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االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

تأطيرعام
يخوض حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية غمار االستحقاقات التشريعية ليوم  7أكتوبر  2016بإصرار قوي – كما
الشأن بالنسبة ملحطات تاريخية سالفة – بالدفاع على مبادئ الديمقراطية والحرية واملساواة والعدالة االجتماعية .فمنذ
أن تبنى استراتيجية النضال الديمقراطي ،كان االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية دوما ،وال يزال ،حزبا وطنيا رائدا من حيث
طبيعة اختياراته الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية املستوحاة من تراثه العريق واملنبثق من صميم املجتمع
وآمال الجماهيراملغربية.
لقد سعى حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية باستمرار إلى إيالء العناية الالزمة للقضايا املجتمعية امللحة من خالل
معالجة مشاكلها وتمظهراتها السلبية واقتراح الحلول والبدائل املقنعة والناجعة التي شكلت مرتكزا قويا لتصوره الشامل
للسياسات العمومية املندمجة واملشروع املجتمعي الحداثي .ومن ثمة ،ال تتأسس قناعة الحزب باالستحقاقات االنتخابية
على املشاركة من أجل املشاركة أو على الظفر بمقعد هنا أو هناك ،بل تقترن بالبرنامج السيا�سي واملجتمعي املتماسك الذي
يتبناه االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية والتي تشكل اللحظة االنتخابية مناسبة سانحة لتداوله على نطاق أوسع وجعله في
عمق النقاش العمومي.
إن التصور الفكري والسيا�سي ،املنصت لنبض املجتمع واملستمد من القيم االشتراكية والهادف إلى توطيد البناء الديمقراطي،
يعد فعليا املرتكز األساس للبرنامج االنتخابي الذي بلوره حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ويدافع عن مضامينه
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ومقترحاته الرامية إلى إقرارالكرامة والحرية واملساواة واملناصفة بين الجنسين والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص .وحرص
الحزب ،في تسطير مشاريعه وبدائله ،على التفاعل اإليجابي مع التطورات العامة التي عرفها املشهد السيا�سي واملجتمعي في
السنوات األخيرة ،والتعامل العقالني مع التغيرات االستراتيجية والسياسية التي شهدتها الساحة اإلقليمية والدولية .ولذلك،
لم ينعزل مضمون البرنامج االنتخابي النتخابات  7أكتوبر  2016عن السياق املحلي والعالمي إذ أخذ بعين االعتبار مجمل
التحوالت املجتمعية الوطنية واملستجدات اإلقليمية والدولية في تقديم أجوبة جديدة ومالئمة للقضايا الراهنة.
فعلى املستوى الوطني ،وبعد اإلصالح الدستوري لسنة  ،2011تميز الوضع املغربي بمحاولة انقالب كلي على املكتسبات
الدستورية والسياسية والديمقراطية والحقوقية عبر تسجيل تراجعات خطيرة تتوخى تثبيت هيمنة إيديولوجية رجعية في
الدولة واملجتمع على السواء .وباملوازاة مع ذلك ،استهدف املخطط املغرض الجديد ضرب املنجزات االجتماعية الضئيلة
من خالل تبني سياسة اقتصادية يمينية متعجرفة أثرت ،بشكل سلبي ،في العديد من القضايا املجتمعية الهامة من بينها:
قضايا التربية والتكوين والطبقة العاملة واملمارسة النقابية والحريات الفردية وحقوق املرأة وحرية الفن واإلبداع الثقافي
وغيرها .ويمكن القول بأن الخمس سنوات األخيرة شكلت مرحلة عصيبة لإلجهاز على روح اإلصالح الدستوري وتقويض
البناء الديمقراطي وكبح التوجه الحداثي كما ترجمه الخطاب امللكي بتاريخ  9مارس .2011
هكذا ،ظهرت إلى الوجود مالمح شاحبة ملجتمع آخر غير املجتمع املنشود ،بتمظهرات بئيسة لعل أخطرها تعميق الفوارق
االجتماعية وتوسيع دائرة الهشاشة وتزايد ممارسات االحتكاروالريع وتسليط القطاع الخاص على القطاع العام .وفي مقدمة
هذه الحصيلة السلبية الفشل الحكومي الذريع في تحقيق نسبة النمو التي التزمت بها الحكومة غير املتجانسة واملفتقدة
للحكامة الالزمة ،وهو فشل أكدته املؤسسات الوطنية املعنية بالشأن االقتصادي واملالي (بنك املغرب ،املجلس األعلى
للحسابات ،املندوبية السامية للتخطيط).
أما على املستوى الحزبي ،فقد استطاع االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،بوجوده في موقع املعارضة ،أن يبلور رؤيته
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النقدية الثاقبة ملجريات األحداث في بالدنا ،وأن يرصد بعمق الرهانات والتحديات املطروحة على املستويات الديمقراطية
والحقوقية والثقافية .وقد أدى الحزب دوره كامال في املعارضة ،سواء داخل املؤسسة التشريعية أو في الفضاءات العمومية،
حيث مارس وظيفته النقدية للسياسات العمومية في مختلف القطاعات وقام بواجبه التقييمي والرقابي للتدابير الحكومية
املتخذة على مختلف األصعدة :السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .كما انخرط الحزب ،بشكل واسع وقوي ،في
الدينامية املجتمعية التي شهدها املغرب في السنوات األخيرة واملتجلية في التعبيرات االحتجاجية واملطلبية للعديد من الفئات
االجتماعية والقوات الشعبية.
وفي ما يتعلق بالسياق اإلقليمي والعالمي ،أخذ الحزب بعين االعتبارالتغيرات الدولية الكبرى سواء على املستوى االقتصادي
واملالي أو على مستوى السياسات الخارجية والتعاون الدولي .وقد شهد بعض مناطق العالم ومكوناته الكبرى ،خاصة االتحاد
األوروبي ،معدالت نمو منخفضة عكست األزمة االقتصادية والتجارية التي عرقلت تطور تبادل السلع والبضائع وتدفق
االستثمارات الخارجية .كما طغى ،بشكل ملحوظ ،املد اإلرهابي وموجات العنف والتطرف في العديد من دول العالم ،بما
فيها البلدان املتوسطية والعربية واإلفريقية ،مما خلق جوا مشحونا من القلق الجماعي نتيجة أفعال التدميروتهديد استقرار
املجتمعات.
وباإلضافة إلى ذلك ،حدثت منعطفات مثيرة وتحوالت عميقة في العالقات الدولية حول جملة من القضايا العاملية واإلقليمية
أدت ،في النهاية ،إلى تفاعالت متفاوتة الدرجة في املنتظم الدولي ،كما أدت إلى تداعيات سلبية كان من أبرز نتائجها مضاعفة
الهاجس األمني في مختلف مناطق وجهات العالم .وإذ يستحضر االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية إكراهات السياق
اإلقليمي والدولي ،يحرص بقوة ومسؤولية على أولوية الدفاع عن وحدتنا الترابية والحفاظ على التماسك الوطني سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،مع تعزيز املوقع االستراتيجي للمغرب في املحيط الدولي ،وخاصة في الفضاءات املتوسطية
والعربية واإلفريقية واملغاربية.
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اعتبارا لكل ما سبق ،تتمثل التوجهات االستراتيجية التي حكمت برنامجنا االنتخابي في تجديد أسس الفعل السيا�سي وتقوية
املبادرات الحقوقية وفق املقتضيات الدستورية بغية وقف التراجعات السياسية ومحاربة بنية الفساد وفصل سلطتي
املال والسياسة .وتتجلى أيضا في تشييد اقتصاد وطني قوي ومتماسك كفيل بخلق فضاء مشجع على االستثمار وقادر على
تحقيق نسبة طموحة ومنتظمة للنمو ،بما يجعله اقتصادا منتجا للثروات ومتيحا لفرص الشغل وقائما على التوزيع العادل
واملنصف للمداخيل .كما تتجسد هذه التوجهات االستراتيجية في بلورة تعاقدات جديدة بين املدرسة واملحيط ،وبين الشركاء
االقتصاديين والدولة ،وبين الفاعل االجتماعي واملجتمع .إنها تعاقدات بنفس مغاير تسعى إلى تفعيل إصالحات تشاركية في
منظومة التربية والتكوين وضمان التعبئة الجماعية للرفع من مستوى التشغيل وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة عبرإنجاز
مشاريع رائدة للسكن والصحة والحماية االجتماعية والتأطيرالثقافي.
ومن هذا املنطلق ،يتميز البرنامج االنتخابي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،املتعلق بانتخابات  7أكتوبر  ،2016بواقعية
رؤيته وعمق تصوراته وجودة أفكاره بما يعكس االلتزام الجدي املألوف لحزبنا في تبني السياسات واملبادرات البديلة وتفعيل
املشاريع واإلجراءات الناجعة .ومن ثمة ،يعكس هذا البرنامج االنتخابي املنهجية السياسية إلدارة الشأن العام وتقديم
األجوبة املقنعة على املعضالت املجتمعية الكبرى من خالل مجموعة من التدابير املدروسة والعملية واملقاربة االلتقائية
التكاملية بين املجاالت والقطاعات .إنه برنامج سيا�سي ينطلق من منظور الحزب للبناء الديمقراطي من جهة ،ويستند ،من
جهة أخرى ،إلى تشبعه بمفاهيم :توازن السلط واستقاللية القضاء واقتران املسؤولية باملحاسبة ومحاربة الفساد والقضاء
على مجتمع الريع.
وإضافة إلى صبغته السياسية ،يعتبربرنامجنا ،في اآلن نفسه ،برنامجا اقتصاديا واجتماعيا بحكم تقديمه لنموذج اقتصادي
متكامل يتأسس على البدائل الناجعة في مجاالت التنمية واالستثمارات والسياسات املالية والضريبية ،ويتسم بمرجعيته
االشتراكية ذات البعد االجتماعي املتمثل في مواجهة السياسة الليبرالية املتوحشة املفضية إلى إغراق املغرب في املديونية
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واإلخالل بالتوازنات األساسية التي أنقذت االقتصاد الوطني منذ تجربة حكومة التناوب .وعالوة على ذلك ،تعد البدائل
الحزبية – املناهضة للرجعية والتطرف اإليديولوجي – برنامجا ثقافيا معتزا بالهوية املغربية والتراث الالمادي ،ومنفتحا على
الحضارات اإلنسانية ،ومناصرا لحرية الفكر واإلبداع .ويتجلى البعد الثقافي القوي في مجمل اإلصالحات الجوهرية املتمثلة
في تطويرمنظومة الثقافة وتأهيل مجال اإلعالم وتقنيات التواصل وإعادة النظرفي تدبيرالشأن الديني.
وتجدر اإلشارة إلى أن برنامجنا االنتخابي سيظل منفتحا على التصورات املفيدة والجادة للمؤسسات االستشارية الوطنية
ومراكز البحث العلمي التي ستمثل شريكا أساسيا وفاعال في تقوية األداء الحكومي .وسيحرص الحزب على التفاعل اإليجابي
مع الخبرات املؤسساتية الوطنية ،وخاصة تقارير بنك املغرب واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ومجلس املنافسة
واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملجلس األعلى للحسابات واملندوبية السامية للتخطيط وغيرها.
وعلى العموم ،يخوض حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية االستحقاقات التشريعية بشعار دال « 55كفى  555 ..تدبير»
لرفض استمرار االختالالت املعرقلة للنمو االقتصادي واالجتماعي ،وبالتالي اقتراح مجموعة من التدابير العملية الكفيلة
بتحقيق التنمية املجتمعية والبشرية الشاملة .يرفع الحزب « 55كفى» ألن الوطن لم يعد يحتمل املزيد من تضييع الزمن
الحكومي واستنزاف الطاقات وهدرإمكانات النماء والتوقيع على تراجعات خطيرة في العديد من املجاالت الحيوية .ومن ثمة،
يعبر حزبنا بأعلى صوته :كفى من التعسف في تأويل املقتضيات الدستورية ،كفى من املديونية واالختالالت املالية الكبرى،
كفى من توسيع الفوارق االجتماعية ،كفى من اإلضرار بالقدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين ،كفى من التضييق على
الحريات والحقوق ... ،نعلن عن « 55كفى» نعتقدها اختالالت جوهرية ألن البالد في حاجة إلى شحنة قوية في العمل الحكومي
وإلى جيل جديد من اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وفي مواجهة هذه األصناف من «كفى» ،يقترح االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية « 555تدبير» ملعالجة الوضعية الراهنة
وإقرارنموذج تنموي جديد بإجراءات واقعية وناجعة على مختلف املستويات خدمة للمواطنات واملواطنين وخدمة للمجتمع
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وفئاته املختلفة .إنه شعار يترجم الرغبة في االنتقال باملمارسة السياسية واملؤسساتية من الزمن الرتيب املتعثر الذي جعل
الحكومة الحالية مستفردة بالقرارخارج كل القواعد واألعراف الديمقراطية إلى اللحظة املشرقة القادرة على بلورة التعاهد
الصريح بين الفاعل الحكومي واملواطن للدفاع عن مجتمع متقدم ،منفتح ومتسع للجميع .هي صيغة مغايرة للتعاقد ال
تغلب طرفا على حساب الطرف اآلخر ،أي صيغة للتفاعل بين من يتخذ القرار ومن يشارك فيه ،بين من يجتهد لتطوير
العمل العمومي ومن يستفيد من الخدمات العمومية ،بين من سيتخذ القرار غدا (تسيير الحكومة) ومن سيتخذ القرار اآلن
(التصويت) ،وبتعبيرواضح :بين شريكين حقيقيين .وبهذا املعنى ،يشكل هذا البرنامج االنتخابي وثيقة تعاقدية مع املواطنات
واملواطنين تستعرض التزامات االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية املنبثقة عن تصوره السيا�سي ورؤيته النقدية وإيمانه
العميق بقيم الكرامة والحرية والعدالة واإلنصاف.
إن برنامج االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية برنامج للتدبير الديمقراطي القادر على مواكبة التحوالت العميقة للمجتمع
املغربي وتقديم األجوبة على القضايا واإلشكاالت الوطنية والجهوية عبر تعهدات واضحة وصريحة .وتسعى التعهدات
وااللتزامات البرنامجية إلى تأهيل الحقل السيا�سي والعمومي وإعادة بناء التوازنات االقتصادية واالجتماعية من أجل
استرجاع ثقة املواطنات واملواطنين والفاعلين املهنيين والشركاء االستراتيجيين واملدنيين .وقد أدرجنا التدابير واإلجراءات
املقترحة ضمن املنظومات الكبرى التالية:
 .1املجال االجتماعي (التربية والتكوين ،التعليم العالي والبحث العلمي ،التشغيل ،الصحة ،السكن والتعمير والسياسة
الترابية ،اإلدارة العمومية) ؛
 .2املجال االقتصادي واملالي (املالية والضرائب ،القطاع البنكي ،الفالحة ،الصناعة ،الصيد البحري ،الطاقة ،التجارة ،النقل
والتنقل ،االقتصاد الرقمي ،االقتصاد االجتماعي ،السياحة) ؛
 .3املجال املجتمعي (املرأة ،الطفولة ،الشباب ،املجتمع املدني ،األشخاص في وضعية إعاقة ،األشخاص املسنين ،األمن
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املجتمعي ،البيئة) ؛
 .4املجال املؤسساتي والقانوني والحقوقي (القضايا املؤسساتية ،دولة الحق والقانون ،إصالح العدالة ،الحقوق والحريات).
 .5املجال الديني والثقافي والتواصلي (الشأن الديني ،الثقافة واإلبداع ،اإلعالم ،اللغات).
إدريس لشكر ،الكاتب األول
لحزب االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية

حماية اجتماعية موسعة وعادلة
غايتنا إقامة منظومة موسعة وعادلة للحماية االجتماعية تستهدف مختلف فئات املجتمع من خالل
بلورة وتنفيذ سياسة اجتماعية متكاملة تقطع مع الطابع الخيري «للمساعدة االجتماعية» ،وتعيد النظر
في الحقوق االجتماعية بوصفها مكونا أساسيا من مكونات حقوق اإلنسان ،وفي اآلليات املوجهة لتوفير
الخدمات التربوية والصحية وضمان الحق في السكن والشغل والعيش الكريم .فاملبدأ الذي يحكم تفكيرنا
ويؤطر ممارساتنا في املجاالت الحيوية يتمثل في العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع من أجل تقوية
االستقرارواإلنصاف االجتماعيين والقضاء على الهشاشة والفقروالتهميش.
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التربية والتكوين
على الرغم من املجهودات التي بدلتها الدولة لتطوير املنظومة التربوية وتفعيل مختلف مقتضيات امليثاق الوطني للتربية
والتكوين املتعلقة بتعميم التمدرس وتعبئة املوارد الالزمة والنهوض بالجوانب البيداغوجية والتدبيرية ،لم يستطع التعليم
التخلص من االختالالت البنيوية والوظيفية املتعددة التي اعترت نسقه العام نظرا لتفاقم املشاكل التدبيرية والتربوية
والتقنية وعدم معالجتها ضمن تصور استراتيجي شمولي ومندمج .وقد ارتبط إصالح املنظومة التعليمية والتكوينية بطبيعة
البناء التربوي الذي يسعى إلسى إقامته الفاعلون األساسيون بموازاة املشروع املجتمعي املنشود بحيث ال يمكن استيعاب
حقيقة اإلشكال التربوي إال في إطارالعالقة التفاعلية املنتجة القائمة بين املدرسة واملجتمع .ويتحدد البعد املجتمعي الرئي�سي
للمؤسسة املدرسية في عنصر الثقة التي ينبغي استعادتها من خالل تمكين املدرسة من مقوماتها التربوية والثقافية وتعزيز
وظيفتها املتمثلة في التنشئة االجتماعية والتعبئة الجماعية في إطارمن املساواة والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والحق
الطبيعي في املعلومات واملعرفة.
من هذا املنطلق ،يقترح حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية تصورا استراتيجيا مندمجا يربط التربية بالتكوين من
جهة ،ويصل التربية والتكوين بالتعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق االستمرارية التربوية املنفتحة على متطلبات الحياة
و مستجدات املعرفة وتحوالت الفكر التربوي .إنه تصور يتأسس على التوافق الجماعي واإلشراك الفعلي ملختلف املتدخلين
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واملهتمين ،ويروم إعطاء نفس جديد لإلصالحات التربوية باعتماد تدابيرمستعجلة على املستوى اآلني وإجراءات نسقية على
املدى املتوسط والبعيد .فاألمر يتعلق بضرورة بلورة سياسة تربوية وتكوينية عمومية تستند إلى املبادئ الكبرى املحددة
باملقتضيات الدستورية والغايات البيداغوجية املتوخاة من منظومة التربية والتكوين ،سواء على صعيد املوارد البشرية
واملالية ،أو على صعيد املضامين واملناهج التربوية.
• تربية محدودة وتكوين متعثر:
 −تستوعب املؤسسة التربوية العمومية باملغرب زهاء  % 95من التالميذ املتمدرسين ،مما يجعلها رافعة أساسية لتعميم
املعرفة وتنشئة األجيال املستقبلية وفق مبادئ املجانية واملساواة وتكافؤ الفرص.
 −يشكل االنقطاع عن مواصلة الدراسة معضلة حقيقية واختالال جوهريا في منظومة التربية والتكوين ما بين املراحل
االبتدائية والثانوية إذ ال يلتحق من مجموع  100تلميذ يتمدرسون بالسنة األولى في السلك االبتدائي سوى  13فردا بأقسام
الباكالوريا.
 −تبرز املعطيات الرسمية الصادرة عن املجلس األعلى للتعليم أن الفشل التي يالزم املؤسسة املدرسية املغربية يكلف سنويا
 9مالييردرهم ،تنتج منها  3مالييردهم عن الهدراملدر�سي و 6مالييردرهم عن الرسوب في السنوات الدراسية.
• منظومة متأزمة بدون أفق:
 −غياب البعد االستراتيحي املوحد في إصالح منظومة التربية والتكوين واعتماد مخططات متعددة ،متباعدة أحيانا ومتنافرة
أحيانا أخرى ،بحكم الهاجس املتمثل في املعالجة املتسرعة واملرتجلة للمشاكل اآلنية خارج أية رؤية شمولية بعيدة املدى.
 −عدم نجاعة املبادرات اإلصالحية املتخذة خالل السنوات األخيرة نتيجة الفشل في أجرأة مشروع اإلصالح وتنفيذه على
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أرض الواقع كما تثبت ذلك مختلف التقاريرالدولية والوطنية ،ال�سيء الذي انعكس سلبا على املمارسة التربوية سواء تعلق
األمربالتعلمات أو كفايات املتعلمين.
 −غياب الرؤية االستباقية في تصور اإلصالح التربوي بفعل انعدام التوقعات الدقيقة في تقديراإلكراهات املحتملة واملمكنة
التي واجهت تنفيذ املشروع اإلصالحي على أرض الواقع (تعميم واستمرارية التمدرس ،جودة التعليم ،املوارد البشرية
الالزمة.)... ،
 −الفشل في إرساء تعليم يضمن جودة مكتسبات التالميذ لتمكينهم من مواجهة متطلبات عالم الغد وبناء مجتمع املعرفة،
وعدم القدرة على تعبئة اإلطارالتربوي لتمكينه من االنخراط الفعلي في مشروع مدرسة الغد والتحمس إلنجاحه.
 −العجز عن تحسين مردودية املدرسة من خالل التصدي ملختلف أنواع الفشل املدر�سي وعدم التمكن من االرتقاء بالحياة
املدرسية وتحسين املناخ املدر�سي من أجل توفير مؤسسة تربوية محتضنة للعالقات اإلنسانية املنفتحة والسليمة القائمة
على التعايش والتكافل والعمل الجاد.
 −انعدام التوجه الجهوي الحقيقي في منهجية اإلصالح التربوي وتدبيرمنظومة التربية والتكوين إذ تفتقد السياسة التعليمية
لآلليات الفعلية املؤسسة على تدعيم الالمركزية بما يسمح لإلدارة الجهوية بوضع مشاريعها املحلية الخاصة ضمن األهداف
الوطنية العامة.
 −غياب نموذج تربوي شامل يؤطر البرنامج التعليمي العام ويوجه التنظيم البيداغوجي واإلداري مما فسح املجال أمام
املعالجة الظرفية لإلشكاالت التربوية (طرق التدريس ،لغة التدريس ،تعليم اللغات )... ،واملراجعات الجزئية للمناهج
واملضامين الدراسية.
 −عدم االستناد إلى التوجهات واالختيارات الكبرى في مراجعة البرامج التعليمية واللجوء إلى االجتهادات الفردية والتوافقات
التقنية على مستوى اللجان املكلفة باملراجعة مما يؤدي إلى حدوث تباعد واضح بين محددات البرنامج الدرا�سي ومنطلقات
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املشروع البيداغوجي.
 −عدم إيالء العناية الالزمة ملؤهالت املوارد البشرية نتيجة قلة املبادرات الوطنية املتعلقة بالتكوين املستمروغياب املخططات
التأهيلية لألطرالتربوية واإلدارية بهدف الرفع من مستواها املعرفي عبرتحيين معارفها وتطويرمؤهالتها.
 −عدم توفر معايير الجودة في البرامج واملضامين الدراسية وفي مناهج التدريس والتعليم ،واملعايير الوظيفية التي تجعل
املدرسة فضاء تربويا للتنشئة االجتماعية والثقافية القادرة على الترسيخ املعرفي لقيم املواطنة ونبذ العنف واحترام حقوق
اإلنسان وغيرها.
• استراتيجية تشاركية ملعالجة شاملة وناجعة:
 −بلورة رؤية سياسة تعليمية تتأسس على املقاربة التشاركية الحقيقية املتمثلة في التشاور املوسع مع مختلف الفرقاء
االقتصاديين واالجتماعيين واملهنيين واإلشراك الفعلي لجميع الفاعلين التربويين واألطرالتعليمية.
 −إرساء ثقافة حكومية جديدة في تدبير ومقاربة قضايا التربية والتكوين تنطلق من وضع حد نهائي لهيمنة النزعة القطاعية
ذات األثراملحدود ،وتعتمد املقاربة الشمولية املندمجة التي تستدعي عموديا وأفقيا تدخل كل القطاعات والهياكل املعنية.
 −مراجعة اإلطار املؤسساتي عبر إعادة هيكلة األجهزة الحكومية املكلفة بالتربية والتكوين في اتجاه إحداث قطب وزاري
متماسك ومنسجم يضمن اإلشراف املوحد على جميع مكونات املنظومة وتتبعها وتقييمها مع األخذ بعين االعتبارخصوصيات
ووظائف كل مكون.
 −التفعيل الحقيقي إللزامية ومجانية تعليم جميع األطفال في سن التمدرس وضمان تنويعه وجودته ،والحرص على
استمراريته عبر الرفع من املعدل العام ملدة التمدرس وتمديد األمد املدر�سي إلى غاية الباكالوريا فما فوق بإعمال كافة
الوسائل ،بما فيها الشراكة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص.
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 −التقليص من الفوارق املجالية واالجتماعية على مستوى الولوج إلى الخدمات التربوية بوصفها حقا أساسيا من حقوق
املواطنة ،وذلك عبرتبني خريطة عمومية مدققة تمنح األولوية للفئات االجتماعية املتضررة وللمناطق واملجاالت الترابية غير
املستفيدة.
 −صياغة وتنفيذ برامج كبرى للدعم التربوي واالجتماعي تستهدف التصدي ملختلف مظاهر الهدر املدر�سي واالنقطاع عن
الدراسة من خالل توفير الوسائل واإلمكانات الكفيلة باالستجابة لحاجات الفئات الهشة املستهدفة سواء على مستوى
النقل املدر�سي أو على مستوى البنايات الداخلية واملطاعم املدرسية.
 −تقوية البعد الجهوي في انسجام تام مع تفعيل مقتضيات الجهوية املوسعة من خالل منهجية قائمة على الالتمركز
والالمركزية وقادرة على إعمال آليات تحقق االستقاللية اإلدارية والبيداغوجية للمؤسسات التعليمية ،مع إشراك أقوى
وأوسع للجماعات واملؤسسات املحلية في حياة املدرسة.
 −وضع إطارمرجعي بتوجهات واختيارات استراتيجية واضحة وبعيدة املدى من أجل تأطيرالعمليات الدورية ملراجعة املناهج
والبرامج الدراسية ،مع التوجه نحو االستثمار العقالني للتكنولوجيات الحديثة والوسائط الجديدة للمعلومات واملعرفة
والتواصل .
 −اتخاذ تدابيرجديدة تروم تنويع التعليم الثانوي التأهيلي وتقوية أدائه وتأطيره وضمان جودته ،وذلك من أجل التمكن من
استيعاب الطلب املتزايد للتالميذ من جهة ،وجعله أكثر مالءمة ملستلزمات الحياة املهنية ومتطلبات سوق الشغل من جهة
ثانية.
 −إبداع نظام معقلن للجسور واملمرات بين مستويات التكوين املنهي وأسالك التعليم الثانوي والعالي من أجل تقوية موقع
املؤسسات التكوينية املهنية ضمن املسالك التعليمية قصد إعداد الكفاءات التقنية واملهنية على ضوء الحاجيات امللحة
لالقتصاد الوطني.
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 −اعتماد تصور موسع للعملية التعليمية ال يقف عند الفضاء املغلق للمدرسة ،بل يستهدف توسيع مجاالت التعليم لتشمل
األنشطة املمكنة خارج الفصل الدرا�سي ،مع توجيه منظومة التربية والتكوين نحو تحقيق التفاعل اإليجابي مع املحيط
االقتصادي واالجتماعي.
 −دعم الشراكة مع الشركاء االقتصاديين واملاليين من أجل ضمان انفتاح أكبرللمنظومة التعليمية على محيطها االقتصادي،
مع إدماج عالم اإلنتاج في وضع برامج مؤسسات التكوين املنهي ورسم معالم الخريطة الجهوية املتعلقة باملجاالت املختلفة
للتكوين املنهي.
 −مباشرة إصالح نظام التوجيه داخل منظومة التربية والتكوين من خالل تحسين وعقلنة اآلليات التوجيهية نحو املسالك
التعليمية بما يحقق نوعا من التوازن بين املسالك بحسب الحاجات املجتمعية ،ويضمن مالءمة أفضل مع متطلبات املحيط
االقتصادي واالجتماعي.
 −اعتماد مقاربة جديدة ومتكاملة ملعالجة الوضع اللغوي في منظومة التربية والتكوين وفق ثنائية بناء الذات والتفاعل مع
اآلخر ،أي بما يرسخ مكتسبات اللغتين الوطنيتين (العربية واألمازيغية) ويقوي حضورهما وأداءهما ،وفي نفس الوقت ،يعزز
االنفتاح على اللغات األجنبية.
 −اتخاذ إجراءات إدارية عملية تهدف إلى تحفيز املوارد البشرية إن على الصعيد املادي أو على الصعيد املعنوي ،مع إعادة
النظر في القواعد القانونية والضوابط البيداغوجية املتعلقة بمسؤوليات ومهام هيأة التدريس والتأطير التربوي بهدف
تحقيق تعليم ذي جودة عالية.
 −تخويل العنصرالبشري كافة حقوقه ،بما فيها الحق في تطويرالذات واالرتقاء بمؤهالتها اإلدارية والتربوية من خالل اعتماد
برامج ناجعة للتكوين األسا�سي والتكوين املستمر ،مع اعتماد معيار االستفادة من البرامج التكوينية في عمليات الترقية
وتقييم األداء التربوي قصد رد االعتبارملهن التعليم والتكوين.
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 −إيالء أهمية كبرى ملعالجة القضايا ذات األثر الحاسم في جودة املنظومة التربوية ،وخاصة سد الخصاص املسجل على
صعيد التأطير من خالل اعتماد مقاييس موضوعية في انتقاء وإعادة انتشار أفراد هيئات التأطير والتدريس بطريقة أنجع
تمكن من مواجهة ظاهرتي :االكتظاظ ونقص املوارد البشرية.
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التعليم العالي والبحث العلمي
يواجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحديات متعددة في السنوات األخيرة نتيجة جملة من اإلكراهات واملشاكل التي
يعاني منها بفعل سوء التدبير وافتقاد النفس االستراتيجي في السياسات العمومية املتبعة .ويرتبط إصالح التعليم العالي
والبحث العلمي بمجاالت املنظومة الشاملة :االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،املتسمة بتحوالتها العميقة ووتيرتها
املتسارعة مما يستلزم بلورة رؤية جديدة تتجاوز عوائق املنطق التقليدي وتتوسل بآليات مغايرة ومبدعة لتطوير املنظومة
التربوية .إنها آليات وظيفية تمكن التعليم العالي من تأهيل الحياة الجامعية ودعم البحث العلمي ورفع تحديات املنافسة
التربوية وتلبية الحاجات التنموية امللحة للمجتمع من خالل توفيرشروط الجودة وتحسين مستوى األداء واملردودية.
ومن ثمة ،يتبنى حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية تصورا متماسكا ومنسجما ملعالجة إشكاالت التعليم العالي سواء
على مستوى البرامج الجامعية والتأطيرالبيداغوجي أو على مستوى التدبيراملالي وتقوية التجهيزات والبنيات التحتية .ويهدف
هذا التصور الشامل إلى املوقعة الجيدة ملؤسسات التعليم العالي في املحيط االقتصادي واالجتماعي العام بما يصون
استقالليتها املنتجة ويعضد ديناميتها الخاصة.
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• أرقام ناطقة:

 −لم يستطع املغرب مسايرة التجارب الدولية في مجال التعليم العالي إذ سجل في ما يخص التسجيل في التعليم العالي نسبة
 ،% 13وهي نسبة متواضعة مقارنة مع النسبة املتوسطة املحددة في  % 32,1ومقارنة مع دول مماثلة أو قريبة مثل تركيا ()% 46
واألردن (.)% 38
 −تشهد دينامية املؤسسات الجامعية داخل فضاءات الشغل انحصارا ملحوظا إذ تبرز املعطيات الرقمية املتعلقة بمجال
التعليم العالي ،وجود فارق كبير يقدر بحوالي  % 42بين أعداد الخريجين الجامعيين وأعداد األطر الحاصلة على مناصب
للشغل .
 −ضعف تمويل الدولة للبحث العلمي حيث ظلت النسبة املخصصة له إلى حدود اليوم محصورة في أحسن الحاالت في ،%0,8
مما يحد من تأثيرالبحث العلمي الوطني في املنظومة البحثية الدولية إذ ال يشكل سوى  % 0,8من اإلنتاج العلمي العالمي.
• سياسة ارتجالية بتراكمات سلبية:
 −غياب استراتيجية واضحة وانعدام التخطيط املستقبلي في تدبير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وهيمنة السياسة
االرتجالية في التعاطي مع مشاكله اليومية وقضاياه الراهنة ،وباألخص الفشل في مواكبة التزايد املستمر للطلبة والقضاء
على ظاهرة االكتظاظ.
 −انعدام املقاربة االستباقية املستوعبة لحاجات املجتمع الحقيقية في املعرفة والتكوين مما أدى إلى عدم مواكبة املؤسسات
الجامعية للتحوالت االجتماعية ،وبالتالي تحجيم مبادراتها وإشعاعها وعدم قدرتها على املالءمة بين التكوين الجامعي
ومتطلبات الشغل.
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 −انعدام الرؤية املستقبلية الشمولية في إحداث الفضاءات الجامعية املتكاملة مع غياب العدالة املجالية في التوزيع
الجغرافي ملؤسسات التعليم العالي حيث تتسم الخريطة الجامعية بتغطية غير متكافئة ملختلف الجهات وتمركز قوي في
محوري الرباط والدارالبيضاء.
 −هيمنة التكوين النظري على حساب التكوينات التطبيقية والتوجيهية ،وضعف املستوى التكويني نتيجة طول فترة التقييم،
مع محدودية التقييم الشكلي لتنفيذ نظام «اإلجازة – املاجستير– الدكتوراه» ( )LMDواالقتصارعلى تغييربعض الوحدات
أو حذف الوحدات األفقية أو تقليص عدد الساعات.
 −غياب سياسة وطنية وجهوية على مستوى املؤسسات الجامعية لترسيخ آليات البحث العلمي وضمان نجاعته على املستوى
التنموي واملجتمعي ،مع تخبط الهياكل البحثية املوجودة داخل الجامعات في مشاكل ترتبط بضعف التمويل وسوء التدبير.
 −معاناة النظام التربوي من مشاكل مزمنة إن على الصعيد الثقافي واملعرفي أو على الصعيد التكويني والتقني (لغة التدريس،
تدريس اللغات ،التكوين املستمر ،)... ،مع تشتت تكوينات ما بعد الباكلوريا حيث تتوزع بين  18قطاع وزاري على الرغم حث
املادة  78من امليثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة تجميعها.
 −انعدام الدورات املخصصة للتكوين املستمر في مجاالت التسيير والحكامة لفائدة األطر التربوية واإلدارية من أجل تمكينها
من اآلليات التدبيرية الضرورية التي تنص عليها مقتضيات القانون  01-00والتي تتناغم مع مبادئ االستقاللية والديمقراطية
والتشاركية.
 −انعدام العوامل التحفيزية املشجعة على االجتهاد الفكري واالبتكار العلمي للبحث العلمي وضعف البنيات املخصصة
للبحث العلمي ،إضافة إلى تعدد املراكز الوطنية البحثية (املركز الوطني للبحث العلمي والتقني ،أكاديمية الحسن الثاني
للعلوم والتقنيات ،مديرية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي.)... ،
 −التباين الصارخ بين املؤسسات الجامعية من حيث توفيرشروط وإمكانيات البحث العلمي التي تنعدم أساسا في الجامعات
29

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
الهامشية والكليات املتعددة التخصصات على الرغم من اإلمكانات البحثية التي توفرها لها الدولة.
الحكامة والجودة أساسان متالزمان للفاعلية :

 −بناء منظور متقدم للحكامة الجامعية يتجاوز التدبيراليومي الظرفي نحوتدبيرمهيكل منبثق من املشروع املجتمعي التشاركي
وقائم على النجاعة والفاعلية وضمان شروط الجودة واإلنصاف واقتصاد املعرفة.
 −وضع خريطة عادلة للتوزيع الجغرافي الخاص باملؤسسات الجامعية العليا وتوسيع تغطيتها املجالية في عالقة مالئمة مع
إعداد التراب الوطني ووفق منظور توقعي وتخطيط مستقبلي في إحداث الجامعات.
 −استعادة مبادرة الجامعة داخل محيطها املجتمعي عبر تمتيعها بالثقة الالزمة وتمكينها من االنخراط الفاعل في التحديات
املجتمعية الحاضرة واملستقبلية ،مع تقوية أدوارها ووظائفها الحيوية في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة.
 −إعادة النظر في اإلطار القانوني املنظم للتعليم العالي ،وخاصة القانون  01/00والنظام األسا�سي لألساتذة الباحثين بغية
معالجة مشاكل التدريس والتأطيروالبحث العلمي من جهة وتحفيزاألطرالجامعية من جهة أخرى .
 −إحداث الجسور في الفضاءات الجامعية بين التخصصات املختلفة وإلغاء الحدود الفاصلة بين التعليم العالي واملؤسسات
العليا للتكوين من جهة ،ومؤسسات التكوين التقني القصيرواملتوسط املدى.
 −اعتماد مقاربة منفتحة في صياغة املضامين الجامعية الستيعاب مختلف التطورات التربوية والعلمية والتكنولوجية قصد
االستجابة ملستلزمات التنمية في أبعادها االقتصادية واالجتماعية.
 −توحيد مؤسسات التعليم العالي في فضاءات جامعية متداخلة تنعدم فيها الحواجزالفاصلة بين الكليات واملعاهد واملدارس
العليا وخلق أقطاب للبحث متعددة التخصصات من أجل ترسيخ التفاعل والتكامل بين مختلف املعارف والحقول العلمية.
 −اعتماد إطار مرجعي موحد لرصد أشكال ومؤشرات مراقبة وقياس مستوى الحكامة والجودة في مؤسسات التعليم العالي
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للتمكن من توفير الشروط الدنيا املتعلقة بالنظام التعليمي الجامعي ،وخلق تنافسية تتيح تطوير التدبير اإلداري واملمارسة
الجامعية.
 −إعادة النظر في منهجية وممارسة التعيين في املناصب الجامعية العليا من خالل مراجعة طرق انتقاء رؤساء الجامعات
وعمداء الكليات ومديري املؤسسات الجامعية ،وذلك باعتماد آليات ديمقراطية ومعايير موضوعية موحدة ،مع تحديد
شروط شفافة لتشكيل اللجان املكلفة باالنتقاء.
 −مباشرة تقييم موضوعي ملنظومة «اإلجازة – املاجستير – الدكتوراه» ( )LMDمن خالل املوازنة بين املعطيات الكمية
والجوانب الكيفية من أجل اقتراح صيغ بديلة للمنظومة ،مع ضرورة تخصيص العدد الكافي من املناصب املالية لألساتذة
الباحثين.
 −إحداث لجنة وطنية للتفكيروالتنسيق بين املرحلة ما قبل الجامعية واملرحلة الجامعية قصد العمل على مالءمة التكوينات
املعتمدة في كلتا املرحلتين ،واالنكباب على معالجة اإلشكاالت املطروحة على صعيد املسار التعليمي ،وخاصة إشكاليتي:
تدريس اللغات ولغات التدريس في املرحلتين معا.
 −إعادة النظر في اإلطار املحدد للشراكة بين قطاع التعليم العالي واملؤسسات الجهوية (الجهات ،العماالت واألقاليم،
الجماعات ،)... ،مع التوجه نحو تكريس منظومة مؤهلة لالضطالع بأدوارها الكاملة والفاعلة في تجسيد الجهوية املوسعة
وتحقيق التنمية البشرية.
 −مراجعة وضبط الطرق املعتمدة في توزيع املنح الجامعية من أجل ضمان العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع
الطلبة ،مع العمل على التعميم الفعلي للتغطية الصحية على مجموع طلبة التعليم العالي.
 −تنمية مداخيل الجامعة وتنويع مواردها من خالل تقنين التكوين املستمر وإعادة التكوين والتكوين حسب الطلب
والدراسات لفائدة املؤسسات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص.
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 −مراجعة اآلليات املعتمدة في الرقابة املالية املتعلقة بمؤسسات التعليم العالي من خالل دراسة إمكانية اعتماد نظام بعدي
للمراقبة املالية على املؤسسات الجامعية ،وذلك من أجل ضمان مرونة ونجاعة أفضل مع الحرص على ضمان الشفافية
الالزمة واالحترام التام ملقتضيات القانون.
 −إحداث هيأة وطنية للبحث العلمي بامتدادات جهوية مهمتها دراسة واقتراح السياسة العمومية على الصعيدين الوطني
والجهوي وتتبع تنفيذها وتقييمها ،مع تحديد املحاور ذات األولوية بالنسبة ملشاريع البحث العلمي وتوفيراإلمكانات والوسائل
الالزمة لدعمها .
 −وضع تصور متماسك يهدف إلى بلورة وتنفيذ مخطط وطني وجهوي إلحداث ودعم املختبرات ومجموعات البحث على
مستوى املؤسسات الجامعية في مختلف التخصصات وتمكينها من كافة الوسائل الضرورية لالشتغال وفق دفتر تحمالت
متعاقد بشأنه.
 −اتخاذ إجراءات ملموسة لتشجيع البحث العلمي من خالل سن إعفاءات ضريبية على البحث ،وتعبئة موارد مالية كافية
للدعم عبروضع تحفيزات ضريبية لفائدة القطاع الخاص لتشجيعه على املساهمة في التمويل.
 −بلورة سياسة قوية وطموحة للبحث واالبتكاربناء على تقييم موضوعي لواقع االبتكاروملختلف الجوانب املتعلقة بالحكامة
(التنظيم)والتمويل والبنية التحتية ،وذلك بهدف إعطاء دفعة قوية ونفس جديد للمجال.
 −تقوية اإلطار التنظيمي للتحفيز على البحث واالبتكار من خالل إقرار وضع خاص للباحث وتشجيع البحث واالبتكار في
املقاولة ،مع الرفع من نسبة التمويل املخصص للبحث العلمي من  % 0,8من الناتج الداخلي اإلجمالي إلى  % 1,5في أفق سنة
.2021
 −وضع استراتيجية فعالة فيمجال التمويل من خالل إحداث صندوق وطني لدعم االبتكار في أفق إحداث صناديق جهوية،
وخلق منتوجات محددة بتمويل مشترك مع القطاع الخاص ،مع خلق الشروط الكفيلة بالرفع من نشربراءات االختراع.
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 −تسريع وتعميم إنشاء حاضنات جامعية بهدف تطوير املبادرة الجامعية املبدعة ،وإقامة فضاءات وأحياء لالبتكار داخل
الجامعات من أجل تشجيع عمليات اإلبداع العلمي.
 −وضع خطة موحدة ،على الصعيدين :الوطني والجهوي ،لتأهيل النشر واإلصدارات الجامعية من خالل اعتماد معايير
مضبوطة واالستجابة ملختلف التخصصات وتشجيع نشروتسويق األبحاث واألطروحات وطبع املجالت املتخصصة.
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التشغيل
يمثل التشغيل مدخال أساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية بحكم مواجهته آلفة البطالة التي ال تزال تعتبر مشكلة من
أبرز املشكالت املجتمعية والتي تزداد مضاعفاتها السلبية نتيجة عدم اتخاذ املبادرات الناجعة والطموحة لتحفيز النمو
والرفع من وتيرة االستثمار .ويواجه التشغيل إكراهات قاسية نظرا لالختالالت الجوهرية التي تعرقل النمو االقتصادي
واستقرار األسعار والتوازن العام لالقتصاد الوطني ،وفي غياب تام ألي إجراءات مؤثرة تسعف في تحسين سياسة التشغيل
وضمان فاعليتها .ويمكن القول بأن السياسات العمومية املتبعة اليوم ،في مجال التشغيل ،تفتقد للبعد االستراتيجي الذي
يربط معالجة قضايا الشغل باملنظومة املجتمعية برمتها سواء على مستوى التنمية االقتصادية أو السياسات السكانية أو
تطويرمنظومة التربية والتكوين.
وعلى هذا األساس ،يقترح حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية مخططا متكامال إلنعاش التشغيل وخلق فرص الشغل
من خالل مجموعة من التدابير واإلجراءات اإلصالحية الكفيلة بتشجيع االستثمارات وخلق دينامية اقتصادية واعدة
وتحقيق النمو املستدام .ويندرج هذا املخطط ،ذي البعد الجهوي املعالج للتفاوتات املجالية ،ضمن أفق استراتيجي متناسق
يضمن التناغم بين التنمية االقتصادية وتأهيل املقاولة الوطنية وتشجيع االستثمار من جهة ،واإلصالح التربوي والتكويني
واملؤسساتي والقانوني من جهة أخرى.
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• نزيف متواصل في مناصب الشغل:

