديrن والاجتماعيrن *ي هذا الورش؛
 تعميم املطاعم الجامعية عى الجامعات والرفع من عدد املستفيدين م©Mا؛
 وتعميم التغطية الصحية للطلبة من خالل وضع إطار مالئم لتلبية حاجيا·Mم *ي هذا
املجال.
كما سوف تعمل الحكومة عى تعميم التكنولوجيات الحديثة عى مؤسسات التعليم العاZي
وكذا تجه jrاملؤسسات ؤالاحياء الجامعية ببنية تحتية لشبكة ٔالانBCنيت املتنقل بالصبيب العاZي
جدا وبجودة مضمونة .إضافة إZى تكوين املدرسrن  ،وتمكrن طلبة التعليم العاZي من اقتناء
حواسيب موصولة باألنBCنيت بأثمنة مدعمة.
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@@ïàÜÈÛa@ szjÛaë@ ïÛbÈÛa@ áîÜÈnÛa@ ÊbİÔÛ@ òàÄä½a@ òîãìãbÔÛa@ òãb,XÛa@ òÈuaŠß Mx
@pbí†¤@òèuaìßë@†í†¦a@‰ìn,†Ûa@pbîšnÔß@ÝíŒäm@Éß@ó‘bàní@b¶@Šþa@åíìØmë
@@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@ÞýO@åß@ÙÛ‡ë@ÊbİÔÛa
 تطوير القانون املتعلق بتنظيم التعليم لعاZي؛
 مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بتدب Brالقطاع خاصة م©Mا النصوص املتعلقة
بنظام معادلة الشهادات العليا ،والتعليم الخاص وتكييف هيكلة ٕالادارة مع املهام
الجديدة.
الرفع من وتيرة برنامج محاربة األمية :

وفيما يتعلق بمحاربة ٔالامية ،تتوíى الحكومة الرفع من وتBrة ٕالانجازات بمعدل مليون
مستفيد كل سنة ،مما يمكننا من تقليص معدل ٔالامية إZى * 20ي املائة *ي أفق  ،2016مع إعطاء
أولوية استثنائية ملكافحة ٔالامية *ي صفوف الشباب *ي أفق القضاء علMا.
وMKذا الخصوص ستعمل الحكومة عى تفعيل القانون  38.09القا deáبإحداث الوكالة
الوطنية ملحاربة ٔالامية لتسهر عى تدب Brعملية محاربة ٔالامية وتكوين املنشطrن *ي تنفيذ برامج
محاربة ٔالامية وإنتاج وسائل ديداكتيكية مالئمة لخصوصيات الفئات املسMwدفة وتوجيه وتنسيق
املجهودات الوطنية ملحو ٔالامية ،وتطوير أساليب وطرق التكوين ،مع ترسيخ ثقافة التتبع
والتقويم املستمر وتوسيع وتنويع العرض التعليم dاملتعلق MKذا املجال ليشمل املؤسسات
التعليمية واملساجد والفضاءات العمومية ومؤسسات املجتمع املدني ومبادرات القطاع الخاص
والجماعات الBCابية وتطوير آليات الشراكة مع املجتمع املدني.
ضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية:

وبخصوص الصحة فقد انطلق الBOنامج الحكومي من ضرورة وضع أهداف واقعية
وطموحة وقابلة للتحقيق *ي أفق  2016والعمل عى تعزيز ثقة املواطن املغربي *ي منظومته
الصحية *ي إطار تشاركي مع كافة املتدخلrن *ي القطاع من خالل مناظرة وطنية.
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وهكذا سBrوم الBOنامج الحكومي إZى الBCك jrعى تجويد القطاع وتحسrن الاستقبال و توفBr
الخدمات الصحية الالزمة للعموم بشكل عادل يضمن الولوج املتكا*ئ إZى الخدمات الصحية
ٔالاساسية ،وبصفة خاصة* ،ي الوالدة واملستعجالت وجعل ٔالادوية ٔالاساسية *ي متناول الفئات
الاجتماعية ذات الدخل املحدود من خالل وضع سياسة دوائية ·Mدف إZى توفٔ Brالادوية بجودة
عالية وبتسعBrة عادلة ،وذلك من خالل وإعادة النظر *ي مسلسل الشراء العمومي لألدوية
واملستلزمات الطبية وتحسrن طريقة تدبٔ Brالادوية باملستشفيات العمومية.
كما ستعمل الحكومة عى توف Brخدمات القرب *ي املجال الصþي واملتمثلة *ي الرعاية
ٔالاولية ع BOتدعيم شبكة العالجات ٔالاساسية خاصة بالوسط القروي مع الاعتماد عى الوحدات
الطبية املتنقلة ،والعمل عى التحكم *ي املحددات الاجتماعية للصحة بالتنسيق مع مختلف
القطاعات الحكومية.
وتتمثل ٔالاهداف الصحية خصوصا *ي تحسrن املؤشرات الصحية الوطنية وخاصة م©Mا
املتعلقة باألم والطفل بتقليص عدد وفيات ٔالاطفال دون سن الخامسة إZى  20وفاة لكل 1000
والدة حية وبتخفيض وفيات ٔالامهات عند الوالدة إZى  50وفاة *ي كل  100000والدة حية ،وذلك
من أجل الالjCام الوط¼ dبأهداف ٔالالفية.
وMKذا الخصوص ستعمل الحكومة عى تأط Brوتدعيم املنظومة الصحية من خالل وضع
خريطة صحية قائمة عى توزيع عادل بrن الجهات واملجاالت والرفع من عدد مهن dالقطاع
ووضع شروط تحفjrية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص املسجل *ي
بعض املناطق ،وٕالاسراع بإصدار قانون ينظم الشراكة الاسBCاتيجية بrن وزارة الصحة والقطاع
الخاص *ي إطار تعبئة ٕالامكانيات واملوارد لتنمية قطاع الصحة.
وستس²ى الحكومة إZى وضع نظام يقظة صحية فعال *ي مواجهة ٔالاوبئة و ٔالامراض السارية
والاعتناء باألمراض املزمنة *ي إطار متغBrات النمو الديمغرا*ي والتحول الوبائي و أنماط العيش،
وستعمل الحكومة عى توف Brالعناية الصحية للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
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كما ستعمل الحكومة عى تنظيم وتحديث العرض ٕالاستشفائي وخاصة قطاع املستعجالت
ودعم الاستقاللية ٕالادارية واملالية للمؤسسات الاستشفائية الجهوية وٕالاقليمية وإحداث نظام
فعال لـ"ٕالانقاذ واملستعجالت" عى الصعيد الوط¼ dوتأهيل املستشفيات ٕالاقليمية والجهوية،
وصيانة التجهjrات الصحية باملستشفيات وإعادة الاعتبار للطب العام وفرض احBCام تراتبية
العالج ،وتنظيم تنقل املر ºeáبrن شبكة العالجات ٔالاساسية وشبكة املستشفيات.
و*ي مجال التكوين ستعمل الحكومة عى تكوين أعداد إضافية من مهن dالصحة
لالستجابة للطلب عى الخدمات الصحية .ونظرا للدور الذي تؤديه املراكز الاستشفائية الجامعية
*ي تكوين ٔالاطباء وتطوير العرض الط ،dëستعمل الحكومة عى دراسة إحداث مراكز استشفائية
جديدة والشروع *ي بنا®Mا.
توفير السكن الالئق وتنويع العرض السكنــي:

يندرج برنامج الحكومة *ي إطار قطاع السك¼ ºوالتعم Brوسياسة املدينة *ي إطار تjkيل
مضامrن الدستور الجديد ،ومواكبة أجرأة الخيارات الوطنية الكBOى ،وتوطيد ٔالاوراش
الديمقراطية والتنموية الشاملة ال dتحظى باألولوية *ي انتظارات وتطلعات املواطنrن ،بما يضمن
التمتع بالجيل الجديد من الحقوق ال dأقرها الدستور ،ومن ضم©Mا الحق *ي السكن الالئق
والعيش الكريم وتوف Brالعدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيrن وتقليص
الفوارق ،وكذا إحداث فضاءات حضرية وقروية متطورة ،وإطار عيش يساهم *ي التوزيع العادل
لل½Bوات.
وترتكز السياسة العمومية *ي مجاالت السك¼ ºوالتعم Brوسياسة املدينة عى املكتسبات
املحققة *ي هذا ٕالاطار ،وعى ٍٕالارادة القوية *ي تقويم النقائص والقضاء عى الاختالالت الd
يعيشها القطاع ،وتحسrن شروط الحكامة الجيدة ،ومحاربة كافة أشكال الفساد والرشوة.
ففي ما يتعلق بمجال السك¼ ،ºستعمل الحكومة عى تنويع العرض السك¼ dوالارتقاء به
من خالل تقليص العجز السك¼ dمن  840ألف وحدة إZى  400ألف وحدة ،باإلضافة إZى إيالء
الاستدامة والجودة التقنية واملعمارية واملشهدية وكذا الاندماج الحضري العناية الالزمة.
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وعى مستوى السكن الصفيþي ،ستعمل الحكومة عى تسريع وتBrة مشاريع مدن بدون
صفيح ،ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماsي لهذﻩ الBOامج.
ولتحسrن سكن املواطنات واملواطنrن باألحياء الناقصة التجه ،jrوكذا بالدور املهددة
باالMvيار ورد الاعتبار لألنسجة العتيقة من مدن تاريخية وقصبات وقصور وتراث معماري ،سيتم
تفعيل اسBCاتيجية تشاركية للتدخل بمعية السلطات املحلية والجماعات الBCابية وبمساهمة
الساكنة املعنية وتحديد آليات التعاقد والتمويل.
و*ي إطار تنويع وتوف Brالعرض السك¼ ،dسيتم العمل عى رفع وتBrة إنتاج السكن
الاجتماsي والسكن املوجه لفائدة ٔالاسر املعوزة ،بقيمة عقارية إجمالية منخفضة ،وكذا تأطBr
البناء الذاتي ،كما سيتم إحداث منتوج سك¼ dجديد ذي قيمة إجمالية ال تتعدى  800ألف درهم
موجهة لفائدة الفئات املتوسطة ،وال سيما باملدن الكBOى واملتوسطة .وسيتم ذلك بالخصوص
ع BOتوسيع قاعدة التحفjrات وتشجيع التعاونيات السكنية ،وتخفيض عبء تكاليف السكن *ي
مjrانية ٔالاسر ،فضال عن إحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب ولألسر الشابة الحديثة
التكوين.
كما ستتم بلورة ووضع مشاريع جديدة مندمجة للسكن *ي املراكز القروية الصاعدة
بمساهمة أساسية من صندوق التنمية القروية الذي يتعrن توسيع مواردﻩ املالية ،وذلك قصد
الاستجابة للحاجيات امللحة ال dتعرفها هاته املجاالت باعتبارها الفضاءات الاستقطابية ٔالاوZى
للهجرة.
وسBCتكز سياسة الحكومة *ي تفعيل هاته الBOامج عى خمس آليات أساسية تتمثل *ي:
 توجيه أدوار الفاعلrن العموميrن ،كمجموعة الMwيئة والعمران وديار املنصور ،نحوالسكن الاجتماsي بكل مكوناته وبرامج محاربة السكن غ Brالالئق ،وذلك من خال ل
عقود–برامج والشراكة بrن القطاع العام والقطاع الخاص؛
 -تأط Brالقطاع العقاري ووضع عقود–برامج مع القطاع الخاص والهيئات املهنية؛
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 مواصلة تعبئة العقار العمومي *ي حدود  20ألف هكتار عى مدى خمس سنواتـوفق مقاربة شفافة؛
 دعم موارد وآليات التمويل املتعلقة بالقطاع وتوسيع نطاق الاستفادة من صناديقالضمان القائمة وتطوير آليات تدبBrها بغية تمكrن أك BOعدد من املواطنات
واملواطنrن من ذوي الدخل املحدود من السكن ،وتطوير تدخل ٔالابناك بكيفية
تشاركية؛
 إحداث مرصد وط¼ dو مراصد جهوية ومحلية لتأط Brواستشراف القطاع.و*ي ما يتعلق بالتعم Brوتنمية املجال ،ستعمل الحكومة* ،ي إطار رؤية شمولية لMwيئة
وإعداد الBCاب الوط¼ ،dعى تأط Brومواكبة نمو املجاالت بمختلف خصوصيا·Mا وذلك ع BOإعداد
مخططات استباقية تضمن تناسق الاسBCاتيجيات القطاعية الوطنية ،وتقوية تنافسية املجاالت
والسهر عى اندماجيMwا ،وترشيد استعمالها بشكل يضمن تنميMwا املستدامة.
وسيتم *ي هذا الصدد ،تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط املجاZي ،الحضري والقروي،
لضمان تجديد وإصدار وثائق التعم* Brي مختلف املدن املغربية ،وإعداد وثائق استباقية مرنة
وقابلة للتنفيذ *ي إطار تعاقدي.
و*ي نفس السياق ،ستعطى أهمية خاصة لتقوية الشبكة الحضرية ،ع BOتعزيز املدن
املتوسطة ،ودعم املدن الصاعدة ،وإحداث ٔالاقطاب الحضرية الجديدة من خالل تب¼ dمخطط
توجي.d
كما سيتم الارتقاء بدور الوكاالت الحضرية كأجهزة متخصصة تع¼ ºبالتخطيط املجاZي
والتعم Brالعملياتي وكأدوات أساسية ملواكبة ورش الجهوية ،وبلوغ ٔالاهداف املنشودة من سياسة
املدينة املعتمدة من خالل تدعيم سياسية القرب ،وإعمال جيل جديد من املشاريع من قبيل
مشاريع التجديد والارتقاء الحضري واملشاريع الحضرية والقرى املندمجة.
وبخصوص سياسة املدينة ،ستتب¼ ºالحكومة خيارا اسBCاتيجيا ،من خالل وضع سياسة
عمومية إرادية جديدة ،إدماجية وتشاركية ،وتقوم عى مقاربة أفقيةM· ،دف إZى التقليص من
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مظاهر العجز والهشاشة والMwميش وٕالاقصاء الاجتماsي ،وذلك *ي املناطق الحضرية الحساسة
ال dتعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا عى مستويات متعددة ،من ضعف التجهjrات ونقص
الولوج إZى الخدمات العمومية وما يعانيه املجال من فقدان الاستقطاب ،وكل ذلك *ي إطار رؤية
شمولية مندمجة وتعاقدية ،تقوم عى مبدأ القرب ،وتكفل التقائية مختلف التدخالت
القطاعية .كما ·Mدف هذﻩ السياسة إZى تعزيز أدوار املدن باعتبارها مراكز أساسية إلنتاج ال½Bوة
وتحقيق النمو.
و*ي هذا ٕالاطار ،ستس²ى الحكومة إZى إعمال اسBCاتيجية وطنية لسياسة املدينة تعتمد عى
مبادئ الحكامة الجيدة ،والتشاور مع كافة الفرقاء املؤسساتيrن ،والهيئات املنتخبة واملهنية،
والفاعلrن الاقتصاديrن والاجتماعيrن واملجتمع املدني ،وذلك بغية معالجة الاختالالت القائمة
وضمان نمو منسجم و متناسق للمدن و مصاحبة إحداث املدن الجديدة.
كما يتعrن توف Brإمكانيات تمويلية ألجرأة هاته السياسة العمومية بتحويل صندوق
التضامن للسكن إZى صندوق التضامن للسك¼ ºوالاندماج الحضري وبتوسيع نطاق تدخله
وتنويع مواردﻩ فضال عن استصدار قانون توجي dلالندماج الحضري والتماسك الاجتماsي.
واعتبارا للدور املحوري للمرافق العمومية *ي تنمية املجاالت العمرانية خاصة م©Mا شبكات
توزيع املاء والكهرباء والنقل الحضري ،فإن الحكومة ستعمل عى جعل هذﻩ املرافق مكونا
أساسيا للتدب Brالحضري ولسياسة املدينة بصفة عامة ،وذلك ع BOاعتماد مقاربة جديدة ترمي
إZى الرفع من مردودية هذﻩ املرافق ودعمها سواء عى مستوى إنجاز الاستثمارات أو عى مستوى
التدب.Br
محاربة البطالة وإنعاش التشغيل:

ويعت BOالشغل ومحاربة البطالة أولوية الحكومة بامتياز وذلك MKدف تخفيض معدل
البطالة إZى * 8ي املائة *ي أفق .2016ومن أجل هذا الغرض ستعمل الحكومة عى تعزيز ٕالاطار
املؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير ٕالاجراءات ٕالارادية للتشغيل وتدعيم قدرات رصد وتحليل
وتقييم سوق الشغل.
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وبغرض معالجة الرصيد املBCاكم من العاطلrن وخصوصا لدى حامي الشهادات العليا،
ستس²ى الحكومة إZى تتبع تنفيذ وتطوير برامج "تأهيل" و"مقاول "dو"إدماج" وتحسrن جدواها
عى ضوء نتائج الدراسة التقييمية ،باإلضافة إZى اعتماد برامج جديدة .وMKذا الخصوص سيتم
اعتماد ما يي:
 .1برنامج "مبادرة" MÎم تشجيع التشغيل *ي الجمعيات العاملة *ي مختلف مجاالت
القرب و الخدمات الاجتماعية والBCبوية.
 .2برنامج "تأط "Brيخص فئة حامي الشهادات املعنيrن بالبطالة الطويلة ٔالامد بوضع
منحة إلعادة التأهيل لكل متدرب شهريا *ي حدود سنة من التدريبMK ،دف تأطBr
 50ألف سنويا.
 .3برنامج "استيعاب" كنظام انتقاZي تحفjrي إلدماج الاقتصاد غ Brاملهيكل بما يدعم
استقرار التشغيل و تحسrن ظروفه.
وستس²ى الحكومة إZى مضاعفة مردودية التشغيل الذاتي من خالل مواكبة املقاوالت
الجديدة و تمكي©Mا من ولوج الطلبيات العمومية ،بالعروض ع BOاملناولة باحتضان املؤسسات
العمومية واملقاوالت الكبBrة.
كما ستعمل الحكومة عى وضع آليات فعالة للرصد والوساطة *ي سوق الشغل من خالل
إحداث مرصد وط¼ dللتشغيل وإنشاء منظومة معلوماتية وطنية وتطوير نظام فعال ودقيق
لدراسة سوق الشغل وتقوية قدرات نظام الوساطة عى الربط بrن حاجيات السوق وأنظمة
التكوين ومضاعفة دور نظام الوساطة بشقيه العام والخصو deüوإصالحه ومراجعة دورﻩ والرفع
من مهنيته ،وكذا وتوسيع التمثيلية داخل املجلس ٕالاداري للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل
والكفاءات وتفعيل املجلس ٔالاعى واملجالس الجهوية للتشغيل املنصوص علMا *ي مدونة الشغل.
و*ي مجال ترسيخ قوانrن الشغل ،ستعمل الحكومة عى تفعيل نظام التعويض عن فقدان
الشغل ووضع الصندوق الخاص به وتعزيز احBCام قوانrن الشغل وحماية الشغيلة وشروط
السالمة والصحة و ضمان املساواة وتكافؤ الفرص والقضاء عى التمي* jrي مجال الشغل و تعزيز
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احBCام قوانrن الشغل وحماية املشغلrن وشروط السالمة والصحة وتطوير ثقافة الحوار داخل
ً
املقاولة ،طبقا ملعاي" Brالشغل الالئق".
توفير الحماية االﺟتماعية وتعزيز التضامن:

و*ي مجال التضامن والحماية الاجتماعية ،فان الBOنامج الحكومي يس²ى إZى إنصاف
شريحة واسعة من املواطنrن تحمل انتظارات كبBrة من أجل تجاوز ما تعانيه من ضعف اقتصادي
وعجز أمام مجموعة من التحديات ابتداء من املرض وٕالاعاقة مرورا بالبطالة والتوقيف من العمل
وانMwاء بالتقاعد ،ويعت BOانه من الالزم إيجاد حلول مناسبة وعادلة لها بما يضمن التضامن ؤالامان
املجتم²ي ،مع فتح حوار موسع مع الهيئات املعنية حول قضايا الحماية الاجتماعية.
ورغم أن هناك العديد من املؤسسات العمومية العاملة *ي هذا املجال )الوكالة الوطنية
للتامrن الصþي  -الصندوق الوط¼ dللضمان الاجتماsي -الصندوق الوط¼ dملنظمات الاحتياط
الاجتماsي -أنظمة مختلفة للتقاعد ( ... -إال أMvا تحتاج إZى عملية إصالح عميقة لتقوم بالدور املناط
MKا ومقاربة إشكالية الحماية الاجتماعية باملغرب ومستقبلها عى ضوء التحديات املطروحة.
إن الحماية الاجتماعية تكت deîأهمية بالغة سواء بالنسبة للمجال الاجتماsي أو املجال
الاقتصادي مما يستدsي مقاربMwا بشكل مندمج فالهدف ٔالاسا defم©Mا هو إيجاد حالة من التعاضد
والتضامن والعدالة فيما يخص مواجهة التحديات ال dتواجه ٕالانسان دون أن يكون مسؤوال ع©Mا.
وÁي ·Mدف ،أوال ،إZى تمكrن ما يقارب  10ماليrن مواطن مغربي من الاستفادة بصورة تدريجية
من نظام التامrن ٕالاجباري عن املرض الذي يغطي سلة مهمة من العالجات ثم ،ثانيا ،تطبيق نظام
املساعدة الطبية الذي سMم تقريبا  %30من عدد السكان ) 8.5مليون نسمة(.
ومن أجل تحقيق ذلك ،سنعمل عى:
 إنشاء صندوق عمومي للضمان الاجتماsي للمعوزين. توسيع التأمrن الصþي ٕالاجباري ليشمل املهن الحرة والتجار والصناع التقليديrنوالطلبة واملشتغلrن الذاتيrن
 -تعميم التأمrن الصþي ٕالاجباري للعاملrن بالقطاع الخاص.
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 تسريع وتBrة تعميم نظام املساعدة الطبية *ي سائر الBCاب الوط¼.d تخفيض قسط التكاليف ال dتتحملها ٔالاسر *ي تمويل الصحة.وستس²ى الحكومة عى الخصوص إZى إخراج مشاريع القوانrن املتعلقة بالتغطية الصحية
للطلبة والتعويض عن حوادث الشغل ومدونة التعاضد والتعويض عن فقدان الشغل.
ويخصص الBOنامج الحكومي حjrا كبBrا لBCسيخ القيم الكفيلة بتعزيز الديمقراطية
الاجتماعية والحوار الاجتماي معتمدا من أجل ذلك عى الدور الفاعل للشركاء الاقتصاديrن
والاجتماعيrن وفق منظور توافقي يوازن بrن مصالح ٔالاجراء واملؤسسات ٕالانتاجية عى حد سواء.
وMKذا الخصوص ستحرص الحكومة عى دعم الحقوق ٔالاساسية للعمال وتوطيد الاستقرار داخل
املقاولة ومساعد·Mا عى التأهيل ملواجهة املنافسة الدولية.
إZى جانب هذا ،وMKدف الارتقاء بعالقات الشغل وتحسrن الضوابط القانونية املنظمة لها
سيتم العمل أساسا عى إتمام املنظومة القانونية ملدونة الشغل ع BOإخراج بعض النصوص
القانونية العامة وخاصة تلك املتعلقة بممارسة حق ٕالاضراب ،والقانون املتعلق بالنقابات
املهنية ،والقانون ٕالاطار املتعلق بالصحة والسالمة املهنية.
كما ستس²ى الحكومة إZى تعزيز استقرار العالقات املهنية من خالل توف Brشروط الصحة
والسالمة *ي أماكن العمل وال©Mوض باملفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل
الجماعية وتعزيز املراقبة *ي مجال الضمان الاجتماsي والتغطية الصحية وحوادث الشغل وتعزيز
الحريات النقابية من خالل مالءمة التشريع الوط¼ dمع اتفاقيات العمل الدولية.
وبخصوص أنظمة التقاعد ستس²ى الحكومة إZى إصالح مندمج لنظام التقاعد بما يحفظ
توازنه املاZي واستدامته وتوسيع قاعدة املستفيدين من أنظمة التقاعد لتشمل املهن الحرة،
والقطاع غ Brاملنظم والصناعة التقليدية والفالحة والصيد التقليدي الساحي والتعاونيات و ذلك
وفق منهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيrن و الاقتصاديrن .كما ستعمل عى تحسrن حكامة
تدب Brصناديق التقاعد بما يضمن نجاعة مردوديMwا واستدامMwا وجودة خدما·Mا.
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كما أن الحكومة ستعمل عى مواصلة إصالح نظام املقاصة MKدف التحكم *ي كلفته بBCشيد
تركيبة أسعار املواد املدعمة و عقلنة استفادة القطاعات و*ي اتجاﻩ الحفاظ عى القدرة الشرائية
للطبقات الفقBrة واملتوسطة واسMwداف املعوزين بتقديم دعم نقدي مباشر مشروط بالتعليم
والصحة وحMم عى الانخراط *ي برامج محو ٔالامية و ٔالانشطة املدرة للدخل ،يتم تمويله بإحداث
صندوق التضامن الذي سيمول بمساهمات تضامنية.
دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

و*ي إطار تحسrن ظروف عيش الفئات الاجتماعية ال dتعاني من الفقر والهشاشة
والMwميش ،فإن الحكومة ستعمل عى مواصلة إنجاز برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية *ي
مرحلMwا الثانية وال dأعطى انطالقMwا صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه ﷲ *ي يونيو
 2011بجرادة ،وال dتمjrت بتوسيع قاعدة الاسMwداف الBCابي لفائدة الجماعات القروية واملناطق
الجبلية وكذا املدن واملراكز الحضرية الصغرى.
وتعزيزا للمكتسبات ،وضمانا الستمرارية املشاريع املنجزة ،سيتم الBCك jrعى املشاريع
املدرة للدخل واملتيحة لفرص الشغل وعى تسريع وتBrة التنمية *ي الجماعات الجبلية وصعبة
الولوج ،مع توسيع مشاركة النساء والشباب ؤالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ،فضال عن
تعزيز مراقبة وتقييم املشاريع وإحداث انسجام شامل بrن مخططات التنمية الجماعية وضمان
التقائيMwا مع الBOامج القطاعية للسياسات العمومية.
العناية باألسرة والمرأة والطفولة:

وتوZي الحكومة عناية بالغة لقضايا ٔالاسرة واملرأة والطفولة وفقا ملقتضيات الدستور
الذي حث الدولة عى ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لألسرة بما يضمن
وحد·Mا واستقرارها واملحافظة علMا وإحداث "مجلس استشاري لألسرة والطفولة" ،والرفع من
املشاركة النسائية *ي مختلف املجاالت ،باإلضافة إZى حماية ٔالاطفال وضمان تمدرسهم.
وستتم jrالسياسية الحكومية املنتهجة بكوMvا:
 مندمجة ،تأخذ بعrن الاعتبار ٔالاسرة كوحدة ومختلف مكونا·Mا )نساء وأطفال وأشخاصمسنون وأشخاص *ي وضعية إعاقة،(...
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 أفقية تحرص عى اعتماد املقاربة التشاركية واملندمجة للسياسات العمومية ذاتالصلة.
و بخصوص تقوية وحماية ٔالاسرة ،ستعمل الحكومة عى ما يي:
 وضع سياسة أسرية مندمجة تحرص عى تماسك ٔالاسرة وتعزيز أدوارها الوقائية.
 ال©Mوض بخدمات الوساطة ٔالاسرية ودعمها عن طريق تشجيع مبادرات جمعيات
القرب العاملة *ي مجال ٔالاسرة.
 تتبع ٓالاثار الاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مدونة ٔالاسرة.
 دعم ٔالاسرة *ي وضعية صعبة ،وال dتعيلها النساء.
 دعم ٔالاسر ال dتقوم برعاية ٔالاشخاص املعاقrن أو املسنrن.
 تقييم ٓالاثار الاجتماعية عى املستفيدات من صندوق التكافل العائي.
 اعتماد مقاربة وقائية وإنمائية *ي التصدي للتفكك العائي.
وبخصوص املرأة فستعمل الحكومة عى اعتماد سياسة فعالة و طموحة لل©Mوض بوضع
املرأة من خالل:
 تفعيل دعم صندوق التكافل العائي ودعم الاستقرار ٔالاسري والنساء ٔالاراملوالنساء *ي وضعية صعبة،
 اعتماد مقاربة وقائية وإنمائية *ي التصدي للتفكك العائي، إقرار نظام مؤقت للتميٕ jrالايجابي لفائدة املرأة *ي التعيينات والتكليفات، تحف jrاملرأة عى املشاركة *ي مؤسسات املجتمع املدني ؤالاحزاب السياسية، التjkيل الفعي ملقتضيات الدستور املتعلقة باملساواة بrن الرجال والنساء *يالحقوق املدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الس²ي إZى تحقيق
املناصفة،
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 العمل عى ال©Mوض بحقوق النساء وحمايMwن ،وتتبع أعمال السياسات العمومية *ياملجال،
 تأهيل النساء والحد من هشاشة أوضاعهن بالتصدي للعوامل املساهمة *ي ذلك:ٔالامية والفقر والتمي jrوالعنف،
 التعزيز املؤسساتي والجغرا*ي ملراكز الاستماع واملساعدة القانونية والنفسية للنساءضحايا العنف،
 تقوية السياسة العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء ووضعٓالاليات والتداب Brالقانونية واملالية الخاصة بذلك.
 وضع ٓالاليات والتداب Brالكفيلة بمحاربة كل أشكال التمي jrضد املرأة. تأهيل دور الوالدة بالعالم القروي بموارد بشرية كفأة وسيارات إسعاف ،وتوفBrاحتياجات املرأة الحامل من أدوية وقائية ع BOبرامج مندمجة للقطاعات املعنية.
 تحسrن جودة التكفل بالنساء الحوامل بمؤسسات العالج ٔالاساسية ،عن طريقتزويدها باألجهزة الضرورية ؤالاساسية.
 دعم الجمعيات ال dتتكفل أو تقدم مساعدة للنساء *ي وضعية صعبة. تعزيز الحقوق ٔالاساسية للنساء وال©Mوض MKا. العمل عى إحداث املؤسسات الدستورية ذات الصلة باملرأة ؤالاسرة والطفولة.-

تأهيل النساء وتمكي©Mن سياسيا واقتصاديا ،وتعزيز مشاركMwن *ي الحياة العامة
والتحف jrعى تواجدهن بمراكز صنع القرار.

-

ال©Mوض بثقافة احBCام الحقوق والحريات وكرامة النساء.

اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب :

وبخصوص الشباب ،نؤكد عى أن الحكومة ستجعل من قضايا الشباب أولوية
اسBCاتيجية وورشا حكوميا أفقيا يتجاوز النظرة القطاعية ويتجه إZى بلورة تصور اسBCاتيßي
شموZي ينسق ويدعم جهود كل املتدخلrن *ي قضايا الشباب ،وفق مقاربة تشاركية مع كل
الفاعلrن السياسيrن والجمعويrن *ي مجال الشباب.
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كما سيتم فتح حوار وط¼ dشبابي متواصل وإرساء املجلس ٔالاعى للشباب والعمل
الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب ،وإحداث بنيات التأط Brوالتوجيه ،وتشجيع مساهمة
الشباب *ي الحياة السياسية وانخراطه *ي العمل الجمعوي والفكري و تأهيل الفضاءات
والتجهjrات الثقافية املخصصة للشباب  ،ودعم "املعهد الوط¼ dللديمقراطية والشباب".
وسيتم اعتماد اسBCاتيجية وطنية مندمجة للشباب تقوم عى توسيع شبكة الفضاءات
الشبابية ع BOالاستفادة من فضاءات املؤسسات التعليمية ،ودعم الجمعيات العاملة *ي تأطBr
الشباب القروي ،و إدماج هذا ٔالاخ* Brي برامج القرب ،وإطالق مشروع لتنظيم قوافل املواطنة
الشبابية ،ودعم برامج السياحة الثقافية والسياسية للشباب داخل املغرب و خارجه ،ورفع عدد
املستفيدين من برنامج العطلة للجميع خالل الوالية التشريعية إZى  1مليون ونصف مستفيد
ومستفيدة ،وإشراك الشباب *ي تصميم وتنفيذ حمالت متنوعة للتوعية تسMwدف نشر ثقافة
النجاح بrن الشباب وإعالء القيم ٕالايجابية ومواجهة ٓالافات الاجتماعية .و توعية الشباب ضد
ٔالاخطار الاجتماعية عن طريق وسائل ٕالاعالم العمومي واملدرسة والجامعة وخاصة املخاطر
املتعلقة باإلدمان والجريمة والعنف والاستغالل الجن deîوالانحراف.
تعزيز مكانة المجتمع المدني:

وستس²ى الحكومة إZى تعزيز مكانة املجتمع املدني *ي مختلف حلقات تدب Brالشأن العام
وتقييمه وصياغة سياساته ،عٕ BOالاسراع بوضع ٕالاطار القانوني املنظم لذلك عى ضوء الدستور
وخاصة ما MÎم دورﻩ *ي املجال التشري²ي ،والعمل عى اعتماد سياسة جمعوية فعالة ،وإقرار
معاي Brشفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات ملنع الجمع بrن التمويالت ،واعتماد طلب
العروض *ي مجال دعم املشاريع ،ومراجعة سياسة التكوين املوجهة للجمعيات ،بما يرفع من
فعاليMwا ،وبما يمكن من تعميم الاستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات.
توفير شروط إقالع رياضي:

و*ي نفس السياق ،ستعمل الحكومة عى توف Brشروط إقالع ريا  حقيقي ،وذلك بإرساء
سياسة رياضية وطنية شاملة تستجيب لحاجيات املجتمع ،وذلك من خالل تب¼" dميثاق الرياضة
للجميع" وتطوير الرياضة الجماهBrية عى مستوى ٔالاحياء واملؤسسات املدرسية والجامعية ،وكذا
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دعم الاختيارات البناءة والطموحة عى مستوى "رياضة النخبة" كتكوين أبطال *ي مستوى
تطلعاتنا الوطنية والدولية ،مما يستوجب مراجعة عميقة لحكامة القطاع الريا deáعى أسس
الديمقراطية والجهوية والتخطيط والشراكة مع الجمعيات ؤالاندية.
النھوض بحقوق الطفولة وحمايتھا:

وبخصوص ال©Mوض بحقوق الطفولة وحمايMwا ،ستعمل الحكومة عى تقوية السياسات
العمومية *ي هذا املجال من خالل دعم آليات التنسيق الوطنية بrن القطاعات ،وإعداد املرحلة
الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة وبلورة برامج الالتقائية املجالية لحماية الطفولة *ي
وضعية صعبة والعمل عى مأسسة آليات التبليغ واليقظة والوقاية من كل أشكال العنف ضد
ٔالاطفال ،خاصة ضحايا الاستغالل الجن deîوالتجاري واملشردين واملهملrن ،مع تطوير الخطة
الوطنية للطفولة.
العناية بذوي االحتياﺟات الخاصة:

وبخصوص العناية بذوي الاحتياجات الخاصة ،فستعمل الحكومة عى وضع مخطط
اسBCاتيßي جديد يرتكز عى تحيrن البحث الوط¼ dحول ٕالاعاقة ووضع إطار تشري²ي شامل
ومندمج MÎدف إZى تعزيز ٕالادماج الاجتماsي لألشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإحداث
صندوق خاص لدعم ٔالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان الحق *ي التعليم والحق *ي
الشغل وتعزيز دور املجتمع املدني *ي ال©Mوض بحقوق ٔالاشخاص *ي وضعية إعاقة.
دعم األشخاص المسنين:

وبخصوص ٔالاشخاص املسنSن ،ستعمل الحكومة عى دعم ٔالاشخاص املسنrن الذين ال
يتوفرون عى موارد كافية وتأهيل املؤسسات الاجتماعية املستقبلة للمسنrن وتأهيل مواردها
البشرية ،وحث الجمعيات املحلية عى تنظيم أنشطة ترفMية واستجمامية لفائد·Mم وتعزيز
قدرات الجمعيات ال dتع¼ ºبأوضاع ٔالاشخاص املسنrن.
تنمية الطبقة الوسطى:

كما ستعمل الحكومة عى تنمية الطبقة الوسطى MKدف دعمها وتنميMwا وتوسيعها بتشجيع
الارتقاء الاجتماsي وجعل املدرسة *ي صلب هذا الارتقاء ودعم الانتماء إZى الطبقة الوسطى
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وتحسrن مستوى عيشها ع BOتحسrن قدر·Mا الشرائية وتجويد شبكات الحماية الاجتماعية
وتحسrن العرض الصþي ،والعرض عى مستوى التعليم والثقافة والسياحة والBCفيه ،والعرض
عى مستوى النقل العمومي.
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خامسا
تعزيز التفاعل االيجابي مع المحيط الجھوي
والعالمي وتقوية األداء العمومي لخدمة المغاربة
المقيمين في الخارج
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خامسا
تعزيز التفاعل االيجابي مع المحيط الجھوي والعالمي وتقوية األداء
العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج
<<
تعزيز التفاعل االيجابي مع المحيط الجھوي والعالمي:

سجلت الدبلوماسية املغربية ،بفضل الرؤية املتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصرﻩ ﷲ ،وعى هدي مباد®Mا الثابتة وهويMwا العريقة ،املبنية عى الحكمة والتبصر
والاعتدال ،مكتسبات مهمة وملموسة تتعهد الحكومة بتثمي©Mا وتعزيزها من خالل توطيد
التوجهات الكBOى للسياسة الخارجية للمملكة وتقوية املكانة املحBCمة ال dتتوفر علMا و ترسيخ
املصداقية والدور الفاعل واملتم jrواملعت BOالذي تحظى به بالدنا عى الصعيد الدوZي.
وستعمل الحكومة عى تجسيد املبادئ الدستورية املتعلقة بالسياسة الخارجية للمملكة
بمختلف تجليا·Mا ودوائرها وتحقيق تفاعل إيجابي مع ٔالاحداث ٕالاقليمية والدولية ،مما سيكرس
مكانMwا كأداة لالبتكار والاقBCاح والتفاعل الاستباي مع املتغBrات ،وقدر·Mا عى املشاركة *ي
مبادرات صنع القرار *ي ظل التحوالت املتسارعة ال dيشهدها العالم حاليا ،عى مختلف
ٔالاصعدة.
وبخصوص قضية الصحراء املغربية ،فان الحكومة ستضاعف جهودها من أجل الوصول
إZى حل سياMv defائي متوافق عليه *ي احBCام تام للوحدة الوطنية والBCابية للمملكة حيث
ستعمل عى دعم مسلسل املفاوضات املنبثق عن املبادرة املغربية للحكم الذاتي ألقاليمنا
الجنوبية ،ال dتتسم بروح الابتكار والتوافق وال dوصفها مجلس ٔالامن* ،ي قراراته الست
املتتالية ،باملصداقية والجدية.
كما ستعمل الحكومة عى إشعاع أك BOللنموذج املغربي وذلك بالتعريف ٔالاوسع بمسلسل
ٕالاصالحات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ؤالاشواط الكBOى ال dقطعMwا بالدنا *ي ميادين
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الديمقراطية والانفتاح الدوZي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار والسلم الاجتماsي
الذي تنعم به وذلك من خالل تحسrن أداء التمثيليات الدبلوماسية للمملكة.
وستعمل الحكومة عى صعيد الجوار املباشر ،عى تعزيز الدينامية ٕالايجابية ال dشهد·Mا
مؤخرا العالقات املغربية الجزائرية قصد تحقيق التطبيع الكامل للعالقات مع الجزائر الشقيقة
بما *ي ذلك فتح الحدود الBOية أخذا بعrن الاعتبار عمق ٔالاواصر الدينية والتاريخية ال dتجمع بrن
الشعبrن الشقيقrن وخدمة للمصالح املتبادلة ومواجهة التحديات املشBCكة وتحقيق الاندماج
املغاربي.
وسنقوم بBCسيخ وتعزيز الحركية والفعالية ال dطبعت مسارات وآليات تعاوننا الثنائي مع
تونس وليبيا وموريتانيا ،وذلك من منطلق إيماننا العميق بضرورة استثمار ٕالامكانات والطاقات
املتاحة واملمكنة لبلورة تصورات خالقة وتب¼ dمقاربات جديدة ·Mم كل الجوانب وتروم تأسيس
شراكة دائمة واسBCاتيجية ،تكون ذخرا للشعوب املغاربية الخمسة.
وبنفس ٕالارادة ،ستواصل الحكومة العمل عى تفعيل الاتحاد املغاربي باعتبارﻩ خيارا
اسBCاتيجيا ع BOإقامة النظام املغاربي الجديد *ي ظل ٕالاخاء والثقة والتفاهم وحسن الجوار
واحBCام الثوابت الوطنية والوحدة الBCابية لكل دولة من دوله الخمس .ووعيا بالحاجة امللحة إZى
الاندماج املغاربي ستس²ى الحكومة إZى إقامة تكتل اقتصادي بrن دول املنطقة ملواجهة تحديات
التنافسية والعوملة وتداعيات ٔالازمة الاقتصادية العاملية واستثمار الفرص املتاحة من طرف
التكامل املغاربي *ي سياق التحوالت ٕالاقليمية والدولية.
أما فيما يخص القضايا العربية وٕالاسالمية ،فان الحكومة ستبقى وفية النتما®Mا ٔالاصي
العربي وٕالاسالمي واملتمثل *ي أواصر ٔالاخوة والتضامن كما ستواصل دعمها القوي واملتواصل
للقضية الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطrن وعاصمMwا القدس الشريف.
لقد اتسم املوقف املغربي تجاﻩ القضية الفلسطينية عى الدوام بتب¼ dنهج ٕالاجماع العربي
والانخراط *ي اللجان املنبثقة عن منظمة التعاون ٕالاسالمي وال dتع¼ ºبالقضية الفلسطينية ،و*ي
مقدمMwا لجنة القدس ال dيرأسها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصرﻩ ﷲ.