 −حسب املندوبية السامية للتخطيط ،تقلص نصيب مساهمة االقتصاد املغربي في إحداث مناصب الشغل من متوسط
 166ألف منصب سنويا في الفترة ما بين  2000و 2007إلى  33ألف منصب شغل سنة  .2015وحسب بنك املغرب ،تراجع
صافي عدد مناصب الشغل املحدث سنويا سنة  2014إلى  21ألف منصب شغل ،مع انخفاض معدل التشغيل من  % 46سنة
 2007إلى  % 43,3سنة .2015
 −تراجع مساهمة القطاع العام في السوق الوطنية للشغل من  % 10,7سنة  2007إلى  % 8حاليا من مجموع الساكنة النشيطة
الوطنية ،وهي نسبة أقل مما هو متعارف عليه دوليا في مجال التشغيل في القطاع العام ،أي نسبة .% 27
 −ضعف النسيج العام للمقاوالت املغربية إذ شهدت سنة  2014إغالق  42مقاولة ،أي ما يوازي فقدان  4.000منصب شغل
مقابل إغالق  72مقاولة سنة  2013بما يعادل فقدان  8.000منصب شغل.
• غطرسة البطالة  ..ضعف مبادرات التشغيل:
 −غياب استراتيحية واضحة للتشغيل وهيمنة السياسة االرتجالية املقتصرة على معالجة القضايا اآلنية ،والعجزعن اتخاذ
التدابيرالبعيدة املدى إلنعاش سوق الشغل.
 −ضعف التحكم في املؤشرات االقتصادية واختالل التوازنات املاكرو اقتصادية املتمثلة في ضعف معدل النمووعجزامليزانية
وضعف القدرة التنافسية واإلنتاجية والتمويل ،مما نتج عنه عجزعن توفيرمناصب الشغل وارتفاع صافي البطالة (.)+ 0 , 8
 −اضطراب الرؤية املتعلقة بإشكالية التشغيل باعتماد تصور ملتبس يهدف إلى الحد من التوظيف في القطاع العام على
الرغم من عدم قدرة القطاع الخاص على امتصاص البطالة ودعم سوق الشغل .
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 −الفشل في بلوغ األهداف املسطرة في برنامج العمل الحكومي املتمثل في «االستراتيجية الوطنية للتشغيل» نظرا لعدم نجاعة
السياسة املقترحة وغياب املقاربة الشمولية املندمجة وانعدام اآلليات املواكبة املالئمة .
 −غياب مخططات استراتيجية نوعية تستهدف الفئات األكثر تضررا من البطالة ،وخاصة تشغيل الشباب حيث ارتفعت
بطالة خريجي املدارس العليا ،وفاقت بطالة الشباب املتراوحة أعمارهم ما بين  15و 24سنة في الوسط الحضري .% 40
 −عدم تمكن الحكومة من تنفيذ وعودها املتمثلة في إحداث  130ألف منصب شغل سنويا حيث لم تستطع تجاوز  30ألف
منصب شغل سنويا بالنسبة للفترة ما بين  2011و 2016في مقابل معدل  156ألف منصب شغل سنويا في الفترة ما بين 2000
و. 2010
 −عدم وفاء الحكومة بتنفيذ التزاماتها املتضمنة في التصريح الحكومي واملتمثلة في تقليص نسبة البطالة إلى  % 8في أفق
 ،2016بل بالعكس من ذلك تماما ارتفعت نسبتها لتقارب % 10
 −تدهور وضعي ةالتشغيل بشكل حادخالل األربع سنواتاألخيرة حيث تم فقدانأكثرمن 140ألفمنصبشغل واالكتفاء
بإحداث فقط  30ألف منصب شغل سنويا ،عكس التزام الحكومة بخلق  130منصب شغل سنويا.
 −عدم تمكن الحكومة من إيجاد وتفعيل الروابط املتينة بين االستثمارات االقتصادية وتنمية املجاالت االجتماعية على
الرغم من لجوئها إلى اعتماد بعض املسكنات الظرفية ،وبالتالي تحقيق التأثيراالجتماعي ملناصب الشغل املحدثة.
 −غياب النصوص القانونية امللزمة للبنوك واملقاوالت لكي تساهم بشكل أكبر في إنعاش سياسة التشغيل ،مع محدودية
الحوافزالضريبية املمنوحة للمقاوالت من أجل إنعاش الشغل.
 −انعدام سياسة تواصلية داعمة للتشغيل يعكسه عدم خلق قنوات لإلخباروتوفراملعلومات الالزمة املتعلقة بفرص الشغل
املتوفرة في السوق ،مع ضعف األداء التواصلي والحضور اإلعالمي للمؤسسات العاملة في هذا امليدان.
 −وجود تضارب كبيرفي املؤشرات واملعطيات اإلحصائية املتوفرة املتعلقة بالتشغيل إذ تختلف األرقام الصادرة عن مختلف
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املؤسسات املعنية واملختصة ،مما يضعف األساس الذي تستند إليه السياسة العمومية في مواجهة البطالة.
 −انعدام مؤسسات مكلفة بالتشغيل في العالم القروي إذ أن أغلبها متمركز باملناطق االقتصادية الكبرى واملتوسطة ،األمر
الذي يعرقل إنعاش الشغل باألوساط القروية ويحول دون تحقيق العدالة االجتماعية.
 −غياب املساواة وتكافؤ فرص التشغيل بفعل هيمنة منطق املحسوبية والعالقات الزبونية وأساليب املماطلة في معالجة
طلبات وملفات املترشحين من طرف املؤسسات املكلفة بالتشغيل .
• سياسة طموحة وناجعة إلنعاش التشغيل:
 −بلورة سياسة شمولية مندمجة تنبثق عنها تدابيراستعجالية تروم ،في أفق سنة  ،2021تقليص البطالة إلى حدود  % 8كحد
أق�سى ،وخلق  150ألف منصب شغل صاف سنويا.
 −إعطاء عناية خاصة ملواجهة بطالة الشباب عبر وضع برنامج خاص «أمل الشباب» يهدف إلى تنشيط تشغيل هذه الفئة
النشيطة وتشجيع مبادراتها في إنشاء املقاوالت ،وبالتالي إشراكها في فعل التنمية.
 −تبسيط املساطرواإلجراءات إلنشاء الشركات وخلق حاضنات املشاريع للتعويض عن النقص القائم في ثقافة روح املبادرة
واالبتكار ،مع التنسيق بين املتدخلين في مجال التشغيل وتوحيد الجهازاملخاطب ألطراف سوق الشغل.
 −القيام باإلصالحات القانونية والتشريعية الالزمة لتنظيم العالقة بين املشغل واألجيروكل املتدخلين في عملية التشغيل ،مع
وضع نظام معلومياتي يخص التشغيل في القطاعين العام والخاص.
 −مراجعة سياسة األجور بطريقة غير معرقلة لحركية الشغل ،تأخذ بعين االعتبار معايير األداء واملردودية ومدى تحقيق
األهداف بحسب املهام والوظائف ،وتحافظ ،في نفس اآلن ،على مناصب الشغل.
 −التنسيق بين العرض والطلب لتعزيزأداء خدمات التشغيل املالئمة بين العرض والطلب عن طريق مكاتب التشغيل الخاصة
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والعمومية مع تحسين أدائها ،ونشروتعميم املعلومات حول سوق الشغل وبرامج التكوين املتوفرة.
 −ترشيد اإلنفاق العمومي ،مع تخصيص جزء من الصفقات العمومية للمقاوالت الصغيرة ،وخلق عقد اجتماعي جديد
يعتمد على اإلنتاج واملنافسة في إطارتمويل بديل .
 −تعزيز احترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار االجتماعي ،إن على املستوى القطاعي ،أو على املستوى الوطني والجهوي
واملحلي ،ووضع مستلزمات أجرأة سليمة وسلسة ملقتضيات مدونة الشغل ومراسيمها التطبيقية.
 −تقوية قدرات ووظائف مؤسسة مفتش الشغل لضمان املناخ املواتي للعمل واإلنتاج ،مع تشجيع وتطوير آليات الوساطة
والتحكيم بوصفها أساس املساعي الرامية إلى حل نزاعات الشغل.
 −االرتقاء بالتدابير العمومية الحالية إلنعاش التشغيل في القطاع الخاص والجمعيات ذات املنفعة االجتماعية (عقد من
أجل التشغيل ،عقد اإلدماج املنهي ،التكوين التعاقدي من أجل التشغيل ،عقد إدماج الباحثين عن عمل لألشخاص في
وضعية إعاقة .)...
 −تشجيع مختلف صيغ التشغيل الذاتي ،ووضع إطار قانوني جديد لتحفيز املشغل الذاتي الفردي وتمكينه من الدعم
العمومي مركزيا وجهويا ومحليا ،مع تطوير منظومة االحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي في السنوات األولى
النطالقها ( 5سنوات).
 −إنشاء صندوق وطني قار يهدف إلى إعادة هيكلة املقاوالت في وضعية صعبة بغية ضمان استمراريتها والرفع من مستوى
مردوديتها واملحافظة على مناصب الشغل في القطاعات االقتصادية واالجتماعية الحيوية.
 −توسيع آفاق التجارة واالستثمار ،وتشجيع االقتصاد االجتماعي ،وإدماج القطاع غير املنظم ،مع اعتماد آليات قائمة على
التمييزاإليجابي لتشجيع تشغيل النساء ،وتركيزاالهتمام باملجال القروي في تنفيذ سياسة التشغيل.
 −تحديث منظومة التربية والتكوين واالرتقاء ببرامجها وفق املعايير املعاصرة التي تمكن من االستجابة لحاجيات املحيط
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االقتصادي واالجتماعي ومتطلبات سوق الشغل ومواكبة التطورات التقنية في مجال املعلومات والتواصل.
 −تأهيل التعليم املنهي واعتباره جزء أساسيا من منظومة التربية املنفتحة على حاجيات سوق الشغل ،وتشجيع التدريب
املنهي خارج أوقات املدرسة من أجل تقوية العالقة مع أرباب العمل وتطويرالكفاءات املهنية.
 −إشراك القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ وتقييم مناهج وبرامج التكوين والتكوين املستمر من أجل الرفع من الكفاءات
وتوجيه أفضل للمؤهالت ،حسب السن واملستوى الدرا�سي ،على ضوء متطلبات وأولويات سوق الشغل.
 −توجيه مسالك التربية والتكوين املنهي استجابة آلفاق التشغيل وحاجيات االستراتيجيات القطاعية وأقطاب التنافسية
املرتقب إحداثها ،ومواصلة إحداث مسالك خاصة في الخدمات والصناعات الواعدة بشراكة مع القطاع الخاص.

40

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

الصحة
شهدت املنظومة الصحية ،خالل العقدين األخيرين ،اختالالت عميقة بفعل اإلكراهات املتعددة والحاجيات امللحة لفئات
عريضة من املواطنات واملواطنين ،كما اعترتها مشاكل جوهرية تتعلق بسوء التدبير وتف�سي الفساد مما أدى إلى تدني
الخدمات الصحية وتراجع املؤشرات األساسية .وقد تمثلت اإلشكاالت الصحية الرئيسية ،املهددة للحماية االجتماعية ،في
غياب التغطية الصحية الشاملة واتساع حدة الفوارق الصحية املجالية وصعوبة الولوج إلى العالجات وقلة العرض الصحي
والنقص في املوارد البشرية وغالء األدوية واملستلزمات الطبية .فمعظم اإلجراءات املتخذة إلى اليوم لم تعكس توجها حقيقيا
واستراتيجيا إلصالح املنظومة الصحية ولم تترجم سياسة عمومية قوية بمخططات عملية وأولويات علمية وأهداف دقيقة
تستجيب ،بشكل عام ،النتظارات املواطنين وآمال املهنيين .وهكذا ،ظل قطاع الصحة محكوما بالتدابيراملنبثقة عن خطط
عمل ظرفية ال تتجاوز املدى القصيرفي غياب ميثاق وطني حول الصحة يرسم املعالم العامة لالستراتيجية الوطنية الصحية
على املدى املتوسط والبعيد.
واستنادا إلى ذلك ،وأخذا بعين االعتبار املنجزات الهامة لحكومة التناوب في املجال الصحي ،ينطلق حزب االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية من ضرورة توفير حماية اجتماعية صلبة تقطع مع منطق املساعدة االجتماعية من خالل تقوية التغطية
الصحية األساسية واألجرأة الفعلية لحق الجميع في الصحة وتكريس مفهوم التضامن والتكافل االجتماعي بين فئات
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املجتمع .ومن ثمة ،يعتمد الحزب منهجا شموليا في معالجة املجال الصحي ال يقوم على النموذج الطبي ذي التوجه الباثولوجي
والعالجي املحض ،بل يتأسس على نموذج متماسك للصحة االجتماعية ال يقتصر فقط على الصحة البدنية ويروم إعادة
توزيع النفقات العمومية لصالح الخدمات االجتماعية ،وخاصة الخدمات الصحية .إنه نموذج يسعى إلى تثبيت حق جميع
املواطنات واملواطنين في الصحة واالستفادة من وسائل الوقاية و التطبيب والعالج وفق مبادئ املساواة والعدالة واإلنصاف
والتضامن.
• واقع صادم ،خصاص مهول:
 −يعتبر املغرب من أقل الدول إنفاقا على صحة مواطنيه ونصيبهم في ميزانيات الخمس سنوات األخيرة لم يتجاوز  % 4,9في
أحسن الحاالت ،رغم أن النسبة التي تم إقرارها في قمة األلفية باألمم املتحدة هي  % 10من امليزانية العامة للدول ،وهي نسبة
ال تمثل سوى نسبة  % 1.2من الناتج الداخلي الخام.
 −يوجد املغرب في صلب االنتقال الديموغرافي والوبائي في مرحلة تتسم بعدم املساواة في الصحة والولوج إلسى العالجات
الصحية وعدم تحقيق أهداف اإلنمائية لأللفية حيث ال يزال أزيد من  % 40من املغاربة ال يستفيدون من أية تغطية صحية.
 −ضعف شبكة العالجات األساسية التي تقدم العالجات األولية :أغلبها يوجد في وضع كارثي لتقادم بناياتها وأجهزتها في ظل
غياب الرقابة وتراجع امليزانيات ،وأكثرمن  300مؤسسة مغلقة لعدم توفراملوارد البشرية والتجهيزات الطبية الالزمة ،وأزيد
من  600مركزصحي ال يتوفرعلى طبيب ،وأزيد من  700منها تشتغل بممرض واحد.
• أعطاب صحية مزمنة وغيرعادلة:
 −توزيع غير عادل بين الجهات والوسطين القروي والحضري ،مع استمرار الفوارق بين املجالين حيث إن وفيات األمهات في
42

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

املجال القروي تمثل ضعف الوفيات في املجال الحضري ( 148مقابل .)73
 −تدبير�سيء في مجال التزود باألدوية في القطاع العام ،خاصة باملستشفيات ،وعدم قدرة القطاع الصحي على ضمان تسهيل
ولوج كافة الشرائح االجتماعية إلى األدوية بأثمان مناسبة ومعقولة.
 −غياب آليات ضبط وتأطير نظام «املساعدة» الطبية كما هو معمول به في نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ،مع
صعوبة تحديد االعتمادات املخصصة له وغياب مقاييس التوزيع واملالءمة بين املوارد وتقديم العالجات.
 −غياب آليات لتتبع دفعات املساهمات الجماعية الترابية بالحساب الخاص املتعلق بالصيدلية املركزية املسير من طرف
وزارة الصحة ،وعدم احترام مسارالعالجات من طرف املستفيدين نظرا للنقص املهول في التجهيزات واملوارد البشرية باملراكز
الصحية املعتمدة كنقط ارتباط وباملستشفيات.
 −نقص في الحكامة الجيدة وتمركزقوي في اتخاذ القراريعكسه عدم وجود جهوية حقيقية وانعدام االستقالل الذاتي في تدبير
املستشفيات ،مع استمرارغياب اإلطارالقانوني لتخطيط وضبط عرض العالجات (الخريطة الصحية).
 −االشتغال بشكل منعزل للقطاعات املعنية بالصحة وانعدام التكامل بين القطاعين العام والخاص ،مع نقص واضح في
آليات القيادة والتتبع حيث إن النظام املعلومياتي الصحي يغطي فقط القطاع العمومي.
 −غياب قانون مؤطرللصحة العامة ،وانعدام الديموقراطية التشاركية في القطاع الصحي نتيجة ضعف مشاركة املنظمات
املهنية واملستهلكين في وضع سياسة صحية مع تقييمها وتتبعها.
 −عدم مرونة القانون األسا�سي للموظفين في املجال الصحي ،األمر الذي ال يساعد على التدبير املحكم والعقالني للموارد
البشرية وتوزيعها التوزيع املالئم الذي يستجيب للحاجات امللحة للمواطنات واملواطنين في مختلف املناطق.
 −ضعف السياسة التكوينية املتعلقة بالصحة مما أدى إلى محدودية قدرات التكوين على الرغم من تضاعف عدد املمرضين
الذين يوجدون في إطارالتكوين بمختلف معاهد تكوين املمرضين.
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 −محدودية واضحة في قدرات التوظيف حيث تظل مناصب الشغل املحدثة سنويا ضعيفة وال ترقى إلى مستوى تغطية
الخصاص املسجل في املوارد البشرية ،علما بأن عدد املحالين على التقاعد الذين تحذف مناصبهم هام جدا.
• حماية اجتماعية موسعة وقوية:
 −إعادة بناء املنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدأ الصحة للجميع الذي أقره دستور  ،2011وذلك في إطار«ميثاق وطني
للصحة» يتم اعتماده بالتشاور مع كافة املتدخلين ويحدد مسؤوليات ومجاالت تدخلهم لضمان تفعيل الولوج للجميع.
 −الحرص على تثبيت حق جميع املواطنات واملواطنين في الصحة وفي االستفادة من وسائل الوقاية والتطبيب والعالج،
والحرص على تفعيل مبادئ املساواة في الخدمات الصحية والعدالة واإلنصاف والتضامن في تحمل تكلفتها.
 −إصالح شامل للمنظومة الصحية ،باعتماد حواروطني موسع بهدف تحديد أدوارمختلف املتدخلين ،وإعادة النظرفي اإلطار
التنظيمي للصحة ،وخاصة إنشاء مجلس وطني للصحة ،مع مراجعة مختلف النصوص القانونية والتنظيمية.
 −إعادة النظرفي الخريطة الصحية في اتجاه العقلنة والعمل على التوزيع العادل للموارد الصحية بما يستجيب ملبدأ العدالة
املجالية ويحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
 −إقرارخريطة صحية وقانون لالستثمارفي الصحة ،وآليات االعتماد لضمان جودة الخدمات الصحية ،مع التعجيل بإصالح
املؤسسات الصحية العمومية وتحصين املكتسبات ،خاصة ما يتعلق بتوفرالخدمات الصحية وجودتها وأنسنتها.
 −اعتماد برامج خاصة لتغطية الوسط القروي واملناطق النائية واألحياء الهامشية باملدن بالوحدات واملؤسسات الصحية
الالزمة ومدها باملوارد البشرية الكافية والعمل فيها بطرق تالئم خصوصياتها ومحيطها.
 −إعادة النظر في حكامة املنظومة الصحية وتفعيل الجهوية املتقدمة من أجل املساهمة في تدارك الخصاص في املوارد
الصحية ،مع تطوير نظام رصد ومنح املوارد باألخذ بعين االعتبار العامل الديمغرافي والوبائي للجهات كأساس للعقود –
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البرامج مع السلطات الجهوية.
 −مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة لألخذ بعين االعتباراملهام التي تفرضها الجهوية املتقدمة ،مع إعادة هيكلة منظومة
العالج في إطارتصميم مديري لالتمركزتحتل فيه الجهة مكانة متميزة.
 −مأسسة العمل التشاركي في القطاع الصحي بين مختلف الفاعلين واملتدخلين (القطاعات الحكومية ،الجهات ،الجمعيات،
 ،)...مع تطوير اإلطار القانوني وآليات التنسيق من أجل وضع أسس صلبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص واملجتمع
املدني والجماعات الترابية.
 −ضرورة اعتماد نمط سليم للعيش والتحكم في مصادر الخطر مع تسهيل مشاركة السكان في األنشطة املتعلقة بالصحة
العمومية ،مع تعزيزاألمن الصحي من خالل إحداث مرصد وطني للبحث في الصحة.
 −اعتماد استراتيجية جديدة إلصالح املؤسسات الصحية ،وتجميعها في إطار أقطاب جهوية وإقليمية ومنحها االستقاللية
الكاملة ،مع تعميم برنامج إصالح وتأهيل املستشفيات العمومية ،مع إعادة تأهيل املراكز االستشفائية الجامعية وإنشاء
مراكزالجودة في بعض التخصصات.
 −إعطاء أولوية قصوى إلنجازبرنامج خاص وهادف للتغلب على معضلة وفيات األطفال ووفيات األمهات الناتجة عن الحمل
والوالدة ،مع تخطيط وبرمجة تغطية مجموع التراب الوطني بالوحدات واملؤسسات الصحية وفق توزيع جغرافي عادل.
 −تحصين مكتسبات التغطية الصحية األساسية بإصالح حكامة األنظمة وتوسيع مجال تمويل القطاع الصحي عن طريق
التضامن واقتسام مخاطراملرض وخلق آليات للتأمين التكميلي وللتعاضد الجماعي.
 −تسريع أجرأة نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ليشمل كل الفئات النشيطة خاصة العاملين املستقلين وذوي
املهن الحرة من أجل تحقيق التغطية الشاملة في أفق سنة .2024
 −اتخاذ إجراءات استعجالية إلصالح حكامة نظام املساعدة الطبية مع الحرص على أن يشمل املواطنين املؤهلين فعليا
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لالستفادة منه وخلق هيئة مستقلة لتدبيره وتأمين التمويل الالزم له.
 −مراجعة مهام وحكامة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتضطلع ،على أحسن وجه ،بمهام ضبط وتأطير وتقنين ومراقبة
التغطية الصحية األساسية (أمو وراميد) والتأمين الطبي التكميلي.
 −إصالح سياسة الصحة العامة بدعم أنشطة السياسة الوقائية وبرامج محاربة األمراض السارية ،مع وضع وتطوير برامج
مندمجة خاصة بمحاربة األمراض املزمنة.
 −تدعيم إصالح تمويل قطاع الصحة ،وذلك بإقرار منظومة شاملة تعتمد الرفع من التمويل العمومي ومصاحبته بترشيد
النفقات وتحسين التدبيرمن أجل تمكين املرفق الصحي العمومي من االضطالع بوظيفته بالفعالية والجودة الالزمتين.
 −مراجعة السياسة الجديدة لتحديد سعراألدوية ،وذلك بإخضاع كل األدوية إلى السعراألقل بالنسبة لدول املقارنة عوض
املعدل ،مع مراجعة النظام الضريبي لألدوية ،وضبط آليات تسويق املستلزمات الطبية واإلحاطة بأثمانها.
 −توسيع قاعدة الولوج لألدوية ،مع التحفيز على اعتماد األدوية الجنيسة كقاعدة في الوصفات الطبية املقبول إرجاع
مصاريفها.
 −وضع قانون خاص بالتجارب في مجال األدوية والصيدلة ،وتقوية آليات مراقبة وضبط قطاع الصيدلة.
 −تثمين دور املوارد البشرية في قطاع الصحة ،وتدارك العجز الحاصل في املوارد البشرية باعتماد مخطط استعجالي يستند
إلى توظيف كل الخريجين من الكليات واملعاهد واالحتفاظ بمناصب املحالين على التقاعد ،مع تعزيز األعداد بتشجيع عودة
املهنيين املغاربة من الخارج.
 −تنمية املوارد البشرية في القطاعات الصحية ،وذلك بتخطيط وتكوين وتشغيل األعداد الكافية حسب الخصاص من
مختلف األطر التقنية والتدبيرية ،وتكوين وتوظيف املمرضات واملمرضين على املدى القريب واملتوسط لتغطية النقص
الحالي ،مع الحرص على التوزيع الجغرافي العادل للموارد البشرية.
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 −وضع استراتيجية جديدة للموارد البشرية بإمكانها االستخدام األمثل ملهنيي الصحة والتوزيع املالئم للمهارات ،مع تدعيم
القدرات التكوينية من خالل الرفع من أعداد املتخرجين من كليات الطب الحالية وخلق كليات للطب ومراكز استشفائية
جامعية جديدة.
 −إصالح التكوين والتأطير في الصحة والطب من خالل إصالح أنظمة تكوين املهنيين الصحيين ،وإقرار وتنظيم التكوين في
تدبيروتسييراملؤسسات الصحية ،مع إعادة النظرفي دور املعهد الوطني لإلدارة الصحية.
 −اعتماد حوافز مالية وغير مالية من أجل إعادة االنتشار ملوظفي الصحة في املناطق التي تشكو من ضعف الخدمات ،مع
اتخاذ التدابيراملالئمة إليقاف الخروقات واملمارسات غيرالقانونية في مزاولة املهن الصحية.
 −إقرارسياسة البحث العلمي في ميادين الصحة والطب ،وتعزيزالتكوين املستمرلألطرالصحية ،واعتماد التكوين واستكمال
التكوين أداة لتحسين الجودة ولتقوية مهارات وأداء األطرالصحية واإلدارية.
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السكن والتعميروالسياسة الترابية
تحتل برامج السكن والتعميروالسياسة الترابية موقعا حيويا في السياسات العمومية الرامية إلى تطويرسياسة سكنية بديلة
تواجه العجزاملتراكم وتشجع االستثمارات من أجل ضمان االستقراراالجتماعي واملساهمة في التنمية البشرية واالقتصادية.
غير أن السياسة العمومية في املغرب أبانت ،في السنوات األخيرة ،عن محدودية إجراءاتها في مواكبة التحوالت التي عرفها
املجتمع ومعالجة العديد من اإلكراهات واملشاكل التي تراكمت في القطاع نتيجة غياب رؤية استراتيجية موحدة وسوء التدبير
وتنامي ظاهرة املضاربة العقارية .وأصبحت الوضعية ،التي تنذر بالقلق وتتسم بالتفاقم ،تدعو إلى ضرورة إقرار الحكامة في
تدبير املخططات الوطنية ووضع اسراتيجية جديدة تأخذ بعين االعتبار فشل السياسة الحكومية مع إبداع آليات جديدة
لتطويرمنظومة السكن.
ومن ثمة ،يعتمد حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية تصورا اجتماعيا شامال ملعالجة إشكاالت السكن في عالقته
بالتعمير والسياسة الترابية من أجل االستجابة للحاجيات املجتمعية امللحة وتحفيز الفاعلين االقتصاديين على االستثمار
املنتج والرفع من الجودة .ويعزز هذا التصور تخطيط محكم يهدف إلى تطوير سياسة السكن االجتماعي لتلبية االنتظارات
املتجددة للفئات املعنية ومواجهة الخصاص املسجل ،كما يهدف إلى تطويرسياسة سكنية جديدة لفائدة الطبقات الوسطى
بتدابيرمغايرة .ويتوخى تصور الحزب للمنظومة السكنية وقضايا التعميروالسياسة الترابية تحسين مناخ االستثمارفي مجال
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السكن من جهة ،ورفع التحديات للتمكن من احترام املعاييراملعتمدة والرفع من املهنية وتقوية املردودية.
• تراجعات حادة بتداعيات اجتماعية مقلقة:
 −حسب املؤشرات املتعلقة بسنة  ،2014نالحظ تراجعات مهمة مقارنة مع سنة  :2013انخفاض بنسبة  % 1,1في عدد
الوحدات السكنية االجتماعية واالقتصادية ،وانخفاض بنسبة  % 6,7في عدد الوحدات السكنية االجتماعية واالقتصادية
املوجودة في طور البناء.
 −تبرز املعطيات الرقمية أنه تم تسجيل انخفاض حاد بنسبة  % 44في عدد املساكن االجتماعية املرخصة حيث انتقلت من
 87.624وحدة سنة  2013إلى  48.721وحدة سنة .2014
 −سجلت مجموعة من القطاعات املرتبطة بمجال السكن تراجعات هامة حيث تم تسجيل انخفاض مهم بنسبة  % 5,4في
استهالك اإلسمنت إذ انتقل االستهالك من  14,86مليون طن سنة  2013إلى  14,06مليون طن سنة .2014
• اختالالت هيكلية وبطء في اإلنجاز:
 −اعتماد إطار استراتيحي متجاوز ال يستجيب للتحوالت السياسية واملجتمعية الراهنة وال يعمل على املعالجة املتكاملة
لإلشكاالت الحقيقية التي تطرحها مختلف أنماط السكن ،وخاصة في ما يتعلق باالستجابة لحاجيات السكن االجتماعي.
 −عدم القدرة على تثمين املكتسبات الناتجة عن تفعيل امليثاق الوطني إلعداد التراب والتنمية املستدامة املتمخض عن
الحوارالوطني حول إعداد التراب لسنة  ،2001سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الجهوي.
 −عدم مباشرة مراجعة إعداد التراب ،سواء على مستوى االستراتيجية الوطنية أو على مستوى البرامج التنموية الجهوية،
على الرغم من إقرار دستور جديد للمملكة ( ،)2011واعتماد تقطيع ترابي جديد سنة  ،2015وصدور القوانين التنظيمية
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للجماعات الترابية (.)2015
 −ضعف السياسة العمومية املؤطرة للسكن املعد للكراء وعدم اللجوء إلى اإلشراك الحقيقي ملختلف املؤسسات العمومية
والجماعات املحلية والقطاع الخاص من أجل االستثمارفي هذا القطاع.
 −معاناة التدخل العمومي في مجال اإلسكان واختالل تدخالته املوجهة نحو إنتاج السكن االجتماعي ،خاصة على مستوى
تحديد املستفيدين ودعم الفئات االجتماعية املحدودة الدخل واألنشطة ذات الطابع املضارباتي ،وضمان شفافية استفادة
املستحقين من برامج السكن االجتماعي.
 −تعدد املؤسسات العمومية املتدخلة في القطاع داخل نفس املدينة وغياب أي إرادة إلدماج البرامج وتجميع اإلمكانيات
وإدماج السياسة السكنية ضمن رؤية استراتيجية لتنمية املدينة.
 −انعدام املخططات السكنية الهادفة إلى تخصيص حصة من البرامج السكنية العمومية لفائدة الشباب ولألسر الشابة
الحديثة التكوين (التمليك أو الكراء) وغياب اإلجراءات التحفيزية لالستثمارفي هذا القطاع.
 −غياب اإلطارالقانوني الخاص بتهيئة املدن واألحياء القديمة والذي بإمكانه تحديد شروط التدخل في األنسجة التقليدية،
واملحافظة على تراثها العمراني وقيمتها املعمارية ورمزيتها الثقافية.
 −عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في املجال ،وباألخص إحداث مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية لتأطير واستشراف قطاع
السكنى والتعميرواتخاذ اإلجراءات الخاصة بإحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب ولألسرالشابة الحديثة التكوين.
 −عدم إنجازأو تحيين املخططات الجهوية للتنمية وإعداد التراب ،األمرالذي ال يراعي أهمية تحديد الوظيفة الوطنية للجهة.
• نحو ميثاق وطني وجهوي جديد:
 −بلورة ميثاق وطني وجهوي جديد إلعداد التراب والتنمية املستدامة من خالل اعتماد مقاربة متعددة األبعاد تدمج
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السياسات العمومية املتعلقة بالسكن والتعميرومنظومة املدن.
 −تحيين املخطط الوطني إلعداد التراب الوطني ومراجعة تموقع إعداد التراب ضمن الهندسة املؤسساتية التنفيذية وفي
عالقته بالتحوالت املجتمعية العميقة ،وذلك عبرإحداثوكالة وطني ة أومندوبية سامية إلعداد التراب والتنمية املستدامة.
 −بلورة سياسة وطنية متناسقة إلعداد التراب تستهدف تطوير الذكاء الترابي وتحقيق التنمية املستدامة وضمان انسجام
وتناغم آليات التخطيط الترابيمع املخططات القطاعية.
 −إرساء سياسة وطنية للمدينة تندرج ضمن االختيارات الوطنية إلعداد التراب بهدف بلورة استراتيجية وطنية للتنمية
الحضرية تحدد وظائف املدن وتضبط دينامية العمران في إطارمن التآزر والتنافس اإليجابي.
 −إقرار نظام جديد لتدبير املدن يضمن الفعالية في التسيير والنجاعة في التدبير ويسمح باملشاركة الفعالة الواسعة بإعادة
النظرفي دور ومهام املنتخبين وسلطات الوصاية ،وعبربناء إدارة جماعية حديثة وكفأة.
 −الحد من تعدد املؤسسات العمومية املتدخلة في القطاع داخل نفس املدينة والحرص على اندماج البرامج وتجميع
اإلمكانيات وإدماج السياسة السكنية ضمن رؤية استراتيجية لتنمية املدينة.
 −إصالح وتعميم نظام التخطيط الحضري ،باالعتماد على التخطيط االستراتيجي من أجل بلورة املشروع الحضري املنسجم
للمدينة عبر تأطير املدن بمخططات استراتيجية تدمج الجماعات الضواحي ضمن رؤية استشرافية تقوم على التشاور
والشراكة.
 −مواكبة املدن الجديدة باستثمارات عمومية في مجال املرافق العمومية والبنيات التحتية ،مع إعطاء نفس جديد لسياسة
املدن الجديدة واألقطاب الحضرية الكبرى من خالل وضع إطارقانوني مالئم ومحفزيدعم استثمارات املدن.
 −مراجعة النظام الضريبي لقطاع العقاربهدف جلب املزيد من االستثمارات وتخفيض العبء الضريبي سواء من جانب األسر
أو املنعشين العقاريين ،مع خلق ضرائب متخصصة تبعا ملجاالت التدخل (السكن االجتماعي ،الكراء ،السكن السياحي،
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األنسجة القديمة.)... ،
 −رفع وتيرة إنتاج السكن االجتماعي بتشجيع االستثمارات الخصوصية بخلق صناديق استثمارية في مجال السكن االجتماعي،
ومراجعة النظام الجبائي الخاص بمشاريع السكن االجتماعي لجذب االستثمارات واالستجابة لحاجيات الجهات.
 −إعفاء جزئي من الضريبة على األرباح وتعميم االستفادة من استرداد الضريبة على القيمة املضافة لفائدة االستثمارت التي
تهم إنتاج  500شقة أو أكثر خالل خمس سنوات على األكثر ،مع جعل الجودة و السالمة عنصرين أساسيين لالستفادة من
التحفيزالجبائي.
 −تقديم تحفيزات عقارية وجبائية للتعاونيات السكنية وخلق إطارجديد لتنمية العمل التعاوني في مجال السكن ،مع تقديم
تحفيزات ضريبية لالستثمارات التي تهم املساكن التي ال تتعدى قيمتها العقارية  500ألف درهم.
 −تحفيز الجماعات املحلية على تطوير سياسات محلية للسكن االجتماعي وفقا لحاجياتها بتمكينها من التمويل والعقار في
إطارجيل جديد من التعاقدات ،مع خلق شركات جهوية تتكلف بتهيئة العقارات لفائدة الجماعات املحلية.
 −إعادة النظر في قانون بيع املساكن في طور اإلنجاز ،مع مراجعة اإلطار القانوني املنظم لقطاع السكن للفصل بين الكراء
السكني واملنهي ،مع تقديم تحفيزات ضريبية لألسرالتي تتجه للكراء.
 −سن ضريبة جديدة تحد من املضاربات العقارية املتجلية في تنامي املساكن املغلقة على غرارعدد من الدول ( % 5من القيمة
الكرائية) ،مع إقرارضريبة  % 10على قيمة األرا�سي غيراملبنية والتي تدخل في مخطط التهيئة ابتداء من السنة الثالثة لالقتناء
أو اعتماد مخطط التهيئة لجعل سوق العقارأكثرسيولة.
 −وضع مقاربة جديدة ملحاربة السكن غير الالئق تعتمد باألساس على مناطق التهيئة التدريجية التي تستفيد منها األسر التي
تقطن دور الصفيح أو املحدودة األجر ،مع التركيزعلى املدن التي تعرف انتشارا واسعا للظاهرة.
 −جعل ملف محاربة السكن الالئق شأنا محليا ،مع دعم الجماعات على أساس مجهودها في مجال مراقبة ومحاربة السكن
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الالئق على ترابها في إطارجيل جديد من التعاقدات.
 −إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز واألنسجة القديمة واملساكن اآليلة للسقوط حيث تتكفل الوكاالت الحضرية
بمشاريع إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز بتمويل من الجماعات املحلية ،كما تتكلف باألنسجة القديمة واملساكن
اآليلة للسقوط و بإعادة التأهيل الحضري.
 −تنظيم املهن املرتبطة بقطاع اإلنعاش العقاري وخصوصا مهن الوكالء العقاريين ،مع تحفيز املنعشين العقاريين الكبار
لولوج البورصة لالستفادة من كل أشكال التمويل املتاحة.
 −توسيع عمل الوكاالت الحضرية ليشمل التخطيط واالستشراف والتدبير الحضري ومشاريع التأهيل الحضري ،وتعميم
فروع الوكاالت الحضرية لتشمل كل املراكز القروية التي تعرف دينامية عمرانية متسارعة ،مع تكثيف التجزئات العقارية
باملراكزالقروية الصاعدة.
 −تعميم وتحيين مخططات التهيئة الحضرية ،مع تبسيط مساطر املصادقة ومراجعة وثائق التعمير ( 6أشهر على أق�سى
تقدير) ،مع فرض آجال محددة إلنجازتصاميم التهيئة للجهات التي تشكومن خصاص في إنتاج السكن وتقييد الفوائد خالل
مرحلة إنجازهذه التصاميم.
 −إعادة النظر في املؤسسات املتدخلة ،وخاصة مؤسسة العمران ،لتقوية التخطيط االستراتيجي ،مع بلورة أشكال جديدة
للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال إنعاش السكن بحثا عن الفعالية وسرعة التنفيذ والجودة.
 −إحداث مركزوطنيللتكوين فيالتدبيرالترابي ،وإعداد برامج للتكوين املستمراملالئم ،مع تكوين املنتخبين الجهويين واملحليين
لتمكينهم من آليات التدبيرالضرورية ملمارسة مهامهم.
 −تطويرإطارمؤسساتي خاص بالقياس والبحث والتكوين (إحداث مرصد لقياس مالءمة العرض والطلب في مجال السكن،
خلق مؤسسة لألبحاث والدراسات في مجال البناء واإلنعاش العقاري وجلب التقنيات الخارجية ،خلق مراكز للتكوين املنهي
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والتقني في مجاالت البناء واإلنعاش العقاري).
 −تخصيص جوائز ألحسن املشاريع السكنية لتشجيع املهندسين املعماريين واملنعشين العقاريين وشركات البناء الصغرى
واملتوسطة والكبرى الذين يساهمون في الرفع من الجودة املعمارية.
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اإلدارة العمومية
تشكل اإلدارة العمومية ،في الوقت الراهن ،مظهرا مهما من مظاهر تحديث الخدمات القطاعية (اإلدارية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية) وعقلنة تدبيرالشأن العام استجابة للحاجيات املتزايدة للمواطنين .وقد أصبح مقت�سى تطويراإلدارة
العمومية مقترنا بالحكامة اإلدارية وما تستلزمه من آليات وظيفية وتقنية للرفع من مستوى أدائها ومردوديتها ،وضمان
شفافية تسييرها ونجاعة تدخالتها .غير أن التجليات املختلفة لإلدارة العمومية املغربية تبرز عدم قدرتها على التخلص من
العديد من السمات التقليدية التي تتمثل في بطء التدخل وتعقد املساطروانعدام الشفافية في مجمل املعامالت اإلدارية.
واستنادا إلى ذلك ،يهدف االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية – بناء على املكتسبات املحققة في عهد حكومة التناوب – إلى
إقرارتصور شامل وعصري يروم اإلصالح الحقيقي لإلدارة املغربية من خالل تحديث بنياتها وتطويروسائل اشتغالها وتمكينها
من املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة .كما يسعى إلى وضع مجموعة من التدابيرالضرورية الرامية إلى املراجعة الشاملة
للمنظومة اإلدارية وتخليق املرفق العمومي وتعميم الخدمات العمومية .والقصد من ذلك جعل اإلدارة العمومية آلية للرفع
من قدرات التنمية االقتصادية والبشرية من خالل االرتكازعلى مبادئ القرب والتواصل والحكامة.
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• إدارة عتيقة  ..إكراهات ضاغطة:

 −يفوق العدد اإلجمالي ملوظفي الدولة  860ألف موظف موزعين إلى  521ألفا و 553موظفا تابعين للقطاعات الوزارية ،و190

ألفا و 442موظفا تابعين للمؤسسات العمومية ،وما يفوق  150ألف موظف تابعين للجماعات املحلية ،مع هيمنة التربية
الوطنية ( % 54,09من العدد اإلجمالي للموظفين) والداخلية (.)% 15,64
 −تتميزاإلدارة بتوجهها نحو الشيخوخة حيث إن  % 53من املوظفين تتجاوز أعمارهم  45سنة ،في حين ال تتعدى الفئة املتراوح
أعمارها بين  25و 35سنة .% 21.5
 −كلفت كتلة األجور الخاصة بموظفي الدولة سنة  2013ما مجموعه  98ملياردرهم (ما يفوق  % 11من الناتج الداخلي الخام)،
مقابل  103,7ملياردرهم سنة  ، 2014وهي كتلة تمثل  % 53من نفقات التسيير ،وتتميزبالتفاوت الصارخ في تخصيصها لفئات
املوظفين.
• ضعف إرادة اإلصالح ومحدودية اإلجراءات:
 −انعدام اإلرادة الحكومية القوية إلصالح املنظومة اإلدارية بالنظر إلى األداء الحكومي الباهت املتمثل في اللجوء إلى الحلول
الظرفية والجزئية في معالجة اإلشكاالت املتعددة التي تطرحها اإلدارة العمومية.
 −عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل الوفاء بااللتزامات الحكومية املتعلقة بإصالح اإلدارة العمومية ومحاربة الفساد
اإلداري ،مع البطء والتعثرفي تفعيل البرامج الحكومية والعجزعن االرتقاء باألداء اإلداري.
 −خضوع القيادات اإلدارية إلكراهات التسيير اليومي في غياب رؤية استراتيجية للتأهيل اإلداري ونقص كبير في التدبير
التشاركي الذي يتيح تعبئة جميع الطاقات والكفاءات اإلدارية ،وخاصة الشركاء االجتماعيين واملهنيين.
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 −تزايد التفاوت الصارخ على مستوى األجور املعتمدة في الوظيفة العمومية ،وعجز الحكومة عن اتخاذ اإلجراءات العملية
إلقرار منظومة جديدة لألجور ،محفزة ومنصفة وشفافة ،مع الالمباالة في التعامل مع فئات عريضة من املوظفين ،وخاصة
ملف املتصرفين.
 −هيمنة عنصر التعويضات على التركيب العام ملنظومة األجور املعتمدة حاليا في الوظيفة العمومية ،وذلك مقارنة مع
الراتب األسا�سي املرجعي الذي تتميزشبكة أرقامه االستداللية باملحدودية وعدم التناسق.
 −انعدام العدالة اإلدارية من خالل استمراراملقاربة ذات األساس الفئوي في مجال األجور ،واملؤدية إلى تعميق التفاوتات بين
هيئات املوظفين وغياب التجانس بين األنظمة األساسية للوظائف.
 −تصاعد وتيرة الفساد وانتشارمظاهرالرشوة والزبونية وإهداراملال العام في مجموعة من مفاصل املرفق العمومي ،ال�سيء
الذي يمس في الجوهرمبدأ املجانية ويؤثرسلبا في ثقة املواطن ومصداقية اإلدارة.
 −عدم التخلص الكلي من ثقل البعد املركزي ومنهجية التدبير التقليدية والطابع الروتيني للعمل اإلداري وجمود وتعقد
الكثيرمن املساطروغياب النزاهة والشفافية.
 −غياب التوازن بين اإلدارات و املرافق العمومية سواء من حيث توزيع املوارد البشرية بطريقة غير منصفة أو من حيث
تخصيص االعتمادات املالية بطريقة غيرمتكافئة ،مما يؤدي إلى وجود قطاعات إدارية بامتيازات واضحة وأخرى مهمشة.
 −غياب العدالة املجالية في توفيرالخدمات اإلدارية نظرا للتفاوتات املوجودة في ما بين الجهات من جهة ،وفي ما بين الوسط
الحضري والعالم القروي الذي يعاني من نقص حاد في املوارد البشرية واملالية والتقنية من جهة أخرى.
 −اللجوء إلى املمارسات املناهضة للشفافية وتكافؤ الفرص بفعل اللجوء إلى املناورات وااللتفاف على املساطر القانونية
املعتمدة في التعيين في املناصب العليا خدمة لألهداف الشخصية والوالءات السياسية.
 −غياب مخططات فاعلة لـتأهيل املوارد البشرية وتنمية املؤهالت والكفاءات اإلدارية وتطوير أساليب التدبير اإلداري نتج
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عنه ضعف واضح في برامج التكوين املستمراملوجهة لألطراإلدارية ومختلف فئات املوظفين.
 −انعدام االستراتيجيات التواصلية املتمحورة حول املنظومة اإلدارية وسياساتها العمومية مما أدى إلى خصاص مهول في
اإلخبارباملقتضيات اإلدارية ،وعدم تيسيراللجوء إلى املعلومات اإلدارية ،وقلة التواصل مع فئات املوظفين.
 −عدم تحقيق أي تقدم ملموس في معالجة تعقد املساطرواإلجراءات اإلدارية وتشعب املسالك املتعلقة بالخدمات اإلدارية
حيث تعاني مجموعة من املرافق العمومية الحيوية ،في العديد من الحاالت ،من الطابع البيروقراطي وفرض الشروط
التعجيزية.
 −ضعف الحكامة اإلدارية وقصور الرقابة في املجاالت العمومية نتيجة قصور عمليات التفتيش اإلداري وعدم تفعيل
اآلليات القانونية واإلدارية املتعلقة باملحاسبة واملساءلة وتقييم املردودية.
 −تقديم الحكومة ومؤسساتها اإلدارية العمومية لنموذج �سيء في احترام العدالة واالمتثال للقرارات القضائية حيث ارتفعت
حاالت اإلدارات املمتنعة عن تنفيذ األحكام القضائية ،وبالتالي عدم إنصاف العديد من املقاوالت واملوظفين.
• اإلرادة والحكامة إلصالح إداري شامل:
 −بلورة سياسة استراتيجية تشاركية ناجعة إلصالح املنظومة اإلدارية في شموليتها والتركيز ،على الخصوص ،على املحاور
املتصلة بمراجعة النظام األسا�سي للوظيفة العمومية وتأهيل التنظيم اإلداري وتحديث املؤسسات اإلدارية وترسيخ مبادئ
الجهوية واإلنصاف والشفافية.
 −نهج مقاربة نسقية متعددة األبعاد تأخذ بعين االعتبار املستويات اإلدارية والوظيفية والتنموية وتعيد النظر في الجوانب
القانونية والتنظيمية والتدبيرية بغية عقلنة املشهد اإلداري العمومي.
 −تعزيز اآلليات الرامية إلى تقوية الحكامة اإلدارية وضمان نجاعة الرقابة املالية ،مع الحرص على تكريس ثقافة التقييم
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املنتظم والتدبيراملبني على النتائج وربط املسؤولية باملحاسبة.
 −اعتماد مخطط متكامل محكم لالرتقاء باملوارد البشرية من خالل تحسين ظروف العمل واالشتغال ،وتعميم املحفزات
املالية ودعم البرامج التكوينية وتقوية الحماية والرعاية االجتماعية.
 −مراجعة منظومة األجور وفق مخطط متماسك يضمن حق املوظفين في أجرة قائمة على مبدأ اإلنصاف ومستوى الكفاءة
وطبيعة املسؤوليات وتعقد الوظيفة ومجهود املوظف.
 −وضع استراتيجية جديدة للنهوض باإلدارة املغربية وتحديث أنماط وآليات تدبيرها بما يجعلها إدارة مواطنة ذات مصداقية
وقريبة من االنشغاالت اليومية للمواطنين وقادرة على تقديم الخدمات اإلدارية بأقل تكلفة وأكبرجودة.
 −اتخاذ تدابير عملية لجعل اإلدارة تنخرط فعليا في اإلسهام في إنعاش االستثمار وتعميم الخدمات ذات البعد االجتماعي
والرفع من قدرات التنمية البشرية وتوفيرشروط حياة أفضل للمواطنين.
 −اتخاذ إجراءات تهدف إلى عقلنة التدبيرداخل اإلدارة العمومية من خالل التخفيف من حدة البيروقراطية ،وإعادة تنظيم
الهياكل اإلدارية ،وإقرار سياسة المركزية قوية عبر منح اختصاصات فعلية للمصالح الخارجية ومدها باملوارد البشرية
واملالية الالزمة.
 −اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى ضمان الشفافية الالزمة والرفع من حس التواصل مع املواطنين في مراكز تقديم الخدمات
العمومية (الصحة ،القضاء ،النقل ،الضرائب ،الجمارك ،األمن.)... ،
 −تركيز اإلصالح اإلداري على إعادة االعتبار للمواطنات واملواطنين وتحقيق املصالحة بينهم وبين اإلدارة ،من خالل تقديم
خدمات جيدة بالسرعة والفعالية املطلوبتين.
 −إعداد وثائق مرجعية عمومية تهدف إلى نشر وتعميم الشروط املطلوبة للحصول على الوثائق والخدمات اإلدارية مع
تحديد آجال صريحة لتسليم الوثائق املطلوبة من طرف املواطنين والتقيد بها.
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 −دعم البعد املنهي وتحسين طرق ومساطر اتخاذ القرار ،مع صياغة وتفعيل وتقييم السياسات العمومية بطريقة ناجعة
تقوم على تأهيل املورد البشري وتطويرمنهجيات التدبيروأساليب الحكامة اإلدارية.
 −اعتماد منهجية موضوعية في مراجعة النظام الحالي لألجور بغية التقليص من حدة الفوارق بين األجور الدنيا واألجور
العليا ،وتحفيزاملوظفين على الرفع من أدائهم اإلداري ،بما يعيد االعتبارللراتب األسا�سي واملساراملنهي للموظفين وبما يضمن
العدالة اإلدارية ،وفي نفس الوقت ،تحفيزاملوارد البشرية.
 −وضع آليات لنشر الثقافة اإلدارية الديمقراطية املؤسسة على مبادئ الحوار والتشاور بين مختلف املتدخلين (اإلدارة،
املوظف ،املواطن ،الشريك االقتصادي واالجتماعي )... ،وإشراك املوظف إلبداء وجهة نظره في املشاريع والبرامج القطاعية
واملساهمة الفعلية في صناعة القرارالعمومي.
 −تحيين النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة باملنظومة اإلدارية وتوسيع مجاالت تبسيط اإلجراءات واملساطراإلدارية،
مع االستثماراألق�سى للتقنيات الحديثة للمعلومات والتواصل ودعم اإلدارة اإللكترونية.
 −العمل على تفويت املهام واألنشطة التي تثقل كاهل اإلدارات العمومية (السكرتارية ،خدمات النسخ ،النقل )... ،إلى
متعهدين خواص  ،وذلك باعتماد دفترتحمالت يحدد حقوق وواجبات الطرفين املتعاقدين.
 −تشديد اإلجراءات املوجهة للقطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية للتقيد باالحترام التام املفروض على اإلدارة اتجاه
القانون والعدالة من خالل االمتثال لقرارات القضاء وتنفيذ األحكام القضائية الصادرة في حقها.
 −إعادة النظر في اإلطار القانوني للمجلس األعلى للوظيفة العمومية من أجل تنظيمه بشكل جيد عن طريق تغيير طريقة
تشكيله وصالحياته ،وتحديد آليات تواصله مع املوظفين.
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نموذج تنموي بديل ،مندمج وقوي
التزامنا في االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ببلورة وتنفيذ استراتيجية تنموية تهدف إلى خلق نموذج
متكامل ومندمج قائم على التضامن االجتماعي والعدالة الترابية والهيكلة العقالنية والجاذبية االستثمارية.
إنه نموذج تنموي جديد مستمد من االشتراكية الديمقراطية ومستجيب للمعطيات االقتصادية واملجتمعية
الراهنة ومسهم في تشجيع وتيرة التنافسية االقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية البعد
الجهوي .وعبر هذا النموذج القائم على تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي بجيل جديد من اإلصالحات،
يتطلع الحزب في أفق  2021إلى تسريع النمو ليصل إلى نسبة  % 5,5وتقليص البطالة إلى  % 8كحد أق�صى
والرفع من مناصب الشغل بإحداث  150ألف منصب شغل صاف سنويا والزيادة في معدل الدخل الفردي
بنسبة .% 20
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املالية والضرائب
شهد املغرب ،على مدار العشرين سنة املاضية ،في ما يتعلق بالنمو االقتصادي إنجازات متفاوتة الدرجة حيث انتقل نمو
الناتج الداخلي الخام من  % 2,3خالل عقد التسعينيات إلى  % 7,4خالل سنوات .2000وقد تمكنت البالد ،خاللهذهالفترة،
منالتحكمفيتوازناتهااالقتصادية الكبرىوتحسينمناخاألعمال ،معتمدة استراتيجية قائمة عل ى توسيعالطلبالداخلي
ت من تحقيق نسبة نمو متميزة
خاصة على مستوى االستثمارات العمومية .وكانت لهذه االستراتيجية آثارإيجابية إذ مكن 
ص من
وتوفير البنيات التحتية لتحسينالولوجإل ى الخدمات األساسية (املا ء الصالحللشرب،الكهرباء،الطرق)... ،والتقلي 
نسب الفقروالهشاشة،معالحفاظعلىنسبةالتضخمفيمستوياتمقبولةنسبيا.غيرأن هذا العمل االستراتيجي بلغ مداه،
وعجزت الحكومة الحالية عن إيجاد نموذج تنموي أفضل إلعطاء نفس جديد لالقتصاد الوطني بما يتالءم مع التوجهات
العامة للبالد والتحوالت الهامة التي عرفها السياق العالمي .وهكذا ،شكلت الخمس سنوات املاضية والية ضائعة كرست
توجها سياسيا مجحفا ومتقشفا أضر بالقدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين وأضعف النسيج االقتصادي واملالي الوطني
وأدى إلى تراجعات وانتكاسات خطيرة في العديد من القطاعات االقتصادية واالجتماعية.
انطالقا من ذلك ،يقترح حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية نموذجا تنمويا جديدا يتأسس على اإلصالح االقتصادي
الشامل الكفيل بتحقيق وتيرة نمو مناسبة ومنتظمة ومستدامة ،ويستند إلى إبداع آليات جديدة للرفع من االستثمارات
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وتقوية التنافسية وتشجيع االبتكار .إنه نموذج اقتصادي يتمحور حول تأهيل السياسة املالية وتحسين الحكامة العمومية
بما يمكن من تقليص الفوارق االجتماعية وتحصين القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين وإقرارالعدالة املالية واإلنصاف
االقتصادي .
• نمو ضعيف  ..عجزحاد واختناق مالي:
 −تدهور الحسابات العمومية :عجزالخزينة بمعدل  % 5,5من الناتج الداخلي الخام ،مع مديونية عمومية قريبة من مستوى
عدم القدرة على تحملها إذ بلغت املديونية العامة  % 71,2من الناتج الداخلي الخام في الفترة ما بين  2011و.2016
 −ارتفاع في نسبة املديونية بحوالي  % 45حيث انتقلت من  430مليار درهم إلى  620مليار درهم سنة  ،2015دون احتساب
الديون املضمونة من طرف الدولة لصالح املؤسسات العمومية (املكتب الوطني الشريف للفوسفاط ،الشركة الوطنية
للطرق السيارة ،املكتب الوطني للسكك الحديدية )... ،والتي عرفت ارتفاعا بنسبة  % 77إذ بلغت  177,6ملياردرهم.
 −تدهور املوقع الخارجي للبالد حيث سجل ارتفاع العجز الجاري مليزان األداءات مقارنة بما سجل خالل سنوات ،2000
ليصل إلى  % 7,8خالل الفترة املمتدة من  2011إلى .2016
• إجراءات مرتجلة أمام وضع مالي مقلق:
 −انخفاض نسبةالنم و طيل ة الفترةمن 2011إلى 2016إذلمتتجاوزفياملعدل  ،% 3,6أيناقص  5,2نقطةمننسبةالنمو
خاللالفترةالسابقة (.)2010/2000
 −فشل الحكومة في الوفاء بالتزامها املتمثل في تعهدها بتحقيق معدل نمو يصل إلى % 5,5خاللالوالية الحكومية ،مما أثر
على مختلف السياسات القطاعية.
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 −هشاشة التوازنات املالية الكبرى نتيجة عجز امليزانية وارتفاع املديونية الخارجية مما يزيد من مخاطر التدخل املحتمل
للمؤسسات املالية الدولية.
ش املغاربة ،وذلك على الرغم منانخفاضأسعاراملواداألوليةوالطاقية.
 −تدهو ر حا د في مستوىعي 
ف منصب شغ ل خالل األرب ع سنوات
 −تدهور وضعي ة التشغيل بشكل حا د حيث خسر االقتصاد الوطني أكث ر من  140أل 
املاضية  ،في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة الحالية بإحداث 130ألفمنصبشغلسنويا.
 −عدم قدرة الحكومة الحالية على محاربة البطالة في أوساط الشباب املتراوحة أعمارهم ما بين  18و 2 4سنة في الوسط
الحضري والتي فاقت نسبتها حاجز.% 40
 −ضعف الشروط املالئمة لتحسين مناخ األعمال حيث لم يتم بعد الوصول إلى مستوى خلق تقوية روابط الثقة بين
ت العموميةوالقطاعالخاص بشكل كامل.
السلطا 
 −غياب اإلرادة الحقيقية واملبادرات الشجاعة القادرة على معالجة االختالالت املتعلقة بامليزانية ،سواء على مستوى نفقات
الدولة أو على مستوى مداخيلها ،وعدم القدرة على توفير اآلليات الكفيلة بعقلنة النفقات العامة وإعادة توجيهها لتتسم
بالنجاعة القصوى.
 −انعدام الوعي بأهمية العامل الزمني في تصحيح مشاكل امليزانية بشكل مالئم ،من أجل تفادي التكاليف من حيث نسبة
النمو على املدى املتوسط والبعيد التي يمكن أن يؤدي إليها أي تقويم متسرع.
 −تراجع مرتبة املغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية كما سجلت ذلك املندوبية السامية للتخطيط مما يبرز مدى حدة
الهشاشة االجتماعية املتفاقمة جراء السياسة الحكومية املتبعة.
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• من أجل سياسة مالية إرادية لتحقيق تنمية مستدامة:

* إصالحات أفقية:
ص علىاندماجهاوانسجامهاوالتقائها.
 −القيام بإصالحاتأفقي ة عبرتنسيقأفضللالستراتيجياتالقطاعيةوالحر 
ى والصغرى جداإل ى التمويل (بطابعجهوي).
 −خلقبنكعموميلالستثمارلتسهيلولوجاملقاوالتاملتوسطةوالصغر 
* إعداد سياسة مالية ناجعة:
 −عقلنة املصاريف من أجل نجاعة أكبر للتدخل الحكومي.
 −إطالق حوار وطني حول إرساء إصالح حقيقي لنظام املقاصة ومجموع ترسانة املساعدات العمومية من خالل إرساء
نظام للحماية االجتماعية موجه بشكل مشروط ومضبوط للفئات املعوزة ،وخاصة خلق تعويض أدنى لضمان كرامة كل
املواطنات واملواطنين.
 −إعادة توجيه نفقات االستثمار عبر تقليص نفقات التسيير عبر عقلنتها وإعادة هيكلتها بالنسبة لكل القطاعات ،والزيادة في
نفقات االستثمارالعمومي (البنية التحتية األساسية).
 −إقرارسياسة قائمة على مبدأ العدالة املجالية من خالل ضمان توزيع أفضل لالستثمارالعمومي بين الجهات.
 −توسيع مجال اشتغال الشراكات العمومية والخاصة ليشمل البنيات التحتية لقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية
وتدبيرومعالجة النفايات وخدمات بيئية أخرى.
 −إصالح الوظيفة العمومية من خالل مراجعة سلم األجور عبر إقرار سقف وتأطير أجور مسيري الشركات واملؤسسات
العمومية واألطر العليا في اإلدارة العمومية ،وإعادة تقييم األجور الدنيا و املتوسطة في اإلدارة العمومية ،مع إرساء نظام
لتقييم الكفاءات.
 −اتخاذ التدابيرالالزمة ملراجعة الحد األدنى لألجرمن أجل الرفع منه بشكل تدريجي بهدف بلوغ زيادة تصل إلى .% 30
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 −تحسين الحكامة العمومية عبرالتسريع بتفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية (قانون  )13-130الذي دخل حيزالتنفيذ
سنة  ،2015مع إلغاء الحسابات الخاصة للدولة وإدماجها في امليزانية العامة.
 −عصرنة مسلسل برمجة وتنفيذ السياسات العمومية بهدف تحسين فعاليتها ورسم خارطة طريق للتنفيذ واملتابعة ،مع
تحسين قيادة وحكامة املؤسسات والشركات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
* بلورة سياسة جبائية عادلة ومتضامنة :
 −إرساء إطارضريبي مستقرمن خالل إقرارميثاق لالستقرارالضريبي على مدى  5سنوات .
 −مباشرة إصالح ضريبي عادل ومنصف يكون قادرا على ضمان إعادة التوزيع من خالل القضاء على املالذات الضريبية
وإصالح الضريبة على الشركات واألجور وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة املضافة.
 −تبسيط وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة املضافة الداخلية ،مع إصالح الضريبة على الشركات و معامالتها عبر جعل
الضريبة على الشركات تدريجية تبعا للربح الضريبي للشركات ،وعدم تضريب النفقات املرتبطة بالبحث واالبتكار.
 −إعادة هيكلة التضريب املزدوج (على األرباح ،وربيحة األسهم) وعدم تضريب أرباح األسهم التي يعاد استثمارها في املقاولة
في مشاريع تندرج ضمن املخططات القطاعية.
 −وضع نظام للتخفيض الضريبي من أجل التنافسية والتشغيل ملساعدة املقاوالت على تمويل نفقات االستثمار والبحث
واالبتكاروالتكوين والتوظيف واستكشاف أسواق جديدة واالنتقال البيئي أو الطاقي.
 −تخفيف الضريبة على انتقال أو بيع املقاوالت ،مع الرفع على أساس تدريجي للحد األدنى من املساهمة الضريبية املحددة
حاليا في  % 0,5إلى  % 1,5ما بعد السنة العاشرة ،وإلغاء الرسوم الشبه الضريبية.
 −إصالح الضريبة على الدخل عبر تضريب أكبر للدخل األعلى (إدماج شطر من املداخيل اإلضافية) وتخفيض الضريبة على
دخل الطبقات املتوسطة من خالل توسيع الفرق بين األشطر ،وربطها بالتضخم.
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 −حذف بعض األعباء التي يتحملها الشخص املادي الخاضع للضريبة على الدخل من الوعاء الخاضع للضريبة (املداخيل
املهنية من قبيل :مصاريف التمدرس ،القفة ،األشخاص تحت الكفالة )... ،وتوسيع التخفيض عن األشخاص املتكفل بهم
ليشمل األبناء واألخوات واإلخوة.
 −الرفع التدريجي لسقف اإلعفاء من الضريبة على الدخل من  2.500درهم إلى  4.000درهم في الشهر.
 −إقرارإجبارية محاربة املضاربة بشكل فعال عبرإحداث ضريبة تضامنية على الثروة غيراملنتجة تعوض الرسم على األرا�سي
الحضرية غيراملبنية ،بنسب تصاعدية زمنيا ،وذلك من أجل تشجيع تعبئة العقارالضروري لالستثمارات.
ص
 −تسريع إرساء الضريب ة الفالحية من خالل وضع نظام لتضريب القطاع يأخد في االعتباروضعيةالعقارالفالحيوالخصائ 
الجغرافيةوحج م االستغالليات.
 −إعادةتوجيه (النفقات) اإلعفاءات الضريبية نح و قطاعات مستقبلية ذات اإلمكانيات القوية من حيث النمو وخلق
ت الضريبيةفيالزمن ،وتحديدأهدافهاومنحهافي
ت املتجددةوغيرها)،وذلك عبرالحدمناإلعفاءا 
مناصب الشغل (الطاقا 
ف املنشودة.
ت مدقق ،ووضعآلياتتقيي م فعاليتهاباملقارنةمعاألهدا 
ي يحترمدفترتحمال 
إطارتعاقد 
 −خلقرسومجديدة تتما�سى مع االستراتيجية التنموية من قبيل :رس م بيئي(ضريبةالكاربون).
 −تشجيعتوفيرالعائالت.
 −تطبيق مشروع القانون  15 -49الذي عوض القانون  10 – 32إلصالح آجال األداء .
 −تصفية مجموع مخزون الديون العمومية املتأخرة عن سنة  2015من أجل تمكين املقاوالت من العمل بشكل طبيعي.
 −ترسيخ مبادئ الحكامة عبر إعادة تنظيم عميق لإلدارة الضريبية في اتجاه منطق الفعالية والنجاعة واالستغالل األمثل
ن أج ل ضما ن
بم 
ث املدونة العامة للضرائ 
للموارد  :توفير املوارد واملراقبة بمنطق تحسين التحصيل ،مع عصرن ة وتحدي 
انسجامأفضل.
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 −تقوية آليات محاربة التهرب الضريبي عبر زياد ة املوارد البشرية املوجهة للمراقبة الضريبية ،وإرسا ء نظا م شامل وفعال
ب الضريبي.
ت التشريعيةاملتعلقةبمعاقبةالتهر 
ت بمشاركةمجموعاإلداراتاملعنية ،وتفعيلاملقتضيا 
للمعلوما 
ط واملعالجةاملعلوماتيةللمساطر.)...
 −تحسينجود ة الخدماتاملوجهةللمواطنين(االستقبال  ،آجالاملعالجة  ،تبسي 
ت غيراملهيكلةمنخاللشراكاتاستراتيجيةمعالفاعليناملؤسساتيين،
س املقاوال 
 −تقويةقدر ة اإلدارةالضريبيةعلىتحسي 
مع نش ر تقريرسنويحولالسياسةالجبائيةفياملغرب.
ف الثابتنحومرونة
ف فيخدمةتنافسيةاالقتصاد من خاللالعم ل علىتطويرتدريجيلنظامالصر 
 −بلورة سياسةللصر 
أكبرقصدتشجيعتنافسيةاإلنتاجالوطنيوتحسينحج م املبادالت،
ن خالل إحداث لجنة مكلفة تحدد جدوالزمنيا إلرساء هذ ا النظام ،وتقو م بتقيي م ك ل مرحلة من
 −ضما ن حكامة جيد ة م 
مراحلاملسلسل.
* بلورة سياسة للصرف في خدمة تنافسية االقتصاد الوطني:
 −التطوير التدريجي لنظام الصرف الثابت ،وإحداث إطارتنظيمي جديد يشجع إحداث آليات مخصصة لتغطية مخاطر
الصرف:الرفعالتدريجيللمراقبةعلىالعملياتاآلجلة.
* اعتماد سياسة نقدية إرادوية:
ن خاللسياسة «»swap
ن خاللإعادةالتوازنبينالدينالخارجيوالدينالداخليم 
ض كلف ة املديونيةالعموميةم 
 −خف 
ق األورووالدوالر.
ب فائدةمنخفض ة في مناط 
ن االستفادةمننس 
نم 
تمك 
س العملة واالدخاربشكل يتيح التوفرعلى سياس ة
ف الفاعلين في إطارمجل 
ق السياس ة النقدية بين مختل 
 −تحسي ن تنسي 
ك املغرب بشكل يشجع
ف بن 
ف التضخماملسطرة من طر 
نقديةتستجيب لحاجيات االقتصاد ،مع مالءم ة سياس ة استهدا 
النمو والتشغيل.
71

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

ف مخاط ر عد م االستقرار
ت ماكرواحترازيةوعقوددوريةجديدةكماتدعوإليهاتوصيات «بازل » IIIقص د تخفي 
 −تطوي ر آليا 
املالي.
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القطاع البنكي
يؤدي القطاع البنكي دورا حيويا في التنمية االقتصادية بشكل عام حيث تشكل األنظمة املصرفية آلية مهمة سواء في تدعيم
االدخار أو في تقوية االستثمارات ودعم تمويل املشاريع اإلنتاجية واملجتمعية املختلفة .ومن ثمة ،تساهم املؤسسات البنكية
في توفير الخدمات املالية الضرورية للمواطنات واملواطنين وإنماء االقتصاد الوطني .ويرتكز املغرب حاليا على أكثر األنظمة
املالية هيكلة على صعيد الضفة الجنوبية للمتوسط إذ يتوفرعلى نظام بنكي بمستويات جيدة من حيث الرسملة واملردودية
والتمويل املستقر .وعلى الرغم من أنه أظهرصمودا واضحا في وجه الصدمات الخارجية ،يظل النظام البنكي املغربي في
حاجة إلى التطوير من حيث تأهيل موارده البشرية التي راكمت رصيدا مهما من املهنية ،ومن حيث تقوية أدائه والرفع من
مستوى إنتاجيته وطنيا ودوليا.
واستنادا إلى ذلك ،يرى حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية أن النظام البنكي الوطني يستدعي إعادة النظر في
االستراتيجية االقتصادية بمراجعة األولويات على املدى املتوسط والبعيد بما يعزز شفافية البنوك ويجعلها ،أوال وأخيرا،
في خدمة املواطنات واملواطنين .ومن ثمة ،يطرح الحزب إجراءات متكاملة تهدف إلى تحديث بنيات وتقنيات العمل البنكي
وضمان التفاعل املوسع مع املحيط املجتمعي من جهة ،واملحيط املقاوالتي من جهة ثانية.
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• ضعف في مواجهة تحديات املرحلة:
 −سجل بنك املغرب ،في النسخة الثانية عشر من التقرير السنوي حول اإلشراف البنكي برسم سنة  ،2015أن القروض
البنكية املمنوحة للقطاع غيراملالي شهد تباطؤا ملحوظا إذ لم يتجاوز نموها .% 0,8
 −بينما واصلت القروض املخصصة لألسرتزايدها بنسبة  ،% 5,6سجلت تلك املوجهة للمقاوالت ،للمرة األولى طيلة الخمسة
عشرسنة األخيرة ،انخفاضا بنسبة  % 2رغم تحسن التوازنات املاكرو اقتصادية وتوفرالسيولة البنكية.
 −ارتفاع الودائع البنكية بنسبة  % 7وبطء في منح القروض بما أن وتيرة نمو القروض انتقل من  % 14ما بين سنتي 2006
و 2012إلى  % 3ما بين  2012و( 2014القطاع األكثرتضررا :البناء واألشغال العمومية والصناعة).
• أنشطة دون الطموحات املمكنة:
−مستوى عال لتركيزاملخاطر(املجموعات الكبرى).
−مستوى عال من القروضغيراملسددة.
 −ضعف مساطر منح القروض :قرارات منح التمويل للمقاوالت ترتكز ف ي أغلب األحيان على الضمانات الفعلية أو سمعة
طالب القرض وغياب سياسة تسعيرة بنكية ترتكزعلى مقاربة املخاطر.
−ضعف مباشرة املقاوالت الصغرى واملتوسطة من طرف األبناك التجارية بالرغم من بعض التقدم الطفيف فيمايخص
عرض الخدمات املالية.
−ترابط كبيربين األبناك وشركات التأمين.
−ضعف سوق األسهم.
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• سياسة بنكية في خدمة التنمية االقتصادية:

 −اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين أثرالقطاع املاليوضمان مساهمته الفاعلة ف ي التنمية االقتصادية للبالد.
−تكثيف مجهودات اإلدماج املالي عبراللجوء إلى تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين املعنيين باالستراتيجية الوطنية لإلدماج
املالي ،ومساندة الوسطاء املاليين من أجل استهداف املقاوالت املتوسطة والصغيرة جدا ،مع تفعيل مكتب االئتمان.
 −إحداث إطارتنظيميتحفيزيمن أجل تحسين تدبيراملخاطر ،وتنمية سياسة تسعيرترتكزعلى تحليل املخاطروغيرمرتبطة
بالضمانات العينية.
 −تقوية املنافسة على مستوى القطاع البنكي ،خاصة عبرتطويروتنمية أنشطة الخدمات من أجل التحرر من التبعية القوية
للموارد الناتجة عن الوساطة فيالقروض.
 −مالءمة اإلطار القانوني والتنظيمي لضرورات املالية الرقمية والبنك املتنقل ( )Mobile bankingمن أجل املواكبة ودعم
االبتكارواملبادرة فيهذا القطاع.
 −تعميق األسواق املالية من خالل تدبير أفضل للسيولة ،وتوسيع دائرة املستثمرين وتقوية الشفافية من أجل تشجيع
املشاركة ،مع اللجوء – عند الضرورة – إلى سياسة نشيطة المتصاص فائض السيولة البنكيالذييضر بالسوق الثانوي
للسندات.
 −تنمية رأس مال املخاطرورأس مال االستثماركآليات لتمويل املقاوالت قيد اإلحداث أو املقاوالت الشابة.
 −بث الحيوية في سوق األسهم من خالل خفض الضريبة على فائض قيمة األسهم املدرجة وخفض مصاريف الدخول إلى
البورصة،وتشجيع اللجوء إلى سوق األسهم.
−إدخال عينة أوسع من آليات الحماية من تقلب وعدم استقرارأسعارالصرف وأسعارالفائدة وأسعاراملواداألولية.
−خلق إطارقانونيوتنظيمييسمح باالبتكاراملاليمع الحرص على حصرأنشطة بنك التقسيط وبنك االستثمار.
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الفالحة
سجل املغرب تقدما ملموسا في القطاع الفالحي أساسا خالل العشرسنوات املاضية ،غيرأن إمكانيات هذا القطاع تبقى
غيرمثمنة كما يجب ،خاصة في غياب الرؤية االستراتيجية االستباقية .فالقطاع الفالحي يعاني من مجموعة من املشاكل
الطبيعية املزمنة (الجفاف ،ندرة املياه ،التعرية )... ،واملشاكل التقنية (هيمنة املمارسات التقليدية ،ضعف استعمال
التقنيات الحديثة )... ،واملشاكل التنظيمية (تكوين املوارد البشرية ،عقلنة تعبئة املوارد املالية .)... ،وعالوة على ذلك ،لم
تستطع الحكومة الوفاء بالتزاماتها املعلن عنها في التصريح الحكومي سواء على مستوى تطويراإلنتاج الفالحي أو على مستوى
الرفع من مؤشرات التنمية الفالحية.
واعتبارا لذلك ،يسعى حزب االتحاد االشتراكي إلى تجديد التخطيط االستراتيجي في املجال الفالحي أخذا بعين االعتبار
التحديات املطروحة اليوم والرهانات املستقبلية املتعلقة باألمن الغذائي .وسيعتمد الحزب رؤية جديدة تروم تأهيل
مختلف القطاعات الفالحية من خالل اعتماد مقاربة مندمجة التقائية (تطوير الكفاءات ،تعزيز البنيات التحتية ،مسايرة
املستجدات الراهنة.)... ،
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• إمكانات غيرمثمنة:

 −ضعف نسبة اندماج القطاع الفالحي :الصناعات الفالحية التمثل سوى  % 5من الناتج الداخلي الخام مقابل  %  15في
البلدان املتقدمة.
ت املطرية،تراجعمنسوباملياهبنسبة % 35خالل  30سنةاألخيرة،بينماترتف ع مساحة
 −ندرة املاء :معتراجعالتساقطا 
ف الدولةبنسبة% 2,3سنويا.
ن طر 
ض املسقيةاملهيأةم 
األحوا 
 −ما زالت عملية فقدان مناصب الشغل في القطاع الفالحي مستمرة ،حيث فقد ما بين  1999و  2014أكثرمن  13.600منصب
شغل ،وارتفعت هذه النسبة ما بين  2008و  2014بحيث وصلت إلى  23.900منصب شغل.
• ثغرات  ..في الوظيفة واالستراتيجية:
−ضعف النم و الفالحي وعدم استقراره ،إ ذ أ ن فوارقاإلنتاجباملقارنةمعاملعدلأصبحتأقوى  8مراتباملقارنةمععدم
ظ فياملعدلبالنسبةملنطقةاملغربالعربيوشمالإفريقيا.
استقرارهاملالح 
ف املعدالتفياملنطقةاملتوسطية،وزيادة
ن بينأضع 
ب النشاط ،م 
ث إ ن معدلهافيالهكتار،وحس 
−ضعف اإلنتاجي ة حي 
ض هامشيةأكثرمنهبفعلتكثيفاإلنتاج.
ج كانتبسببالتوسعفيأرا 
اإلنتا 
ت عالمة،مصنفةجغرافيا
ت محلية،بيوليوجية،ذا 
−عدم كفاية اإلنتاجبجودة عالية :املنتوجاتبعالماتالجودة (منتوجا 
)...التزالهامشية.
ي غيراملالئمللعديدمناألسواق.
 −العرضالتصدير 
س
ت الفالح ة سبب ا رئيسيا لتدهور البيئة  ،وضحيتها األساسية في نف 
ث أصبح 
ط الفالحي بحي 
س بيئي سلبي للنشا 
 −انعكا 
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الوقت.
ب الشغ ل القرويةغير
ن وجودحص ة ضعيفةملناص 
فع 
ف تنوي ع التشغيلفيالعالمالقروي :املقارنةالدولي ة تكش 
−ضع 
الفالحيةفياملغرب.
ت االنفتاحالدولي
ص األمنالغذائي ،تحديا 
 −عدم القدرة على رفع التحديات الكبرى التيتواجهالفالحة :قلقمتزايدفيمايخ 
ت يمثلفرصا.
س الوق 
ت ولكنهفينف 
خ العالميغيراملستقر  ،وه و مايشكلتهديدا 
واملنا 
ت جديدةفيمجا ل الصحة
ث تواجهالفالحةأكثرفأكثرمتطلبا 
ط بالصحةالعامةبحي 
ي املرتب 
 −عدم القدرة على رفع التحد 
ت املعدلةوراثيا .) ...
ت مقابلالفالحةالبيولوجية  ،التنوعالبيئيفيمواجهةاملنتوجا 
(استعمالاملخصبا 
• نحو ميثاق فالحي جديد:
 −بلورة سياسة فالحية طموحة لكسب الرهانات املطروحة من أجل تقوية اإلنتاجية وتحسين املردودية ،مع وضع ميثاق
فالحيوقرويجديديستجيب للمستجدات الفالحية.
 −اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تنويع وتحسين املردودية وتوجيه الفالحة املغربية نحومنتجات ذات قيمة مضافة عالية
ف زيادةحصةالناتجالداخليالخامالفالحيمن 115ملياردرهم في نهاية  2015إلى  180ملياردرهم في أفق نهاية .2021
بهد 
 −اعتماد تصور تنموي مندمج للفالحة بالرفع من مناصب الشغل في القطاع الفالحي ،واملحافظة على وتيرة منتظمة ومالئمة
في خلق مناصب الشغل ،مع تحسين دخل القرويين والرفع من الحد األدنى لألجرالفالحي.
 −تأهيل واندماج اإلنتاج بهدف خلق صناعة غذائية مغربية حقيقية من خالل تأهيل القطاعات واندماج الفالحة أفقيا مع
الصناعة عموديا.
 −تحسين جودة اإلنتاج من أجل زيادة العرض التصديري من خالل إرساء معايير وطنية تتما�سى مع أفضل املعايير الدولية:
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 زيادة قيمة الصادرات من 14مليار حاليا إلى  30مليار درهم بالنسبة للقطاعات التي يحظى فيها املغرب بتنافسية جيدة(الحوامض ،الزيتون ،الفواكه والخضر) في أفق نهاية .2021
 −تأهيل املوارد البشرية  :تطوير استراتيجية للتكوين الفالحي بالتشاور بين وزارة الفالحة ومكتب التكوين املنهي وإنعاش
الشغل ،قادرة على مصاحبة استراتيجية اندماج القطاعات وتحولها وتكثيفها وتنويعها.
 −وضع عقد/برنامج بين وزارات الصناعة والفالحة ومهنيي الصناعة الفالحية.
 −الالتركيز والجهوية بمشاركة جميع الفاعلين والتنظيمات املهنية واملحلية من خالل عقود شراكة بين الجهات والغرف
الفالحية ووزارة الفالحة والصيد البحري واملهنيين.
 −تحسين تدبير املياه من خالل :تعبئة موارد جديدة ،صيانة وتوسيع األحواض السقوية املوجودة ،التدبير املفوض ملاء
السقي ،وضع تعريفة تحفيزية ،التنسيق بين مختلف املتدخلين ،تعميم تقنيات الري العصرية ،استعمال املاء أساسا لسقي
الفالحات ذات القيمة املضافة العالية.
 −زيادة املساحات الفالحية الصالحة من خالل سياسة إرادوية لتوفيروتهيئة العقارألغراض فالحية.
 −إعادة التوازن لألرا�سي السيما من خالل تقوية انسجامها.
 −تعبئة االستثمارات العمومية والخاصة لفائدة الفالحة وإطالق موجة جديدة من االستثمارات العمومية والخاصة
بتقديرات تصل إلى  10مالييردرهم سنويا.
 −زيادة السكان القرويين مع وقف أو تخفيف الهجرة القروية.
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الصناعة
ال يزال املغرب يعاني من هشاشات أفقية ومؤسساتية تعرقل تحول اقتصادنا وتطوير نسيجه اإلنتاجي الصناعي من جهة،
وتعوق تنافسيته من جهة أخرى كما يشهد بذلك ضعف حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام .ولم يمتلك
االقتصاداملغربي ،إلى اليوم ،إرادة واضحة وقوية للتوجه نحو االستثمارالصناعي من خالل تقوية الصناعات املتوفرة وخلق
أنماط صناعية جديدة .كما لم يستطع توفيرالجواملالئم لتطويرالنسيجالصناعي وخلق الشروط املناسبة لتشجيع املقاوالت
الصناعية على مواجهة اإلكراهات املتعددة .أضف إلى ذلك أن الحكومة لم تنجح في إبداع نموذج ناجع للتنمية الصناعية
حيث ركزت على االستثمارات الخارجية املحدودة التي لن يكون لها أي أثرقوي في تثبيت مجال صناعي وطني قوي.
وبناء عليه ،يعتبر حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية أن املدخل لترسيخ قطاع صناعي متين رهين بوضع سياسة
استراتيجية مندمجة تتجاوز الحدود القطاعية وتقوم بتعبئة كل الفاعلين واملتدخلين املعنيين ضمن نفس الرؤية وفي أفق
نفس األهداف .وبشكل أسا�سي ،التركيزعلى اتباع سياسة صناعية ذات بعد اجتماعي تسهم في تقوية االقتصاد الوطني ،وفي
نفس الوقت ،تشكل محركا للتنمية البشرية ومحاربة الفقروالهشاشة ومحاربة البطالة.
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• هشاشة صناعية بارزة:

 −التتجاوز حص ة الصناع ة من الناتج الداخلي الخا م  % 14من ذ أكث ر من عقد من الزمن نظرا لتشظي النسيج الصناعي
ق واالبتكار.
ف القدرةعلىالتسوي 
وبعضاملشاكلالخاصةباملقاولةاملغربيةواملرتبطةبالحكامة والتمويلوضع 
 −عدم نجاعة سياسة التشغيل في القطاع الصناعي ألنه يفقد سنويا  7.500منصب شغل ،حيث ارتفع هذا العدد ما بين
 2008و 2014ليصل إلى  16.500منصب شغل.
 −ضعف القيمة املضافة الصناعية إذ تراجعت ،على سبيل املثال ،القيمة املضافة لصناعة النسيج واأللبسة من % 4,7
سنة  2000إلى  % 2,3سنة .2013
• مواطن ضعف هيكلية:
 −ضعف في خلق مناصب الشغل ،فالقطاع الصناعي لم يبلغ الهدف املنشود ولم يتم خالل  10سنوات إحداث سوى 75

ألف منصب شغل.
 −عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وخاصة تحقيق املؤشرات الواردة في مخطط «إقالع» الذي كان يتوقع إحداث  220ألف
منصب شغل خالل  5سنوات.
 −ضعف التنويع :الصناعة املغربية تبقى في أغلبها متخصصة في قطاعات أو منتجات غير ديناميكية وذات قيمة مضافة
ضعيفة.
 −حيوية متناقضة للقطاعات املعتمدة كالحرف العاملية للمغرب بقيمة مضافة ضعيفة تحققها داخل أرض الوطن.
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 −تنافسية غير كافية للعرض التصديري للمغرب واملقاوالت املتوسطة والصغرى ،مثال انخفاض نسبة استثمار فروع
الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد.
 −هيمنة القطاع غيراملهيكل تحد من نسبة االندماج الصناعي .مثال نسبة مساهمة املقاوالت الصغرى واملتوسطة في إحداث
القيمة املضافة ال يتجاوز .% 20
 −ضعف كبير الندماج املقاوالت الصغرى واملتوسطة الصناعية في األنظمة البيئية.
 −ضعف امليزانية املخصصة للبحث والتطويروضعف تأطيراملوارد البشرية.
• خيارالتصنيع :سياسة منسقة ألفق صناعي واعد:
 −وضع سياسة صناعية جديدة قادرة على تحقيق تسريع حقيقي ملسلسل تصنيع املغرب ورفع القيمة املضافة املنتجة
محليا ورفع من مستوى إحداث مناصب الشغل.
 −اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفيرعرض صناعي تحفيزي واضح وقابل للتحقيق مع األخذ بعين االعتبارالبعد الجهوي،
 −اعتماد التدابيرالقادرة على تحقيق إنتاج تناف�سي وفي نفس الوقت يغطي جزئيا الواردات.
 −إنتاج بقيمة مضافة مرتفعة وبمحتوى تكنولوجي عال ،مع زيادة حصة املنتوجات املحولة في الصادرات.
 −مضاعفة مجهودات البحث وتطوير القطاع ،واالستفادة من رفع مجهود البحث والتطوير العمومي إلى  % 1,5من الناتج
الداخلي الخام (مقابل  % 0,8سنة .)2015
 −إعفاء ضريبي لفائدة البحث والتطويربقيمة  % 100بالنسبة للبحث والتطويرداخل املقاولة.
 −تأطيرعقود برنامج للبحث والتطويربين املدارس/الجامعات واملقاوالت.
 −تأهيل املوارد البشرية في القطاع الصناعي ،وإقرار عقد برنامج للتكوين في كل قطاع ،يربط بين وزارة الصناعة والجهات
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ومكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل ووزارة التربية الوطنية وأرباب املقاوالت من أجل رفع عدد املستفيدين من التكوين.
 −تعبئة املوارد املالية بغية زيادة التمويل املمنوح للمقاوالت الصغرى واملتوسطة بنسبة .% 50
 −تطويرعرض بنكي للخدمات املالية مالئم للمقاولة الصغرى واملتوسطة بالتعاون مع بنك املغرب ووزارة املالية ومؤسسات
القروض.
 −توحيد صناديق التنمية واالستثمار الصناعي (صندوق التنمية الصناعية  -صندوق الحسن الثاني )…،في صندوق واحد
ومنحه ميزانية لدعم الصناعات الصاعدة (املهن العاملية للمغرب على الخصوص) وإلدماج املغرب في النظام العالمي وتقوية
التوسع في إفريقيا.
 −مضاعفة حجم الشراكات بين القطاعين الخاص والعام املسجل خالل الفترة  ،2021-2016وانفتاحها على املقاوالت
الصغرى واملتوسطة عبرصندوق التنمية الصناعية.
 −مالءمة الضريبة مع إنعاش العرض الصناعي املوجه للتصدير من خالل نسب مالئمة للضريبة على الشركات والضريبة
على القيمة املضافة.
 −زيادة نسبة اندماج سالسل القيمة وتعزيزالعالقات بين املقاوالت الكبرى واملقاوالتالصغرى واملتوسطة.
−الرفع من العرض العقاريالصناعي.
−خلق وكالة عقارية داخل وزارة التجارة والصناعة موجهة للصناعة وتدبيراملناطق الصناعية.
 −إعاد ة تنظيمورف ع فعاليةالتدخلالعموميلدع م القطاعالصناعيمنخالل دمج الوكالة املغربية لتشجيع االستثمارات
(  ) AMDIEواملراكزالجهوية لالستثمار( ) CRIفي قطب واحد لتشجيع االستثمارالصناعي .
 −تنسيق السياسات القطاعية والسياسة الصناعية ومخططات التنمية الجهوية تحت إشراف هيئةحكومية (من قبيل
مجلسيضم عدة وزاراتيتوفرعلى ميثاق للحكامة واضح وصارم :اجتماعاتمنتظمة،تنفيذ القرارات.)..
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 −بلورة سياسة جديدة للنهوض بأوضاع الصناعة التقليدية وتأهيل بنياتها ومواردها :ماديا وبشريا وتسويقيا ،مع رد االعتبار
للعاملين فيها وتقوية االستثمارات املوجهة إليها.
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الصيد البحري
يشكل النشاط االقتصادي للصيد البحري موقعا أساسيا في خريطة االقتصاد الوطني إذ يؤدي دورا حيويا في استثماراملوارد
الطبيعية البحرية واملساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية .فاملغرب يتوفر على واجهة بحرية متوسطية وأطلسية
مهمة تفوق  3500كلم ،وتتواجد بها ثروات بحرية كثيرة ومتنوعة من األسماك واملنتوجات البحرية .غيرأن االستثمارفي مجال
الصيد البحري لم يواكب ،بشكل مالئم ،املؤهالت الوطنية واإلمكانات املهمة التي تتيحها الطبيعة البحرية ببالدنا .وعلى
الرغم من التطورات التي شهدها القطاع منذ االستقالل إلى اليوم ،ما زال الصيد البحري لم يبلغ مرحلة اإلسهام القوي في
التنمية االقتصادية الوطنية والرفع امللموس من القدرات اإلنتاجية .فمخطط «هاليوتيس» ،الذي اعتمدته الحكومة لتنمية
وتطوير الصيد البحري في أفق  ،2020يستدعي املراجعة الشمولية ملرتكزاته االستراتيجية خاصة أمام حصيلته املتواضعة
بعد اجتيازنصف املسار.
ولذلك ،يقترح حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية التقييم املوضوعي للمخططات الوطنية املعتمدة من أجل بلورة
استراتيجية وطنية تكاملية ومندمجة تستند أساسا إلى التعبئة الشاملة ملختلف الطاقات الوطنية .ويسعى الحزب إلى تكريس
ثقافة تشاركية جديدة وموسعة في أوساط الفاعلين والعاملين في قطاع الصيد البحري من أجل الرفع من القدرة اإلنتاجية
وتأهيل املوارد البشرية والتقنية واملالية.
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•داللة األرقام:

 −يعتبر قطاع الصيد البحري قطاعا أساسيا في االقتصاد الوطني لكونه يساهم بحوالي  % 2,3من الناتج الداخلي الخام
الوطني على مدى السنوات العشراملاضية.
 −يقدررقم معامالت القطاع عند التصديربحوالي  13ملياردرهم ،ويغطي القطاع حوالي  % 10من مجموع الصادرات ،وحوالي
 % 50من الصادرات الغذائية والفالحية.
 −أثمرقطاع الصيد البحري في مجال التشغيل  170.000منصب شغل مباشر ،وحوالي  350.000منصب شغل غيرمباشر،
ويعيش منه حوالي  3ماليين شخص.
• القارب أمام األمواج العاتية:
 −استنفاذ السياسة العمومية املتبعة في مجال الصيد البحري إلمكاناتها في معالجة اإلكراهات التنظيمية واملالية املطروحة
مما يدعو إلى تغييرطريقة التدخل والبحث عن اآلليات األكثرنجاعة.
 −غياب أي مخطط استراتيجي مستقبلي لتنمية الثروة السمكية الوطنية وحمايتها من االستغالل العشوائي الذي تقوم به
العديد من األساطيل الوطنية واألجنبية على حد سواء.
 −غياب الرؤية العقالنية في استغالل الثروة السمكية حيث بدأت تتقلص في املياه اإلقليمية مما ينعكس سلبا على االقتصاد
الوطني برمته ووضعية اليد العاملة البحرية.
 −ضعف اآلليات املعتمدة لتأهيل البنيات التحتية وخاصة املواني البحرية ومرافقها املختلفة حيث تعاني من مشاكل
متعددة (ضيق املساحات وسوء تنظيمها ،االكتظاظ ،تلوث األرصفة واألحواض.)... ،
88

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

 −انعدام مخططات جهوية باعتمادات مالية كافية لتطوير املرافق البحرية وتوفير مختلف التجهيزات الضرورية (وسائل
الشحن العصرية ،مراكزالتخزين والتبريد .)... ،
 −افتقاد السياسة العمومية البحرية لإلجراءات الناجعة الهادفة إلى تحديث وعصرنة تجديد األسطول البحري الذي يتوفر
على بنيات إنتاجية عتيقة ووحدات متقادمة.
 −غياب رؤية واضحة لتعزيز حكامة تدبير املرفق البحري ودعم املقاوالت الصناعية البحرية لتكون قادرة على خلق القيمة
املضافة املساعدة على تحسين اإلنتاج البحري.
 −سوء التدبيرفي ما يتعلق باملوارد البشرية إذ ما زالت اليد العاملة في قطاع الصيد البحري تعاني من وضعية اجتماعية هشة
على الرغم من األرباح املهمة التي تجنيها املقاوالت البحرية.
 −انعدام املقاربة التشاركية سواء على مستوى معالجة امللف االجتماعي لليد العاملة البحرية أوعلى مستوى التدابيراملواكبة
لتوفيرالخدمات االجتماعية والصحية األساسية.
 −غياب التفكيرالجدي في تأهيل املوارد البشرية ،وخاصة االستثمارفي التكوين املستمراملوجه لفائدة مختلف الفئات العاملة
في مجال الصيد بمختلف فروعه (الصيد التقليدي ،الصيد الساحلي ،الصيد في أعالي البحار ،الصناعة البحرية.)... ،
• من أجل تنمية مستدامة للثروة البحرية :
 −إعادة النظرفي السياسة العمومية البحرية من أجل ضمان استدامة وتثمين الثروة البحرية وتأهيل القطاع البحري خاصة
على صعيد البنيات التحتية واملرافق والتجهيزات.
 −بلورة استراتيجية جديدة وفق مقاربة تشاركية موسعة تعبئ مختلف املتدخلين العموميين والفاعلين االقتصاديين
واالجتماعيين ومكونات املجتمع املدني حول رؤية استباقية موحدة الستغالل الثروات البحرية.
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 −اتخاذ اإلجراءات العملية للنهوض بأوضاع اليد العاملة البحرية على الصعيدين املنهي واالجتماعي.
 −اعتماد مقاربة مندمجة لقطاع الصيد البحري من خالل تقوية االلتقائية بين مختلف فروعه اإلنتاجية.
 −إعادة هيكلة الصيد التقليدي بشراكة فعلية مع الصيادين التقليديين من أجل تحسين طرق استخراج وتثمين الثروة
البحرية.
 −الرفع من اإلنتاج السمكي واملنتجات البحرية ،مع تثمين منتجات البحر عبر تطوير آليات االبتكار ومضاعفة مجهودات
البحث العلمي وطرق تنويع املنتوج البحري املغربي والرفع من جودته.
 −اعتماد تدابيرمتنوعة لتأهيل وتطويرالصيد البحري (تهيئة أحواض الصيد ،تطويراملزارع البحرية ،تأهيل البنيات التحتية:
موانئ الصيد ،املرافق البحرية ،التجهيزات.)... ،
 −رفع مساهمة قطاع الصيد من حوالي  % 2من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى  % 3في أفق  2021و % 5في أفق سنة  ،2026مع
الرفع من عدد مناصب الشغل في القطاع.
 −تقوية استدامة الثروة البحرية من حيث االستغالل العقالني للموارد وتقوية املصاحبة االجتماعية وتطوير االبتكار
والتجديد.
 −تدارك التأخر املسجل على مستوى تطور البنيات التحتية ملوانيء الصيد في أفق .2021
 −تسريع هيكلة القطاع من خالل تطوير التعاونيات بهدف تثمين منتجات البحر وتوفير مداخيل محترمة ومستقرة تحفظ
كرامة املشتغلين في القطاع .
 −تسريع إحداث أقطاب لوجستيكية تنافسية .
 −تعميم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والتغطية الصحية ملجموع املشتغلين في القطاع .
 −وضع مخطط جهوي لتأهيل املوارد البشرية وتقوية التكوين املنهي عبرإحداث شبكة من مدارس التكوين بشراكة مع املكتب
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الوطني للتكوين املنهي وإنعاش الشغل ومجالس الجهات .
 −تشجيع االبتكار والبحث والتطوير في القطاع من خالل إقرار خفض ضريبي على البحث والتطوير في قطاع الصيد بنسبة
 ،%20ودعم آلية العقد  /البرنامج بين مدارس التكوين والجامعات واملقاوالت .
 −تعبئة املوارد املالية الضرورية للرفع من مستوى االستثمارفي قطاع الصيد البحري عبرتقوية الشراكة بين القطاعين العام
والخاص.
 −الرفع من مستوى املعاييرالبيئية بهدف املساهمة في عافية وصحة املحيطات من خالل االعتراف ومكافأة ممارسات الصيد
املستدامة والجواب على مشكل الصيد املفرط ،وتسريع وضع معيارى «إم إس �سي» »MSC ) MarineStewardingCouncil
على مستوى شهادة الجودة بالنسبة للصيد الساحلي.
 −التعميم تدريجيا ملعيار الجودة «إم إس �سي» ليشمل األصناف األخرى من املنتجات البحرية السيما األسماك البيضاء
والقشريات.
 −تحسين شروط وظروف عمل البحارة من خالل تعزيزمعاييرالسالمة والوقاية.
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الطاقة
يواجه املغرب في اللحظة الراهنة إكراهات وتحديات كثيرة في املجال الطاقي حيث يبدل جهودا كبيرة من أجل تأمين التزود
باملوارد الطاقية الضرورية واملحافظة على البيئة والتقليص من حدة التبعية الخارجية .ونظرا للظرفية االقتصادية العاملية
املتغيرة باستمرار ،والتقلب الدائم ألسعار املواد األساسية واملنتجيات النفطية ،حاول املغرب اعتماد سياسة استراتيجية
وطنية في املجال الطاقي وتقوية االستثمارفي الطاقات املتجددة ،وذلك عبرتعزيزالترسانة القانونية والتنظيمية واملؤسساتية
وتعبئة االعتمادات املالية الالزمة .وتظل املشاريع الطاقية الكبرى في بداياتها خاصة في ما يتعلق بالطاقة الشمسية والريحية
والكهرومائية التي ينتظرها مستقبل واعد ،خاصة إذا أسندتها سياسات عمومية ناجعة ومستدامة.
وعلى هذا األساس ،يعتبر حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية أن التنمية الطاقية رهينة بتطوير العمل االستراتيجي
املرتبط بالنجاعة الطاقية وبلورة مقاربة استباقية على املدى املتوسط والبعيد بناء على التوقعات العلمية الدقيقة .ويقترح
الحزب مخططا وطنيا بأبعاد جهوية متكاملة تستهدف الرفع من اإلنتاج الطاقي املتجدد وتقوية املؤهالت املحلية املالئمة:
بشريا وتقنيا وماليا.
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• كابوس التبعية:

 −ارتفاع تبعية املغرب للخارج في ما يتعلق بالطاقة حيث يستورد أكثر من  % 95من احتياجاته الطاقية ،مع هيمنة قوية
للمنتجات البترولية التي تشكل أكثرمن ( % 61وهو ما يفوق بكثيراملعدل العالمي املحدد في .)% 34
 −التزايد املضطرد للطلب الوطني في املجال الطاقي حيث تسجل سنويا زيادة تقدر بحوالي  % 7نتيجة التطور الديموغرافي
واالقتصادي على الصعيد الوطني.
 −يتطلب االستثمار في الطاقات املتجددة اعتمادات مالية كبيرة جدا إذ يكفي التذكير باملشاريع الضخمة ذات الصيت
العالمي ،وخاصة املشروع املغربي للطاقة الشمسية الذي أطلق باستثمارات إجمالية قدرها  70ملياردرهم ،والبرنامج املغربي
املندمج للطاقة الريحية الذي أطلق باستثمارات تفوق  31ملياردرهم.
• طموح كبير ..نتائج غيرمقنعة:
 −انعدام املقاربة الشمولية لإلصالح في ما يتعلق بالدعم الطاقي وخاصة املواد البترولية حيث اعتمدت الحكومة معالجة
تجزيئية ومتسرعة إلصالح صندوق املقاصة.
 −غياب التخطيط االستراتيجي ذي البعد الجهوي على مستوى تعزيز القدرات الطاقية وتوزيعها بشكل متكافئ وفق مبادئ
العدالة املجالية وتكافؤ الفرص في ما يرتبط بفرص الشغل.
 −ضعف اإلجراءات الحكومية املتخذة ملواجهة االرتفاع املهول للكلفة الطاقية وضبط الفاتورة الطاقية ،وبالتالي القدرة على
التحكم في املالية العمومية وعجزامليزانية.
 −عدم القدرة على جعل السياسة الطاقية في قلب التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة والتعامل مع اإلنتاج الطاقي
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بوصفه قطاعا مستقال يفتقد للبعد التنموي البشري.
 −استهالك يؤثر على التوازنات املاكرواقتصادية :فاملغرب ليس بلدا منتجا للبترول ويستهلك م ا يعادل  16مليون طن من
البترول منها 3ماليين من الخشب .واملغرب رهين بنسبة %95إلى %97للخارج بالنسبة لتموينه ،والفاتورة الطاقية تؤثربشكل
كبيرعلى توازناته االقتصادية واملالية.
 −تبعية كبيرة للخارج (حوالي % 95من االستهالك الوطنيمن الطاقة).
 −تنويعغيرمكتمل ملصادرالطاقة رغم تطور الطاقات املتجددة.
 −تحريرمتواصل وال رجعة فيه لقطاع الطاقة بجدول زمنيغيرواضح.
 −مساهمة نسبيةملصادرالطاقة املائية لكنها فيتراجع مستمر.
• استراتيجية طاقية شمولية ومبتكرة :
−مراجعة االستراتيجية الطاقية من أجل مالءمتها مع حاجيات االقتصاد الوطنيعلى املدى املتوسط والبعيد وضمان األمن
الطاقيللمغرب،وكذا مالءمتها مع املخاطرالبيئية.
−االلتزام بإعداد استراتيجية شمولية من أجل الطاقة للمغرب العربيوأوربا املجاورة فيإطاراالتحاد من أجل املتوسط.
 −تقوية التنافسية الطاقية عبر تعبئة شاملة للموارد الوطنية واملحلية من خالل الرفع امللموس من استخدام الطاقة
املتجددة وضمان التكامل الجهوي لتعزيزالنجاعة الطاقية على الصعيد الوطني.
 −تكثيف االستثمارات في الطاقات املتجددة (الريحية ،البيوطاقية ،الشمسية) السيما عبر الشركات بين القطاع الخاص
والعام وتعبئة 15ملياردرهم سنويا إلى  % 3من الناتج الداخليالخام حتى نهاية .2021
 −مضاعفة مجهود التحكم والنجاعة الطاقية (تدبيرالطلب)وزيادة النجاعة الطاقية بنسبة  %15فيأفق.2021
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−زيادة مجهودات البحث والتطويرفيمجال الطاقات املتجددة.
 −تقوية قدرة إنتاج الطاقة من مصادرمائية وحرارية على الواجهة األطلسية.
 −الرفع من حصة إنتاج الطاقات املتجددة مع ضمان التوازن بين الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية.
 −اتخاذ التدابير الالزمة لتسريع وتيرة تعويض الطاقات األحفورية بالطاقات املتجددة التي تتصف بكونها طاقات نظيفة
ومستدامة ،وذلك من أجل املحافظة عل البيئة.
 −إقرارتدابيرتحفيزية لجذب االستثمارات األجنبية وجلب شركاء دوليين من العيارالثقيل سواء في املجال النفطي أو في مجال
الطاقات املتجددة.
 −وضع مخطط وطني وجهوي لتأهيل املوارد البشرية بغية الرفع من كفاءاتها وتطوير مؤهالتها على املستوى العلمي والتقني
والتنظيمي.
 −دعم البحث العلمي من خالل بلورة شراكات موسعة مع املؤسسات الجامعية ومراكزالبحث قصد تشجيعها على إحداث
املختبرات املتخصصة في مختلف املجاالت الطاقية وإنجازالدراسات العلمية الالزمة.
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التجارة
تؤدي التجارة دورا حاسما في التنمية املجتمعية نظرا لتأثيرها الكبيرفي النمو االقتصادي سواء على الصعيد الداخلي أو على
صعيد استهداف األسواق الدولية والرفع من املبادالت الخارجية .وقد عرف القطاع التجاري في املغرب تطورا مضطردا خالل
العقود األخيرة سواء بإفراز أنماط تجارية جديدة في السوق الداخلية من قبيل شبكات حق استغالل العالمات التجارية
وشبكات التوزيع الكبرى ،أو باقتحام مجاالت وفضاءات تجارية دولية أوسع .غيرأن السياسات العمومية لم ترق إلى املستوى
الطموح الذي يستحقه املغرب بحكم موقعه االستراتيجي الهام وبالنظرإلى اإلمكانات واملميزات الهائلة التي يتمتع بها والتي لم
يتم بعد استغاللها .وتكفي اإلشارة إلى أن تنفيذ مخطط «رواج  »2020لم يتم تنفيذه إال جزئيا إذ لم تتحقق النتائج املسطرة
بعد سبع سنوات على انطالقه نتيجة ضعف تعبئة املوارد املالية الالزمة .أضف إلى ذلك أن قطاع التوزيع ،بوصفه املرتكز
التجاري األهم ،ما زال تقليديا حيث يتسم بالتجزيء وهيمنة الوسطاء املتعددين مما يساهم في غالء السلع وتقليص القدرة
الشرائية لألسرويمنع تحقيق أية قيمة مضافة حقيقية.
وبناء عليه ،ولكونه كان وال يزال املدافع عن القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين وعن مصالح التجارالصغارواملتوسطين،
يقترح االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية وضع استراتيجية وطنية جديدة ذات بعد جهوي حقيقي بغية تطوير املجاالت
التجارية وتأهيل قطاع التوزيع وطنيا ومحليا .وتتضمن هذه االستراتيجية الجديدة جملة من التدابير واآلليات التي بإمكانها
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العمل على تحديث وعقلنة القطاع التجاري من أجل الرفع من مستوى املهنية ،وبالتالي محاربة االحتكار واملضاربة والغش،
مع الحرص على زيادة اإلنتاجية الوطنية بدعم العالمات التجارية املحلية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين.
• معطيات الواقع العنيد:
 −تساهم التجارة الداخلية في املغرب بنسبة  % 11من الناتج الداخلي الخام وتشغل حوالي  1,2مليون شخص ،أي ما يمثل
حوالي  % 12,8من السكان النشيطين.
 −أكد مكتب الصرف ،خالل األربعة أشهراألولى من سنة  ،2016بأن املبادالت الخارجية للمغرب سجلت تفاقما في العجزعلى
مستوى امليزان التجاري بنسبة  % 6,1حيث سيبلغ حجم العجز  52,51مليار درهم ،مقابل  49,48مليار درهم في الفترة نفسها
من السنة املاضية.
 −حسب منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،جاء املغرب في املركز  78عامليا في التجارة اإللكترونية خالل سنة 2016
باعتماد مؤشرات من قبيل :انتشاراستخدام األنترنيت ،وانتشاربطاقات االئتمان ،وسالمة الخدمات اإللكترونية.
• عمل حكومي محدود:
 −انعدام اآلليات الناجعة لتحقيق أهداف االستراتيجية التجارية الوطنية إذ لم تستطع تحقيق النتائج املحددة نظرا لغياب
املوارد املالية الضرورية وضعف تعبئة املوارد البشرية.
 −ضعف البعد الجهوي في صياغة وتطبيق املخططات الهادفة إلى تطويرقطاع التجارة والتوزيع.
 −ضعف املقاربة التشاركية املعتمدة في رسم السياسة التجارية على الصعيدين الوطني والجهوي وعدم إشراك الهيئات
املهنية في مراحل التنفيذ والتتبع والتقييم.
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 −العجزعن املواجهة الكاملة ملجمل االختالالت املؤسساتية املتمثلة في تعدد املتدخلين وتداخل الصالحيات واالختصاصات.
 −غياب التخطيط التجاري املتوسط والبعيد املدى واالكتفاء بمعالجة املشاكل اآلنية وعدم التمكن من بلورة مقاربة
توقعية استباقية للقضايا التجارية.
 −انعدام العدالة املجالية في قطاع التجارة والتوزيع حيث يغيب االنسجام عن التوزيع الجغرافي لألنشطة التجارية وتتفاقم
الفوارق بين املناطق والجهات.
 −تدهور تنافسية املغرب على مستوى التصدير  ،خاصة مع الشركاء التجاريين التقليديين (االتحاد األوروبي بالخصوص)
بضعفتنويععرضاملنتوج املوجهللتصديروضعفتنويعاألسواق.
بسب 
 −عدم تحسن مناخاألعمال بشكل ملموس حيث لم يتم خلق الشروط الكفيلة بتقويةروابطالثقةبينالفاعلينالعموميين
والقطاعالخاص.
 −ضعف اإلجراءات اإلدارية والتمويلية املتعلقة بتشجيع التجارة اإللكترونية وحقوق استغالل العالمات التجارية.
 −غياب اإلرادة الحقيقية في تحديث قطاع التوزيع ومحاربة كل األشكال السلبية التي ال تؤدي في نهاية املطاف إال إلى اإلضرار
بالقدرة الشرائية لألسر.
 −غياب التدابير املواكبة الفاعلة املوجهة للنهوض بأوضاع العاملين في املجاالت التجارية حيث تتعثر الجهود الرامية إلى
تعميم التغطية الصحية على مختلف فئات التجار.
 −استمرار املشاكل ذات الطبيعة االقتصادية بما يؤثر سلبا في املردودية العامة للتجارة الوطنية ،وخاصة اختالالت التوزيع
ومنافسة القطاع غيراملهيكل وصعوبات التمويل.
 −غياب استراتيجية واضحة املعالم لتأهيل املوارد البشرية املتدخلة والعاملة في قطاع التجارة والتوزيع ،وخاصة على
مستوى البرامج التكوينية في املهن املتخصصة ذات الصلة.
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• رؤية استراتيجية لنجاعة تجارية أكبر:

 −بلورة استراتيجية وطنية جديدة ببعد جهوي حقيقي من خالل إشراك فعلي للفاعلين الحكوميين وممثلي الجهات والفرقاء
االقتصاديين واالجتماعيين قصد توحيد الرؤية االستراتيجية وتنسيق آليات التدخل في املجال التجاري وقطاع التوزيع.
 −تخصيص يوم خالل شهرماي من كل سنة ليكون موعدا لتخليد اليوم الوطني للتجارة والتوزيع.
 −تأهيل التجارة التقليدية وعصرنتها من خالل اإلصالح الضريبي الشامل وطنيا ومحليا.
 −تعزيز التغطية الصحية واالجتماعية للعاملين في القطاع والدعوة إلى إحداث صندوق لدعم انخراط التجار في التغطية
الصحية اإلجبارية وخلق آليات قانونية وتنظيمية لتمكينهم من ذلك.
 −العمل على ديمومة صندوق دعم وعصرنة تجارة القرب مع تطويره والرفع من مبالغ الدعم املخصصة في إطاره.
 −خلق برنامج لتكوين التجاربتنسيق وشراكة مع املنظمات املهنية الوطنية املؤهلة والغرف املهنية.
 −اعتماد التعميرالتجاري لتحديد وتوزيع األنشطة التجارية.
 −إصدارقانون يمنع استنبات املساحات التجارية الكبرى وسط املدن مع إخضاعها لدفترتحمالت يراعي خصوصيات قطاع
تجارة القرب.
 −تحديد صفة التاجرومعاييراكتساب الصفة املهنية لكل حرفة.
 −العمل على إدماج القطاع غيراملنظم ضمن نسيج القطاع التجاري القانوني ومنع التجارة على الرصيف.
 −توفير الحماية املهنية واألمنية للتجار ،مع تمكين الغرف املهنية بالوسائل القانونية واملادية والتنظيمية التي تؤهلها للقيام
بدورها وواجباتها إزاء منتسبيها.
 −التعجيل بوضع دفترالشروط والتحمالت لكل األنشطة التجارية غيراملصنفة.
 −تمكين املنظمات املهنية الوطنية لالستفادة من الدعم املادي الذي تخصصه الدولة للمركزيات النقابية.
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النقل والتنقل
يشكل قطاع النقل أحد أهم القطاعات الرئيسية داخل املجتمع إذ يساهم بشكل كبير ،عبر نقل األشخاص والبضائع ،في
التنمية االقتصادية والحركية االجتماعية وتدعيم األنشطة الحيوية :فالحيا وتجاريا وصناعيا وخدماتيا وسياحيا .ويؤدي
النقل ،الذي يمثل حاليا حوالي  % 7من الناتج الداخلي الخام ،دورا محوريا في الربط الجغرافي بين الجهات وتقريب الخدمات
األساسية من املواطنين وتزويد املناطق النائية باملواد األساسية .غير أن املعطيات الراهنة املتعلقة بالنقل والتنقل تبرز أن
التحديات املطروحة متنوعة ومتعددة تستلزم من الفاعل الحكومي تصورا نسقيا كليا وجهودا مضاعفة لتحقيق املتطلبات
الالزمة في املجال وتوفيرشروط الجودة .األمرالذي يكشف عن انتظارات مهولة في الوسطين الحضري والقروي ،وعن وجود
اختالالت كبرى نتيجة املقاربة الجزئية التي تعتمدها السياسة العمومية املتبناة .فالرؤية الحكومية ال تعي – على املستوى
االستراتيجي – أهمية البعد التكاملي بين أنماط النقل (البحري ،الجوي ،البري طرقيا وسككيا) ،وبالتالي تظل سجينة التناول
األحادي لإلشكاالت والتعامل الظرفي مع القضايا امللحة الذي لم يستطع حل املشاكل العالقة.
ومن هذا املنطلق ،يطرح حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية تصورا استراتيجيا بديال يقوم على مباشرة اإلصالحات
الكبرى على مستوى جميع أنماط النقل في أفق إقامة «نظام آمن» يطبعه التكامل واالنسجام وتميزه الفعالية واملردودية
القصوى والحد من الخسارات البشرية واملادية .ويهدف هذا التصور إلى تقوية االستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات
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األساسية ووسائل النقل والتقنيات الحديثة من أجل إصالحات قوية تنهي مع املمارسات الريعية وتساهم في تقوية التنافسية
وتحسين جودة الخدمات املتصلة باألفراد والسلع.
• وضعية مفلسة  ..خسارات في األجساد واألرواح:
 −انعدام سالمة النقل والتنقل ،خاصة بالنسبة للفئات العديمة الحماية (الراجلون ومستعملو الدراجات) الذين يمثلون
أكثرمن  % 50من القتلى على الصعيد الوطني ،وأكثرمن  % 80من قتلى حوادث السيرباملجال الحضري.
 −ضعف اإلجراءات الخاصة بإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي ،خاصة مع وقف الحكومة تنفيذ  15مليار درهم من ميزانية
االستثمار لسنة  2013التي أثرت سلبا في العديد من القطاعات ،من بينها صيانة الطرق الوطنية والجهوية التي تدهورت
حالتها وأصبحت تتطلب ميزانيات مضاعفة لصيانتها.
 −انعدام الحكامة في تدبير املؤسسات االستراتيجية حيث توجد الشركة الوطنية للطرق السيارة على حافة اإلفالس إذ فاق
عجزها املالي مليارو 11مليون درهم بسبب ثقل فوائد القروض التي تعاقدت عليها الشركة لتطويرشبكة الطرق السيارة والتي
تصل إلى  1.52مليار درهم سنة  ،2014باإلضافة إلى مصاريف مخاطر صرف العمالت األجنبية املرتبطة بهذه القروض والتي
بلغت بدورها  568مليون درهم.
• سياسة تجزيئية منهزمة أمام مقاومة الريع:
 −غياب استراتيجية وطنية تكاملية في مجال النقل والتنقل واالكتفاء ببرامج مجزأة تفصل بين أنماط النقل املختلفة ،مما
أدى إلى تفاوتات صارخة في التطويرالشامل ملنظومات النقل على املستوى البري والبحري والجوي.
 −انعدام العدالة املجالية على مستوى االستثمارات املرتبط بالنقل والتنقل مما ينتج عنه تطور قطاعي غير متكافئ وتدهور
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في الخدمات املجتمعية في املناطق الهشة واستمرارعوائق اإلصالح.
 −غياب املنافسة ونقص املهنية في أنماط النقل البري ،خاصة في مجال نقل املسافرين بسبب استمرارالعمل بنظام املأذونيات
الذي ال يالئم حاجيات وانتظارات املواطنين ويعرقل أي تطور أو تنمية حقيقية.
 −عجزاإلجراءات املحدودة املتخذة عن توفيرشروط السالمة الطرقية إذ ما زالت اختالالت منظومة النقل ،وأساسا حوادث
السير ،تفرز خسارات بشرية ومادية جسيمة بتكلفة اجتماعية باهظة ومضاعفات اجتماعية كبيرة.
 −ضعف الفعالية والعجز عن بلوغ الجودة الالزمة في خدمات اللوجستيك والنقل ،خاصة مع طموح املغرب ليكون قاعدة
محورية للتجارة والنشاط اللوجستيكي من وإلى إفريقيا جنوب الصحراء أو على األقل بالنسبة لشمال إفريقيا ولغربها
والوسط.
 −تمركزحركية النقل واألنشطة االقتصادية واالجتماعية األساسية في املحاور الحضرية الكبرى مما يخل بالتوازنات املجالية
الحيوية الضرورية ،حيث تستحوذ جهة الدارالبيضاء الكبرى (بأكثرمن  1.180.000وحدة) على  % 34,53من الحظيرة الوطنية
للمركبات (بأكثرمن  3.430.000وحدة) وجهة الرباط سال زمور زعيرعلى  % 15,91من الحظيرة (بأكثرمن  540.000وحدة).
 −انعدام أي تشجيع للنقل الجماعي بوصفه آلية ناجعة إلقامة أنظمة تكاملية للتنقل املحلي اآلمن والعالي الجودة مما يفتح
املجال أمام االستعمال الفردي لوسائل النقل وما ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية كثيرة (تهيمن املركبات السياحية على
الحظيرة الوطنية بشكل صارخ  2.423.609 :وحدة).
 −تجميد الحكومة للقرارات املتخذة اتجاه السائقين املهنيين في ما يتعلق بحقوقهم املهنية واالجتماعية املنصوص عليها في
االتفاقية التي وقعتها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة اإلسكان والتعمير والتنمية املجالية ووزارة الصحة ووزارة
التشغيل والتكوين املنهي ومجموعة التهيئة العمران بتاريخ  20فبراير .2009
 −انعدام التخطيط االستثماري االستراتيجي في مجال النقل البحري وضعف تنافسية املقاوالت الوطنية أمام الشركات
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الدولية سواء على مستوى نقل األشخاص ونقل البضائع أو على مستوى األنشطة اللوجستيكية.
 −ضعف اإلمكانات املتوفرة في مجال النقل الجوي ومحدودية مؤشراته إذ ال يصل عدد املسافرين الوافدين على مطارات
املغرب إلى  17مليون مسافر ،وال تتجاوز الطاقة االستيعابية للمطارات املغربية ،في أحسن الحاالت 25 ،مليون مسافر.
• نحو نظام آمن إلقرارالتكامل بين أنماط النقل:
 −بلورة استراتيجية وطنية تكاملية تدمج مختلف أنماط النقل ضمن مقاربة شمولية موحدة ترفع من مستوى القدرات
الوطنية وتضمن التوازن املجالي وتوفرشروط السالمة في التنقل والجودة في الخدمات.
 −وضع مخططات بحرية وجوية وبرية على املدى القريب واملتوسط منبثقة عن االستراتيجية الوطنية ملباشرة اإلصالحات
ذات الطبيعة االستعجالية وتقوية الهيكلة القطاعية وفق األهداف االستراتيجية الوطنية الكبرى.
 −إدماج إشكالية التنقل ضمن التطور التنموي مع اعتماد رؤية استشرافية للمستقبل تقوم على استهداف إحداث نظام
يقوم على التكامل بين أنماط النقل ،ومراعاة التغيرات الحضرية العميقة واالحتياجات الجديدة لشرائح واسعة من املواطنين.
 −بلورة رؤية شمولية ومندمجة مستندة إلى التخطيط املستقبلي واملقاربة االستباقية باعتماد مقاربة تشاركية تضمن
مساهمة مختلف الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين في رسم مستقبل النقل وتوجيهه الوجهة األنسب للرفع من األداء
التنموي الوطني.
 −اعتماد سياسة منسجمة ومتناسقة للتنقل ووضع مخططات وطنية وجهوية ال تقف عند حدود الجهة الواحدة ،بل تدمج
الجهات في ما بينها من خالل إقامة شراكات مثمرة تعزز التعاون الجهوي وتضمن التنقل اآلمن والفعال.
 −تبني سياسة وطنية وجهوية تشجع النقل الجماعي ،خاصة في املناطق الحضرية الكبرى ،واتخاذ التدابيرالالزمة لالستثمار
في التجهيزات والوسائل والبنيات الضرورية وتعبئة املوارد البشرية والتقنية واملالية املالئمة.
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 −مراجعة اإلطار املؤسساتي لتدبير منظومة النقل البري والسالمة الطرقية بإحداث وتقوية مؤسسة وطنية للقيادة وإدارة
مختلف هياكل التنقل واملرور بشكل منسجم ومتناسق وبطريقة موحدة تجمع االختصاصات املختلفة وتدمج املجاالت
املتعددة.
 −إيالء األهمية الالزمة للبنيات األساسية املتعلقة بالنقل الطرقي ملعالجة اإلشكاالت ذات األولوية واالستجابة لحاجات
الفئات األكثرعرضة للخطر ،وباألخص تهيئة املسارات املوجهة لسائقي الدراجات والفضاءات املخصصة للراجلين.
 −إعطاء األولوية في توفير تهيئة مناسبة لتنقل الراجلين من خالل اعتماد معايير مضبوطة ملمرات العبور وتقنين السرعة
املنخفضة في األماكن والساحات الكبرى وتهيئة وتحريراألرصفة وغيرها.
 −إشراك الفاعلين االقتصاديين والهيئات املهنية في وضع السياسة العمومية للنقل والتنقل ،خاصة ما يتعلق بوسائل النقل
املخصصة لألشخاص والبضائع (سيارات األجرة والحافالت والشاحنات الصغرى).
 −إعادة النظر في تدبير وحكامة املؤسسات الوطنية في مختلف مجاالت النقل الجوي والبحري والبري (الشركة الوطنية
للنقل واللوجستيك ،الشركة الوطنية للطرق السيارة ،املكتب الوطني للسكك الحديدية ،املكتب الوطني للمطارات ،املكتب
الوطني للموانئ )... ،من أجل عقلنة التسييراإلداري وتقوية االستثمارات املالية وتأهيل املوارد البشرية.
 −الزيادة ،في أفق  ،2021في الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة بنسبة  % 25وشبكة السكك الحديدية بنسبة % 30
وقدرة املطارات بنسبة  % 35من خالل برنامج استثمارات يصل إلى  300ملياردرهم خالل الفترة من  2016إلى  2021بشراكات
بين القطاعين الخاص والعام.
 −اتخاذ مجموعة من التدابير املوجهة إلى تحسين سالمة البنيات التحتية الطرقية بالنسبة ألكثر من  % 50من الشبكة
الطرقية في أفق  ،2021عبربرمجة عمليات للتشويرالطرقي وإقامة تجهيزات السالمة وإعادة تهيئة املقاطع الطرقية الخطيرة.
 −إصالح نظام املأذونيات املتعلق بالنقل العمومي من خالل تطويراملنافسة بين الفاعلين في القطاع وتشجيع إحداث واندماج
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الشركات املهنية وخلق الشروط من أجل تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى سالمة املسافرين.
 −إعادة النظرفي وتيرة وطريقة إنجازالبرنامج الوطني للطرق القروية من أجل تسريع فك العزلة عن املناطق النائية واملعزولة
من خالل الرفع من نسبة الولوج إليها إلى  % 95في أفق .2021

106

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

االقتصاد الرقمي
أضحى التطور السريع للمجتمعات املعاصرة يقت�سي بالضرورة الولوج إلى عالم الرقميات وامتالك التقنيات الجديدة
للمعلومات واملعرفة والتواصل من أجل تحديث وعصرنة طرق االشتغال وضمان نجاعة أكبر في إنجاز واملشاريع .وفي هذا
السياق ،بدأ االقتصاد الرقمي يفرض نفسه في تحريك التنمية االقتصادية واالجتماعية وإنماء عمليات االبتكار وتمكين
املقاوالت من تحسين أدائها وإنتاجيتها .وإذا كان املغرب قد انخرط فعليا في األجواء الرقمية وإدماج إمكاناته التكنولوجية في
املنظومة االقتصادية ،فإنه لم ينتقل بعد إلى السرعة القصوى التي تعزز موقعه اإلقليمي والدولي في االقتصاديات الصاعدة

وتساعده على إحداث التحوالت الكبرى ،خاصة التحسين امللموس للنمو االقتصادي الوطني.
في هذا اإلطار ،يطرح حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية تصورا متماسكا وطموحا يتمحور حول تدعيم الولوج إلى
األشكال الرقمية الحديثة ومجاالت املعرفة والتواصل ،وتحفيزاملقاوالت على تطويراستثمارها للتقنيات واألنظمة املعلوماتية
والرفع من مستوى االبتكار .ويتعلق هذا التصور بمخطط استراتيجي مندمج يعبئ الطاقات القطاعية واملجتمعية لترسيخ
مقاربة متقدمة لالقتصاد الرقمي تنطلق من مبادئ الحكامة والعدالة الرقمية والتعبئة الشاملة للموارد البشرية واملالية
املالئمة.
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مؤشرات للتحليل
 −تبرز املعطيات الدولية أن االقتصاد الرقمي يساهم في الناتج الخام العالمي بما يقارب نسبة  % 10وبنسبة  % 25في النمو
العالمي وإحداث ما يقارب نسبة  % 65من مناصب الشغل في القطاعالصناعي.
 −تبرز املعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت أن املغرب يتوفر على أكثر من 16مليون مستعمل لإلنترنت
وأكثرمن 5ماليين مستعمل للفايسبوك ،كما أن  % 25من الهواتف املستعملة فيه هواتف ذكية.
 −سجل املغرب تقدما ملحوظا في مؤشر األمم املتحدة للخدمات اإللكترونية حيث انتقل من املرتبة  104في سنة  2010إلى
ً
املرتبة  30عامليا سنة  2014على مستوى الولوج إلى اإلنترنت مما يعزز مناخاالستثماررغم ضعف التجارة اإللكترونية.
• مجال خصب بمبادرات محتشمة
−ضعف كفاية البنية التحتية الرقمية وضعف رقمنة املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاوالت الصغرى جدا،
−النقص الكبيرف ي نسبة مقاوالت االقتصاد الجديد ف ي قطاع الصناعة والخدمات،
−ضعف البحث والتطوير،
−ضعف تطويروتنمية رأس املال البشرياملشغل ف ي االقتصاد الرقمي،
−ل م يتم أخذ حاجيات املواطنات واملواطنين واملقاوالت فياالعتبارعند بلورة برنامج تطويرالخدمات العمومية عبراالنترنيت،
−غياب استشارة الجهات ف ي إعداد برنامج «املغرب الرقمي».
−تأخركبيرف ي تنفيذ برنامج املغرب الرقمي،
−ضعف خطيرفيحكامة البرنامج وغياب ترتيب أولويات التدخالت،
−تأخرفيمالءمة اإلطارالقانونيوالتنظيميمع نماذج االقتصاد الرقمي،
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−نقص املجهودات لتقوية الثقة الرقمية ،
−غياب هيئة للقيادة واإلشراف واملتابعة والتحكيم ف ي االقتصاد الرقمي.

• استراتيجية موسعة القتصاد رقمي طموح
 −إعادة النظر في االستراتيجية الرقمية من أجل تجاوز ثغراتها وتوجيهها بشكل معقلن ،مع تعبئة املوارد البشرية والتقنية
واملالية الالزمة.
 −رفع نسبة االقتصاد الرقمي،باملعنى الواسع،إلى  %3من الناتج الداخليالعام الصناعيمع الزيادة في مناصب الشغلفي
أفق . 2021
−تدارك التأخراملسجل ف ي تنمية البنيات التحتية الرقمية فيأفق ،2020
−تدارك التأخرالكبيرف ي ورش الخدمات العمومية عبراإلنترنيت (،)E-gov
−تحسين ملموس لحكامة العمل العموميلتنمية االقتصاد الرقميالسيما عبر إحداث هيئة للقيادة واملصاحبة والتحكيم
ف ي االقتصاد الرقميومدها بالصالحيات والسلطات الالزمة،
ي واإلطارالقانونيوالتنظيميللقطاع املاليوقانون الشغل،من أجل تحريراالبتكارواإلبداع واملبادرة
−مالءمة القانون التجار 
الخاصة فياالقتصاد الرقمي،
−تعزيزالدعم إلنشاء املقاوالت ف ي االقتصاد الرقمي:خلق حاضنات جهوية ملواكبة واحتضان املقاوالت الصاعدةstart-ups
داخل املدارس العليا والجامعات واألحواض الصناعية،
−تعبئة  100ألف مترمربع للصناعات الرقمية،
−من حيث املوارد البشرية  )1( :إدماج مخططات التكوين املوجهة لتكنولوجيا اإلعالم فيالعقد /البرنامج للتكوين ف ي القطاع
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الصناعي )2( ،إحداث شعبة للصناعة الرقمية داخل مدارس املهندسين ،مدارس التجارة والجامعات )3( ،إدخال مفاهيم
ونماذج لالقتصاد الرقميفيبرامج التعليم االبتدائيوالثانوي،
 −بخصوص البحث والتطوير)1( ،تخصيص إعفاء ضريبي للبحث والتطوير  )2( ،دعم إنشاء عقود برامج بين املدارس
والجامعات واملقاوالت ،شراكات بين القطاع العام والخاص للبحث والتطوير ،م ع إحداث صندوق بقيمة 1ملياردرهم لدعم
االستثمارف ي البحث والتطوير،
−إحداث صندوق لرأس املال االستثماري ( )CapitalRisqueبقيمة5ملياردرهم موجه لالستثمارف ي مجال االقتصاد الرقمي،
 −تقوية ورش الثقة الرقمية :التحسيس ف ي مجال األمن الرقمي ،تطوير الثقة ،احترام املعطيات الشخصية ،البيانات
املفتوحة.
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االقتصاد االجتماعي
يشكل االقتصاد االجتماعي والتضامني نتيجة مهمة من النتائج التي أفضت إليها املبادرات االقتصادية التي ناهضت التداعيات
السلبية للرأسمالية املطلقة واتجاهات العوملة .وقد برز هذا النمط من االقتصاد لضمان نوع من التوازن بين طموحات
املقاوالت االقتصادية ومتطلبات املحيط املجتمعي حيث يمنح األولوية لالستراتيجيات الرامية إلى الرفع من وتيرة التنمية
البشرية .ومعنى ذلك أن االقتصاد االجتماعي جاء ليدعم النمو االقتصادي من خالل تحقيق النماء االجتماعي املوازي القائم
على محاربة كل أشكال الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي .ولذلك ،تكون الرهانات كثيرة والتحديات كبيرة في مجابهة
االختالالت االجتماعية عبر معالجتها بمنظور اقتصادي تضامني يتطلب إشراك مختلف املتدخلين الحكوميين والفاعلين
الخواص ومكونات املجتمع املدني .األمرالذي يقت�سي إقرارسياسة تشاركية موسعة وفعلية ما زالت الحكومة ،لألسف ،غير
قادرة على تعبئة وتضامن كل الطاقات املجتمعية التي بإمكانها تحصيل اآلثارالكاملة ألنشطة االقتصاد االجتماعي.
وارتكازا عليه ،يسعى االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية إلى توجيه االقتصاد االجتماعي نحوالوجهة الصحيحة بإعادة النظر
في السياسة العمومية املتبعة وتسريع وتيرة إنجاز املشاريع التضامنية من خالل وضع مخطط استعجالي يراعي الفوارق
االجتماعية والتفاوتات الجغرافية .وسيتم هذا التوجيه الجديد عبراعتماد مجموعة من التدابيرالعملية إلنعاش االقتصاد
االجتماعي من خالل مراجعة اإلطار املؤسساتي والقانوني ،وتعزيز القدرات والكفاءات ،وتنويع الشراكات بما يحقق العدالة
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االجتماعية واإلنصاف واملساواة والكرامة.
• تداعيات الفوارق االجتماعية:

 −تميزتالفترةمابين 2011و2016باتسا ع الفوارقاالجتماعية باملغرب وجمودمعامل قياس الفوارق مقارنة بتراكم الثروات
ب
ص بأقل من  12درهما لليوم حس 
« »GINIف ي حدود  ،0,4مع ارتفاع مستوى الفقر حيث يعيش أكثر من  5ماليين شخ 
املندوبيةالسامي ة للتخطيط.
 −تبعا للتقرير الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي « ،»PNUDاحتل املغرب على سلم مؤشر التنمية البشرية في سنة
 2015الرتبة  126عامليا من بين  176بلدا شملهم التصنيف ،مما يدعوه إلى بدل جهود جبارة في مجال التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
 −يشكل الفرق في مستويات التعليم ،الذي يعد عامال للمساواة والنهوض االجتماعي ،مصدرا أساسيا لعدم تكافؤ الفرص إذ
أن زيادة عدد سنوات التمدرس بسنة واحدة تمكن من تحسين فرص االرتقاء االجتماعي ب  % 13,7في املتوسط.
• رؤية تنموية منتهية الصالحية:
 −ضعف النموذج التنموي املبني أساسا على الطلب الداخلي بسبب تراجع القدرة الشرائية لألسر املتضررة نتيجة عدم
الزيادة في األجور.
 −عدم وجود إطارقانوني ينظم ويحدد مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني.
 −تعدد املؤسسات العاملة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني في غياب آليات فعالة لتنسيق برامج العمل املختلفة.
 −عدم كفاية وعدم مالءمة برامج دعم الفاعلين بمختلف مجاالت االقتصاد االجتماعي.
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 −ضعف اإلجراءات املتخذة بشكل مستعجل ومرتجل في محاربة مظاهرالفقروالهشاشة.
 −غياب البعد االستراتيجي املهيكل واملنسجمة ذي األهداف الواضحة املتمثلة في ضمان استمرارية املشاريع االقتصادية ذات
الصبغة االجتماعية وتوفيرالدخل لألسرومحاربة التهميش واإلقصاء.
• من أجل نموذج تنموي منصف ومتماسك:
 −وضع سياسة عامة لالقتصاد االجتماعي والتضامني منسجمة وواضحة عبر تعزيز الحكامة التي من شأنها تنشيط ودعم
تطويرالقطاع.
 −اعتماد إطارتشريعي مالئم لخصوصية املغرب ولثقافة التضامن وتبادل املنافع واملصالح املتجذرة فيه.
 −مرافقة الفاعلين بالقطاع لضمان مواكبتهم للسياسات االقتصادية واملشاريع الكبرى في البالد.
 −تطوير روح املبادرة عبر مراجعة وضع املقاول الذاتي من خالل توسيعه ليشمل املقاوالت التي تضم أكثر من أجير واحد
وتوسيعه أيضا إلى قطاعات أخرى ورفع سقف االستفادة من حيث رقم املعامالت.
 −التحفيزاملاليعلى التشغيل الذاتيللعاطلين أو الشباب املن�سئ للمقاولة الفردية من خالل تقديم منحة 10آالف درهم مع
تحديد سقف معينعند إنشاء مقاولة فردية.
 −تبسيط إجراءات خلق املقاولة الفردية وتخفيض مصاريف التأسيس.
 −تبسيط قواعد التصريح لدى إدارة الضرائب.
 −إعداد إطارتنظيميملوارد التمويل البديلة « BusnessAngelsو.»Crowdfunding
 −وضع عرض تمويل خاص باملقاوالت الصغيرة جدا بتمويل مشترك بين الصندوق املركزيللضمان واألبناك الخاصة.
 −إرساء برنامج إطالقاملقاوالتالصغرى « »startupاملغرب:أيصندوق انطالق املقاولة املبتكرة ملصاحبة  500وحدة من
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املغرب ومن الخارج بغالف مالييص ل إلى 500مليون درهم سنويا (من إفريقيا والدول العربية ومن أوروبا.)..
 −برنامج للقروض (بضمان عموميجزئيبالنسبة لألبناك من خالل الصندوق املركزيللضمان).
 −خدمة مؤدى عنها جزئيا للمؤسسات التي تقوم بتأطير الشباب والعاطلين الباحثين عن خلق مقاولة التكوين األولى (soft
 ) skillsوالتسييراملاليواملتابعة واالستشارة فيتدبيراملقاولة على مدى 18شهرا.
 −إحداث نظام جديد للتأمين الصحيوالتقاعد الخاص باملقاول الذاتي.
 −تطويراحترافية بنيات مصاحبة ومساعدة حاملياملشاريع.
 −دعم ولوج املقاوالت الصغيرة جدا للصفقات العمومية.
 −إحداث إطارتنظيمييسمح بتطويرالشراكات بين القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات التكوين العاليمن أجل تشجيع
بروزبرامج مقاوالتية خاصة.
 −تعميم إحداث شعب خاصة مرتبطة بروح املقاولة واتخاذ املبادرة فياملناهج واملحتويات الدراسية منذ املرحلة االبتدائية.
 −بلورة وإعداد سياسة وطنية حول املقاولة النسوية بما فيها إعداد إطارلدعم االحتضان والتكوينات املرتكزة على الشبكات
والقدرات املتوفرة.
 −معالجة القطاع غير املهيكل ،بوصفه رافدا مهما من روافد الهشاشة باملغرب ،عبر إدماج  100ألف وحدة غير مهيكلة في
الدورة االقتصادية العادية في غضون  5سنوات ،كخطوة أولى و غيرمسبوقة.
 −بلورة استراتيجية شاملة ملحاربة القطا ع غير املهيكل بالتشاور وإشراك مجموع الفاعلين على أساس تشخيص وترتيب
موضوعيوعقالنيلألنشطةغيراملهيكلة التيلها أسوأ النتائج على االقتصاد الوطني.
−اقتراح عفو ضريبيمع أجل سنتين من أجل االنتقال منالنشاطغيراملهيكل إلى النشاط املهيكل.
−وضع إجراءات اجتماعية خاصة بالنسبة للمقاولين الصغار والصغار جدا (عروض السكن االقتصادي،أنظمة التقاعد،
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التغطية الصحية.)... ،
−إدماج إجراءات خاصة فيميثاق االستثماراملرتقب.
 −وضع استراتيجية لتطويرشعب للتكوين تالئم األنشطة والحرفغيراملهيكلة.
 −وضع مخطط للتحسيس والتكوين عبر مختلف القنوات املتاحة بمشاركة الجهات والجماعات الترابية ووزارات الداخلية
والتجارة والصناعة ووزارة الفالحة وجمعيات القروض الصغرى .
 −تشديد العقوبات ضد التهرب الضريبي مع تعزيزإجراءات املراقبة.
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السياحة
أصبح للقطاع السياحي أثركبيرفي نمواالقتصاد الوطني إذ تمكن االستثمارات في املجال السياحي من رفع املبادالت السياحية،
وبالتالي تساهم بشكل فعال في تنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية .ويمكن اعتبار النشاط السياحي أحد
املرتكزات الضرورية للرفع من األداء االقتصادي من خالل تعزيزالواردات السياحية من العملة الصعبة وإتاحة فرص مهمة
للتشغيل ودعم الخدمات التجارية واالجتماعية املختلفة .فاملغرب ،كغيره من البلدان النامية ،يجعل من التنمية السياحية
رافدا من الروافد األساسية للتنمية االقتصادية باالعتماد على املؤهالت الطبيعية والحضارية والبنيات التحتية املهمة .غير
أن القطاع السياحي املغربي ما زالت أمامه تحديات كثيرة لتطوير منتوجه السياحي وتقوية االستثمارات السياحية القادرة
على تحسين العروض السياحية الوطنية .فالواقع يثبت أن العرض املغربي متمركزمجاليا وغيرمتنوع ،وبالتالي يظل محدودا
مقارنة باإلمكانات املتاحة ،وبالخصوص في غياب سياسات عمومية ناجعة تؤمن بالتوجه املستقبلي وبأهمية خلق التراكمات
اإليجابية.
في هذا اإلطار ،يسعى حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية إلى اعتماد مقاربة مندمجة تشاركية ذات امتدادات جهوية
تمكن من توفيرعرض سياحي متعدد ومتنوع يستجيب النتظارات املواطنات واملواطنين من جهة ،ويغري السياح األجانب من
مختلف بقاع العالم من جهة أخرى .إنها مقاربة تتوخى ترسيخ مبادئ الحكامة على املستوى املؤسساتي والتسويقي ،وتأهيل
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املوارد البشرية مهنيا وتواصليا ،وتمكين الفاعل املحلي من آليات لليقظة ملواجهة الظرفية الدولية املتقلبة واملضطربة.
• أداء سياحي دون املستوى املطلوب:
 −حسب املنتدى االقتصادي العالمي ،يمثل قطاع السياحة واألسفار حوالي عشر الناتج الوطني الخام العالمي بنمو نسبته
 % 3,4خالل السنوات األربع األخيرة ،أي بما يفوق النمو االقتصادي العالمي الذي يبلغ نسبة  % 2,3في املتوسط سنويا.
 −أبرزت املؤشرات السياحية العامة الصادرة عن املرصد الوطني للسياحة أن سنة  2015شهدت تراجعا بنسبة  % 1في عدد
السياح الذين توجهوا إلى املغرب ،كما سجلت أداء سلبيا على مستوى السياح األجانب الذين عبروا النقاط الحدودية،
وتراجعا في أعداد ليالي املبيت ،وانخفاضا في عائدات السياحة.
 −تمثل السياحة الشاطئيةالعرض املهيمن من إجماليالعرض السياحياملغربيبحصة ،% 23مم ا يضع املغرب ف ي منافسة
مباشرة مع دول أكثرتنافسية منه ،خاصة ف ي حوض البحراألبيض املتوسط.
• إمكانات هائلة وتدبيرارتجالي:
 −ضعف البعد الجهوي ف ي سياسات تشجيع االستثمارات السياحية باملغرب.
 −مجهود تسويقيموجه أساسا نحو أوروبا الغربية.
 −ضعف التثمين السياحي للموروث الطبيعيوالثقافي.
 −غياب حماية البيئة.
 −نقص فياملوارد البشرية واستراتيجية التكوين املالئمة.
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• استراتيجية سياحية لتنمية مندمجة:

 −بلورة تصور استراتيجي جديد يعتمد على تنويع العرض السياحي وتكامليته وتقوية البعد الجهوي ،مع الرفع من االستثمارات
السياحية.
 −تطويروتنفيذ استراتيجية مندمجة ومعدلة للعرض السياحيوجاذبية الجهات.
−وضع إجراءات مندمجة لتطوير سياحة مستدامة مع وضع آليات مخصصة ملتابعة وتقييم مؤشرات االستدامة بالنسبة
للقطاع.
 −زيادة قدرة اإليواءب 220ألف سرير جديد ف ي أفق 2021منها 160ألف سرير فندقيو60ألف سرير مماثلة لعرض تجربة
سياحيةغنيةومكثفة على الزائرين.
 −بلوغ  20مليون سائح ف ي أفق  2021من خالل مضاعفة حصص املغرب من األسواق األوربية التقليدية للمغرب وجلب
مليونسائح من أسواق البلدان الصاعدة.
 −مضاعفة عدد األسفارالعائلية املسجلة سنة  2010إلى 3مرات ف ي أفق 2021بهدف دمقرطة السياحة فيالبالد.
 −الرفع من عدد مناصب الشغل املحدثة في القطاع السياحي فيمجموع التراب الوطنيفيأفق .2021
 −زيادة حصة الناتج الخام للسياحة فيالناتج الداخليالخام الوطنيبنقطتين ف ي أفق 2021ليصلإلىحوالي 150مليار درهم
مقابل 60ملياراليوم.
 −تثمين وحماية املوارد الطبيعية والقروية واألصالة الثقافية واالجتماعية للمجموعات املستقبلة بمنحهم امتيازات
اقتصادية واجتماعية.
 −تطويرعرض بحري تناف�سي على املستوى الدولي.
 −خلق عرض تنشيطي غني متنوع ومتكامل مع البنيات التحتية السياحية األساسية بفرض تعزيز العرض السياحي املغربي
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وجعله أكثرجاذبية وأكثرتنافسية،
 −تعبئة تمويل عمومي مبتكر مع تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمليات التهيئة والتنمية السياحية
لألرا�سي ،وتعبئة  40ملياردرهم سنويا بما فيها الصندوق املغربي للتنمية السياحية.
 −تنفيذ استراتيجية تسويقية موجهة وأكثرطموحا لوجهة املغرب وجهاته.
 −وضع خطة نقل جوي يتالءم مع طموحات املناطق.
 −تأهيل العرض السياحي للمقاوالت الصغرى واملتوسطة من خالل تقوية تنافسية القطاع واحترافية الفاعلين في سلسلة
املنتوج السياحي من خالل وضع آلية توجيه ودعم خاصة باملقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة.
 −دعم إقالع فاعلين مرجعيين لتنمية شبكات على طول سلسلة قيم السياحة ،مع تحسين تأطيرالنشاط السياحي عبرإصالح
تنظيمي.
 −تأهيل املوارد البشرية من خالل تجويد التكوين املنهي في إطار عقد برنامج بين املدارس الفندقية ومكتب التكوين املنهي
واملجموعات الفندقية.
 −مصاحبة مبادرات اإليواء البديل (تكوين/مراقبة).
 −إحياء استراتيجية للتنمية املتبادلة بين أوربا واملغرب.
 −تقوية عناصراالستدامة في معاييرالتنظيم.
 −متابعة تنفيذ االستراتيجية من طرف هيئة للقيادة االستراتيجية داخل هيئة عليا ملتابعة وتقويم انسجام االستراتيجيات
القطاعية.
 −تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير االستراتيجي داخل القطاع السياحي ،مع األخذ بعين االعتبار املتطلبات البيئية من
أجل سياحة مستدامة.
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نحو مجتمع ديمقراطي عادل متسع لجميع الطاقات
رؤيتنا السياسية املنبثقة من التصور االشتراكي الديمقراطي تتوخى ترسيخ منظومة مجتمعية متماسكة
أساسها املناصفة واملساواة والكرامة اإلنسانية من أجل ضمان حق الجميع في تنمية املجتمع وأمنه
واستقراره .إنها رؤية استراتيجية تهدف إلى توفير الشروط املالئمة لإلشراك الفعلي ملختلف الفئات
االجتماعية (النساء ،الشباب ،األشخاص في وضعية إعاقة ،األشخاص املسنون )... ،في الحياة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .وعلى هذا األساس ،ننطلق من اقتناعنا الراسخ بضرورة تفعيل
اآلليات الديمقراطية في تكريس الحقوق السياسية واالجتماعية والبيئية األساسية التي تؤسس لثقافة
مجتمعية حداثية متعددة ال مجال فيها لإلقصاء أو التهميش أو التعسف.
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املرأة
استطاع املغرب ،خالل العقدين األخيرين ،أن يجعل من قضايا النهوض بأوضاع النساء جزء ال يتجزأ من املشروع املجتمعي
الشامل املتعلق باإلصالح واملصالحة حيث تحققت مجموعة من املكتسبات الهامة التي بوأت املرأة مكانة متميزة في الفضاء
العمومي .وقد تم تتويج هذا املسارالنضالي باعتماد الوثيقة الدستورية ذات املقتضيات األساسية ،وخاصة الفصل  ،19إذ تم
التنصيص على ضرورة تحقيق املساواة بين الرجال والنساء في جميع املجاالت .غيرأن مرحلة تفعيل املقتضيات الدستورية،
التي تمثلت في الخمس سنوات األخيرة ،سجلت جملة من التراجعات الخطيرة حيث لم تكن الحكومة في مستوى اللحظة
التاريخية الحاسمة التي تجتازها بالدنا ،وبالتالي ،لم تباشراإلصالحات الجوهرية الضرورية واكتفت بالدفاع عن تصور رجعي
ال يرقى إلى طموحات وآمال معظم الفعاليات النسائية .وقد تجسدت هذه التراجعات في اآلراء امللتبسة واملتحجرة التي طغت
على النقاش العمومي وفي العديد من املشاريع املجحفة الخاصة بالنصوص القانونية التي أحدثت قلقا عميقا في املجتمعين:
السيا�سي واملدني.
ومن هذا املنطلق ،يؤكد حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة مواجهة أي تأويل تقليدي محافظ ورجعي
للمقتضيات والقوانين املؤطرة ملجتمع املساواة واملناصفة وتكافؤ فرص بوصفه اإلطار املجتمعي الحداثي املتسع للجميع
والضامن لكرامة بناته وأبنائه .كما يدافع عن رؤيته االشتراكية الديمقراطية القائمة على اعتبار املرأة فاعال محوريا في
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البناء الديمقراطي ومساهما أساسيا في التنمية ورقي املجتمع .ولذلك ،يقترح الحزب مجموعة من التدابير واآلليات الكفيلة
بتحسين وضعية املرأة في كل املجاالت من خالل ضمان حقوقها الحيوية في التعليم والصحة والشغل واملواطنة واملشاركة
السياسية والثقافية.
• نصف املجتمع  ..ما يشبه نصف الحقوق:
 −حسب تقاريراملندوبية السامية للتخطيط ،ما زالت ظاهرة األمية منتشرة بشكل كبيرفي أوساط النساء حيث تصل نسبتها
إلى حوالي النصف ( )% 48في حين ال تتجاوز األمية نسبة  % 26في أوساط الرجال.
 −ال تتعدى نسبة النشاط االقتصادي للنساء  ،% 25مما يؤكد عدم استفادتهن العادلة من سوق الشغل وإرغامهن على
االشتغال في قطاعات غيرمهيكلة خارج أية حماية قانونية واجتماعية وبأجور تقل عن أجور الرجال بحوالي .% 30
 −تمثل األسر التي تعيلها النساء ،حسب املندوبية السامية للتخطيط % 20 ،من مجموع األسر القاطنة باملدن ،و %12,3من
األسرالقروية ،علما أن املعيالت لهذه األسريعشن وضعية صعبة (مطلقات أوأرامل بنسبة  ،%71,7يعانين من ارتفاع في نسبة
األمية ،عاجزات عن تنويع مصادردخلهن ،فاقدات ألية تغطية اجتماعية.)... ،
• سياسة محافظة لتحجيم دور املرأة:
 −معاناة النساء من نقص حاد في املجاالت الحيوية ،خاصة في العالم القروي ،حيث توجد عوائق كثيرة تحول دون ولوجهن
ألغلب الخدمات االجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة والسكن الالئق وغيرها.
 −ضعف اإلجراءات املتعلقة بالرفع من كفاءة النساء في العديد من القطاعات مما يحول دون تمكينهن من املساهمة الفاعلة
والكاملة في مسارالتطور السيا�سي واالجتماعي واالقتصادي.
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 −هيمنة واقع اقتصادي واجتماعي هش يجعل من الفتيات ،البالغات سن التمدرس ،ضحايا لظاهرتي الهدر املدر�سي أو
االنقطاع املبكرعن الدراسة بسبب غياب اإلمكانيات وضعف التجهيزات وفشل التدابيراملتخذة.
 −عدم استفادة نصف نساء البوادي من الخدمات الصحية أثناء الحمل وإبان الوضع نظرا لضعف البنيات وقلة املوارد
البشرية املؤهلة وانعدام ثقافة الصحة اإلنجابية.
 −استقطاب «خدمة املنازل» للعديد من الطفالت والقاصرات اللواتي يشتغلن في ظروف تنعدم فيها كل الضمانات املتعلقة
بالحماية واملراقبة مما يجعلهن عرضة لالستغالل بكل أشكاله.
 −ضعف نسبة النساء املوظفات في الوظيفة العمومية مقارنة مع الرجال املوظفين ،وباألخص في العالم القروي حيث ما
زالت النظرة تقلدية لدور املرأة في الحياة املهنية.
 −ضعف اإلجراءات املحفزة للمرأة في توسيع مشاركتها داخل الفضاءات الوظيفية واملهنية نظرا الستمرار معاناتهن من
تقليص احتاللهن ملواقع املسؤولية وعدم استفادتهن بالقدرالكافي من البرامج الداعمة لقدراتهن ومؤهالتهن.
 −استمرارتفاقم الفوارق النوعية ،مما يمثل تحديا حقيقيا ألصحاب القرارالسيا�سي والفاعلين الحزبيين ومكونات املجتمع
املدني رغم التقدم النسبي الحاصل في ملف النهوض بأوضاع النساء.
 −عدم تجانس املنظومات التشريعية املتعلقة بوضعية املرأة في العديد من املجاالت حيث لم تستطع القوانين في مجملها
تشجيع املرأة إلبرازذاتها بشكل الفت وتكريس مقاربة النوع في التشريع بشكل متماسك.
 −انعدام العدالة املجالية في معالجة اإلشكاالت االجتماعية والتنموية والثقافية املرتبطة بقضايا املرأة نظرا لتفاوت وضعية
النساء من جهة إلى أخرى ،ومن جماعة محلية إلى أخرى.
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• إقرارا آلليات تشاركية منصفة للنساء:

 −إعادة النظر في القانون املنظم لهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،بما يجعل منها هيئة من هيئات حماية حقوق
اإلنسان والنهوض بها وبشكل يجعلها مختصة في قضايا النساء.
 −مواصلة رد االعتبار للنساء املغربيات وإنصافهن لتمكينهن من ممارسة حقوقهن وواجباتهن باعتبارهن مواطنات كامالت
املواطنة ،وفاعالت وشريكات أساسيات في صناعة مغرب العدالة واملساواة والكرامة.
 −تطويرالوعي العام بضرورة مساعدة املرأة املغربية على اجتيازكافة الصعوبات االجتماعية والثقافية التي تعرقل مشاركتها
النشيطة في املسيرة التنموية وفي املسلسل الديمقراطي.
 −بلورة آليات لبناء عدالة سياسية واقتصادية واجتماعية لصالح النساء من خالل التفعيل اإليجابي للمقتضيات الدستورية
وحظركافة أشكال التمييزودعم املشاركة النسائية في مختلف املجاالت املجتمعية.
 −توسيع تمثيلية النساء في مراكزالقرارالسيا�سي واالقتصادي وفقا ملقتضيات «التمييزاإليجابي» الذي ينبغي اعتماده كآلية
لتصحيح أوضاع التمييزالذي تعاني منه النساء ألسباب اجتماعية وثقافية.
 −اعتماد «مقاربة النوع االجتماعي» في كافة السياسات القطاعية وفي وضع امليزانية العامة للدولة ،وجعلها وسيلة منهجية
لتحقيق املساواة الفعلية بين الرجال والنساء وتقليص الفوارق بينهما.
 −مالءمة اإلطار املرجعي القانوني الوطني مع مضامين ومقتضيات االتفاقيات واملواثيق الدولية ،وخاصة تعديل أحكام
مدونة األسرة.
 −إقرارعدالة جنائية إلنصاف النساء وإخراج قانون متطور مناهض لعنف النوع يؤسس لثقافة جديدة.
 −اعتراف الدولة املغربية بالعمل غير املأجور للنساء في أفق التعويض املالي عنه وإقرار سياسات تقوي االقتصاد االجتماعي
لصالح التمكين االقتصادي للنساء.
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 −تسهيل ولوج وضمان استمرارية التعلم بالنسبة للفتيات ،وخصوصا في القرى واملدارات الهامشية.
 −تطويراإلطارالقانوني املرتبط بالصحة اإلنجابية بضمان املجانية وتيسيرالولوج إلى الخدمات الصحية.
 −إقرارحق ذوي الحقوق في معاشات النساء املنخرطات في صناديق التقاعد عند الوفاة.
 −تجريم التمييزفي األجور بين العامالت والعمال في القطاع الخاص ،واعتماد آليات متخصصة في تفتيش الشغل ،مع العمل
على محاربة تشغيل الفتيات القاصرات.
 −إصالح القانون التنظيمي للمالية عبرمأسسة مقاربة النوع في امليزانية واعتماد امليزانية املستجيبة للنوع في اإلنفاق العمومي
من أجل ضمان إقراراملساواة في االستفادة من املال العمومي وإصالح مدونة الجبايات لصالح عدالة ضريبية لصالح النساء،
باإلضافة إلى إجبارية اعتماد ميزانية النوع في امليزانيات املحلية.
 −دعم املشاركة السياسية والنقابية للنساء وتوسيع تمثيليتهن في مراكز القرار السيا�سي واالقتصادي إعماال ملبدأ املساواة
واملناصفة عبرمراجعة القوانين االنتخابية.
 −اعتبارمجاالت التعليم والصحة والسكن والقضاء على األمية من املسؤوليات األساسية للدولة ،وضمان استفادة النساء
منها بإدماج آلية مقاربة النوع عند وضع خطط العمل وامليزانيات املخصصة لها وعند تقييمها .
 −تعميم التعليم وضمان مجانيته وإجباريته وضمان تعليم الفتيات ،ال سيما في الوسط القروي مع وضع استراتيجية وطنية
حقيقية للقضاء على األمية والهدراملدر�سي في أوساط النساء وإعادة هيكلة التربية غيرالنظامية من أجل ذلك.
 −إدخال التربية على املساواة بين املرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة في املناهج املدرسية ،والقضاء على مفهوم األدوار
النمطية التقليدية لكال الجنسين ،وتنقيح الكتب والبرامج التعليمية بما ينسجم مع روح املواثيق الدولية تفعيال للمادة 5
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة .
 −إلغاء البرامج واإلعالنات التجارية التي تكرس النظرة الدونية للنساء والصور النمطية السلبية واملهينة للمرأة في وسائط
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التواصل واإلعالم بمختلف أنواعها اإللكترونية واملطبوعة والسمعية والبصرية ،مع االنفتاح على املنظمات النسائية
والهيئات املدافعة عن حقوق اإلنسان في الوسائل اإلعالمية العمومية والخاصة.
 −مكافحة االتجاراملنظم بالنساء واألطفال ،بما في ذلك االتجار ألغراض االستغالل الجن�سي ،وإنتاج املواد اإلباحية والبغاء
والسياحة الجنسية وغيرها ،والقضاء عليها ،ومحاكمة ومعاقبة املسؤولين عنها ،واملصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
االتجارباألشخاص ،وتقديم الخدمات القانونية واالجتماعية لضحايا االستغالل املنظم للنساء واألطفال.
 −االهتمام بأوضاع األمهات املتخلى عنهن ومن ضمنهن األمهات العازبات ،ووضع تدابير وقائية للحد من الظاهرة وحماية
أطفالهن.
 −االهتمام بأوضاع النساء والفتيات ضحايا العنف الجن�سي واالغتصاب من طرف ذوي األصول أو الفروع واتخاذ تدابير
وقائية للحد من الظاهرة.
 −دمقرطة حقل اإلعالم والتواصل وإعادة هيكلته على أسس املساواة والحرية والتعدد والتنوع والحكامة الجيدة لضمان
منظومة إعالمية ديمقراطية تنويرية وتثقيفية داعمة للمساواة وللقيم الحقوقية اإلنسانية.
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الطفولة
تشكل وضعية الطفولة ،في عاملنا املعاصر ،محورا أساسيا يتطلب مجهودا خاصا في تكريس حقوق األطفال وتحسين ظروف
عيشهم وتهيئة بيئة سليمة لتنشئتهم وحمايتهم من املخاطراملحدقة بهم .وتعتبرالسياسات العمومية املوجهة للنهوض بأوضاع
الطفولة أساس التخطيط املستقبلي الصلب الذي يهدف إلى بناء مجتمعات قوية ومتماسكة وإعداد جيل صاعد مستعد
لتحمل املسؤوليات وقادر على رفع مختلف التحديات التنموية .وعلى الرغم من بعض املنجزات املحققة على الصعيد
الوطني ،لم يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي من تحسين وضعية الطفولة املغربية إذ مازالت تحتاج إلى تدخالت متناسقة
بإجراءات مباشرة فعالة وتدابير تطبيقية مواكبة .فإلى اليوم ،لم يحسم بشكل تام في مسألة تعزيز حقوق األطفال وفقا
للمقتضيات املنصوص عليها في الوثيقة الدستورية واملرتكزات املحددة في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل .كما لم يتم
وضع اآلليات الناجعة لبلوغ الحماية الشاملة لألطفال من سلبيات الظواهر الخطيرة املتمثلة في اإلهمال والحرمان والعنف
واالتجارواالستغالل وغيرها.
وارتكازا على ذلك ،يقترح حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية رؤية شمولية بإجراءات استراتيجية وأخرى استعجالية
تستهدف النهوض بأوضاع الطفولة في الجوانب املتعددة األبعاد :التشريع واملراقبة والتجهيزات وغيرها .وتسعى هذه الرؤية
إلى تحسين وضعية األطفال في مختلف الفضاءات املحتضنة لهم (األسر ،املؤسسات التعليمية ،الفضاءات العمومية،
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املجتمعات املحلية )... ،ومحاربة مظاهرالهشاشة عبرسياسة متوازنة قائمة على العدالة الترابية واالجتماعية.
• طفولة مستلبة:
 −حسب املندوبية السامية للتخطيط ،تهم ظاهرة تشغيل األطفال ،الذين تتراوح أعمارهم ما بين  7وأقل من  15سنة69 ،

ألف طفل وتنتشر بالخصوص بالعالم القروي .ويمثل الذكور  % 60,1من األطفال املشتغلين على الصعيد الوطني ،وتتراوح
هذه النسبة ما بين  % 56,7بالوسط القروي و % 90,1بالوسط الحضري.
 −حدة معضلة الهدراملدر�سي في أوساط الطفولة حيث يوجد أزيد من مليون طفل ،تتراوح أعمارهم ما بين  9و 14سنة ،خارج
أسواراملدرسة ،كما أن حوالي  400ألف طفل يتركون مقاعد الدراسة سنويا.
 −تفاقم تدهور أوضاع الطفولة حيث يوجد ما يفوق  30.000طفل وطفلة يعيشون في الشوارع وال يتوفرون على مأوى
يلجأون إليه ،ويتواجد حوالي  1.000طفل منهم بمدينة الدارالبيضاء وحدها.
• معالجة قطاعية ملجال حيوي:
 −غياب رؤية أفقية إلشكاالت الطفولة وتوزع اإلجراءات املقترحة بين قطاعات متعددة حيث تسود الرؤية القطاعية على
حساب التوجه االستراتيجي ويضعف تماسك املعالجة وانسجام السياسة العمومية.
 −انعدام البعد الجهوي الواضح في بلورة املخططات الوطنية لتحسين وضعية الطفولة نتيجة تمركزالعمل العمومي ،سواء
على مستوى إعداد البرامج واملشاريع أو على مستوى عمليات التنفيذ والتتبع والتقييم.
 −غياب العدالة املجالية في التعامل مع قضايا الطفولة وتمويل مخططات حمايتها ،مما يفرز تباينات صارخة بين أطفال
املناطق الحضرية املؤهلة وبين أطفال املناطق املهمشة والقروية.
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 −ضعف التدابيراملتعلقة بتيسيرولوج األطفال للخدمات األساسية ،وخاصة الخدمات التربوية والصحية والترفيهية مما يزيد
من تعميق وضعية الهشاشة وتوسيع حاالت اإلقصاء.
 −عدم التمكن من مسايرة املعاييرالدولية املرتبطة بمعالجة إشكاالت الطفولة ،وخاصة عدم تالؤم مراكزحماية الطفولة مع
مقتضيات االتفاقية الدولية لحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية لعدالة األحداث (املرافق ،التجهيزات ،التأطير.)... ،
 −العجز عن خلق منظومة متجانسة ومتكاملة لرعاية األطفال وحمايتهم بدء من مؤسسات الدولة وفضاءات األسرة
واملجتمعات املحلية ،وخاصة األطفال املهملين وأطفال الشوارع.
 −عدم نجاعة التدابيراملتخذة لفائدة مختلف األطفال في وضعية إعاقة وعدم األخذ بعين االعتباراختالف فئاتهم وحاالتهم
ومتطلباتهم ،وبالتالي مراعاة الخصوصية الصحية على مستوى التشريع والتربية والتكوين والرعاية الصحية (الخدمات
الصحية املختلفة واملتخصصة ،التأمين الصحي.)... ،
 −قصور السياسة املرتبطة بمحاربة استغالل وسوء معاملة األطفال نظرا لغياب اإلجراءات املواكبة ملا بعد وقوع األفعال
املخالفة والتكفل بضحايا التشغيل املتعسف والعنف واالستغالل الجن�سي وتتبعهم النف�سي واملعنوي.
 −هيمنة املقاربة الجزئية حيث تركز الرؤية الحكومية على الفئات املستهدفة (في الحدود الضيقة ملنظومة األطفال وليس
ملنظومة الطفولة) نتيجة انعدام إجراءات مصاحبة حقيقية تنهض بوضعية الطفل من خالل معالجة مشاكل املنظومات
املوازية (األسرة ،فضاءات املجتمع.)... ،
 −معاناة مكونات املجتمع املدني من اختالالت هيكلية وتنظيمية وتمويلية تعرقل مبادراتها وتدخالتها في غياب إشراك فعلي
للفاعل املدني ،خاصة على الصعيد الجهوي واملحلي في صياغة وتنفيذ البرامج املحلية.
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• من أجل سياسة عمومية منسقة ذات بعد جهوي قوي:

 −تقييم السياسات العمومية املوجهة للنهوض بأوضاع الطفولة وبلورة استراتيجية وطنية جديدة تستلهم توجهاتها من
املقتضيات الدستورية واملستجدات الدولية لحقوق الطفل وتجعل من الجهات واملجتمع املدني الفاعلين املحوريين في
البرنامج االستراتيجي.
 −تقوية دور املجلس االستشاري لألسرة والطفولة في اقتراح الضمانات الكافية لحقوق الطفل.
 −إرساء وتفعيل آليات ومساطر موحدة لتصور وتنفيذ خطط عمل محلية منبثقة من البرنامج االستراتيجي الوطني لتمكين
الفاعلين املحليين من املشاركة في كل مراحل االشتغال (اإلعداد والتنفيذ والتقييم) وتقوية عمليات القرب ذات األثراإليجابي.
 −إعادة النظرفي اإلطاراملؤسساتي املتعلق بحماية األطفال على الصعيدين الوطني والجهوي من أجل تسريع عمليات التدخل
وتحسين جودة التدخالت الهادفة إلى حماية حقوق الطفل من كل أشكال العنف وسوء املعاملة واالستغالل.
 −بلورة مخطط وطني لتأهيل املوارد البشرية املعنية بوضعية الطفولة من خالل برمجة لقاءات تواصلية محورية ودورات
للتكوين والتكوين املستمرلفائدة مختلف الفاعلين لتقوية الكفاءات وتطويرمنهجيات العمل ومسايرة املستجدات الدولية.
 −وضع برنامج متكامل موجه للفاعلين املكلفين بالتتبع واملصاحبة قصد تحسين مؤهالتهم وتعزيزقدراتهم والرفع من مستوى
أدائهم أثناء التعامل مع األطفال في وضعية صعبة (األمن الوطني ،الدرك امللكي ،الصحة ،العدل ،الشغل.)... ،
 −إعداد وتنفيذ خطة تواصلية وطنية تتمحور حول حقوق الطفل من أجل تعميم املعلومات واملقتضيات الخاصة بمنع
األفعال املخالفة للقانون (االستغالل ،العنف )... ،وتقوية برامج التوعية والتحسيس لفائدة مختلف الفئات املستهدفة
إلشاعة ثقافة حماية الطفولة.
 −اتخاذ تدابيروقائية وتحفيزية ملنع تشغيل األطفال دون سن الثامنة عشر واستغاللهم في الفضاء الوظيفي واملنهي ،مع تقوية
وتنسيق العمليات امليدانية الرامية إلى زجراملخالفين.
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 −اتخاذ إجراءات ملموسة في مجال صحة الوالدات من أجل تحسين الخدمات الصحية املخصصة لألم واملولود بغية
التقليص من نسبة الوفيات في شريحة األطفال األقل من  5سنوات.
 −وضع التدابير الكفيلة بضمان تعميم وتوسيع التلقيح املجاني ضد األمراض الفتاكة بالنسبة لكل األطفال تحقيقا ملبدأ
الحق في الصحة وحرصا على العدالة املجالية واملساواة بين الجميع.
 −وضع خطة وطنية بإجراءات ذات نفس جديد لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة الهدر املدر�سي ،وذلك قصد
التعميم الكلي والنهائي إلجبارية التعليم في أوساط الطفولة في أفق سنة .2021
 −اتخاذ التدابير املالئمة إلعادة إدماج كل األطفال ،املتراوحة أعمارهم ما بين  8و 18سنة ،غير املتمدرسين أو املنقطعين عن
الدراسة ،في أسالك التكوين لحمايتهم من مخاطراالنحراف والتطرف والعنف.
 −دعم وتقوية العمل التربوي والترفيهي املوجه لألطفال بشراكة مع الجماعات املحلية ومكونات املجتمع املدني من خالل
صياغة وتطبيق برامج تنشيطية سنوية في املركبات الثقافية واملؤسسات املدرسية ودور الشباب واألندية الرياضية.
 −استعادة املبادرات الطموحة املتعلقة بتحسين مؤهالت األطفال من خالل تسطير خطة شاملة لتنظيم وتعميم أنشطة
التخييم (الربيعي والصيفي) وتأطيروتنشيط تظاهرات القرءاة (الورقية والرقمية) ،خاصة بالوسط القروي.
 −اعتماد سياسة القرب عبرتنظيم عمليات مندمجة مباشرة على الصعيدين الجهوي واملحلي بشراكة مع املجتمع املدني من
أجل محاربة ظاهرة األطفال املهملين وأطفال الشوارع وإعادة إدماجهم في الوسط األسري.
 −تعزيز آليات حماية األطفال األيتام واألطفال املتخلى عنهم ،مع تشجيع وتسريع إجراءات التكفل ،ووضع بدائل للمقاربة
املؤسساتية لخفض عدد األطفال داخل مؤسسات الرعاية.
 −وضع برنامج نموذجي للشراكة مع الجماعات املحلية ،بتنسيق مع مكونات املجتمع املدني ،من أجل إحداث وتمويل فضاءات
عمومية مندمجة للتنشيط التربوي لفائدة األطفال.
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 −تطويرأشكال الشراكة بين الدولة ومكونات املجتمع املدني العاملة في مجال حماية الطفولة عبرصياغة إطارمرجعي يحدد
البرامج التعاقدية وفق أهداف واضحة وآليات مضبوطة.
 −تعزيز اآلليات املوجهة لضمان املشاركة الفعلية للطفل في الحياة املحلية وتنشئتهم اجتماعيا وثقافيا من خالل تحفيز
املجالس املنتخبة على تشكيل ودعم «املجالس الجماعية للطفل».
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الشباب
يشكل الشباب وديناميته عامال فاعال في بناء املجتمعات وقاعدة مهمة في تحقيق التنمية املجتمعية نظرا لطاقته الحيوية
املؤثرة في املجال السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي والفكري .وقد حددت مجموعة من املقتضيات الدستورية األدوار
والوظائف واآلليات التي تمكن الشباب من الحقوق األساسية ،وبالتالي دفعه إلى املشاركة الفاعلة في الحياة السياسية
واملدنية .وتبرز املعطيات الواقعية ،املتوفرة في اللحظة الحالية ،أن تفعيل الدستور في محوره الشبابي تعثركثيرا جراء غياب
إرادة قوية وسياسة واضحة ملعالجة إشكاالت الشباب املغربي وتوفيرمناخ مالئم يسمح باإلشراك الحقيقي للفئات الشابة في
مختلف السياسات العمومية .ولذلك ،مازالت هناك انتظارات متعددة لدى الشباب سواء في ما يتعلق بالتعليم والتشغيل
والسكن أو في ما يتعلق بتمويل املشاريع واالستثماراالقتصادي.
واستنادا إلى ذلك ،ينطلق حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية من قناعته الجوهرية في إقامة مجتمع متوازن يحتل
فيه الشباب موقعا خاصا من حيث املشاركة السياسية والتأثير في السياسات العمومية أو من حيث املساهمة في النقاش
العمومي حول القضايا الراهنة .ويحدد الحزب تصوره وإجراءاته املقترحة انطالقا من مقاربة تشاركية تجعل من الشباب
شريكا متميزا في املشروع املجتمعي الديمقراطي الحداثي وفي إنجازمسارات التنمية االقتصادية والبشرية.
135

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
• عوائق اإلدماج والتحفيز:

 −انخفاض نصيب الشباب من الشغل من نسبة  % 25سنة  2000إلى  % 15سنة  ،2013واعتبار فئة الشباب األكثر عرضة
للبطالة (في سنة  % 19 :2013في الفئة املتراوحة أعمارها بين  15و 24سنة و % 13في الفئة املتراوحة أعمارها بين  25و 34سنة).
 −استهداف البطالة بشكل كبيرللشباب الحاصل على الشهادات ( % 18,8من الحاصلين على الشهادات العليا عاطلون بحكم
التقلص القوي للمناصب املحدثة في القطاع العام وعدم مالءمة شهادات التعليم العام مع الحاجات الخاصة للمقاوالت).
 −هيمنة البطالة ذات األمد الطويل على بطالة الشباب ( 1/3الشباب العاطل يعاني من البطالة ملدة سنة أو أكثر) ،واشتغال
أغلب الشباب بدون أجور أو بدون عقود (يمارس حوالي  % 68من الشباب النشيط أقل من  25سنة أنشطة بدون أجر وغير
خاضعة لقانون الشغل بالوسط القروي ،ويعاني الشباب ،خاصة غيرالحاصل على شهادات ،من عدم استقرارالشغل).
• عجزحكومي في االستجابة لتطلعات الشباب:
 −عجزالحكومة عن تفعيل املقتضيات الدستورية الجديدة املرتبطة بحقوق الشباب وآليات إشراكهم في الحياة السياسية
واملجتمعية وتحفيزهم على العمل والفكرواإلبداع.
 −ضعف األداء الحكومي في تفعيل السياسة العمومية املوجهة للشباب على الرغم من حديثها عن وجود استراتيجية وطنية
في املجال،وذلك نتيجة غياب إرادة حقيقية لتغييروضعية الشباب ورصد االعتمادات الالزمة لذلك.
 −عدم التزام الحكومة بوعودها املتجلية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير املتعلقة باإلطار املؤسساتي ،وخاصة بإرساء املجلس
األعلى للشباب والعمل الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب.
 −اعتماد تدخالت ارتجالية من خالل التركيزعلى حل املشاكل اآلنية للشباب في غياب املقاربة االستباقية املبنية على التوقعات
136

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

العلمية والتخطيط الجيد للمسقبل على املدى املتوسط والبعيد.
 −انعدام املقاربة التشاركية وهيمنة الرؤية الحكومية األحادية الجانب وما تنتجه من نظرة تقليدية تجعل الشباب مقترنا
بمشاريع نمطية (الترفيه ،الرياضة ،العمل الجمعوي ،)... ،وبالتالي عدم معالجة قضايا الشباب في شموليتها وامتداداتها.
 −هيمنة املعالجة القطاعية الخالصة إلشكالية الشباب وضعف االعتمادات املالية املخصصة لالستثمارفي املجال من أجل
النهوض باألوضاع الهشة للفئات الشابة.
 −تردي أوضاع الشباب ،خاصة في املناطق الحضرية الهامشية واألوساط القروية ،بفعل انعدام سياسة جهوية مالئمة
لحاجياته النوعية ،سواء في ما يرتبط بالخدمات الصحية واالجتماعية والثقافية ،أو في ما يتصل بالتشغيل وإطالق مشاريع
اقتصادية متوسطة وصغرى.
 −عجز برامج العمل العمومية في املجاالت السياسية والثقافية واإلعالمية عن مواكبة التحوالت العميقة في بنيات الشباب
واالستجابة لتطلعاتهم من حيث إحداث التجهيزات املالئمة وإنجازاملشاريع الهادفة.
 −غياب برامج ثقافية وتواصلية حقيقية تستجيب النتظارات الشباب وتعالج قضاياهم وتسهم في تأطيرهم من أجل الرفع
من مؤهالتهم وقدراتهم الفكرية والثقافية لتحصينهم من االنحرافات املتمثلة في العنف والتعصب والتطرف.
 −انعدام الرؤية التكاملية في تشييد وتدبير الفضاءات املحتضنة لألنشطة املوجهة للشباب مع التركيز على مرافق القرب
املخصصة لبعض األنواع الرياضية ،ال�سيء الذي ال يستجيب لتنوع وتعدد رغبات الفئات املستهدفة.
• استرتيجية طموحة ومبدعة بقدرطموح وإبداع الشباب:
 −إعادة النظر في السياسات العمومية املختلفة املوجهة للشباب عبر بلورة استراتيجية وطنية مبدعة ومندمجة تقوم على
تعبئة مختلف املوارد والكفاءات بمختلف القطاعات واملجاالت املعنية بمنهجية موحدة ومتناسقة.
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 −تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بالشباب بطريقة تشاركية تمنحهم فرصة إبداء آرائهم أثناء مرحلة إعداد املخططات
والبرامج الشبابية ومرحلة إنجازها وتتبع تنفيذها ومرحلة تقييمها وقياس آثارها في املجتمع وفي الشباب أنفسهم.
 −بلورة و تفعيل سياسات عمومية إرادية إلنعاش تشغيل الشباب السترجاع ثقتهم في املجتمع من خالل مبادرات منسقة
وإجراءات هادفة إلى إعطاء دينامية جديدة لسوق الشغل بشكل عام وتوفير مناصب الشغل على املدى القصير واملتوسط
وفق مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص.
 −وضع إطارمرجعي موحد للتعاقدات والشراكات مع جمعيات وأندية الشباب إلنجازبرامج مشتركة تعطي األسبقية للتنشئة
االجتماعية والتأطيرالسيا�سي والثقافي وتنشيط الدورات التدريبية في مجاالت معرفية متعددة.
 −دراسة إمكانية تسهيل استفادة الشباب من بعض الخدمات ،عبرإصداربطاقة الشباب تمكن من االستفادة من تخفيضات
في وسائل النقل العمومية ،ومن ولوج دور املسرح والسينما ومراكزاالصطياف وغيرها.
 −تطوير اإلطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص إلتاحة الفرصة للشباب حاملي الشهادات ولوج أول شغل في إطار
عقدة محددة للشغل والتزامات واضحة للمشغلين وللسلطات العمومية.
 −صياغة مخطط تدريبي يتضمن برامج للتكوين واالندماج في املقاولة لفائدة الشباب خالل مدة العقد الخاص بالتشغيل
يحدد شكل تمويله من املداخيل املتأتية من تحصيل رسم التكوين املنهي.
 −إعداد برنامج وطني لتحفيزالشباب ودعم إنجازاتهم ومبادراتهم في مختلف املجاالت التقنية والفنية والفكرية (املعلوميات،
املوسيقى ،الكتابة ،الفنون التشكيلية،املسرح ،التصوير ،)... ،إما بشكل جماعي أو فردي.
 −إحداث مرصد وطني لقضايا الشباب يتكلف برصد املعطيات وإعداد الدراسات واقتراح الحلول املناسبة لحل اإلشكاالت
املطروحة ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع املؤسسات الجامعية ومراكزالبحث العلمي وطنيا ودوليا.
 −دراسة إمكانية إحداث خدمة مواطنة تطوعية تهم الشباب خريجي الجامعات للمشاركة في تنشيط اللقاءات التواصلية
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وحمالت محو األمية ودروس الدعم مقابل استمرارهم في االستفادة من منح الطلبة ملدة سنتين.
 −اتخاذ اإلجراءات املناسبة إللزام املنعشين العقاريين بإحداث مرافق خاصة بالشباب من خالل إدراجها في وثائق التعمير
املتعلقة باملشاريع التي يعتزمون إنجازها.
 −اتخاذ التدابيرالكفيلة بمواكبة الفئات الحاصلة على شهادات جامعية في التكوينات العامة بضمان استفادتها من تكوينات
متخصصة وتقنية قصد تأهيلهم وتيسيراندماجهم في الحياة املهنية.
 −وضع اآلليات الضرورية لتشجيع الشباب على املبادرة الجماعية وصياغة املشاريع املشتركة سواء في ما يتعلق بإحداث
املقاوالت الصغرى واملتوسطة أو في إطالق منتوجات اقتصادية وتجارية معينة.
 −مالءمة اهتمامات الشباب وتنويعها حسب طبيعة الفئة املستهدفة املنتمين إليها (تالميذ ،طلبة ،موظفون ،أجراء ،عاطلون،
شباب في وضعية إعاقة.)... ،