المملكة المغربية رئيس الحكومة  -البرنامج الحكومي يناير 2012

88

كما ستعمل الحكومة عى تقوية عالقات املغرب التاريخية مع العالم العربي وٕالاسالمي،
ُ
وإعطا®Mا بعدا ملموسا *ي شكل مبادرات عملية تتفاعل مع التحوالت ال dتشهدها املنطقة
والعالم ،تقوي التكامل الاقتصادي والقدرات التفاوضية للدول العربية وٕالاسالمية *ي املحافل
الدولية الاقتصادية والسياسية أمام التكتالت ٕالاقليمية والقارية والدولية املتصاعدة.
وسنساهم *ي تطوير هياكل جامعة الدول العربية لخدمة تطلعات شعوMKا ولكي تساير
التحوالت السريعة ال dتعيشها املجتمعات العربية وتكرس دورها كأداة للتنسيق السياdef
والاندماج الاقتصادي.
وإننا إذ نرحب باملبادرة الصادرة عن قادة مجلس التعاون الخليßي لعى استعداد كامل
لتطوير عالقاتنا ٔالاخوية أصال إZى أبعد ٓالافاق.
أما عى الصعيد ٕالافريقي فإن الحكومة عازمة عى تطوير عالقات التعاون و التضامن
ودعم التعاون جنوب  -جنوب.
أما فيما يتعلق بالعالقات مع دول أوربا ،فسوف تعمل الحكومة عى تعميق التعاون مع
الشركاء الاسBCاتيجيrن عى أساس املصلحة املشBCكة والاحBCام املتبادل ومعالجة امللفات العالقة
كقضية سبتة و مليلية ،كما ستعمل عى تعزيز الانفتاح عى أقطار أوروبية أخرى من أجل إقامة
شراكات جديدة ودعم مكانة اململكة وفتح فرص جديدة للشركات الوطنية وجلب الاستثمارات.
وملا لالتحاد ٔالاوروبي من أهمية إسBCاتيجية ،بصفته الشريك ٔالاول للمغرب ،فإن الحكومة
ستعمل جادة عى متابعة تطبيق الوضع املتقدم الذي يم jrالعالقة بrن اململكة وهذا الاتحاد،
وذلك *ي أفق إنشاء فضاء اقتصادي مشBCك عى أساس املصلحة املشBCكة عى املستويات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و*ي إطار تنويع الشراكات الدولية للمملكة املغربية ستعمل الحكومة عى تعزيز عالقات
بالدنا مع دول أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ،والدول ٔالاسيوية ،والقوى الصاعدة ،عى
أساس شراكات مثمرة وتعاون اسBCاتيßي متعدد ٔالاوجه.
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وعى مستوى العالقات املتعددة ٔالاطراف ،ستعمل الحكومة عى تب¼ dمقاربة تمكن من
املساهمة بفعالية *ي معالجة القضايا املطروحة عى الصعيد الدوZي ورفع التحديات املشBCكة
عى مستوى هيئة ٔالامم املتحدة خاصة وأن املغرب أصبح اعتبارا من فاتح يناير الجاري عضوا
غ Brدائم بمجلس ٔالامن الدوZي.
إن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من أولويات عمل الحكومة *ي هذا املجال لجلب مزيد
من الاستثمارات والرفع من حجم املبادالت التجارية والاستغالل ٔالامثل لإلمكانات والفرص
املتاحة .و*ي هذا الصدد ،ستعمل الحكومة عى مالءمة برامجها مع التطورات ال dتعرفها
الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وفق مقاربة شاملة ·Mدف إZى تشجيع الاستثمار.
وستسهر الحكومة عى تطوير عمل الدبلوماسية املغربية وتحسrن عملها وتقوية كفاءا·Mا
خصوصا فيما يتعلق التعبئة والرصد والتواصل ووضع خطط عمل للتفاعل مع الرأي العام
واملجتمع املدني *ي البلدان املعنية.
كما ستسهر الحكومة عى استثمار إيجابي أك½ Bالتفاقيات التبادل الحر املوقعة أو تلك الd
يتم التفاوض بشأMvا تفعيال للشطر التجاري والاستثماري الدوZي للBOامج القطاعية لتنمية املنتوج
املغربي *ي ميادين الفالحة والصيد والصناعات التحويلية والصناعة التقليدية والطاقة
والخدمات.
تقوية األداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج:

وسيظل املواطنون املغاربة املقيمون .ي الخارج *ي صلب أولويات السياسة الحكومية
وذلك بالدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتوطيد عالقا·Mم بوط©Mم ٔالاصي بالنظر للتحديات
ٕالاسBCاتيجية املرتبطة باملحافظة عى الهوية الوطنية لألجيال الناشئة .و*ي هذا الشأن سيتم
إرساء سياسة عمومية مندمجة ومنسجمة لتحقيق الالتقائية بrن مختلف املتدخلrن *ي تدبBr
شؤون املغاربة املقيمrن بالخارج.
ومن بrن املحاور ٔالاساسية لهذﻩ السياسة:
@@
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@@ZðìiXÛaë@¿bÔrÛaë@%í†Ûa@ôìn½a@óÜÇ@Züëc
تجاوبا مع املطالب املjCايدة للمغاربة املقيمrن *ي الخارج ستعمل الحكومة وفق مقاربة
تشاركية ومندمجة عى تطوير وتنويع وتوسيع برامج الBCبية والتأط Brالدي¼ dوتعليم اللغتrن
العربية ؤالامازيغية والBOامج الثقافية.
@@ZïÜ–äÔÛaë@ð‰a…⁄a@ôìn½a@óÜÇ@Zbîãbq
ستنكب الحكومة عى تحسrن وتطوير الخدمات ٕالادارية داخل أرض الوطن ،وتيسBr
قضاياهم بما يمكن من حماية حقوق املغاربة املقيمrن *ي الخارج وصيانة مصالحهم ،وذلك عBO
تعميم الاستشارة القانونية والقضائية وٕالادارية ،ووضع آليات لتبسيط وتسريع معالجة
الشكايات واملنازعات ٕالادارية ووضع برامج تواصلية للتوجيه وٕالارشاد ،وتعزيز شبكة املراكز
القنصلية وعصرنة بنيا·Mا وتحديث أدا®Mا وتقريب خدما·Mا بما يتما ºeìمع تطلعات املغاربة
بالخارج.
@@ZïÇbànuüa@ôìn½a@óÜÇ@ZbrÛbq
ستعمل الحكومة عى تعزيز الحوار وتنويع آليات التعاون وتكثيف التواصل مع حكومات
دول ٕالاقامة لطرح مشاغل واهتمامات مواطنينا بالخارج وحماية حقوقهم ومكتسبا·Mم املشروعة
وتوسيع ومراجعة الاتفاقيات الثنائية املBOمة مع دول ٕالاقامة *ي مجال الحماية الاجتماعية.
وستعمل الحكومة عى تعزيز املصالح الاجتماعية باملراكز القنصلية املغربية وتقوية
الشراكة مع النسيج الجمعوي ببلدان ٕالاقامة.
@@Zð…b–nÓüa@ôìn½a@óÜÇ@ZbÈia‰
ستعمل الحكومة عى وضع برنامج عمل مندمج يمكن من توف Brالوسائل وٓالاليات الكفيلة
بانبثاق جيل جديد من استثمارات مغاربة العالم ،نذكر من بي©Mا ،إنشاء بنك للمشاريع
الاستثمارية ووضع آليات خاصة للتحف jrوللتمويل واملواكبة وتخصيص حصص من الBOامج
السكنية الوطنية الكBOى لصالحهم.