139

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

املجتمع املدني
إن املجتمع املدني يمثل شريكا أساسيا في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية واملخططات االقتصادية واالجتماعية ومواكبتها
عبر التعبئة الجماعية ،كما يعتبر عنصرا فاعال في اتخاذ املبادرات املؤثرة في تأطير املواطنين واملجتمع من أجل ترسيخ قيم
املواطنة والتضامن .وتساهم مكونات املجتمع املدني في تطويرالحياة السياسية واملجتمعية والفكرية من خالل إثراء النقاش
العمومي حول القضايا الراهنة واملساعدة على اتخاذ القرارات ذات املصداقية عبر آليات التشاور والحوار املؤسس على
مبادئ الديمقراطية التشاركية .وعالوة على ذلك ،يؤدي املجتمع املدني أدوارا طالئعية من حيث االلتزام باملشاركة الناجعة
في التنشئة االجتماعية والتربوية واالنخراط في الفعل الجماعي الرامي إلى تحقيق شروط التنمية الجماعية وتحسين مختلف
مجاالت الحياة .ولذلك ،ينهض الفاعل املدني وظيفيا بمهام حيوية سواء على مستوى األنشطة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،أو على مستوى دعم القضايا املجتمعية األكثر حضورا في الساحة الحقوقية والنسائية والبيئية
وغيرها.
من هذا املنطلق ،يعتبرحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية أن املجتمع املدني فاعل مستقل وشريك استراتيجي في تدبير
الشأن العام وفي خلق جبهة متراصة ملواجهة املعضالت االجتماعية الكبرى بغية التأسيس لثقافة مجتمعية جديدة قوامها
املواطنة والتضامن والفعل الجماعي .ولتوفير شروط الشراكة الحقيقية ،يتعين تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة
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باملجتمع املدني وتحيين اإلطارالتشريعي ومواكبة مكونات املجتمع املدني عبرعمليات دقيقة لتأهيل املوارد البشرية وتنشيط
الدورات التكوينية الخاصة بتدبيراملشاريع وتقييمها.
• واقع متناقض دون مستوى التحديات املطروحة:
 −يتجاوز عدد الجمعيات باملغرب في الوقت الراهن  130ألف جمعية ،تستحوذ جهة الدار البيضاء سطات لوحدها على
الحصة األكبرإذ توجد بها حوالي  20ألف جمعية.
 −ال يكاد يتجاوز عدد جمعيات أشخاص املعاقين وأسرهم  1.100جمعية من أصل العدد اإلجمالي للجمعيات باملغرب ،في
حين يبلغ عدد األشخاص املعاقين  2,3مليون ،أي بنسبة  % 6,8من عدد املواطنين ،وكل أسرة من بين أربعة أسر معنية
باإلعاقة ،أي بنسبة  % 24,5من مجموع عدد األسر.
 −كشفت األمانة العامة للحكومة عن معطيات مالية تؤكد التصريح الفعلي للجمعيات بتلقي اعتمادات مالية خارجية تفوق
 26مليارسنتيم فقط خالل األشهرالتسعة األولى من سنة .2015
• منظور مجحف لتكريس وصاية الدولة:
 −انعدام أي تصور حكومي استراتيجي في التعاطي مع املجتمع املدني وقضاياه املختلفة وغياب التشخيص املوضوعي القائم
على املعطيات الدقيقة وذات املصداقية من أجل التأطيرالجيد للقرارات املتخذة.
 −تسجيل بطء شديد في تفعيل املقتضيات الدستورية ذات الصلة باملجتمع املدني والديمقراطية التشاركية واللجوء إلى
تأويالت مجحفة تفرغ النص الدستوري من قوته الديمقراطية.
 −الفشل في خلق توافق وطني حول الحوارالوطني الذي أدارته الحكومة حول املجتمع املدني ،على الرغم من امليزانية الهامة
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املرصودة له واملحددة في  17مليون درهم.
 −عدم قدرة الحكومة على أجرأة فهمها القاصر للمقتضيات الدستورية الجديدة ومنظورها املحدود للفعل املدني بوصفه
رافدا من روافد تدبيرالشأن العام وتأطيراملواطنين ،حيث ظلت نتائج حوارها الوطني الشكلي معلقة.
 −غياب إرادة حقيقية في اإلنصات للمجتمع املدني باعتباره قوة اقتراحية ورقابية إذ لم تتمكن الحكومة من القيام بأية
متابعة جوهرية لبلورة وتنفيذ وجهات نظرمكونات املجتمع املدني بخصوص العديد من القضايا امللحة (التنمية االجتماعية،
الديمقراطية التشاركية ،حقوق النساء.)... ،
 −التوقيع على ممارسات مشينة أدت إلى تكريس نوع من الريع املدني سواء في التعامل االنتقائي مع الهيئات واملنظمات
والجمعيات أو في الدعم املادي املشبوه لبعض املبادرات املدنية دون غيرها.
 −اعتماد أسلوب مبهم من خالل إضمار أهداف سياسية وذاتية في التعامل مع املجتمع املدني بعيدا كل البعد عن الشراكة
الحقيقية التي ال يمكن أن تتحقق إال مع الهيئات الجمعوية الفاعلة واملستحقة للدعم والتشجيع.
 −الفشل في تخليد الدورتين األولى والثانية من اليوم الوطني للمجتمع املدني الذي أقره جاللة امللك والذي كان من املمكن
جعله محطة لكل الفاعلين للتأمل ودعم املقاربة التشاركية الحقيقية.
 −غياب منهجية واضحة في ترسيخ املقاربة التشاركية مما أدى إلى بروزاختالالت جوهرية في طريقة تدبيرملف املجتمع املدني
على الرغم من مساهمة الفاعلين املدنيين في تطويرالحياة السياسية وتنمية املجاالت االجتماعية وتفعيل املبادرات الثقافية.
 −عدم تمكن الحكومة من الوفاء بالتزامها الوارد في التصريح الحكومي واملتعلق بوضع اإلجراءات الخاصة بإقرار آليات ملنع
الجمع بين التمويالت بالنسبة للمجتمع املدني.
 −عدم التزام الحكومة بالسياسة التشاركية اتجاه مختلف املكونات املجتمعية ،وخاصة اإلمساك عن تعزيز دور املجتمع
املدني في وضع السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها.
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• سياسة منفتحة لترسيخ الديمقراطية التشاركة:

 −تبني منهجية شاملة ومنفتحة على جميع مكونات املجتمع املدني (التنموي ،التربوي ،الثقافي ،الريا�سي ،الحقوقي ،النسائي،
 )...من أجل فتح حوارحقيقي لترسيخ الديمقراطية التشاركية وتحديد اآلليات والتدابيرالكفيلة بتعزيزالدور الحيوي واملؤثر
للمجتمع املدني في التعبئة الوطنية للموارد واملواطنين واملشاركة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحقوقية والثقافية.
 −تفعيل املبادئ واملقتضيات الدستورية املنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لسنة  ،2011وفق التوجه املنسجم مع
تطويرالبناء الديمقراطي ودعم الحريات والحقوق وبلوغ التنمية املجتمعية الشاملة.
 −املراجعة الشاملة لظهير 15نونبر 1958املؤطرللجمعيات ،وذلك من أجل األخذ بعين االعتبارالتحوالت املجتمعية العميقة
ومواكبة املستجدات املتعلقة بالعمل املدني ومتطلبات املمارسة الجمعوية.
 −وضع آليات مواكبة للسياسة العمومية املعتمدة في تطوير الحياة املدنية ،وذلك بمصاحبة مكونات املجتمع املدني سواء
عبرمساعدته في تأطيروإنجازمشاريعه وبرامجه التنموية واملجتمعية أو عبرتمكينه من الوسائل والتقنيات الالزمة لالشتغال
االحترافي.
 −مواكبة األدوارالحيوية املنوطة بمكونات املجتمع املدني على مختلف الواجهات سواء على صعيد املساهمة في توفيرالبنيات
التحتية ومختلف التجهيزات والوسائل أو على صعيد دعم العمل الجمعوي.
 −رصد املوارد الضرورية لتخصيص تكوين شامل موجه للفاعلين في املجتمع املدني والشركاء املعنيين من أجل الرفع من
مستوى القدرات والكفاءات وتحديث وعقلنة أساليب التدخل والتأطيرواالشتغال.
 −صياغة سياسة للتكوين والتكوين املستمر ،بالشراكة مع فعاليات املجتمع املدني والقطاعات العمومية والقطاع الخاص،
لوضع برامج متنوعة تستجيب لتنوع طبيعة ومجال تدخل الهيئات املدنية وحاجياتها املرتبطة بتصور املشاريع والتدبير
اإلداري واملالي وتقنيات التنشيط والتواصل.
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 −عقلنة تمويل املجتمع املدني وضبط مساطر رصد االعتمادات املالية وصرفها ،وبلورة اآلليات املناسبة للرقابة املالية
املوجهة للجمعيات ،مع الحرص على توفير الضمانات الكافية الستقاللية هيئات املجتمع املدني وتحصينه ضد أية وصاية
للدولة أو للفاعلين السياسيين أو للخواص.
 −العمل على توحيد مساطروآليات التمويل العمومي أو الخاص لضمان تكافؤ الفرص واملساواة في االستفادة من التمويالت
أمام جميع مكونات املجتمع املدني ،مع توضيح أشكال التتبع والتقييم لترشيد النفقات.
 −التفكيرفي خلق صندوق وطني أو صناديق جهوية لدعم مشاريع املجتمع املدني تمكن من تعبئة املوارد املالية وتدبيرها تدبيرا
عقالنيا وشفافا يحول دون الجمع بين تمويالت متعددة وملرات عديدة في السنة املالية الواحدة.
 −إنشاء مرصد وطني للبحث والدراسة حول املجتمع املدني لدعم السياسات العمومية عبرتوفيراملعطيات الضرورية وتحليل
املؤشرات وتقييم املكتسبات ورصد أفضل املمارسات في املجال لتشجيعها وتعميم نموذجها.
 −دعم الجوانب املتعلقة بالدراسات املرتبطة بتجارب املجتمع املدني في مختلف امليادين من خالل إقامة التعاقدات
والشراكات مع مراكز البحث واملؤسسات الجامعية ،ورصد اإلمكانات التمويلية والتحفيزية لتوجيه اهتمامها نحو قضايا
الديمقراطية التشاركية والعمل الجمعوي.
 −دعم انخراط مكونات املجتمع املدني في جهود الدبلوماسية املوازية ،وتقديم كل أشكال الدعم الالزمة لها حتى تقوم بدورها
في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية دفاعا عن املصالح الوطنية.
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األشخاص في وضعية إعاقة
عرفت قضية اإلعاقة ،في السياق الحاضر ،تطورا الفتا سواء على مستوى املقاربات الهادفة إلى تحسين شروط األشخاص
في وضعية إعاقة ،أوعلى مستوى السياسات العمومية التي تسعى إلى االستجابة إلى معاييراملجتمع الدولي وتوجهاته املنصفة.
وهكذا ،بدأ التوجه ينصب على اعتماد منهجية تمكن من االنتقال من املنظور التكافلي املحض إلى املعالجة التشاركية ذات
البعد الحقوقي التي تسمح للشخص في وضعية إعاقة االندماج بشكل كلي في املجتمع .غيرأن الوضعية التي يشهدها املغرب،
في الفترة الحالية ،تبين بوضوح عدم قدرة الحكومة على التعامل مع قضايا األشخاص في وضعية إعاقة بمنطق حقوقي يوفر
اآلليات الضرورية لالستجابة ملتطلباتهم املشروعة .فاالختالالت الكثيرة التي تعتري البرامج العمومية ال تتيح تحقيق أي تقدم
ملموس في النهوض بأوضاع الفئات املعنية ورفع كل أشكال التهميش واإلقصاء عنها.
وبناء على ذلك ،يطرح االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية رؤية مندمجة تستحضر مختلف األبعاد التشريعية واالستثمارية
واالجتماعية والحقوقية من أجل إقرار إجراءات ناجعة تتناغم مع التوجهات الدولية من جهة ،واملقتضيات الدستورية من
جهة ثانية .ومن ثمة ،يبسط البرنامج االنتخابي للحزب أهم التدابير الكفيلة بتحسين وضعية األشخاص في وضعية إعاقة
من خالل تعبئة املوارد البشرية املالية الالزمة ومراجعة اإلطاراملؤسساتي والتنظيمي ووضع آليات مالئمة لإلعاقات املختلفة.
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• معطيات حول اإلعاقة :

 −حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة باملغرب ،وصلت نسبة انتشار اإلعاقة على املستوى الوطني  % 6,8سنة
 ،2014حيث هناك أكثرمن مليونين و 260ألف شخص يصرحون بأن لديهم إعاقات تختلف أنواعها ودرجاتها.
 −يقر نفس البحث الذي أنجزته وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية سنة  2014أن كل أسرة من بين أربعة
أسرلديها على األقل شخص في وضعية إعاقة ،مما يمثل  % 24,5من مجموع األسراملغربية.
 −بينت نتائج البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة باملغرب أن نسبة انتشاراإلعاقة على الصعيد الوطني حسب مكان اإلقامة
ال تختلف كثيرا بين الوسطين الحضري والقروي إذ تبلغ هذه النسبة  % 6,66في املجال الحضري و % 6,99في املجال القروي.
• سوء فهم كبير ..حلول ترقيعية:
 −انعدام املعالجة الحكومية النسقية التي تنظر إلى إشكالية اإلعاقة على صعيدين :صعيد شمولي يطرح البدائل في أبعادها
االقتصادية واالجتماعية والتربوية والثقافية ،وصعيد نوعي يركزعلى مالءمة البرامج والحلول مع طبيعة اإلعاقة.
 −انعدام املقاربة التشاركية الحقيقية التي تجعل السياسة العمومية منبثقة من الهواجس واألولويات الفعلية التي يعبرعنها
املجتمع املدني املعني بقضايا األشخاص في وضعية إعاقة.
 −غياب مخططات جهوية حقيقية تمكن من تحقيق العدالة املجالية في معالجة مشاكل األشخاص في وضعية إعاقة وتوفير
الخدمات التربوية واالجتماعية والثقافية لهم ،خاصة بالوسط القروي.
 −ضعف اإلجراءات املتخذة في القضاء الفعلي على مظاهر التمييز والتهميش واإلقصاء التي يعاني منها األشخاص في وضعية
إعاقة ،وبالتالي تمكينهم من حقهم في االندماج الصحيح داخل املجتمع.
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 −عدم التمكن من تعزيز حماية الفئات املستهدفة بشكل يضمن لها حقوقها الكاملة في املشاركة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية وفقا ملبادئ املساواة والعدالة والكرامة اإلنسانية.
 −قصور التدابيرالرامية إلى إنصاف األشخاص في وضعية إعاقة سواء على مستوى تيسيرولوجهم للخدمات املالئمة ،أو على
مستوى تلبية حاجياتهم الخاصة تحقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص.
 −غياب البرامج الناجعة املوجهة لألشخاص في وضعية إعاقة لدعم التنمية االجتماعية ،مع استحضار مختلف األبعاد
الصحية والنفسية واملهنية والحقوقية.
 −انعدام مخطط تربوي متكامل يضمن الحق األسا�سي للفئات املعنية في التمدرس والتكوين من خالل إحداث أقسام
مندمجة حسب املستويات وخلق مؤسسات أو مراكزمتخصصة مؤهلة بشريا وتقنيا.
 −ضعف اآلليات املؤسساتية والعلمية املعتمدة في تتبع وتقييم البرامج املخصصة لألشخاص في وضعية إعاقة قصد رصد
االختالالت وإعادة صياغة مخططات العمل بشكل جيد.
 −غياب تام لالهتمام باألشخاص في وضعية إعاقة في مجال التواصل واإلعالم بكافة أنماطه :املكتوب والسمعي البصري
والرقمي ،مع عدم االستثمارفي التقنيات املخصصة لهم لتمكينهم من الحق في املعلومات واملعرفة.
• استراتيجية مندمجة بمخطط استعجالي:
 −بلورة سياسة استراتيجية مندمجة تمتد ملدة عشر سنوات ،مع وضع مخطط استعجالي منبثق عنها ترصد له اإلمكانات
البشرية واملالية الضرورية من أجل معالجة اإلشكاالت ذات األولوية.
 −تحيين اإلطار التشريعي الوطني الخاص بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة ،يتما�سى مع ما نصت عليه املقتضيات
الدستورية والتوجهات العامة لالتفاقيات الدولية.
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 −وضع برنامج وطني خاص بالولوجيات تعبأ حوله كل القطاعات واملؤسسات العمومية والجماعات املحلية والقطاع الخاص
ومقاوالت البناء والتجهيزومؤسسات اإلعالم والتواصل.
 −تخصيص نسبة من مناصب الشغل في املقاوالت الخاصة التي يزيد أو يساوي عدد أجرائها  50أجيرا لفائدة األشخاص في
وضعية إعاقة ،مع منح املقاوالت تحفيزات ضريبية خاصة لتأهيل مقاوالتها وفق ظروف عمل الشخص في وضعية إعاقة،
وإحداث جائزة وطنية تمنح سنويا للمقاولة التي تميزت في اإلدماج االجتماعي لألشخاص في وضعية إعاقة.
 −وضع برنامج وطني متكامل للتحفيزوالتشجيع على إحداث الورشات اإلنتاجية املحمية والتعاونيات اإلنتاجية ،بشراكة مع
الجمعيات العاملة في املجال واملؤسسات العمومية املعنية والجماعات املحلية ،ومدها بإمكانيات االنطالق من دعم مادي
وتقني مع مساعدتها على تسويق منتجاتها.
 −إعطاء نفس جديد للرفع من وتيرة فتح األقسام املدمجة بالتعليم العمومي لضمان حق كل األطفال املعاقين في التربية
والتعليم ،ومن جودة البرامج التربوية والـتأهيلية والخدمات الشبه الطبية التي تتولى تقديمها ،مع فتح مسالك بالتعليم
اإلعدادي وبمؤسسات التكوين املنهي.
 −وضع مخطط وطني إلحداث املراكز االجتماعية والتربوية املتخصصة في مجال اإلعاقة الذهنية ،في إطار من الشراكة بين
الدولة والجماعات املحلية والجمعيات ،يعطي األولوية للمناطق التي تفتقر لهذا النوع من املراكز ،مع تكفل الدولة بنفقات
تربية والترويض الطبي لألطفال املعاقين شديدي اإلعاقة املنحدرين من أسرمعوزة.
 −تفعيل الرعاية االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ،مع دعم شبكة الخزانات الناطقة ،وإعادة تأهيل وتحديث برامج
تعليم و تكوين األشخاص املكفوفين وضعاف البصر.
 −إقرارإعفاءات ضريبية متعلقة بالتجهيزات الخاصة ،ومنها إعفاء السيارات املستوردة املعدة لألشخاص في وضعية إعاقة
من الرسوم الجمركية ،وتشجيع الصناعة الوطنية إلنتاج سيارات ووسائل للنقل تأخذ بعين االعتبار حاجيات الشخص في
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وضعية إعاقة.
 −إعفاء الجمعيات واملؤسسات التي تتولى تربية وتأهيل األطفال في وضعية إعاقة ،من واجبات أداء رسوم الضريبة السنوية
على الحافالت املستخدمة في النقل املدر�سي.
 −دعم برنامج التأهيل املجتمعي وتوسيعه ،مع دعم تخفيض تسعيرة األدوية املستعملة في عالجات بعض األمراض املزمنة
املرتبطة باإلعاقة الذهنية ،ودعم تخفيض أثمنة األجهزة التعويضية والبديلة.
 −تحديد إطار تعاقدي مرجعي لتطوير ودعم آليات الشراكة مع الجمعيات واملنظمات العاملة في مجال اإلعاقة ومأسستها،
مع تشجيع اإلبداعات الفنية واألنشطة الرياضية لألشخاص في وضعية إعاقة.
 −وضع خطة وطنية لتأهيل اإلعالم الوطني ،خاصة السمعي والبصري ،مع االستثمارفي التقنيات الحديثة للتواصل من أجل
تمكين األشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في املعلومات واملعرفة.
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األشخاص املسنون
عرفت املجتمعات الحديثة ،وإن بدرجات متفاوتة ،تحوالت مهمة في البنية السكانية أدت إلى إفرازإشكاالت حقيقية للفئات
االجتماعية املسنة التي ساهمت في بناء االقتصادات املحلية والتنمية املجتمعية .فنتيجة التغيرات الجوهرية التي عرفها
نظام األسرة ،بدأت تحتل مسألة رعاية األشخاص املسنين مكانا رئيسيا في سياسات الدول وفي بلورة املخططات الضرورية
لتحسين وضعية كبار السن من خالل اعتماد مقاربات عادلة ومنصفة .وإذا كانت البلدان املتقدمة قد أنجزت تطورا جليا
في ضمان حقوق األشخاص املسنين وحققت تراكما إيجابيا على مستوى التشريعات واملمارسات الناجعة ،فإن املغرب لم
يستطع ،إلى حدود اليوم ،تشكيل وعي حقيقي بما يعيشه األشخاص املسنون وما يعانونه من إقصاء في الحياة السياسية
واملجتمعية وتهميش ملا راكموه من تجربة وخبرة مهنية .ولألسف ،ال تمتلك الحكومة أي تصور واضح في التعامل مع هذه
الفئة االجتماعية ومشاكلها املتعددة ،ولم تتوفق في وضع سياسة متكاملة ناجعة مراعية للمسنين ومستجيبة النتظاراتهم
وضامنة لكرامتهم.
ولذلك ،يقترح حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية سياسة حقيقية ملعالجة قضايا األشخاص املسنين عبراتخاذ جملة
من اإلجراءات القوية في املجال التشريعي واملؤسساتي واالجتماعي بغية محاربة كل أشكال اإلهمال والتهميش .ويقترح الحزب
أيضا تدابير غير مسبوقة تتمثل في توفير وتأهيل الفضاءات واملرافق الضرورية وتعزيز رعايتهم بواسطة مشاريع طموحة
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ومبادرات جديدة تمكن املجتمع من استشارتهم الدائمة واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
• واقع عنوانه التنكرللمسنين:

 −حسب تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،يمثل األشخاص املسنون في املغرب حوالي  10 /1من مجموع
الساكنة ،وال يستفيدون من حقوقهم استفادة كاملة.
 −يعاني أغلب األشخاص املسنين من الهشاشة (تدني املستوى التعليمي إذ أن أكثرمن  7أشخاص من ضمن  10يعانون من
األمية ،معظمهم لهم دخل جد محدود ،أكثر من نصفهم يعاني على األقل من مرض مزمن واحد ويتعذر عليهم الولوج إلى
العالج.)... ،
 −ال يستفيد من التغطية االجتماعية والصحية إال شخص واحد من بين  5أشخاص مسنين.
• انعدام التدابيرالناجعة وقلة االعتمادات:
 −انعدام سياسة وطنية موجهة لرعاية األشخاص املسنين تستجيب النتظاراتهم املختلفة وتحفزهم على مواصلة العطاء
وإطالق مبادرات ومشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية.
 −غياب مخططات وبرامج عمل جهوية مالئمة وناجعة ملصاحبة األشخاص املسنين في مختلف املناطق والجهات ،وبالتالي
تحقيق العدالة املجالية ووضع وتنفيذ عمليات للقرب.
 −ضعف اإلطار التشريعي واملؤسساتي القادر على النهوض بأوضاع األشخاص املسنين وضمان حقوقهم وكرامتهم ،وخاصة
تيسيرولوجهم إلى الخدمات الصحية واالجتماعية واإلدارية املناسبة.
 −ضعف االعتمادات املالية املرصودة للنهوض بأوضاع األشخاص املسنين ،وانعدام مخطط لعقلنة املوارد املالية املدرجة
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ضمن امليزانيات القطاعية املتعلقة بذلك.
 −ضعف االستثمارات في مجال املؤسسات واملرافق والتجهيزات الخاصة بكبار السن مما ينعكس سلبا على رعايتهم
االجتماعية وجودة الخدمات املقدمة إليهم.
 −غياب البرامج واألنشطة التأطيرية الوطنية والدولية (الترفيهية ،السياحية ،الرياضية )... ،املوجهة لألشخاص املسنين،
واملحددة وفق شروط تفضيلية تحفزهذه الفئة على االستفادة منها.
 −غياب برامج للتكفل الصحي بموارد بشرية مؤهلة واعتمادات مالية كافية ،خاصة بالنسبة لألمراض الصحية والنفسية
املتفشية في أوساط األشخاص املسنين (أمراض القلب والشرايين ،الضغط الدموي ،السكري ،هشاشة العظام ،أمراض
الجهازالعصبي والدماغ ،العزلة ،اإلرهاق.)... ،
 −انعدام برامج ملواكبة األشخاص املسنين اجتماعيا وصحيا عبر تنظيم عمليات مباشرة للمساعدة وتقديم الخدمات
الطبية واملراقبة املستمرة يؤطرها أطباء ومتخصصون اجتماعيون.
 −غياب االهتمام بالتدابيرالخاصة بخلق املناخ املالئم لعيش األشخاص املسنين عبرإعطاء األولوية ملحاربة الهشاشة والفقر
في أوساطهم والتحسين التدريجي ملعاشاتهم.
 −انعدام املخطط الوطني أو الجهوي املخصص لدعم وتشجيع إنجازمشاريع البحث العلمي في املؤسسات الجامعية واملراكز
العلمية ،وذلك من أجل الفهم الصحيح لقضايا ووضعية األشخاص املسنين واقتراح الحلول البديلة.
• اعترافا بما قدموه :مقاربة تشاركية جهوية ومنصفة:
 −وضع استراتيجية وطنية ذات بعد جهوي باعتماد مقاربة تشاركية موسعة تضمن مساهمة الفاعلين والخبراء املعنيين
ومكونات املجتمع املدني في إرساء ثقافة جديدة تعزز حقوق األشخاص املسنين وآليات رعايتهم وحمايتهم.
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 −تقوية البعد الجهوي في رعاية األشخاص املسنين عبر وضع إطار تعاقدي محدد األهداف تشترك فيه الدولة والجهات
لبلورة وإنجازبرامج عمل محلية تراعي خصوصيات الفئات املستهدفة.
 −مراجعة اإلطار التشريعي واملؤسساتي املتمحور حول النهوض بأوضاع األشخاص املسنين من أجل تأهيل السياسة
العمومية املتعلقة بهم وتحسين الشروط االجتماعية لعيشهم.
 −وضع مخطط وطني إلحداث وتنشيط فضاءات متعددة االختصاصات بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والجماعات
املحلية واملنظمات املهنية والجمعيات املهتمة ،وذلك لتقديم خدمات متنوعة لألشخاص املسنين.
 −اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوسيع دائرة االستفادة من الضمان االجتماعي والتغطية الصحية لتشمل األشخاص املسنين
والعمل على تعميم التقاعد تدريجيا.
 −إحداث آليات لتمويل صندوق وطني مخصص لفائدة األشخاص املسنين الذين ال يتوفرون على معاش للتقاعد وال
يتوفرون على دخل قاروغيرمعتمدين على املساعدة العائلية.
 −تأهيل املؤسسات املخصصة لألشخاص املسنين املعوزين عبروضع مخطط وطني إلصالح فضاءات اإليواء (تجديد املرافق،
توفيرالتجهيزات الالزمة ،الرفع من كفاءات ومؤهالت املوارد البشرية.)... ،
 −اتخاذ التدابيرالالزمة لدعم البرامج التكوينية الكفيلة بتطويرالرعاية الصحية لألشخاص املسنين (إدماج طب الشيخوخة
في برامج التكوين بكليات الطب ،إحداث أقسام لطب الشيخوخة باملستشفيات.)... ،
 −وضع برامج للتكوين والتكوين املستمر لفائدة األطر املتخصصة في رعاية وحماية األشخاص املسنين لتطوير مهاراتهم
وتحيين معارفهم ومواكبة املستجدات العلمية والتواصلية في مجال تدخلهم.
 −وضع صيغ تعاقدية مع الجمعيات املهتمة بوضعية األشخاص املسنين لدعم وتشجيع املشاريع واملبادرات الهادفة إلى
التواصل مع هذه الفئة االجتماعية وتأطيرها.
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 −وضع برنامج وطني بشراكة مع جمعيات األشخاص املسنين ،لالستفادة من تجربة وخبرة األشخاص املسنين الراغبين
في التطوع لفترات زمنية محددة في برامج وطنية في مجاالت الخدمة االجتماعية واإلنسانية (محو األمية ،العمل في املراكز
االجتماعية )...بمقابل تحفيزمعنوي ،يمكنهم من االستمرارفي املشاركة.
 −اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنتاج وبث برامج إعالمية (خاصة في املجال التلفزي واإلذاعي) ،وذلك من أجل نشروتعميم ثقافة
الرعاية االجتماعية والصحية املوجهة لألشخاص املسنين.
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الرياضة
تشكل الرياضة مجاال حيويا لتكريس الصحة العمومية ودعم االستثماراالقتصادي والتجاري وتحقيق االستقراروالتماسك
االجتماعي ونشرثقافة منفتحة أساسها القيم اإلنسانية للعمل الجماعي والتسامح والتعايش .وقد أصبحت محور السياسات
العمومية التي تستهدف ترسيخ التنمية االقتصادية والبشرية والتعبئة الشاملة للطاقات املجتمعية ،وخاصة تعبئة الشباب
ملواجهة ظواهر اإلرهاب والعنف والتطرف .وإذا كان املجال الريا�سي يقت�سي ،في الوقت الحاضر ،اعتماد مناهج معاصرة
للتدبير العقالني ونماذج للحكامة الرياضية ،فإن الرياضات في املغرب تعاني من خلل عميق في منظوماتها وسوء تسيير
مؤسساتها ومرافقها وتعثرالعديد من برامجها ومشاريعها .ويعاني املشهد الريا�سي من انعدام سياسة عمومية متكاملة حيث
يسود التدبيراالرتجالي وتهيمن املعالجة املتسرعة للمشاكل اليومية واللجوء إلى الحلول الظرفية ذات اآلثاراملحدودة.
واعتبارا لذلك ،يعتمد االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية منظورا منسجما ومتكامال يجعل من مخطط الرياضة االستراتيجي
امتدادا حقيقيا للسياسات العمومية املتمحورة حول تعزيز االستثمارات االقتصادية وتقوية التنمية البشرية والتعبئة
الجماعية ملختلف الطاقات املجتمعية .ومن ثمة ،يقترح الحزب سياسة رياضية وطنية ذات بعد جهوي قوي تمكن من
تفعيل مقتضيات الدستور وترسيخ منظومة رياضية موحدة وعادلة وتكريس مبادئ الحكامة والتدبيرالعصري املتقدم.
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• مؤشرات دون الطموح:

 −ما زالت نسبة املمارسين للرياضات في املغرب داخل األندية الرياضية املعترف بها من طرف الجامعات ،والحاصلين على
رخص املمارسة الرياضية في مختلف األصناف ،ضعيفة جدا مقارنة مع الدول املتقدمة إذ ال يتجاوز عددهم  300ألف
ممارس.
 −ضعف امليزانيات املرصودة في إطار امليزانية العامة للقطاع الريا�سي مما ينعكس سلبا على وتيرة تشييد املراكز الرياضية
للقرب (تمت برمجة  100مركزبرسم سنة  )2015وإعادة تأهيل القاعات ومراكزالتكوين.
 −لم يصل بعد عدد القاعات الرياضية في املغرب إلى عتبة  200قاعة على الصعيد الوطني ،ولم يصل عدد حلبات ألعاب
القوى عتبة  50حلبة على الصعيد الوطني ،أضف إلى ذلك الخصاص املهول في أعداد مالعب القرب واملسابح الرياضية
واملرافق املختلفة.
• األفق االستراتيجي الغائب:
 −غياب األفق االستراتيجي في التخطيط الريا�سي وهيمنة السياسة االرتجالية التي تستنزف موارد مالية مهمة دون تحقيق
نتائج في مستوى انتظارات املواطنات واملواطنين.
 −انعدام سياسة عمومية ناجعة في املجال الريا�سي تتمكن من االستجابة للمقتضيات الدستورية وتكريس الشروط
االحترافية الكفيلة برفع التحديات املطروحة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
 −ضعف األداء الحكومي في تفعيل املقتضيات الدستورية املرتبطة بالشأن الريا�سي ،خاصة البطء والتعثر في إحداث
املجلس األعلى للشباب والعمل الجمعوي الذي أوكلت إليه اختصاصات متعددة من بينها االختصاص الريا�سي.
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 −انعدام العدالة املجالية نظرا للتفاوتات املسجلة بين الجهات واملناطق في ما يتعلق باملرافق والتجهيزات الرياضية أو في ما
يرتبط باملشاريع واالستثمارات الرياضية.
 −سوء التدبير في العديد من القطاعات الرياضية ،وغياب شروط الديمقراطية والشفافية على مستوى الهياكل املكلفة
بالتسييراإلداري واملالي.
 −فشل الحكومة في وضع وتفعيل التدابير الناجعة ملحاربة تف�سي ظاهرة العنف في املالعب والتحسيس بخطورة الشغب
الريا�سي الذي يتسبب في خسارات بشرية ومادية هامة.
 −تزايد حاالت التعاطي مع املنشطات في أوساط بعض الرياضيين مما يضر بسمعة الرياضة الوطنية ويؤثر على مردودية
األبطال املغاربة في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية.
 −انعدام املخططات االستراتيجية في مجال التكوين الريا�سي لتعبئة املوارد البشرية الالزمة وتحسين الكفاءات الوطنية في
مختلف األنواع الرياضية وبمختلف الجهات.
 −غياب البعد الحقوقي في التعامل مع الشأن الريا�سي إذ تنعدم املبادرات الحقيقية لترسيخ الحق في التربية البدنية للجميع
وتحقيق العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص أمام جميع املواطنات واملواطنين.
 −انعدام اآلليات الضرورية لتحقيق تنمية رياضية فعلية تشكل جزء ال يتجزأ من التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتكون
رافدا من روافد التنمية البشرية املستدامة.
• من أجل سياسة مندمجة متعددة األبعاد:
 −بلورة استراتيجية وطنية مندمجة تأخذ بعين االعتبار مختلف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمنظومة
الرياضية ،مع اعتماد مقاربة تشاركية موسعة تضمن مساهمة مختلف الفاعلين الحكوميين والشركاء االقتصاديين
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واالجتماعيين ومكونات املجتمع املدني والخبراء الرياضيين.
 −إقرارمبادئ الحكامة في التدبيرالريا�سي ،وخاصة على مستوى عقلنة التسييراملالي من خالل اعتماد آليات مضبوطة تحدد
التوزيع العادل للموارد املالية على مختلف األنواع الرياضية حسب األهداف املقررة.
 −مراجعة اإلطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الرياضية من أجل تحيين وتوحيد األنظمة القانونية وتقوية وظائف
املؤسسات الرياضية (اإلدارات الحكومية ،الجامعات ،األندية ،معاهد التكوين.)... ،
 −املراجعة الشاملة ملكونات املنظومة الرياضية من خالل إنجازتقييم موضوعي للواقع الريا�سي :مؤسساتيا وتنظيميا وتقنيا،
وذلك من أجل العمل على مالءمة التأطيرالريا�سي والرفع من مستوى الكفاءات وتأهيل املوارد البشرية واملالية.
 −اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع خريطة رياضية متوازنة وترسيخ العدالة املجالية في إنشاء املرافق والتجهيزات الرياضية
وإنجازاملشاريع والبرامج الرياضية عمال بمبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.
 −تقوية البعد الجهوي من خالل بلورة مخططات جهوية خاصة منبثقة من التصور االستراتيجي الوطني واستنادا إلى وضع
تعاقدات مع الجهات تستهدف تحقيق تنمية رياضية محلية قوية.
 −بلورة تصور جديد وشامل من أجل تحديث التدبير الريا�سي وتكريس الحكامة واملمارسة الديمقراطية ،وإعادة النظر في
أدوارومسؤوليات الهيئات املعنية بالرياضة الوطنية .
 −وضع مخطط وطني لتعبئة جميع الفاعلين الرياضيين من أجل ضمان انخراطهم الجماعي والتلقائي في دعم النهوض
باألوضاع الرياضية الوطنية في مختلف املناطق والجهات.
 −اتخاذ إجراءات تحفيزية من أجل مضاعفة أعداد املهتمين بالشأن الريا�سي واملمارسة الرياضية (املمارسين الرياضيين،
الرياضيين املرخصين لدى الجامعات ،وحدات التجهيزات الرياضية ،عدد املؤطرين املؤهلين.)... ،
 −إحداث مرصد وطني لتتبع وتقييم املخططات الرياضية في مختلف األصناف (وطنيا ودوليا) وعلى صعيد متخلف املناطق
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والجهات لتمكين الفاعلين الرياضيين من دراسات علمية وتقنية تساعد على اتخاذ الحلول املالئمة.
 −االستثمار في التقنيات الجديدة للمعلومات والتواصل من أجل عصرنة طرق التسيير اإلداري وتعزيز التواصل الرقمي بين
األجهزة الحكومية والجامعات والعصب واألندية ومكونات املجتمع املدني.
 −وضع مخطط وطني وجهوي حول التكوينات الرياضية يعيد النظر في برامج ومناهج التكوين الريا�سي ويستند إلى املعايير
الدولية والطرق البيداغوجية العصرية والتقنيات الحديثة.
 −اعتماد آليات ناجعة لتعبئة املوارد املالية وعقلنة استثمارها ،وذلك من أجل تنويع مصادر التمويل العمومي واستقطاب
تمويالت خاصة وتقوية دعم الرياضات االحترافية وإنجازاملشاريع الجهوية واملحلية.
 −إقرارآليات تنسيقية من أجل ضمان االلتقائية بين مشاريع التنمية الرياضية والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
مع إعطاء األولوية لتيسيرالولوج للخدمات الرياضية ودعم الرياضات املدرسية ومشاريع القرب ومبادرات الشباب.
 −اتخاذ التدابير الالزمة لتخليق الحياة الرياضية وتأهيل التدبير الريا�سي عبر بلورة ميثاق ريا�سي وطني ملحاربة الفساد
وترسيخ مبادئ الديمقراطية والشفافية واملسؤولية.
 −صياغة وتفعيل تعاقدات جديدة مع فعاليات املجتمع املدني وفق دفاتر تحمالت واضحة جمعيات ومؤسسات املجتمع
املدني بالتحرر واالستقاللية.
 −االستثمار في التجهيزات واآلليات التقنية املخصصة للمراقبة في احترام تام للقواعد واملعايير الرياضية الدولية ،وذلك من
أجل تعزيزاألمن في الفضاءات الرياضية.
 −وضع خطة وطنية شاملة للتنقيب عن املواهب الرياضية في مختلف األصناف وبالنسبة ملختلف الفئات العمرية ،وذلك
عبرتقوية عمليات تتبع الكفاءات وتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة.
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األمن املجتمعي
يشكل األمن املجتمعي ،في السياق الحاضر ،هاجسا أساسيا لدى حكومات مختلف الدول وانشغاال حقيقيا للمواطنات
واملواطنين نتيجة تزايد ظواهر العنف واإلرهاب وارتفاع أشكال االنحراف والجريمة .ولذلك ،يعتبر األمن شرطا جوهريا
لضمان استقرار املجتمع وتوفير شروط سالمته وسالمة مواطنيه ضمن أجواء من الطمأنينة واالرتياح وبعيدا عن أي تهديد
أو خطر .وعلى غرار بلدان املعمور ،يبدل املغرب جهودا مهمة في املجال األمني وفي تقوية املؤسسات واألجهزة األمنية ،بل إنه
أصبح نموذجا يحتذى به ،خاصة في املنطقة املتوسطية ،في ما يتعلق بمحاربة الخطر اإلرهابي وإحباط عمليات التطرف
الديني ،أو في ما يرتبط بمحاربة الهجرة غير النظامية أو تهريب املخدرات .وعلى الرغم من االستراتيجية الوطنية التي يتبناها
في مواجهة كافة الظواهر اإلجرامية والحد من انتشارها ،ما زال املغرب في حاجة ماسة إلى تطوير منظومته األمنية لتساير
التقنيات الحديثة للتخطيط األمني واآلليات املعاصرة للتدخل الناجع ،وذلك عبر االطالع على التجارب الدولية الناجحة
واالستفادة من املستجدات العاملية.
وبناء عليه ،يعتبرحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية أن املنظومة األمنية يجب أن تظل محط تجديد وتطويرمن أجل
التمكن من تطويق األشكال املتغيرة للجريمة واألفعال املنحرفة .ويقترح سن سياسة شمولية مندمجة في محاربة االنحراف
والجريمة ال تركز على التدخل األمني املباشر فقط ،لكنها تأخذ بعدا استباقيا يتمثل في االستثمار في املجاالت التربوية
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واالقتصادية واملجتمعية املختلفة .وتهدف هذه السياسة إلى تعزيزالحكامة األمنية وتقوية املوارد البشرية واملالية واالستثمار
في التكنولوجيات الحديثة بغية الردع الصارم والزجري لألفعال اإلجرامية طبقا للقانون وفي احترام تام للحقوق والحريات.
• أرقام وتحديات:
 −تراجع املغرب في مؤشرالسالم العالمي لسنة  ،2015الذي تصدره مؤسسة االقتصاد والسالم ،إذ حل في الرتبة  86من بين
 162دولة شملها التقرير ،ليفقد بذلك  24مركزا ،مقارنة بتصنيف سنة  2014الذي حل فيه في املركز 62عامليا ،علما أنه حل
في سنة  2013في املرتبة .57
 −يقدر مؤشر السالم العالمي التكلفة االقتصادية واالجتماعية الحتواء العنف والحد من انعدام األمن في املغرب بما يفوق
 12ملياردوالر ،أي حوالي  100ملياردرهم سنويا ،وهو ما يعادل تقريبا  % 5من الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة.
 −سجلت سنة  ،2014حسب التقرير الصادر عن البنك اإلفريقي للتنمية ،أن نسبة الفقراء بالعالم القروي باملغرب تفوق
 %14في حين تبلغ  % 4,8في الوسط الحضري ،وأن نسبة الشباب الفقراء الذين تقل أعمارهم عن  24سنة تفوق .% 20
• إكراهات متعددة وتدابيرغيرمنسقة:
 −غياب سياسة حكومية متكاملة مما أدى إلى تحقيق عمل أمني ال تواكبه اإلجراءات الناجعة والحقيقية على األصعدة
االقتصادية واالجتماعية والتربوية والثقافية.
 −معاناة الوسطين القروي والحضري من مظاهر الفقر والهشاشة واإلقصاء خاصة بين أوساط الشباب مما يدفعهم إلى
االنحراف وارتكاب األعمال اإلجرامية.
 −انتشار ظواهر التهريب واملخدرات املؤدية إلى إفراز سلوكات منحرفة وعنيفة ،مع ما تشكله من تأثير سلبي في التماسك
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االجتماعي واالقتصاد الوطني وتهديد حقيقي الستقراراملجتمع.
 −ضعف االستثمارفي التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية الجديدة التي تساهم في الرصد الدقيق لألفعال االنحرافية
وتغطية مختلف البؤر والنقط السوداء.
 −تنامي خطراإلرهاب ،على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،نتيجة التطرف الديني وتشكيل جماعات متعصبة وخاليا إجرامية
تحت تنظيمات تتجاوز الحدود الجغرافية للبلد الواحد.
 −انتشارظواهراالتجارفي األسلحة وتبييض األموال ،خاصة في الجواراإلفريقي ،مع ما يمثله ذلك من دعم لشبكات التهريب
وترويج املخدرات ودعم العصابات باملال والعتاد.
 −ضعف اإلجراءات الحكومية املتخذة للحد من تدفق املهاجرين غيرالشرعيين وتأمين الحدود البرية والبحرية نظرا ملا تخلقه
من مشاكل اجتماعية بتداعيات خطيرة.
 −غياب التدابيرالحازمة للحد من ارتفاع وتيرة الجرائم العابرة للدول والقارات إذ أصبحت األنشطة غيرالقانونية للجماعات
اإلرهابية وعصابات الجريمة العابرة للحدود تهدد بشكل كبيراالقتصاديات الوطنية واألمن املحلي.
 −ضعف اإلجراءات املتخذة من أجل التعبئة القوية للموارد املالية من أجل توفيراإلمكانات املادية والوسائل اللوجستيكية
والتجهيزات الضرورية الكفيلة بمحاربة الجريمة.
• نحو استراتيجة أمنية شاملة ومندمجة :
 −اعتماد استراتيجية أمنية مندمجة تأخذ بعين االعتبار مختلف األبعاد التربوية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في
توفيرشروط السالمة ومحاربة كل أشكال العنف واالنحراف.
 −اعتماد مخططات جهوية بالتنسيق بين األجهزة األمنية والجهات والسلطات املحلية ومكونات املجتمع املدني من أجل
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محاربة العنف والجريمة وتأطيراملواطنات واملواطنين.
 −التعبئة القوية للموارد املادية والرفع من االعتمادات املالية املخصصة للمنظومة واألجهزة األمنية من أجل تمكينها من
اإلمكانات والوسائل الالزمة ملحاربة العنف والجرائم.
 −اتخاذ التدابيرالالزمة إلحداث الشرطة املحلية ملساعدة األجهزة األمنية في رصد وتوقيف املنحرفين.
 −تقوية الخدمات األمنية باألماكن الحضرية الحيوية (األماكن العمومية ،الساحات ،الشوارع ،الحدائق) باعتماد التهيئات
والتجهيزات املالئمة وخاصة توفيرأو تحسين اإلنارة العمومية.
 −املعالجة املنتظمة «للنقط السوداء» في مجال األمن من أجل حماية املواطنين وخاصة األكثر عرضة للخطر ،أي األطفال
والشيوخ والنساء ،وذلك بالتنسيق مع مصالح األمن والتجاروممثلي الجمعيات املحلية.
 −تنظيم حمالت تحسيسية وعمليات وقائية ملحاربة املخدرات والعنف والنزوع نحو اإلجرام ،خاصة في صفوف الشباب
واملراهقين عبر التأطير وتوزيع املنشورات التوعوية بمحيط املؤسسات التعليمية وداخل دور الشباب ومراكز التنشيط
والتكوين.
 −دعم مشاريع الوقاية وتنمية حس املواطنة املتعلق بحماية املواطنين من أجل توفير األمن وتقوية التماسك االجتماعي،
وذلك عبرمواكبة مكونات املجتمع املدني في إنجازاملشاريع التوعوية املوجهة لذلك.
 −مضاعفة االستثمار في التكنولوجيات الحديثة من خالل تغطية املدن الكبرى بكاميرات وأجهزة املراقبة ،مع تعميم
استعمالها على املؤسسات العامة والخاصة.
 −تعزيز قدرات الفاعلين في املجال األمني مع الرفع من اإلمكانات البشرية والتقنية الضرورية لتوفير السالمة بالوسطين
الحضري والقروي.
 −تكثيف عالقات التعاون والشراكة بين القطاع العمومي والخواص ،وتحفيزاملؤسسات واملقاوالت على اعتماد
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وتطويرمنظومات أمنية متجانسة ومتالئمة مع النظم األمنية املعمول بها رسميا.
 −تقوية االستثمارفي املجال املعلومياتي والحرص على اليقظة التكنولوجية من أجل تعزيزاألمن ورفع كافة التحديات األمنية
من أجل وقف الجريمة املنظمة ومختلف أشكال العنف.
 −اعتماد مخططات منسقة ومتكاملة لتوفير شروط األمن على مستوى نقط العبور املختلفة :املوانئ ،املطارات ،املعابر
الحدودية ،مع عصرنة اآلليات ملعتمدة لتنفيذها.
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البيئة
أصبحت حماية البيئة مطلبا مجتمعيا ملحا إذ يواجه النظام الطبيعي مجموعة من التهديدات الخطيرة نتيجة التغيرات
املناخية وتنامي االختالل في التوازنات الطبيعية وارتفاع مظاهر التلوث واألضرار البيئية .وقد تعززت مجهودات الدول من
أجل حماية املوارد الطبيعية ورعاية األنظمة البيئية في إطارتوجهات التنمية املستدامة التي تهدف إلى إقامة نوع من التوازن
بين تداعيات التطورات االقتصادية واالجتماعية املتسارعة من جهة ،ومستلزمات املنظومات البيئية والعيش السليم
للمواطنات واملواطنين من جهة أخرى .ولم يستطع املغرب ،رغم إعالن مسايرته ملقررات املنتظم الدولي ،االنخراط الفعلي
في هذه املجهودات الدولية عبرالقيام باإلصالحات الحقيقية الهادفة إلى التأهيل البيئي وتقوية آليات الحماية البيئية والرفع
من مستوى التدبيراملستدام للموارد الطبيعية.
من هذا املنطلق ،يقترح االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،بوصفه فاعال تاريخيا صديقا للبيئة ومصالحها ،سياسة جديدة
بإصالحات جوهرية تتأسس على املراجعة الشاملة لألطرالتشريعية واملؤسساتية والتنظيمية وفق مقاربة موحدة وتشاركية
تمكن املغرب من ربح الرهانات االقتصادية واالجتماعية ،وفي نفس الوقت ،رفع التحديات البيئية والتنموية .إنها سياسة
بيئية مندمجة بإجراءات متعددة األبعاد تهم تفعيل مجموعة من التدابيرالكفيلة بتحسين إدارة املوارد وتقوية النظام البيئي
واملحافظة على املكون الطبيعي في إطارمن التنوع والتوازن.
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• تداعيات بيئية سلبية:

ً
 −خالل سنة  ،2016احتل املغرب املركز  64عامليا في مؤشر األداء البيئي الذي يصدره املنتدى االقتصادي العالمي على
مستوى  180دولة حول العالم (الرتبة  42في مؤشر التنوع البيولوجي ،الرتبة  46في مؤشر نظافة الهواء،الرتبة  119في مؤشر
جودة املياه ،الرتبة  104في مؤشراآلثارالصحية).
 −التراجع املستمر في مؤشر حصة كل فرد من املاء حيث انتقلت هذه الحصة من  1 .500متر مكعب سنويا للفرد في بداية
الستينيات إلى أقل من 7 30مترا مكعبا سنويا للفرد خالل سنة  ،2012مع تضرر نصف اإلمكانيات املائية الجوفية واملوارد
املائية الصحية بسبب التلوث حسب التحليالت التي أجريت خالل .2012 – 2011
 −االرتفاع السريع لالنبعاثات امللوثة للهواء على مدى الخمسة عشرسنة األخيرة ،مما انكس سلبا على صحة السكان وجودة
عيشهم فياملناطق الحضرية الكثيفة واملناطق الصناعية ،وتقدركلفة تدهور الهواء بحوالي  3,6ملياردرهم سنويا ،أي حوالي
 % 1,03من الناتج الداخلي الخام.
• مجرد وعود ! ..
 −انعدام سياسة وطنية واضحة املعالم ذات إجراءات عملية ناجعة لتحسين إدارة املوارد واملحافظة على املجال البيئي
وتعزيزالتوازن بين مكونات املنظومة الطبيعية.
 −غياب مخطط ناجع لوضع التدابير واآلليات الضرورية ملواجهة اإلكراهات املتعددة املتعلقة بتدبير املوارد الطبيعية
ومتطلبات ترشيد استغاللها والحفاظ على التنوع الطبيعي.
 −عدم القدرة على مواجهة األضرار البيئية واملشاكل املرتبطة بها (اإلجهاد املائي ،التبعية الطاقية ،التلوث البيئي ،الهشاشة
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الطبيعية ،التغيرات املناخية ،التدهور البيئي.)... ،
 −التوجيه السيئ للنموذج االقتصادي املعتمد الذي لم يفلح في ترسيخ اقتصاد أخضر مندمج قادر على تعبئة الفاعلين
العموميين والخواص ومحفزللتنمية االقتصادية واالجتماعية.
 −ضعف التدابير الحكومية املوضوعة لفائدة االستثمارات الخضراء ودعم املبادرات املقاوالتية املستجيبة للمتطلبات
البيئية والهادفة إلى إنجازاملشاريع التنموية املستدامة.
 −الفشل في إقرار إجراءات ناجعة ملعالجة التلوث الصناعي ،خاصة املرتبط باملوارد املائية ملا يشكله من آثار وخيمة على
صحة املواطنات واملواطنين وتهديد جدي لحياة الكائنات الحية في األوساط الطبيعية املجاورة.
 −عدم القدرة على وقف التدهور الطبيعي ،وخاصة تدهور التربة حيثتمس التعرية املائية أكثرمن 1 0ماليين هكتارمع تركز
خاص فيجبال الريف وسفوحه.
 −العجز عن مواجهة تدهور التنوع البيولوجيالسيما فياألحواض الهشة (األنظمة البيئية الغابوية واملناطق الرطبة) بفعل
النمو الديمغرافي واالقتصاديوتطور التعميروتدهور البيئة الساحلية والتغيراملناخي.
 −غياب اآلليات التحفيزية املتعلقة بتشجيع إدماج البعد البيئي وتطويره في السياسات واالستراتيجيات القطاعية ،وخاصة
في مجاالت املوارد املائية ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة والطاقات املتجددة وغيرها.
 −عدم وفاء الحكومة بالتزامها القا�سي باتخاذ اإلجراءات الفعلية لوضع آلية لليقظة والوقاية ومعالجة آثارالكوارث الطبيعية
والتقلبات املناخية ،وخاصة الوقاية من الفيضانات بتنسيق مع جميع املتدخلين املعنيين.
• استراتيجية بيئية متكاملة لتنمية مستدامة:
 −بلورة استراتيجية وطنية جديدة ومندمجة للبيئة والتنمية املستدامة تستحضر كافة األبعاد االقتصادية واالجتماعية
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والثقافية ،مع تبني منهجية تشاركية حقيقية وموسعة تعبئ جميع املتدخلين والفاعلين (األطراف الحكومية ،الفاعلون
االقتصاديون واالجتماعيون ،مكونات املجتمع املدني.)... ،
 −وضع مخطط استعجالي منبثق من االستراتيجية الوطنية املندمجة يق�سي باتخاذ اإلجراءات والتدابيرذات األولوية لحماية
النظام البيئي واملحافظة على األنظمة الطبيعية.
 −مراجعة وتحيين اإلطارالقانوني واملؤسساتي املتعلق بحماية البيئة وتعزيزالتنمية املستدامة.
 −وضع مخطط استباقي يستهدف حماية املناطق الرطبة والحساسة واألنواع املهددة واملناطق الهشة املهددة بالفيضانات
والكوارث الطبيعية ومخططات املناطق الخضراء.
 −وضع إطارمرجعي لتحديد التوجيهات األساسية لحث املتدخلين املعنيين بضرورة األخذ بعيناالعتبارإجراءات املالءمة مع
التغيراملناخيفيكل سياسات إعداد التراب.
 −إقامة شراكات مع املؤسسات الجامعية واملراكزالعلمية في مختلف التخصصات ذات الصلة قصد تشجيع مشاريع البحث
العلميقصد املساهمة في حماية املوارد الطبيعية واملحافظة على األنظمة البيئية.
 −تشجيع االستثمارات املساهمة في حماية البيئة عبر إحداث شراكات متقدمة بين القطاعين العمومي والخاص على
الصعيدين الوطني والدولي من أجل دعم املشاريع االقتصادية والتنموية املساهمة فيتحقيق اقتصاد أخطرومندمج.
 −تعميم شبكات التطهيرومحطات معالجة املياه العادمة من خالل تعزيزالبرنامج الوطني للصرف الصحي ،مع وضع مخطط
وطني إلحداث وتأهيل املجاالت الخضراء وتحسين محيط الحياة في ضواحي املدن.
 −إنشاء مؤسسة وطنية لتدبيراملطارح توكل إليها مهمة دعم الجهات والجماعات املحلية في ميدان معالجة النفايات الصلبة،
مع تقوية مشاريع التطهيرالصلب وتدبيرالنفايات للقضاء على املطارح العشوائية .
 −معالجة إشكالية تلوث الهواء في املدن عبر الرفع من جودة املحروقات ،خاصة من طرف النقل الحضري وإطالق برنامج
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ملحاربة تلوث الهواء للتقليص من نسبة التلوث إلى النصف في املناطق الحضرية.
 −تكريس الدور األسا�سي للجمعيات في ميدان املحافظة على البيئة عبرتعزيزالقدرات والرفع من االعتمادات املالية املخصصة
حاليا من طرف الحكومة لدعم العمل الجمعوي.
 −تعزيز اآلليات التحفيزية املالية عبر تقوية اعتمادات صندوق معالجة التلوث الصناعي وتوسيع تدخالته لتشمل أنشطة
املحافظة على البيئة في انسجام مع اختصاصات الصندوق الوطني للبيئة وباقي املوارد املالية الناتجة عن املعاهدات الدولية.
 −اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتأهيل املوارد البشرية بغية تقوية كفاءات املوارد البشرية في الجماعات املحلية واملصالح
العمومية وفتح إمكانيات التكوين ملواكبة وإنجاح برامج املحافظة على البيئة.
 −تفعيل وتحسين اإلطارالقانوني ألشكال توجهات امليثاق الوطني للبيئة ومراعاة لضرورات التنمية املستدامة في اتجاه تفادي
املشاكل املترتبة عن التطهيرالسائل والصلب ،والتلوث املترتب عن كثافة األنشطة البشرية وحاجيات النجاعة الطاقية.
 −سن سياسة تحفيزية لتشجيع االستثمار في املشاريع املحافظة على البيئة من خالل إقرار إعفاءات ضريبية ،مع إرساء
جبايات ورسوم ضريبية على األنشطة املتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهالك املوارد الطبيعية.
 −اتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف من الضغط على املوارد الطبيعية والتحفيز على اعتماد صناعة إيكولوجية بواسطة
نقل التكنولوجيات النظيفة واالقتصاد في املوارد (املاء ،الكهرباء ،البترول .)...
 −وضع خطة وطنية إلرساء إجراءات مواكبة في مجال التربية والتكوين من أجل االرتقاء بالوعي بأهمية البيئة ونشر وتعزيز
الثقافة املتعلقة بالتنمية املستدامة.
 −اعتماد آليات تشجيع تطوير القطاعات االستراتيجية مثل الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية وتوفير املياه والتدبير
املستدام للنفايات الصلبة والسائلة وتربية األحياء املائية والسياحة اإليكولوجية.
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نحو مؤسسات دستورية قوية وقوانين عادلة وحقوق كاملة
مواقفنا ثابتة لتقوية البناء الديمقراطي وتدعيم املؤسسات الدستورية وفق املقاربة التشاركية املوسعة
ترسيخا لدولة الحق والقانون وضمانا لحقوق وحريات األفراد والجماعات .نؤمن باملدخل الدستوري
والقانوني لتطوير املمارسة الديمقراطية وإسناد التنمية االقتصادية واالجتماعية بما يعزز استقرار
املجتمع ومؤسسات الدولة ويوقف أشكال الفساد املختلفة ويرجع الثقة للمواطنات واملواطنين .منطلقنا
في ذلك االستجابة للتطلعات املجتمعية الراهنة املتعلقة بإصالح منظومة العدالة وإعمال قوانين عادلة
ومنصفة وإقرارقضاء مستقل ونزيه .واملنطلق أيضا اعتبارحقوق اإلنسان كال ال يتجزأ في خدمة املواطنات
واملواطنين وتعزيزحرياتهم وحقهم في العيش الكريم واملنصف.
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القضايا املؤسساتية
تستلزم املكتسبات الهامة واملتقدمة لدستور  2011من الفاعلين السياسيين العمل على تطبيق مقتضياته بشكل سليم
قصد تحصين املؤسسات الدستورية وجعلها دعامة أساسية لدولة الحق والقانون .وإذا كان الدستور قد وضع الخطوط
العامة املنظمة للمؤسسات الدستورية ،فإنه أحال بشأن تفاصيلها إلى قوانين تنظيمية نص على إلزامية صدورها كلها
خالل الوالية التشريعية التي تلي صدور األمر بتنفيذه .غير أن الحكومة استحوذت على الورش الدستوري من أجل فرض
قوانين تنظيمية ال تأخذ بعين االعتبارمقترحات فرق املعارضة ،ومن ضمنها مقترحات التعديالت الجادة التي تقدم بها الفريق
االشتراكي بمجل�سي البرملان .كما أن مناقشة مجموعة من القوانين التنظيمية واملصادقة عليها بمجل�سي البرملان ،تمت في
أوقات متفرقة لم تسعف في اعتماد تصور منسجم يربط بين هذه املؤسسات .وباإلضافة إلى ذلك ،وعوض التقدم بمدونة
للجماعات الترابية ،اختارت الحكومة اإلصدار املتفرق لثالثة قوانين تنظيمية حول التنظيم الترابي (الجهات ،العماالت
واألقاليم ،الجماعات واملقاطعات).
واعتبارا لذلك ،يعتبراالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية أن املؤسسات والهيئات الدستورية مواكبة للعمل الحكومي والبرملاني
ومؤسساته املنبثقة عن اإلرادة الشعبية ،وليست طرفا مباشرا في السياسات العمومية مما قد يؤدي إلى نوع من الغموض في
املشهد السيا�سي وعرقلة تطبيق مبادئ الحكامة ،وخاصة ربط املسؤولية باملحاسبة .وسيحرص الحزب على اعتماد تصور
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متماسك ومنسجم يعيد النظر في النصوص التنظيمية عبر تبني مقاربة تشاركية تحترم مجمل املقترحات واآلراء املعبر عنها
(عرائض ،ملتمسات تشريع ،مذكرات املجتمع املدني.)... ،
• تعامل متسرع مع مؤسسات استراتيجية :
 −ما زالت تحتاج القوانين التنظيمية املؤطرة ملختلف املؤسسات الدستورية الوطنية إلى املزيد من النقاش والتعديل
والتدقيق.
 −لم تمنح القوانين التنظيمية املؤطرة للجماعات الترابية للجهة مكانتها املتميزة في إطارالجهوية املتقدمة.
 −لم تعرض القوانين التنظيمية األخرى إال في أواخرالوالية التشريعية ،رغم أهميتها الحيوية بالنسبة للمجتمع املغربي.
• اختالالت بالجملة وتغييب لروح الدستور:
 −تهميش البرملان من خالل التحكم في حقه في مراقبة العمل الحكومي ،وإهمال مقترحات القوانين خاصة تلك التي تقدمها
املعارضة.
 −عدم املحافظة على التوازن في عالقة السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية.
 −احتكارمجال القوانين التنظيمية وجعله حكرا على الحكومة دون قبول أي مبادرة برملانية.
 −عدم التعامل مع املعارضة البرملانية وفق ما يفيده منطوق الفصل العاشرمن الدستور.
 −إهمال التقاريراملقدمة من قبل املؤسسات الدستورية وعدم متابعة توصياتها.
 −عدم منح الجهوية طابعها املتقدم ضمن الجماعات الترابية .
 −طرح القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية والقانون التنظيمي لإلضراب في وقت متأخر جدا من نهاية
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الوالية التشريعية.
 −عدم مالءمة القانون املنظم لهيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها مع الدستور ،وتمرير بعضها بشكل يجعله دون
مستوى املعاييرالدولية.
 −تمريرالقوانين األخرى املنظمة ملؤسسات وهيئات الحكامة في أواخرالوالية التشريعية.
 −إهمال قانون املجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية إلى أواخرالوالية التشريعية.
• نحو تفعيل ديمقراطي وتشاركي ملقتضيات الدستور:
 −إعادة النظر في املقتضيات املتضمنة في القانون التنظيمي ملجلس النواب ومجلس املستشارين ،خاصة من ذلك الجوانب
املرتبطة بالعمليات االنتخابية بغية تقوية ضمانات شفافيتها ونزاهتها.
 −إعادة تنظيم العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خالل إعادة النظر بصفة خاصة في األنظمة الداخلية
ملجل�سي البرملان قصد إحداث التوازن الالزم بينهما ،خاصة في مجال مراقبة العمل الحكومي.
 −تمكين مجل�سي البرملان من املوارد البشرية الالزمة ،خاصة منها املتخصصة في التعامل مع النصوص القانونية.
 −تعديل األسس التي يقوم عليها القانون التنظيمي لألحزاب السياسية بما يحقق بشكل وفي مضمون املادة السابعة من
الدستور ،ويسهم في عقلنة املشهد الحزبي.
 −منح القضاة املزيد من الضمانات الستقالليتهم بشكل أفضل عبر مراجعة القانون التنظيمي الجديد للمجلس األعلى
للسلطة التنظيمية والقانون التنظيمي للنظام األسا�سي للقضاة.
 −إحداث مرصد وطني ملتابعة تطبيق الدستور ولرصد العمل البرملاني بشراكة مع الجامعات ومراكز الدراسات واألبحاث
وجمعيات املجتمع املدني واملنظمات غيرالحكومية وذوي االختصاص.
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 −التفاعل اإليجابي مع ملتمسات التشريع التي سيتم تسلمها من املواطنات واملواطنين طبقا للفصل  14من الدستور.
 −توضيح مكانة املعارضة البرملانية بشكل يضمن لها حقوقها الكاملة وفق الفصل  10من الدستور.
 −منح املعارضة البرملانية حق طرح نصف األسئلة الشفوية في كل جلسات املساءلة.
 −جعل لجان تق�سي الحقائق آلية عادية ملتابعة سيراإلدارات العمومية والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية،
ومنح رئاستها لنائب من املعارضة.
 −تمكين ممثلي األمة من الوسائل واآلليات التي تنقصهم ملمارسة مهامهم على الوجه األكمل ،بما في ذلك تمكينهم من كل
التقارير والدراسات الوطنية ،والحق في املعلومة مباشرة لدى الجهات املعنية ،وأجهزة عمل تابعة لهم سواء باملجلس الذي
ينتمون إليه أو بدوائرهم االنتخابية.
 −تعميق النقاش حول «الهوية الجهوية» ،والتي ال يمكن أن تتحقق من خالل التقسيم الترابي الحالي أو املقترح من قبل
اللجنة االستشارية للجهوية ،والذي ليس إال إعادة تفكيك وتجميع للعماالت واألقاليم بشكل جامد.
 −اعتماد التدبيرالجهوي للتنمية من خالل جعل الخيارات التنموية للجهة هي األصل ،دون تدخل الدولة لفرض توجه محدد
بشكل مسبق ومركزي.
 −تسريع مسلسل الالتمركز بشكل يفتح عالقة مباشرة بين املصالح الخارجية ملختلف الوزارات واملجلس الجهوي ،وجعل
هذه املصالح في خدمة التنمية الجهوية.
 −إحداث تغيير جوهري في تصور دور اإلدارة الترابية من خالل تغيير طبيعة اختصاصات الوالي/العامل( ،وبالتالي كل ممثلي
اإلدارة الترابية بشكلها الحالي) بتحويل املصالح االقتصادية واالجتماعية التابعة لهم للمجلس الجهوي.
 −اعتماد مبدأ متقدم للميزانية الجهوية من خالل تجميع امليزانية العامة للدولة (بعد املصادقة عليها في البرملان) في شكل
ميزانية جهوية مع تمكين املسؤولين الجهويين من تمويل مخططاتهم التنموية بما تقتضيه الضرورة من إمكانية تحويل
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االعتمادات (دون تدخل من قبل الوزارات املعنية).
 −تحديد وظيفة الجهة استنادا إلى سياسة واضحة إلعداد التراب ،تعتمد على التصاميم الجهوية إلعداد التراب ،واملخططات
الجهوية إلعداد التراب ،واملخططات الجهوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ بل وإحداث املؤسسات املواكبة لهذه
الوثائق من قبيل املجالس الجهوية إلعداد التراب وتفعيلها.
 −اعتماد رؤية وطنية شاملة للجهات قائمة على التضامن في ما بينها وعلى االستغالل األمثل لكل ثروات البالد ملا فيه مصلحة
الجميع.
 −جعل اختصاصات الجهات هي القاعدة العامة ،وتدخل الدولة هو االستثناء ،ألن الدولة ينبغي أن تنحصرمهمتها في تحديد
الوظيفة الوطنية للجهة وفق ما تسمح بذلك املؤهالت الطبيعية واالقتصادية والبيئية والبشرية ،وترك املؤسسات الجهوية
وضع البرامج الالزمة لتحقيق األهداف املحددة بما ُيحقق التكامل ويخدم التضامن.
 −إعادة النظر في عالقة الدولة وممثليها باملجالس الجهوية بشكل ال يجعل من الطرف األول وصيا ومراقبا ومسؤوال عن
تطبيق القانون ،بل شريكا ومواكبا ومساعدا للثاني في إنجازمهامه.
 −وضع برنامج زمني لتدخالت صندوق التضامن بين الجهات حتى تتمكن الجهات الناقصة التجهيز والبنيات التحتية ،من
وضع برامجها استنادا على هذا البرنامج الوطني.
 −جعل عضوية املؤسسات والهيئات الدستورية وتشكلتها مركزة على الخبراء املتخصصين في املجاالت التي تشتغل عليها،
باعتبارهم القادرين على مد األجهزة السياسية املسؤولة بوجهة نظرهم العميقة و«املحايدة».
 −تقوية هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها (املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،مؤسسة الوسيط ،مجلس الجالية
املغربية بالخارج ،هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز) لتكون بمثابة صمام أمان ضد أي انزالق حكومي ،ولتكون لها
صالحيات شبه قضائية تشكل سندا للحكومة في ترسيخ دولة الحق والقانون وفضح االنتهاكات الحقوقية.
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 −ضمان استقاللية هيئات الحكامة الجيدة والتقنين (الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ،مجلس املنافسة ،الهيئة
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها) ،وهيئات النهوض بالتنمية البشرية واملستدامة والديمقراطية التشاركية
(املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،املجلس االستشاري لألسرة والطفولة ،املجلس االستشاري للشباب
والعمل الجمعوي) ،واملجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية ،وعدم جعلها سببا في عرقلة تنفيذ أية سياسة عمومية قد
ينتج عنها مسؤولية سياسية ؛
 −إصدارالقانون املنظم للمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية ،وفق مقاربة تشاركية مع املؤسسات القائمة ذات الصلة
بقضايا اللغة أو الثقافة ،وجمعيات املجتمع املدني املهتمة بهذا الشأن.
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دولة الحق والقانون
لقد كان لتضحيات ونضال عموم االتحاديات واالتحاديين ،إلى جانب كل القوى التقدمية والحداثية والحقوقية ،النصيب
الوافر في التطور املطرد لترسيخ دولة الحق والقانون ،وسيادة القانون .إال أن هذا التقدم اصطدم مع سياسة حكومية لم
تعمل إال على تعميم قمع ممارسة الحقوق والحريات ،الفردية والجماعية ،مع عدم القيام بما يلزم ملكافحة الفساد وحل
إشكالية تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة.
وانطالقا من هذا ،يسعى االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية إلى تحقيق دولة الحق والقانون التي تضمن لألفراد ممارسة
حقوقهم وحرياتهم األساسية من خالل إعادة النظربكيفية جذرية في الوسائل الردعية الضرورية الواجب إقرارها للحد من
جميع أشكال العنف التي تهدد استقرار البالد ،ومحاربة الفساد ،وإرجاع الثقة للمواطنات واملواطنين بتطبيق القانون في
مواجهة الدولة نفسها.
• انزالقات وتراجعات:
 −ممارسة حكومية بعيدة عن املبادئ الدستورية حول سيادة القانون ،عدم رجعية القوانين ،ربط املسؤولية باملحاسبة،
محاربة الشطط في استغالل مواقع النفوذ ،محاربة الفساد...
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 −سياسة حكومية متميزة بالتساهل مع مظاهر التكفير والتحريض على القتل ،وتبرير املواقف واملقترحات األصولية ،في نوع
من التحريض على الترهيب االجتماعي.
 −مظاهر العنف في الشارع العمومي ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وفسح املجال لتهييج الناس وحشدهم وجعلهم باسم
«األخالق» و»الهوية» يعقدون محاكمات في الشارع العام ويصدرون أحكاما ينفذونها في حق مواطنين ومواطنات ،وبالتالي
وجود توجه نحو خوصصة تطبيق القانون بناء على قناعات فردية ،أو بسبب ميوالت إيديولوجية.
• ممارسات منافية للقانون:
 −التساهل الحكومي مع ظاهرة خوصصة تطبيق القانون ،وتأثيرذلك على املسألة األمنية.
 −وجود الدولة في حالة عجزأو امتناع عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في حقها.
 −عدم استنباط الخالصات الالزمة من تقاريرالوكالة القضائية للمملكة.
 −عدم متابعة توصيات املجلس األعلى للحسابات واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
 −ممارسات غير قانونية في مجال تفويت الصحة العمومية في إطار تحرير الرأسمال الطبي من خالل الترخيص باقتناء
مصحات طبية قبل طرح الحكومة ملشروع القانون.
 −ممارسة حكومية تنافي الفصل  36من الدستور عند إبرام اتفاقية التأمين الفالحي التي دبرت في ظروف ومالبسات لم يتم
فتح أي تحقيق أو متابعة بشأن مسألة تضارب املصالح.
 −االلتفاف املصالحي على القانون املتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضرب ملبادئ املساواة وتكافؤ الفرص
وتجريم تنازع املصالح.
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• من أجل منظومة قانونية قائمة على الحكامة وتعزيزالحقوق :

 −اعتبار الحكامة األمنية أحد أهم مظاهر تدبير الدولة الحديثة ،وذلك بالتوزيع الصائب لألدوار واملسؤوليات بين مختلف
الفاعلين في املجال األمني ،والعمل على انفتاح املصالح األمنية على األطراف األخرى الشريكة وأساسا املجتمع املدني واإلعالم.
 −جعل الحق في األمن في مرتبة محورية باعتباره الخيط الناظم للتحديات املتعلقة باحترام الحريات والحقوق وبرج املراقبة
من أجل تصريف أو إدارة األزمات خصوصا مع تنامي وتيرة العنف والجريمة بكافة أشكالها.
 −التركيز على املكسب الدستوري القا�سي بإحداث املجلس األعلى لألمن باعتباره اإلطار املؤسساتي الذي تتوفر فيه شروط
التشاور وإيجاد استراتيجيات األمن على املستوى الداخلي الوطني والخارجي الدولي.
 −العمل على إصدار النص القانوني املؤطر للمجلس األعلى لألمن ،كهيئة للتشارور بشأن استراتيجيات األمن الداخلي
والخارجي ،وتدبيرحالة األزمات ،والسهرعلى مؤسسة ضوابط الحكامة األمنية.
 −العمل بكل حزم على محاربة الفساد بكل مظاهره ومستوياته وآلياته وخاصة فصل سلطة املال واالعمال والنفوذ عن
السياسة وفضاءاتها.
 −رفع إيقاع تفعيل السياسة الجنائية وتقوية اآلليات القانونية في محاربة الفساد املالي.
 −إخراج هيئة قضايا الدولة إلى حيز الوجود من خالل إصدار قانون منظم لها ،لوقاية مختلف مرافق الدولة من املخاطر
القانونية والتوفرعلى آليات مركزية في مجال محاربة الفساد وهدراملال العام .ويتعلق األمربمقترح القانون املتكامل ،والذي
قدمه الفريق االشتراكي بمجلس النواب ،واليزال يراوح مكانه منذ  18شتنبر 2011نظرا إلحجام الحكومة عن طرحه للمناقشة
واملصادقة ،رغم ما يمنحه إياها من آليات هامة للحكامة واملحاربة الفعالة الفساد.
 −وضع استراتيجية حقيقية ملحاربة الفساد بعيدة عن «االستراتيجية» التي وضعتها الحكومة في سنتها األخيرة ،والتي ال تعدو
أن تكون مجرد ورقة للتعبيرعلى النوايا دون إجراءات وتدابيرملموسة.
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إصالح العدالة
إن إصالح العدالة في منظورها الشمولي ،ينبغي أن يتم من خالل إصالح جميع مكونات هذه املنظومة املتشعبة والتي تتجسد
في ثالثة مرتكزات أساسية هي القوانين ،الجهاز املطبق لهذه القوانين الذي هو القضاء ،ثم املهن املرتبطة بالقضاء .ورغم
أهمية الحوارالوطني إلصالح منظومة العدالة الذي أشرفت عليه الحكومة ،فإنه قد تم إفراغه من مضامينه اإليجابية.
لذا ،يعتبر االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية أن ورش إصالح منظومة العدالة اليزال مفتوحاُ ،ويقدم بدائل تتجاوب
وانتظارات املواطنات واملواطنين بخصوص عدالة مستقلة ونزيهة ،وقوانين عادلة ُومنصفة.
• حوارغيرمكتمل:
 −الورش األسا�سي املتعلق بإصالح العدالة تم إفراغه من محتواه من طرف الحكومة الحالية.
 −انسحاب فعاليات أساسية من الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة ،نظرا لعدم استجابته لتطلعات الفئات املعنية
بهذا اإلصالح ولكون األمر لم يكن حوارا باملعنى الحقيقي للكلمة بقدر ما كان مجرد عروض تمت صياغتها من طرف وزارة
العدل لتجوب بها جهات اململكة عن طريق تنظيم ندوات لعرض تصورها حول اإلصالح.
 −مفهوم العدالة مرتبط بالقضاء ،لكن هذا ال ُيمكن أن يحجب عنا أن كلمة «عدالة» تتضمن عناصرمتداخلة أدت إلى بروز
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ما يطلق عليه اآلن «منظومة العدالة» على اعتبارالقضاء مكون أسا�سي لها ،لكنه جزء من مكونات أخرى ال تقل أهمية وإن
كانت السلطة القضائية وفقا لدستور  2011أحد أعمدتها.
• غياب اإلرادة الفعلية في إصالح العدالة:
 −التراجع الحاصل على مستوى التخلي عن نظام القضاء اإلداري املستقل ،وإدماجه ضمن القضاء العادي ،وبالتالي إرجاع
البالد إلى مرحلة وحدة القضاء.
 −التعديالت املحدودوة من حيث الجوهرفي املشروع الحكومي ملراجعة مدونة القانون الجنائي.
 −عدم تدعيم ضمانات املحاكمة العادلة في قانون املسطرة الجنائية.
 −إفراغ مدونة األسرة من أهدافها باعتماد استثناءات تسمح بالتحايل عليها.
 −عدم تقديم مراجعة شاملة للمسطرة املدنية.
 −تمريرنص ال يرقى لتطلعات النساء بخصوص حمايتهن من كل أشكال العنف.
 −عدم إيالء أهمية للقوانين املرتبطة باالستثمار.
 −ضرب مكتسبات العديد من الفئات االجتماعية عبر نصوص تشريعية وتنظيمية تهدر مبدأ الحقوق املكتسبة (نموذج
األساتذة املتدربين ،املحاسبين املعتمدين ،مهنيي البالستيك.)...
 −عدم مالءمة العديد من التشريعات املؤطرة ملؤسسات الحكامة أو إخراجها إلى حيزالوجود.
 −عدم الوصول إلى املعاييرالدولية بخصوص حماية النساء من العنف.
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• إجراءات ناجعة إلقرارقوانين عادلة ومنصفة:

 −ضمان الحق في محاكمة عادلة بواسطة قوانين عادية ،مرتكزة على نصوص تتما�سى وتنسجم مع التطورات التي عرفها
املجتمع ومع املواثيق الدولية املصادق عليها ومع دستور  ،2011تتم صياغتها بمراجعة شمولية لقوانين موضوعية ومسطرية
أصبحت ُمتجاوزة.
 −مراجعة قانون املسطرة الجنائية الذي ينظم شروط وضمانات املحاكمة العادلة ،مع إعادة النظرفي القانون الجنائي الذي
يحدد املؤثرات العامة للسياسة الجنائية التي ينبغي أن تنطلق من ثقافة حقوق اإلنسان واالقتناع بنجاعة العقوبات البديلة
وكذا التدابيرالوقائية من الجريمة.
 −إعادة النظرفي قانون الشغل ،ومدونة األسرة ونظام الكفالة ،باعتبارها قوانين ذات صلة وثيقة بالحياة الفردية واملجتمعية،
وكذا القوانين املرتبطة باالستثماركقانون التجارة وقانون املنافسة وقانون امللكية الفكرية والصناعية.
 −مراجعة قانون املسطرة املدنية والتنظيم القضائي.
 −املزيد من تدعيم دور القضاء في حماية الحقوق والحريات عن طريق تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على جميع
املتقاضين تجسيدا ملبدأ سيادة القانون ومبدأ املساواة أمام القانون.
 −جعل القضاء عادال وقويا لضمان السلم االجتماعي واالستقرار السيا�سي وكسب الثقة داخل أفراد املجتمع وبعث الثقة
خارج حدود الوطن ،لجدب االستثمارات األجنبية التي يعتبرالقضاء وجهازالعدالة برمته حافزا محوريا للتشجيع على إقامة
أي مشروع اقتصادي ينعكس إيجابا على التنمية االقتصادية.
 −عدم اختزال ضمان استقالل القضاء في رفع األجور وتحسين الوضعية املادية والتفتيش وترقية القضاة وعزلهم فقط،
وإنما أيضا بالتكوين والكفاءة واملستوى العلمي والتشبع بثقافة حقوق اإلنسان وتطبيق املواثيق الدولية كمصدرمن مصادر
التشريع.
191

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

 −ربط إصالح منظومة العدالة في ارتباط مع إصالح شامل لكل املهن قضائية وغيرالقضائية املرتبطة بجهازالقضاء ،وخاصة
من ذلك منح مكانة أفضل لدور هيئة الدفاع في كل املراحل واملساطرملؤازرة املواطنات واملوطنين ،وكتاب الضبط من خالل
إحداث املدرسة الوطنية لكتاب الضبط ،واملفوضين القضائين والخبراء بكافة تخصصاتهم.
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الحقوق والحريات
إن احترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،واحترام دور األحزاب السياسية واملنظمات النقابية ،وجمعيات املجتمع املدني
واملنظمات غير الحكومية ،أركان ضرورية ،ليس من أجل البناء الديمقراطي والتنموي فحسب ،ولكن أيضا للرقي باملغرب
إلى مرتبة تسمح له بالتفوق ،خاصة أمام خصوم وحدتنا الترابية ،والدفاع عن صحرائنا املغربية ،في ظرفية دقيقة تقع فيها
بالدنا تحت مجهرالفحص باستمرار.
واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،إيمانا منه بكون حقوق اإلنسان مجال شمولي ال يقبل أي تجزئة ،يحرص دائما على
ُ
الدفاع عن حق املواطنات واملواطنين في العيش في مجتمع كريم ال تمس فيه أية حقوق أوحريات لألفراد والجماعات والفئات
االجتماعية.
• تراجعات واضحة:
 −تنامي ظاهرة قمع ومنع املواطنات واملواطنين من االحتجاج في الساحات العمومية.
ُ
 −معالم واضحة لسياسة يمينية ،تعادي العمل النقابي ،ومبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية.
 −قوانين للحريات العامة تحتاج للمالءمة مع دستور  2011واملعاييرالدولية ،وخاصة من زاوية تبسيط مساطرممارستها.
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• مفارقات ال حد لها:

 −دستور حقوقي متطور ،وقوانين جامدة.
 −تضييق على العمل النقابي.
 −إفراغ الحواراالجتماعي من محتواه.
 −اقتطاعات أليام اإلضرابات بدون سند قانوني.
 −قمع املحتجين في الفضاءات العمومية.
 −تحويل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لإلعالميين من قانون الصحافة للقانون الجنائي.
 −استمرارظاهرة عدم تسليم ملفات تأسيس الجمعيات أو االمتناع عن تسليم وصل اإليداع.
 −عدم التفاعل اإليجابي مع توصيات ومذكرات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
 −عدم القيام بأي تدبيرلتطبيق مبدأي املساواة واملناصفة.
 −عدم تمتيع املغاربة القاطنين بالخارج من حقوقهم السياسية في مجال التصويت والترشيح انطالقا منن بلدان اإلقامة.
• تدابير ناجعة منسجمة مع روح الدستور:
 −احترام حقوق وحريات املواطنات واملواطنين كما هي متعارف عليها عامليا من جهة ،ووفق ما يكرسه دستور يوليوز  2011من
جهة أخرى ،كتوجه رئي�سي للحزب في عمله النضالي والسيا�سي في بعده التقدمي والحداثي إلقرار الديمقراطية الحقة لبناء
دولة القانون.
 −االلتزام بالعمل إلى جانب الحركة الحقوقية واملؤسسات الوطنية الوسيطة ،وفي مقدمتها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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كمؤسسة وطنية تعنى بحماية والنهوض بحقوق اإلنسان ،ومؤسسة وسيط اململكة ،وهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز ،ومجلس الجالية املغربية بالخارج ،من أجل املساهمة الفعلية في تقويم االختالالت الكبرى التي يشهدها العمل
الحقوقي من جراء السياسة الحكومية املتبعة ،مع مراعاة الطابع الكوني للحقوق الحريات األساسية وعدم قابليتها للتجزيء.
 −تتبع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة والقطع النهائي مع ممارسات املا�سي بخصوص االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وخاصة في كل ما يتعلق بترشيد الحكامة األمنية وكذا متابعة البحث والتق�سي لكشف الحقيقة
الكاملة لحاالت االختفاء القسري التي لم تصل فيها هيئة اإلنصاف واملصالحة إلى نتيجة وخاصة ملف الشهيد املهدي بنبركة.
 −تفعيل دستور يوليوز  ،2011باعتباره دستورا للحقوق والحريات ،في جميع املقتضيات املرتبطة بمجال حقوق وحريات
اإلنسان ،سواء تعلق األمربالحقوق السياسية واملدنية ،أو الحقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،أو الحقوق الفئوية.
 −تعديل قوانين الحريات العامة بما يتالءم مع دستور  2011واملعايير الدولية ،سواء على صعيد تأسيس الجمعيات ،أو على
صعيد التجمعات والتظاهرالعمومي.
 −إعمال اللغة األمازيغية كلغة رسمية.
 −إلغاء الحكم باإلعدام من التشريع الجنائي املغربي.
 −معاقبة جريمة اإلبادة وغيرها من الجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم الحرب ،وكافة االنتهاكات الجسيمة واملمنهجة لحقوق
اإلنسان.
 −إيالء أهمية كبرى للنهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالنفتاح على الجيل الثالث من حقوق االنسان
وعلى رأسها الحقوق البيئية.
 −تعديل قانون ممارسة العمل النقابي بشكل يمنح النقابات مركزا أفضل في مجال التفاوض الجماعي ،ويكرس حق ممارسة
العمل النقابي دون اية ضغوط أو تهديالت.
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 −تمتيع مغاربة العالم بالحقوق التي جاء بها دستور  2011داخل مؤسسات الدولة عبر إقرار حق مغاربة العالم في املشاركة
السياسية ،واالنفتاح على جميع الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج واإلستفادة من مواقعها ،وإشراكها في كل هيئات الحكامة
التي نص عليها الدستور ،مع ضمان ثمثيلية وازنة ملغاربة العالم في جميع الهيئات ومؤسسات الدولة ،وتبني فكرة إحداث
مجلس أعلى للهجرة.
 −اعتماد مقاربة واضحة األهداف موجهة لكل الفئات املغربية القاطنة بالخارج وخصوصا األجيال الصاعدة.
 −تقوية وتطوير املواكبة االجتماعية لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج عبر توسيع خارطة املستفيدين الدعم االجتماعي من
الفئات الهشة ،خلق نظام وآلية إلدماج مغاربة العالم العائدين إلى أرض الوطن اضطراريا ،ومواكبة القاصرين الغيراملرفقين
وكذا املسنين املوجودين في وضعية صعبة ،وخلق آلية دائمة لتدبيراألزمات.
 −تأهيل العمل الثقافي املوجه ملغاربة العالم عبر تنفيذ برامج ثقافية ذات بعد هوياتي هادفة موجهة لهذه الفئة ،وتبني
سياسة املراكزالثقافية وإعادة تأهيلها ،وتشجيع االندماج اإليجابي لشباب الجالية داخل بلدان اإلقامة.
 −تطوير املواكبة اإلدارية والقانونية لفائدة مغاربة العالم عبر تأهيل الشأن القنصلي داخل بلدان اإلقامة وجعله مواكبا
لتحديث اإلدارة العمومية ،وتبسيط املساطر اإلدارية ،وخلق آلية موحدة لتدارس بعض القضايا الشائكة لهذه الفئة،
وتوفيرالحماية القانونية لكل ما تتعرض له هذه الفئة من النصب واالبتزاز.
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منظومة ثقافية جديدة لدعم الديمقراطية والتنمية
هدفنا إرساء قطب ثقافي جديد قادرعلى ترجمة مبادئ الديمقراطية والحداثة والحرية عبرتفعيل املقتضيات
الدستورية واحترام التعددية والتنوع وترسيخ حس املواطنة واالنتماء الكوني .واألسا�صي وضع إطار ثقافي
شامل كفيل بتحصين الهوية والذات الوطنية وتقوية التفاعل اإليجابي مع الحضارات اإلنسانية املختلفة
عبر خلق دينامية مجتمعية رافضة للتفكير املنغلق والعدمي ومنتصرة للفكر املبدع والنقدي .املدخل لهذه
الثقافة الجديدة اعتماد تدابير لترسيخ التنشئة االجتماعية املنفتحة ومواصلة إصالح الشأن الديني
وإشاعة املبادئ الحقوقية ذات البعد الكوني وتعميم قيم الحوارالعقالني .إن الثقافة ليست شأنا ثقافيا،
إنها تدابيرسياسية واقتصادية واجتماعية ،بل إنها إجراء تربوي عميق وشامل.
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الشأن الديني
يعيش عالم اليوم أزمات كثيرة واضطرابات متنوعة نتيجة األفكار املتعصبة واملغالطة التي تسود مجموعة من األوساط
املجتمعية ،وخاصة على مستوى املعتقدات املتطرفة أوسوء الفهم الكبيرللنصوص الدينية .ويعاني العالم العربي واإلسالمي
من وجود تيارات متعصبة مستندة إلى التمثل الديني املتحجرورافضة للرؤى املجددة واملنفتحة على اآلخرمما أدى إلى القيام
بممارسات إجرامية وارتكاب أفعال إرهابية أودت بحياة األبرياء وأربكت الحياة املجتمعية برمتها .وقد تأثر املغرب بدوره من
هذه املعضلة العاملية إذ سبق له أن اكتوى ،على غرار دول أخرى ،بضربات إرهابية طائشة مازالت آثارها عالقة باألذهان
خاصة أحداث  16ماي  2003بالدار البيضاء وحدث أركانة يوم  28أبريل  2011بمراكش .األمر الذي جعل الدولة واملجتمع
املغربي ينخرط كليا في التعبئة الجماعية والتلقائية ضد اإلرهاب مما أفرز إجماعا وطنيا لكل الفاعلين السياسيين واألمنيين
واإلعالميين ومكونات املجتمع املدني لشجب التطرف الديني ومقاومة كل تجليات الفكر املتعصب ومختلف أشكال العنف
واإلرهاب.
وفي هذا اإلطار ،يقدم حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية تصوره املتماسك ملحاربة الفكر اإلرهابي ومواجهة األفكار
الدينية املتطرفة عبر جملة من اإلجراءات االستراتيجية الناجعة الرامية إلى ترسيخ التنشئة االجتماعية املنفتحة ومواصلة
إصالح الشأن الديني .فالحزب ،بمبادئه الحقوقية ذات البعد اإلنساني ومواقفه الوطنية التاريخية ،يقترح مقاربة استراتيجية
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مندمجة تلتقي على أساسها التدابير السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية وتتفاعل وفقها للتمكن من تحصين
الهوية والثقافة الوطنية وترسيخ قيم الحواروالتعايش والتسامح والتواصل مع اآلخر.
• تطرف أعمى وتزايد في املتابعات القضائية:
 −خلفت العمليات اإلرهابية التي هزت ،يوم  16ماي  ،2003مدينة الدار البيضاء  45قتيال وأكثر من  100جريح ،فيما خلفت
العملية اإلرهابية التي استهدفت ،يوم  28أبريل  ،2011مقهى أركانة بمدينة مراكش  16قتيال وأكثرمن  20جريحا.
 −تمكن املكتب املركزي للتحقيقات القضائية ،منذ سنة  ،2002من تفكيك  155خلية إرهابية (يرتبط  50منها بمختلف بؤر
التوترفي املنطقة األفغانية والباكستانية وسوريا والعراق ومنطقة الساحل) ،وتوقيف ما يقارب  2.885شخصا (منهم  275في
حالة عود) ،وإحباط أزيد من  324مشروع عمل إرهابي شنيع.
 −خالل سنة  ،2014بلغت قضايا مكافحة اإلرهاب بمحكمة االستئناف بالرباط  147قضية توبع فيها  323شخص ،أي بارتفاع
ملحوظ مقارنة مع سنة  2013التي سجلت  64نازلة و 138شخصا مقدما .وقدرت الزيادة في عدد ملفات قضايا مكافحة
اإلرهاب بهذه املحكمة لوحدها على الصعيد الوطني بنسبة  ،% 129,68وبلغت نسبة زيادة األشخاص املقدمين .% 134,05
• عمليات أمنية ناجعة وغياب الرؤية الحكومية الشاملة:
 −عدم مبادرة الحكومة إلى تبني أية استراتيجية ملواجهة التطرف الديني واعتمادها على إجراءات جزئية وظرفية ال ترتكزعلى
أي توجه استراتيجي شامل حيث تقتصرمعالجتها املحدودة على الحقل الديني.
 −عجز الحكومة عن القيام بالردع الصارم ملجموعة من األفعال غير القانونية واملمارسات السلبية في الفضاءات العمومية
ومؤسسات التأطيرالديني ومجاالت العمل املدني ،والتي تتم بمبررات دينية وادعاءات متطرفة.
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 −غياب إطار قانوني ومعرفي متكامل لوقف هيمنة التمثيالت املتعصبة عن الدين والدعوات الظالمية الداعية إلى الجهاد
والقتل والدمارانطالقا من وصاية مسلطة على املجتمع وبناء على تأويالت دينية خاطئة .
 −انعدام مخططات ناجعة ملواجهة التوظيف املتعسف للدين إلعالن مواقف متطرفة وفرض تصورات إيديولوجية بالقوة،
سواء عبراملواقع اإللكترونية أو التصريحات العمومية العلنية أو األنشطة الدعوية والجمعوية.
 −غياب ميثاق أخالقي وطني ،خاصة بالنسبة للفاعلين الدينيين ،حيث شارك أئمة مساجد ووعاظ في نشرالثقافة املتطرفة،
وتوفير الغطاء الديني للسلوكات اإلرهابية والدعوة إلى تشكيل الخاليا اإلجرامية والدعوة إلى االلتحاق باملجموعات املسلحة
في العراق وسوريا وليبيا.
 −غياب منظومة تربوية وثقافية ناجعة تعالج العوامل السلبية املؤدية إلى أعمال العنف والتدميروتقوم على اإلعمال النقدي
للتراث الثقافي والديني بما يستجيب إلكراهات ومتطلبات السياق الحاضر ويتجه نحو مستقبل منفتح وذي بعد إنساني
وكوني.
 −غياب اإلجراءات التشاركية االستعجالية التي تستطيع التفاعل الناجع مع األحداث الجارية ،وخاصة املبادرة امللكية
املتمثلة في إصدارتعليماته إلى وزيري التربية الوطنية واألوقاف والشؤون اإلسالمية بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات
تدريس التربية الدينية.
 −انعدام رؤية موحدة لإلصالح الديني في مختلف املجاالت ،سواء على مستوى املؤسسات التربوية أو على مستوى التعليم
العتيق أو على مستوى اإلطارات املدنية املهتمة بالتربية اإلسالمية وتحفيظ القرآن.
 −غياب املقاربة االلتقائية التي تضمن تكاملية وفعالية اإلجراءات املتخذة إلصالح املنظومة الدينية ،وبالتالي تنسيق
السياسات العمومية املتعلقة بالتربية والتكوين والشباب والطفولة واملرأة واإلعالم والشؤون الدينية.
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• استراتيجية شاملة وموحدة لإلصالح الثقافي الديني:

 −بلورة تصور شامل لإلصالح الثقافي الديني ال يعتني بالجزئيات وال ينحصرفقط في ترميم املجال الديني في حدوده الضيقة،
بل يشمل الفلسفة التربوية والدينية املتناغمة مع املقتضيات الدستورية والقيم اإلسالمية السمحة واملذهب السني املالكي
واالعتدال والتسامح والتعايش مع الثقافات والحضارات اإلنسانية.
 −وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة حول الثقافة الدينية والشأن الديني بإجراءات أفقية مندمجة تضمن التنسيق
بين اإلجراءات العمودية املتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالتربية الثقافية والتنمية االقتصادية واالجتماعية االجتماعية
وترسيخ حقوق اإلنسان.
 −إقرار تدابير لدعم البناء الديمقراطي واإلصالحات الديمقراطية الرامية إلى توسيع املشاركة السياسية والتعددية وتحقيق
التنمية املستدامة بما يحقق التوازن االجتماعي املنشود ،مع تعزيز دور املجتمع املدني في نشر الثقافة املناهضة للعنف
والتطرف.
 −خلق إطار تعاقدي موحد لدعم وتشجيع جميع املبادرات الهادفة إلى ترسيخ الفكر الديمقراطي الكفيل بتحقيق تنمية
مجتمعية قائمة على حرية التعبيرواملشاركة الجماعية في تدبيرالشأن العام والتعايش بين االتجاهات الفكرية املختلفة.
 −تدعيم املدخل الدفاعي في معالجة التطرف الديني واملتمثل في السياسات األمنية االستباقية الناجعة ،وذلك عبر مباشرة
باقي املداخل التأطيرية املرتبطة بالتربية والتنشئة االجتماعية للمواطنين ومحاربة الفقروالهشاشة ودعم برامج التنمية ونشر
ثقافة الحوار.
 −وضع وتنفيذ برامج جهوية ومحلية تتمحور حول تعزيزالحواربين الحضارات والثقافات واألديان ،مع اعتماد آليات تربوية
وثقافية وإعالمية لنشر وتعميم املعارف واملعلومات الصحيحة املتعلقة باملشارب الحضارية والثقافية واملعتقدات الدينية
املختلفة.
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 −تعزيز اآلليات للحد من انتشار طباعة ونشر الكتب واملنشورات أو تداول املواد السمعية والسمعية البصرية والرقمية
الداعية إلى العنف واملحرضة على الكراهية ،وذلك من أجل تحصين الذات وتقوية التماسك االجتماعي والثقافي وصيانة
التعددية واالختالف.
 −اتخاذ التدابير الناجعة إلصالح منظومة التربية والتكوين ،وخاصة ما يتعلق بمراجعة املناهج والبرامج الدينية ،بوصفها
أولوية ضرورية ومدخال تربويا حاسما يستطيع تحسين القدرات الذاتية وتقوية البناء املجتمعي والرفع من مستوى التنمية
البشرية.
 −بلورة مضامين دراسية دينية تستند إلى رؤية منفتحة على املواطنة واإلنسانية والفكرالنقدي من أجل ترسيخ قيم التسامح
واالعتدال واحترام اآلخرونبذ التطرف والتعصب ،مع اعتماد آليات للمعالجة املنتظمة للحضور الديني في املقررات املدرسية.
 −اعتماد أساليب حديثة تضمن تجديد القيم اإلسالمية وفهمها في ضوء التحوالت التاريخية واملستجدات املعرفية واملنهجيات
الحديثة للتدريس والتعلم ،مع الحرص على صياغة برامج دراسية تترجم روح االجتهاد التي طبعت التاريخ اإلسالمي عبر
اعتماد قراءة منفتحة للنص الديني تبتعد عن الفهم السطحي وادعاء الحقيقة املطلقة.
 −مراجعة املنظومة املؤطرة للموارد البشرية املتدخلة في املجاالت الدينية عبر اعتماد إجراءات ذات طابع إداري ومالي من
أجل تحسين شروط اشتغالها والرفع من مستوى أدائها وتحفيزها على االنخراط الجماعي في املجهود الوطني املحارب للتطرف
والتعصب الديني.
 −إعادة النظرفي البرامج واملشاريع املوجهة لتأهيل املوارد البشرية من أجل تحسين أداء الفاعلين التربويين وتقوية كفاءاتهم
وجعلهم على اتصال دائم باملعارف واملنهجيات التربوية الجديدة ،وذلك عبر مخطط استراتيجي متكامل للتكوين والتكوين
املستمر.
 −بلورة تصور شامل لتعزيزاإلصالح التربوي الديني في الفضاءات التعليمية العامة والخاصة والعتيقة بتدابيرمواكبة تأخذ
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بعين االعتبارمكونات املجتمع املدني املتدخلة في الجانب الديني (التربية اإلسالمية ،حفظ القرآن )... ،وتهم مختلف املجاالت
االجتماعية املدعمة للوظيفة املدرسية ،وخاصة اإلعالم والطفولة والشباب.
 −إنشاء مرصد لتتبع ومعالجة تجليات التطرف والتعصب الديني وإنجازالدراسات وتبادل الخبرات والتجارب إقليميا ودوليا،
مع اقتراح البدائل والحلول املناسبة من أجل التنشئة املجتمعية القائمة على القيم الدينية املتالقحة مع املبادئ العاملية
للديمقراطية والتعددية واملساواة والحرية.
 −اعتماد إجراءات ناجعة ومنسقة لتطويرالتتبع والضبط املالي القائم على املعاييرالدولية املتطورة لضمان قيام املنظمات
الخيرية والهيئات اإلنسانية غيرالربحية بدورها في تنظيم عملياتها مع منعها من استخدامها في أنشطة غيرمشروعة.
 −إقامة شراكة موسعة مع منظمات املجتمع املدني املهتمة بمحاربة التطرف والتعصب الديني ودعم دورها املركزي في
االستحضار املستمر ألرواح ضحايا العمليات اإلرهابية عبر وسائط التواصل واإلعالم والتظاهرات املباشرة ،وذلك بغية
تحصين الذاكرة الجماعية واليقظة الدائمة.
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الثقافة واإلبداع
تحتل الثقافة موقعا حيويا في تقوية النسيج املجتمعي وإحداث التحوالت السياسية واالجتماعية الرصينة ،وترجع أهمية
أدوار الثقافة في بناء الذكاء اإلنساني والتنمية البشرية إلى استنهاض كافة مكونات املجتمع ونخبه السياسية والثقافية.
وقد ازدادت جسامة هذه األدوار الثقافية باملغرب بعد انتخابات  28نونبر  ،2011مع صعود حزب محافظ إلى موقع التدبير
الحكومي وانتقال حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية إلى املعارضة .األمر الذي يطرح على الفاعلين الديمقراطيين
رهانات وتحديات كثيرة في مواجهة حكومة محافظة عبرت طيلة واليتها عن مواقف سلبية سواء في التفعيل الديمقراطي
للدستور ،أو في مناهضة الفعل الثقافي الحداثي التعددي واملنفتح .فاملد املحافظ أفرز في السنوات األخيرة توجهات شعبوية
ونزعات نكوصية عملت على نشرأفكاررجعية تناهض حرية الرأي والتعبيروقيم التعددية والتنوع واالختالف الخالق.
وبناء عليه ،يعيد االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،بوصفه فاعال تاريخيا في املسألة الثقافية الوطنية ،التأكيد على البعد
الديمقراطي والحداثي للثقافة من خالل طرحه لرؤية استراتيجية تقوم على التفعيل األسلم للمقتضيات الدستورية واحترام
مبادئ التعددية والتنوع واملواطنة .وتهدف هذه الرؤية إلى رفض كل أشكال االستالب املحافظ والتفكير العدمي ،وبالتالي
خلق دينامية مجتمعية قوية قادرة على تعبئة الفاعلين الديمقراطيين ومكونات املجتمع املدني إلفراز قطب ثقافي جديد
ينتصرللفعل املبدع والفكرالنقدي.
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• انحصارالثقافة:

 −يبلغ عدد الكتب املنشورة حوالي  2.000كتاب سنويا في مختلف الحقول واملجاالت في حين يصدر في الواليات املتحدة
األمريكية ما يقارب  300ألف كتاب سنويا ،ويطبع من كل كتاب مغربي ما بين  1.000و 1.500نسخة.
 −تراجع عدد القاعات السينمائية من  65قاعة سنة  2011إلى  58قاعة سنة  ،2012ثم إلى  31قاعة سنة  ،2015وتتمركز% 30
من القاعات النشيطة بمدينة الدارالبيضاء.
 −هزالة االعتمادات املالية املخصصة للشؤون الثقافية والتي لم تتجاوز ،خالل السنوات األخيرة ،نسبة  % 0,3سنويا من
امليزانية العامة.
• منظور محافظ  ..تهميش للثقافة واملثقفين :
 −غياب اسراتيجية واضحة في بلورة السياسات العمومية املتعلقة بالشأن الثقافي وهيمنة الرؤى القطاعية ،املختلفة أحيانا
واملتناقضة أحيانا أخرى ،مما يجعل األهداف مشتتة واملنهجيات املعتمدة متباينة والوسائل املعبأة قاصرة وغيرناجعة.
 −قصور الوعي الحكومي الذي يعتبر الثقافة مجاال غير مؤثر وقطاعا تقنيا محدودا ال يعني القطاعات الحكومية األخرى،
وبالتالي انعدام املقاربة الشمولية التي تسعى إلى تحقيق التقائية املشاريع املجتمعية ،إن على الصعيد االقتصادي واملالي أو
على الصعيد االجتماعي والثقافي.
 −ضعف امليزانيات املالية املرصودة لقطاع الثقافة وعدم عقلنة استثمار االعتمادات املخصصة من أجل تدبير مالي ناجع،
مع العجزعن تعبئة القطاع الخاص والجماعات الترابية املؤهلة من أجل املساهمة املادية واملالية في دعم املشاريع الثقافية
وطنيا وجهويا.
206

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

 −انعدام العدالة الترابية في التخطيط الثقافي حيث يتم التركيزعلى الحواضرالكبرى واملتوسطة على حساب املدن الصغرى
واملناطق القروية ،سواء من حيث التجهيزات واملرافق الثقافية األساسية أومن حيث إنجازمشاريع للتأطيروالتنشيط الثقافي.
 −عدم قيام الحكومة بأية مبادرة ثقافية كبرى أو إحداث تظاهرة وطنية تعزز الفعل الثقافي في مختلف املجاالت اإلبداعية أو
املوسيقية أو املسرحية أو السينمائية أو غيرها ،واكتفاؤها بتمويل بسيط ملشاريع جهوية ومحلية بطريقة تقليدية ومتجاوزة.
 −انعدام املقاربة الجهوية الكفيلة بخلق دينامية ثقافية على الصعيد املحلي وتطوير املنتوجات الثقافية املختلفة وتأهيلها
وتطويرها حفاظا على التنوع الثقافي وإسهاما في التنمية البشرية ذات البعد الثقافي.
 −اللجوء إلى تكريس نوع من الريع الثقافي بدعم مشاريع مدنية منتقاة على أسس غير شفافة واملساهمة في إظهار نمط
ثقافي محافظ يطغى عليه الطابع األصولي وتهيمن عليه خطابات ذات نزعة دعوية تستهدف أساسا الفئات الفقيرة ،خاصة
باملدارات الحضرية الهامشية واملناطق القروية.
 −العجزعن بلورة برامج وطنية تنشيطية متكاملة بالفضاءات الثقافية املوجودة واملفتقدة للموارد البشرية واملادية الالزمة
لتأطيراملواطنات واملواطنين ،وخاصة تفعيل املدخل الثقافي في مواجهة انتشارمظاهرالتعصب والعنف والفتاوى التكفيرية.
 −عدم القدرة على التخلص من املقاربة التقليدية للشأن الثقافي مما أدى إلى سوء تدبير العديد من املؤسسات الثقافية:
إداريا وماليا ،وعدم استيعاب الفاعلين الحكوميين ملتطلبات الحكامة الثقافية الرامية إلى تجديد املمارسة الثقافية وتقوية
أدائها.
 −غياب سياسة اسراتيجية لتأهيل املوارد البشرية باعتماد مخططات وطنية وجهوية ومحلية للتكوين املستمراملوجه لفائدة
املسؤولين الثقافيين ومكونات املجتمع املدني قصد الرفع من القدرات والكفاءات الثقافية.
 −ضعف اهتمام اإلعالم العمومي بالشأن الثقافي وانعدام سياسة وطنية تواصلية في املجاالت الثقافية تهدف إلى إبرازالهوية
الوطنية ونشراملبادئ والقيم الثقافية املنفتحة.
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• من أجل استراتيجية مندمجة بامتدادات جهوية ومحلية:

 −بلورة وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة للثقافة املغربية باعتماد مقاربة تشاركية في مختلف مراحل اإلعداد والتنفيذ
والتتبع والتقييم ،وذلك بضمان مساهمة مختلف املتدخلين والفاعلين الحكوميين واملدنيين والخواص على الصعيد الوطني
والجهوي واملحلي.
 −العمل على مضاعفة امليزانية املخصصة لقطاع الثقافة التي تصرف نسبة مهمة منها في التسيير اإلداري ،من أجل دعم
االستثمار في املجال الثقافي ،مع إعادة النظر في طرق صرف امليزانية وسياسة الدعم الثقافي بما يسهم فعليا في أفق توفير
صناعة ثقافية متكاملة.
 −إنشاء صندوق وطني لتمويل الفعل الثقافي بناء على دفاتر تحمالت واضحة بشروط ومعايير مضبوطة من أجل تنسيق
السياسات الجهوية الثقافية وضمان نجاعة املشاريع الثقافية ،وذلك في أفق إحداث صناديق جهوية.
 −بلورة مخطط سنوي وممتد عبر سنوات متعددة لرصد االعتمادات الالزمة من أجل إنشاء وتجهيز الفضاءات الثقافية
املختلفة مع تجميعها ما أمكن في مركبات متكاملة املرافق والخدمات (دور الثقافة والشباب ،املتاحف ،املسارح ،القاعات
السينمائية ،املدارس املوسيقية ،األندية التشكيلية ،الخزانات واملكتبات الوسائطية ،مراكزالفنون الشعبية).
 −إعادة النظرفي الضوابط القانونية واملساطراملعتمدة في تمويل مشاريع الجمعيات واملؤسسات املهتمة بالشأن الثقافي من
أجل ترشيد إنفاق املال العمومي وتتبع أفضل للمشاريع الثقافية وضمان املساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
 −مأسسة الفعل الثقافي طبقا ملقتضيات الدستور من خالل تسريع إنشاء املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية الذي
مازال لحد اآلن مجرد حلم لم تعمل الحكومة الحالية على إخراجه إلى حيزالوجود.
 −إعداد ميثاق وطني للثقافة بمشاركة مختلف الفاعلين الثقافيين والسياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين لتعبئة الطاقات
املختلفة حول التوجهات الثقافية األساسية واإلسهام الجماعي لتحصين الهوية املغربية وتقوية حضورها وأثرها اإليجابي في
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الثقافة اإلنسانية الشاملة.
 −إيجاد اإلطار املؤسساتي والتدبيري لتوحيد املنظومة الثقافية الوطنية وخلق التناغم واالنسجام بين مختلف املكونات
الثقافية املغربية من أجل تمتين التماسك املجتمعي وتقوية التنوع الثقافي في مختلف املجاالت واألشكال التعبيرية.
 −اتخاذ التدابير الناجعة لدعم مختلف املبادرات واملشاريع اإلبداعية في مجالي السينما واملسرح ،مع وضع إطار تعاقدي
لتشجيع اإلنتاجات الفنية وتنظيم الدورات التكوينية وإقامة التظاهرات االحترافية.
 −صياغة وتنفيذ خطة وطنية لتدعيم وتشجيع القراءة بالشراكة بين الفاعلين الحكوميين واملنتخبين والقطاع الخاص
ومكونات املجتمع املدني من أجل إنجاز برامج هادفة ترمي إلى تقريب املعارف من األجيال الناشئة ودعم مكتبات القراءة
العمومية وتنظيم قوافل الكتاب وغيرها.
 −صياغة إطارللتعاقدات والشراكات مع الشركاء املعنيين بالشأن الثقافي لتصور وتنظيم التظاهرات واملهرجانات واملسابقات
في جميع املجاالت الثقافية وبمختلف املناطق والجهات بطريقة عادلة ومنصفة وشفافة.
 −تأهيل املوارد البشرية بتسطير مخطط وطني لفائدة األطر واملنشطين لتعزيز كفاءاتهم وتطوير مؤهالتهم ،سواء في مجال
التدبيرالثقافي أو في مجال التنشيط االجتماعي والفكري ،وذلك بتمكينهم من التقنيات املستجدة ومبادئ الحكامة الثقافية.
 −دراسة واقتراح السبل الناجعة التي تمكن من توفير الشروط الضرورية للعمل الثقافي عبر ضمان الحماية االجتماعية
الشاملة وتعميمها على مختلف املثقفين والفنانين واملبدعين.
 −إصالح املؤسسات الثقافية وتمكينها من الوسائل اللوجيستيكية الضرورية والتقنيات الجديدة للمعرفة والتواصل من
أجل خلق دينامية ثقافية فاعلة ،مع إقامة الجسور بين املراكز الثقافية واملؤسسات التعليمية والفضاءات الجمعوية
لضمان انخراط جماعي أكبر.
 −تطوير استثمار املنشآت والتجهيزات الثقافية وعقلنة استغاللها من خالل تحسين الشروط املتعلقة باستفادة املواطنات
209

انتخابات  7أكتوبر 2016

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

واملواطنين منها ،وخاصة التعاون مع الفاعلين املحليين بغية برمجة العمليات الثقافية على مدارالسنة وتوفيراملوارد البشرية
واملادية الضرورية.
 −وضع آليات خاصة بتشجيع املنتوج الثقافي الوطني وضمان كافة أشكال دعمه من خالل إقرار تحفيزات مالية وجبائية
وتنظيم حمالت تواصلية وتسويقية وخلق تطوير سياحة ثقافية ناجعة ،مع إيالء عناية خاصة للذاكرة الوطنية وأرشفة
التراث املغربي بطريقة عصرية وتقنيات حديثة.
 −العمل على خلق األدوات والبنيات املالئمة لترويج املنتوج الثقافي الوطني والجهوي وضمان إشعاعه دوليا ومحليا ،مع
تطويراآلليات املتعلقة بحماية امللكية الفكرية للمبدعين وتبني مقاربة ناجعة لحماية الحقوق اإلبداعية في مختلف املجاالت
الثقافية ومحاربة كل أشكال القرصنة.
 −إعداد برامج متنوعة وخاصة تستجيب لفئات محددة ولحاجات اجتماعية معينة (األشخاص في وضعية إعاقة مثال) من
أجل تمتيع مختلف الشرائح االجتماعية من حقها في التأطير الثقافي وحمايتها من مضاعفات اإلقصاء والتهميش السيا�سي
واالجتماعي والثقافي.
 −وضع خريطة ثقافية تهدف ،بشكل منتظم ،إلى تعميم العمليات واألنشطة في مختلف املجاالت الثقافية تقليص الفوارق
الثقافية وتيسيرالولوج إلى الخدمات الثقافة ،مع الحرص على ترسيخ التنوع الثقافي.
 −مراجعة العرض الثقافي في الفضاءات العمومية والتواصلية واإلعالمية لجعله أكثر استجابة النتظارات املواطنات
واملواطنين في مختلف املناطق وتحقيقا للمساواة والعدالة الثقافية.
 −وضع إجراءات تشجيعية للعمل الثقافي املشترك وتحفيزإنشاء الشبكات الثقافية الرامية إلى تعزيزالخبرات وإنجازاملشاريع
والبرامج والعمليات الثقافية املشتركة على نطاق واسع بأهداف موحدة تدعم مبادئ الهوية الوطنية والقيم الثقافية
اإلنسانية.
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 −إنشاء بوابة إلكترونية باملعايير االحترافية حول «املغرب الثقافي» من أجل التعريف بالرأسمال الوطني املادي وغير املادي
وإتاحة مختلف املعلومات والخدمات الثقافية عن بعد للمهتمين الدوليين والوطنيين.
 −اتخاذ التدابير الالزمة لتقوية اإلعالم الثقافي واستثمار التقنيات والوسائط الجديدة للتواصل من أجل تعميم الثقافة
املغربية ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الثقافية واملساهمة في التنمية البشرية والتطور الرقمي.
 −تعزيز الدبلوماسية الثقافية من أجل تحقيق حضور وازن للثقافة املغربية على مختلف الواجهات الدولية (املغاربية
واإلفريقية واملتوسطية والعاملية) ،وذلك من أجل ضمان إشعاع مغربي أكبر وتقوية التواصل مع الثقافات والحضارات
األخرى ودعم الدبلوماسية الرسمية املغربية.
 −إنشاء بوابة إلكترونية باملعايير االحترافية حول «املغرب الثقافي» من أجل التعريف بالرأسمال الوطني املادي وغير املادي
وإتاحة مختلف املعلومات والخدمات الثقافية عن بعد للمهتمين الدوليين والوطنيين.
 −اتخاذ التدابير الالزمة لتقوية اإلعالم الثقافي واستثمار التقنيات والوسائط الجديدة للتواصل من أجل تعميم الثقافة
املغربية ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الثقافية واملساهمة في التنمية البشرية والتطور الرقمي.
 −تعزيز الدبلوماسية الثقافية من أجل تحقيق حضور وازن للثقافة املغربية على مختلف الواجهات الدولية (املغاربية
واإلفريقية واملتوسطية والعاملية) ،وذلك من أجل ضمان إشعاع مغربي أكبر وتقوية التواصل مع الثقافات والحضارات
األخرى ودعم الدبلوماسية الرسمية املغربية.
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اإلعالم
يمتلك اإلعالم وظيفة حاسمة داخل املجتمعات املعاصرة من حيث إسهامه الفاعل في البناء السيا�سي والثقافي والتعبئة
املجتمعية وتوجيه الرأي العام حول مختلف القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها .وبفعل تعدد وسائطه
التواصلية ،يؤدي اإلعالم دورا مهما في تداول املعلومات واألفكارواملعارف وتقديم الخدمة اإلخبارية للمواطنات واملواطنين في
مختلف مناحي الحياة .كما أنه يشكل سلطة فعلية كلما توفرت له شروط الحرية واملهنية إذ يستطيع التأثيرفي صناعة القرار
السيا�سي وترسيخ القيم املجتمعية وخلق التحوالت املجتمعية الكبرى .واملالحظ ،في املشهد اإلعالمي املغربي خالل السنوات
األخيرة ،بروز توجه محافظ يسعى إلى فرض نوع من الهيمنة على وسائط التواصل عبر اعتماد دفتر تحمالت ال يستجيب
للتوجهات الديمقراطية العامة وملتطلبات املجتمع املعاصر .ولذلك ،يوجد اإلعالم اليوم في قلب التحديات التي يراهن عليها
الصف الديمقراطي الحداثي للدفاع عن التفعيل السليم للمقتضيات الدستورية وترسيخ حرية الرأي والتعبير والتعددية
السياسية والثقافية.
ومن هذا املنطلق ،يمتلك حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية رؤية إعالمية ديمقراطية مشبعة بما راكمه ،تصورا
وممارسة ،عبرتاريخه النضالي الطويل املناصرملبادئ االختالف والحداثة والتطور .ويقترح الحزب استراتيجية مندمجة تقوم
على التأطير التشريعي الناجع والتحديث اإلعالمي الشامل واالستثمار في التقنيات الجديدة ،مع جعل املورد البشري محورا
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مركزيا في تأهيل الفعل اإلعالمي وتطويراملمارسة املهنية.
• واقع دون طموحات العصر:

 −حسب املعطيات الصادرة عن وزارة االتصال برسم سنة  ،2015بلغ عدد البطاقات الصحافية املهنية املسلمة
بطاقة مهنية بهيمنة الذكور ( 1.040للصحافيين و 533للصحافيات).
 −بلغ عدد التصاريح املتعلقة بإحداث املواقع اإللكترونية اإلخبارية إلى حدود نهاية أبريل  ،2016أزيد من  200تصريح ،وتم
تسليم  242بطاقة مهنية خاصة بالصحافيين املشتغلين بالصحافة الرقمية.
 −عرفت سنة  ،2015حسب تقرير النقابة الوطنية للصحافة املغربية ،استمرار مسلسل االعتداءات على الصحافيين حيث
أصبحت تأخذ أشكاال متعددة تتجلى في العنف اللفظي واإلهانة والتهديد واملنع لتصل إلى االعتداء الجسدي وتكسيرأو حجز
آالت التصويروسائل العمل.
1.573

• مقاربة محافظة ملجال يدفع نحو التحرر:
 −غياب سياسة عمومية ناجعة تترجم انعدام التفكير الجدي في معالجة القضايا التواصلية الراهنة سواء على املستوى
السيا�سي املرتبط باملنظومة اإلعالمية ككل ،أو على املستوى االقتصادي املتصل بتشجيع االستثمارات في مجال الصحافة
واإلعالم والتواصل.
 −السعي بكل الوسائل إلى فرض تصور محافظ لإلعالم ،يوازي الرؤية املحافظة للمجتمع ،من خالل بسط دفتر تحمالت ال
يراعي التعددية الفكرية وال يستحضرالسياق الدولي الراهن.
 −فشل الحكومة في تفعيل الجيل الثاني من اإلصالحات في قطاع الصحافة واإلعالم التي تفرضها التزامات املغرب الدولية
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واملقتضيات الدستورية الجديدة ،وخاصة تلك املتعلقة بالحق في الوصول إلى املعلومة وحرية الصحافة.
 −غياب اإلجراءات العملية التي تمكن الحكومة من ضمان احترام حرية التعبيرلجميع املواطنين وحماية التعددية في مختلف
تجلياتها وتكريس ثقافة االختالف والقبول بالرأي اآلخر.
 −عدم جدية التعامل مع الضوابط القانونية للصحافة واإلعالم بما تتطلبه من انسجام وتكامل تشريعي ،وباألخص ما يتعلق
بالعقوبات السالبة للحرية املوجهة للصحافيين سواء على مستوى مدونة الصحافة أو القانون الجنائي أو قانون مكافحة
اإلرهاب.
 −غياب التفعيل الحقيقي للمنهجية التشاركية مع مختلف املتدخلين املهنيين والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين
ومكونات املجتمع املدني في معالجة قضايا الصحافة واإلعالم واقتراح الحلول الناجعة لها.
 −ضعف اإلجراءات املتخذة الرامية إلى تنظيم مهنة الصحافة على أساس عصري وفي عالقة منسجمة مع مجموع املهن
املرتبطة بها ،إن على مستوى الطباعة والتوزيع أو على مستوى الدعم واإلشهارأو على مستوى التكوين والتكوين املستمر.
 −التعثرفي استكمال تحريراملشهد السمعي البصري ،وعدم تحقيق التقدم الالزم املواكب للتحوالت اإلعالمية األساسية على
الصعيد الدولي في ما يرتبط باألبعاد السياسية واالقتصادية والتكنولوجية والقانونية واألخالقية.
 −وجود اختالل مؤسساتي وقانوني في مجال الصحافة مما يطرح مشاكل هيكلية وتنظيمية وتمويلية تعترض النهوض بالوضع
اإلعالمي الوطني ،وخصوصا تفعيل اإلصالح املؤسساتي وتقوية البعد املنهي وتعزيزالتدبيراملقاوالتي.
 −انعدام التدابيرالفاعلة القادرة على تحقيق جودة الخدمات اإلعالمية ،سواء في الصحافة املكتوبة أو السمعية البصرية أو
الرقمية ،وإرساء إعالم حرديمقراطي يساهم في التنمية املجتمعية ويستجيب للتحديات السياسية والتقنية الحالية.
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• منظومة ديمقراطية إلعالم حرومتطور:

 −بلورة تصور شامل يقر جيال جديدا من اإلصالحات الجوهرية لتأهيل املشهد اإلعالمي والتواصلي من خالل وضع آليات
ديمقراطية للتنظيم املنهي تضمن احترام القواعد القانونية وأخالقيات املهنة وتعزيزدور الصحافة في دعم البناء الديمقراطي
والتنمية املجتمعية.
 −التأكيد على دور الدولة بوصفه دورا أساسيا في إقرارفضاء إعالمي حريضمن التعددية السياسية والتنوع الثقافي وحرية
التعبير ،مع بلورة إطارقانوني كفيل بترسيخ هذا التوجه ومسايرللمستجدات الراهنة ،سواء على مستوى الوسائط السمعية
البصرية أو املكتوبة أو الرقمية.
 −إقرار منظومة تشريعية تضمن فعليا الحق في الولوج إلى املعلومة بتكريس الضمانات الالزمة ورفع القيود املفروضة بما
يمكن املواطنات واملواطنين من الوصول إلى املعلومات املرغوب فيها في ظل االحترام التام للمقتضيات القانونية املؤطرة
لذلك.
 −اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتمكين املجتمع من ولوج عالم املعرفة والتواصل بما يضمن التفاعل اإليجابي مع التطورات
املعرفية املختلفة على الصعيد العالمي ،والتملك امليسر لتقنيات التواصل الحديثة في مختلف املجاالت من أجل الرفع من
الكفاءات التواصلية واإلعالمية وتأهيل املوارد البشرية.
 −تعزيز الوظائف األساسية للوسائط العمومية (القنوات التلفزية واإلذاعية ووكالة املغرب العربي لألنباء) بما يتما�سى مع
روح املقتضيات الدستورية والتحول الديمقراطي الوطني ،وذلك من خالل تحسين الوضعية القانونية واإلدارية املؤسسات
املتدخلة وتحسين حكامتها التدبيرية واملالية.
 −مراجعة املنظومة املتعلقة بالتواصل السمعي البصري لتشجيع املبادرات االستثمارية وتطوير الفعل اإلعالمي وترسيخ
الحقوق التواصلية ،وذلك وفق تصور عصري يستجيب للمعايير الدولية في املجال ويراعي الضوابط االحترافية وأخالقيات
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املهنية وشروط الفاعلية والشفافية.
 −تحسين اإلطارالقانوني املنظم للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري ،وخاصة ما يتعلق باملجلس األعلى لالتصال السمعي
البصري لتقوية أدواره ووظائفه الحيوية وتمكينه من املوارد البشرية واملالية الالزمة وتحسين جودة الخدمات وضمان الحق
في الخبروالتعددية والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص.
 −مراجعة املنظومة القانونية املتعلقة بالصحافة واإلعالم في تناغم تام مع املبادئ الدستورية والتوجهات الحقوقية الرامية
إلى التجسيد الفعلي لحرية التعبيروحقوق اإلنسان ،وبالتالي رفع كل اإلجراءات التعسفية واألشكال التحكمية املتعارضة مع
القيم الديمقراطية ،وخاصة حذف العقوبات السالبة للحرية.
 −اتخاذ التدابيرالكفيلة بإعادة تنظيم مهنة الصحافة وفق مرتكزات الحكامة املتجلية في التدبيراإلداري العقالني والتسيير
املالي الشفاف من أجل تطوير املمارسة التواصلية وتقوية أداء املقاوالت اإلعالمية ،وذلك عبر صيغ تعاقدية عصرية وآليات
جديدة إلقراراملساواة ومواجهة مختلف أشكال التمركز.
 −إعداد وتنفيذ مخطط لتقوية التنظيم املنهي في مجال الصحافة ،مع الحرص على ضمان العدالة الترابية في تقديم الخدمات
اإلعالمية وحماية التعددية السياسية والثقافية واللغوية في املمارسة التواصلية ،وخاصة في املجال السمعي البصري.
 −تطوير املنظومة القانونية املؤطرة للصحافة واإلعالم لالستجابة ملجموعة من املتطلبات األساسية املتمثلة في تكريس
سرية املصادروتعزيزدور القضاء في تحصين اإلعالم الوطني ،وإلغاء أي عقوبة سالبة للحرية في املنظومية.
 −تحسين املقتضيات املتضمنة في مدونة الصحافة والنشر وضمان انسجام املقتضيات املتعلقة بمختلف املهن املرتبطة
باإلعالم من أجل تحسين املناخ العام للممارسة اإلعالمية
 −تقوية اإلجراءات املتعلقة بدعم الحقوق األساسية للصحافيين والوضع القانوني للمقاوالت اإلعالمية بما يضمن الحق في
الوصول إلى املعلومات وحماية مصادرها وضمان حقوق املؤلف واملحافظة على الخصوصية وعدم التحريض على العنف
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والكراهية والتمييز.
 −تطوير اإلطار القانوني واملؤسساتي والتنظيمي بما يجعل اإلعالم منفتحا وتعدديا ومهنيا ومستجيبا النتظارات املواطنات
واملواطنين ،سواء على صعيد تقوية تدخل املجلس الوطني للصحافة أو على صعيد تنظيم املهن املرتبطة بقطاع الصحافة
أو على صعيد أخالقيات املهنة.
 −توحيد طريقة تدبير القطب العمومي لإلعالم السمعي البصري بما يضمن وجود قطب عمومي متجانس ،ويلغي التدبير
بواسطة شركتين منفصلتين.
 −استغالل املكاسب الرقمية الناتجة عن االنتقال من البث التماثلي (التناظري) إلى البث الرقمي ،بما يخدم مبدأ املنافسة
بين القطاعين العمومي والخاص.
 −إخراج نص قانوني يؤطراإلعالم اإلذاعي الجمعوي ويسمح له بالبث الهرتزي.
 −اتخاذ التدابيرالالزمة لتحسين أوضاع العاملين في مجال اإلعالم ،وخاصة قطاع «صحافة الوكالة» من خالل تمكين وكالة
املغرب العربي لألنباء من املوارد البشرية واملالية الالزمة.
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اللغات
تمثل املسألة اللغوية أحد مظاهرالتنوع الثقافي الذي يطبع الهوية الوطنية من حيث االعتماد على نسيج لغوي مهم يستطيع،
في حالة تأهيله وتقويته ،أن يساهم بشكل فعال في التنمية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية .وتعتبر اللغات في املغرب
قضية مجتمع برمته ألنه يجسد التعبيرعن مختلف األبعاد الحضارية والتاريخية والفكرية والبيئية لإلنسان املغربي .غيرأن
الفضاء اللغوي املغربي ،الذي يزخربتعدد لغوي أسا�سي يتمثل في ما هو رسمي (العربية واألمازيغية) وما هو مجتمعي (الدوارج
واللغات األجنبية الوظيفية) لم يأخذ نصيبه من التعامل العقالني واملعالجة الشاملة ضمن سياسات لغوية عمومية واضحة
املعالم .فإلى حدود اليوم ،ورغم اعتماد مقتضيات دستورية جديدة في ما يتعلق باللغات ،لم تتقدم الحكومة بأي تصور
استراتيجي حول التداول اللغوي ولم تباشراإلجراءات الكفيلة بالتأطيراملؤسساتي والتشريعي املتعلق باملسألة اللغوية.
وعلى هذا األساس ،يمتلك االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية رؤية متكاملة ومنسجمة حول تدبير مختلف األشكال
اللغوية واألنماط اللسانية وفق مقاربة تستند إلى املعطيات التقنية واملحددات الوظيفية واالمتدادات البيئية .إنها مقاربة
نسقية تسعى إلى تعزيز الوضعية الثقافية واالعتبارية للغتين :العربية واألمازيغية ،وفي نفس الوقت ترسيخ مختلف األبعاد
املؤسساتية والعلمية واالقتصادية واملجالية في التدبيراللغوي تدبيرا معقلنا وعادال ومنصفا.
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• تنوع لغوي ورواسب تاريخية:

 −يتميز املشهد اللغوي في املغرب بتطوره التاريخي املهم حيث مر عبر مراحل متعددة تفاعلت خاللها األبعاد الحضارية
والثقافية والسياسية لتفرز نسيجا لغويا متعددا.
 −يتصف الوضع االجتماعي واملعرفي للغات باملغرب بالثراء والتنوع حيث تتواجد إلى جانب اللغتين الرسميتين :العربية
واألمازيغية ،تعابيرلغوية محلية متعددة ،إضافة إلى وجود عدد من اللغات األجنبية ،وخاصة الفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية.
 −يتجاوز مستعملو اللغة الفرنسية في املغرب  10ماليين مستعمل حسب اإلحصائيات الصادرة عن املنظمة الدولية
للفرانكفونية ،مع تزايد ملحوظ في استمعال اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية.
• رؤية ماضوية بتدابيرارتجالية :
 −انعدام الرؤية االستراتيجية في مجال التفكير حول اللغات والتدبير اللغوي وهيمنة القرارات االرتجالية ،خاصة في املجال
التربوي والقضايا املتصلة بلغات التدريس وتدريس اللغات.
 −غياب اإلرادة السياسية املتعلقة باملعالجة الشاملة والكلية لإلشكالية اللغوية في عالقتها بالهوية الوطنية والتنوع الثقافي
والتنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية.
 −عدم تفعيل املقتضيات الدستورية سواء في ما يتعلق باللغتين الرسميتين (العربية واألمازيغية) أو في ما يرتبط باالنفتاح
على اللغات األجنبية والثقافات اإلنسانية.
 −ضعف اإلجراءات املؤسساتية الكفيلة بخلف فضاء لغوي منظم ومستجيب ملبادئ التدبير العقالني والحكامة اللغوية
وقادرعلى استيعاب مختلف مظاهرالتعدد والتنوع.
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 −انعدام العدالة اللغوية حيث يشهد الفضاء اللغوي الوطني نوعا من التعامل التفضيلي للغة على أخرى مما يفرز تفاوتات
معرفية ورمزية كثيرة ،وبالتالي بروزنظام لغوي قائم على املراتب االعتبارية والوظيفية الشكلية.
 −ضعف التدابير املوجهة لدعم االستعمال اللغوي والنهوض باألوضاع اللغوية أخذا بعين االعتبار تقوية الوحدة اللغوية
والنسيج اللساني وفي نفس اآلن استحضارالخصوصيات املجالية والثقافية.
 −فشل الحكومة الذريع في إقرارتدابيرناجعة لتعزيزاإلطاراملؤسساتي املتعلق باللغتين العربية واألمازيغية ،مع تعثراملبادرات
الرامية إلى تعزيزحضورهما في املشهدين التربوي واإلعالمي.
 −هيمنة املقاربة املحافظة للمسألة اللغوية الداعية إلى املحافظة على األشكال اللغوية التقليدية ومناهضة التطور اللغوي
املوازي للنمو االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
 −ضعف االستثماراملالي املوجه للنهوض باألوضاع اللغوية وتقوية االنفتاح على اللغات األجنبية سواء في الفضاءات التربوية
(املدارس والجامعات) أو في الحياة العامة واملهنية.
 −تسجيل تراجعات كبيرة في مجال تدريس اللغة األمازيغية مما يؤدي إلى ضرب املكتسبات املحققة وعرقلة املشاريع الهادفة
إلى تنمية املنظومة األمازيغية تربويا واجتماعيا وثقافيا.
• استراتيجية متناسقة لفضاء لغوي منفتح:
 −وضع استراتيجية وطنية متكاملة حول تدبير الفضاء اللغوي باملغرب من خالل اعتماد مقاربة منفتحة تتأسس على تعزيز
اللغتين الرسميتين (العربية واألمازيغية) وحماية التنوع اللغوي الوطني ودعم االنفتاح على اللغات األجنبية.
 −تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة باملسألة اللغوية باتخاذ كافة التدابيرالعملية الالزمة.
 −تقوية البعد الجهوي في معالجة اإلشكاليات اللغوية من خالل بلورة مشاريع مشتركة مع الجهات للعناية باللغات واملحافظة
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على التعبيرات اللغوية املحلية.
 −اتخاذ التدابيرالداعمة للتنوع اللغوي من أجل تعزيزالنسيج اللغوي واحترام مبدأ اإلنصاف اللغوي.
 −الرفع من االعتمادات املالية ودعم املشاريع الثقافية والجامعية املهتمة بالقضايا اللغوية باملغرب.
 −إعادة النظرفي اإلطارالتشريعي واملؤسساتي املتعلق باللغات ،مع حث املؤسسات الحكومية على وضع مخططات للحماية
اللغوية.
 −تفعيل اإلجراءات املتعلقة بأجرأة الطابع الرسمي للغة األمازيغية وتوفيرالوسائل واإلمكانات الالزمة للنهوض بأوضاع اللغة
األمازيغية وتدريسها.
 −بلورة إطار تعاقدي من أجل تشجيع الشراكة مع املؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي من أجل إنجاز الدراسات
واألبحاث امليدانية حول اللغات في املغرب واقتراح التدابيروالحلول الالزمة.
 −دعم طبع ونشر األعمال املنجزة حول اللغات في املغرب في مختلف املجاالت والتخصصات (اللسانيات ،علم النفس ،علم
االجتماع ،الدراسات الثقافية ،علم الحاسوب ،املنطق ،علم التربية.)...
 −تعزيزالتدريس اللغوي باعتماد طرق بيداغوجية ومعلومياتية عصرية واستعمال التقنيات الجديدة للمعلومات والتواصل.
 −دعم البرامج اإلعالمية والتواصلية ،خاصة في الفضاء الرقمي ،املهتمة بتعزيزاملنظومة اللغوية الوطنية.
 −دعم مختلف املبادرات التربوية والفنية الرامية إلى تقوية وحدة الهوية الوطنية وحماية التعبيرات اللغوية املحلية وتعزيز
االنسجام اللغوي.
 −دعم االنفتاح على اللغات األجنبية لتدعيم قيم التعايش والحوار الثقافي والحضاري من أجل االنخراط الفعلي في األفق
اإلنساني الكوني.
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