المملكة المغربية رئيس الحكومة  -البرنامج الحكومي يناير 2012

91

ZòîäìÛa@ñbî§a@¿@ò×‰b’½a@ôìnß@óÜÇ@ZbßbO
تجاوبا مع التطلعات املشروعة للمغاربة املقيمrن *ي الخارج للمشاركة املثمرة *ي مختلف
مناÝي الحياة الوطنية ستسهر الحكومة عى متابعة التjkيل السليم واملالئم للمقتضيات الجديدة
ال dخولها دستور فاتح يوليوز لفائدة املواطنrن املغاربة املقيمrن بالخارج *ي فصوله 18 ،17 ،16
و .163والعمل عى تحسrن الحكامة بما يمكن من تطوير ٔالاداء العمومي وتحقيق الانسجام
والتناغم بrن مختلف القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية املعنية ،وإرساء آليات ناجعة
للتنسيق بrن مختلف املتدخلrن املباشرين *ي شؤون املغاربة املقيمrن بالخارج ،وتعزيز املقاربة
التشاركية مع الفعاليات ٔالاساسية املغربية وإرساء إسBCاتيجية إعالمية عمومية كأداة ناجعة
لتأمrن الروابط مع ٔالاجيال الجديدة من املغاربة املقيمrن *ي الخارج وفضاء مالئم للتواصل مع
مختلف فئا·Mم.
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@@
لقد توíى الBOنامج الحكومي ٕالارادية والطموح واعتمد أهدافا
مرقمة ،وتداب Brواقعية قابلة لإلنجاز وذات وقع عى املعيش اليومي
للمواطن وأثر مباشر لفائدة بالدنا وأجيالنا املقبلة *ي استجابة
لتطلعات وانتظارات املواطنات واملواطنrن و*ي إطار التjkيل
الديمقراطي والتشاركي ملقتضيات الدستور.
وبذلك فهو تعاقد سيا defوأخالي متجدد يقوم عى مواصلة
الوفاء بالjCاماته ،وتنفيذ تعهداته مسنودا بمشاركة وثقة الناخبات
والناخبrن ،وقائم عى ربط املسؤولية باملحاسبة ،وسننكب عى تنفيذﻩ
بعون ﷲ تحت مراقبة الBOملان ،وبدعم وتعاون الجميع وسنقدم
الحساب إZى عموم املواطنات واملواطنrن *ي متم الوالية التشريعية
صونا ملصداقية الانتخابات ،وفعالية املؤسسات ،وتحصينا ملستقبل
زاهر يتطلع إليه املغاربة جميعا تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك
محمد السادس حفظه ﷲ والحمد هلل رب العاملrن.
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@ @ïßìØ§a@wßbãÛa@ŠèÏ
تقديم

5

ّ
املوحدة وصيانة تالحم وتنوع مكوناopا والانفتاح ع7ى الثقافات والحضارات.
أوال :تعزيز الهوية الوطنية ِ

11

 -1التشبث باملرجعية الدينية للمملكة وتعزيز املواطنة املسؤولة.

13

 -2إطالق سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي الوط¼ dوالانفتاح عى اللغات ٔالاجنبية.

13

 -3اعتماد سياسات ثقافية وإعالمية وفنية تعزز الهوية املغربية وقائمة عى املواطنة والحرية واملسؤولية وٕالابداع.

14

ثانيا :ترس ـي ــخ دولة املؤسسات والجهوية املتقدمة والحكامة الجيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات ؤالامن والقائمة
ع7ى املواطنة الحقة وربط املسؤولية باملحاسبة والحقوق بالواجبات

17

 -6التjkيل التشاركي والديمقراطي ملقتضيات الدستور.

18

 -7إرساء الجهوية املتقدمة وتعزيز الالمركزية والالتمركز.

20

 -8إصالح ٕالادارة.

22

 -9إصالح منظومة العدالة.

26

 -10ترسيخ الحقوق والحريات و ٔالامن.

28

ثالثا :إرساء شروط بناء اقتصاد وط قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتناف§ ومنتج لل¨Mوة وللشغل الالئق
وضامن للعدالة الاجتماعية

31

 .1تعزيز الحكامة الاقتصادية واملالية وتعزيز التوازنات املاكرو -اقتصادية وتمويل الاقتصاد.

33

 .2تطوير القطاعات ٕالانتاجية املدرة لفرص الشغل و تنمية العالم القروي:
-

تعزيز مكانة ودور الفـالحة *ي التنمية.

40

-

الاعتناء بالعالم القروي.

42

-

تثمrن وضمان استدامة ال½Bوة البحرية.

43

-

تطوير الصناعة والتجارة وحماية املسMwلك.

45

-

تثمrن وتنمية الصناعة التقليدية.

47

-

جعل املغرب وجهة سياحية مرجعية وضمان نمو مستدام للسياحة.

48
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 .3التدب Brاملستدام واملسؤول للبيئة واملوارد الطبيعية :

49

-

نهج سياسة بيئية متكاملة و مندمجة

50

-

املحافظة والتدب Brاملستدام للموارد الغابوية.

51

-

ترشيد استعمال املاء و مواصلة تعبئة املوارد املائية

52

-

تقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر إنتاجها وتخفيض كلفMwا وتحسrن النجاعة الطاقية.

54

-

ترسيخ مكانة املغرب كرائد *ي السوق العاملية للفوسفاط ومشتقاته.

55

 .4تطوير الاقتصاد الاجتماsي والتضام¼ dودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

56

 .5توف Brالبنيات التحتية واللوجستيك وتأهيل املوارد البشرية الالزمة لتحسrن تنافسية الاقتصاد:

57

-

مواصلة انجاز ٔالاوراش الكBOى و تطوير البنيات التحتية و اللوجستيكية.

57

-

تنمية التكوين املهـنـي ملواكبة متطلبات الاسBCاتيجيات القطاعية ؤالاوراش الكBOى.

60

رابعا :تطوير وتفعيل الMcامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إى الخدمات ٔالاساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن،
ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بSن ٔالافراد والفئات ؤالاجيال والجهات

62

.1إعادة الثقة *ي املدرسة العمومية.

63
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68
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.7توف Brالحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن.

78

.8دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
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