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1. مواصلة بناء دولة المؤسسات والديمقراطية ومكافحة الفساد
2. بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة االجتماعية

3. بناء مجتمع متماسك ومتضامن ومزدهر، قوامه أسرة قوية وشباب رائد، وأساسه مدرسة التميز ومقومات 
الكرامة

4. إحياء وتجديد نظام القيم المغربية األصيلة على أساس من المرجعية اإلسالمية والهوية المغربية
5. صيانة السيادة وتعزيز اإلشعاع المغربي والريادة الخارجية

 األهداف الخمس الكبرى لبرنامج العدالة والتنمية :

التقديم
 

اإن ت�سورنا في حزب العدالة والتنمية للمجتمع المن�سود يقوم على التطلع اإلى بناء 
نظام  مع  وا�سعة  و�سطى  طبقة  قوامه  ومزدهر،  ومت�سامن  وم�ستقر  متوازن  مجتمع 
والم�س�ؤولية  الفعالية  و�سروط  الأمان  وي�فر  لفقرائه  الكريم  العي�ش  يحقق  ت�سامني 

الجتماعية لأغنيائه.

فقرائه  بين  القطيعة  طريق  على  المغرب  و�سع  اإلى  اأدت  المتبعة  ال�سيا�سات  اإن 
واأغنيائه  مع الإ�سعاف المتزايد للطبقة ال��سطى، وما ي�ؤدي اإليه من انت�سار للف�ساد 
والنهب والريع وم�سادمة اختيارات المجتمع وه�يته وتاآكل القيم الإيجابية فيه، وه� 
م�سار اأف�سى اإلى اإنتاج نظام تحكمي و�سل اإلى نهايته واأ�سبح عاجزا عن تمكين بالدنا 
من م�قع ريادي بين الدول، ونعتقد اأن اإيقاف هذا الم�سار اأ�سبح خيارا حتميا ل مفر منه 

ل�سيما في ظل الربيع الديم�قراطي.

اإن م�س�ؤوليتنا هي في دعم انخراط بالدنا في هذا الم�سار الجديد المنبثق من تطلعات 
المراجعة  وبعده  مار�ش  ل9  الملكي  الخطاب  مع  رافقناه  والذي  المغربي  ال�سعب 

الد�ست�رية وحاليا ونحن ن�ستعد لخ��ش النتخابات النيابية ل 25 نونبر 2011.

اإن حزب العدالة والتنمية وه� يخ��ش ال�ستحقاقات النتخابية بعزم وت�سميم 
على ك�سبها، يتقدم لل�سعب المغربي بمقاربة جديدة ترتكز على ثالث خيارات:

  جعل الدولة في خدمة الم�اطن والتاأكيد على مركزية الإن�سان باعتباره مح�را وهدفا 
لبرامج التنمية.

 اإطالق المبادرة وتحرير طاقات الإن�سان المغربي في التناف�ش والإنتاج والقطع مع اقت�ساد 
الريع والحتكار.

 اإر�ساء نظام فعال في الت�سامن والت�ازن الجتماعي وت�سحيح الف�راق والعدالة في ت�زيع 
الثروة.

   وهي خيارات يت�قف النجاح فيها على ثالث دعامات:
  تجديد نظام القيم  في نطاق المرجعية الإ�سالمية واله�ية المغربية المتعددة المك�نات.

 اإ�سالح فعلي لنظام التعليم.
 اإ�سالح �سامل للق�ساء.

 قناعتـــنا : المغرب باإمكاناته الب�سرية ور�سيده الح�ساري وقدراته الطبيعية وم�قعه الجغرافي م�ؤهل ل�سمان الكرامة لأبنائه وتحقيق التنمية واكت�ساب م�قع متميز �سمن   
            الدول ال�ساعدة.

غايتــــــنا :  بناء مغرب جديد... مغرب الحرية والكرامة والتنمية والعدالة.
ت�صخي�صنا : رغم ما ت�فر للحك�مة من اإمكانات ا�ستثنائية  فقد اأخفقت في تحقيق التنمية الم�ع�دة وفرطت في الت�ازنات القت�سادية التي كلفت ال�سعب المغربي ت�سحيات  

            كبيرة. هذا الإخفاق ه� نتيجة طبيعية لالختاللت الحادة في مقاربة تدبير ال�ساأن العام والقائمة على التحكم والريع والف�ساد.
محور برنامجنا : التمكين للحكامة الجيدة على الم�ست�يات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والخارجية، والقائمة على الديمقراطية الحقيقية والم�س�ؤولية  

     والمناف�سة ال�سريفة وال�سفافية والنزاهة والمنطلقة من قراءة متجددة لمرجعيتنا الإ�سالمية وه�يتنا المغربية المتعددة المك�نات، من اأجل ا�ستثمار اأمثل لالإمكانات والفر�ش.

برنامج حزبنا هو تعاقد مع المغاربة في اإطار الد�صتور الجديد، وتعبير عن التزام متبادل في اإطار ال�صراحة والم�صوؤولية والثقة
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المغرب االجتماعي

المغرب االقتصادي

المغرب الحالي
تضخم الفوارق وتفاقم العجز وتراجع المؤشرات 

رغم ما توفر من أمكانات استثنائية



المغرب السياسي

التنمية المهدورة رغم اإلمكانات االستثنائية
اإلمكانــــات االستثنائيـــــــة ) مليـــــــــــار درهــــــــــــم(

الحكومـــة فرطــت فــي اإلطـــار االستثنــــائي وأهــــدرت اإلمكـــانــــات دون أن تحقـــــق النمــــــو 

4



5

لماذا فشلت السياسات في استثمار اإلمكانات لمصلحة التنمية؟

أية مقاربة لبناء مغرب جديد ؟



5 توجهات كبرى
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بناء مجتمع متما�سك
 و مت�سامن ومزدهر،قوامه 
اأ�سرة قوية وامراأة مكرمة 

و�سباب رائد، اأ�سا�سه مدر�سة 
التميز ومقومات الكرامة

3
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األهداف الرقمية للبرنامج

الم�ستهدف النمو  معدل   .1
 7 في المائة

البطالة  معدل  2.خف�ض 
بنقطتين

الفقر  معدل  3.تقلي�ض 
بالن�سف

خف�ض ن�سبة

اإقرار



مواصلة بناء دولة المؤسسات والديمقراطية ومكافحة الفساد ➊

بناء مجتمع متماسك ومتضامن ومزدهر قوامه أسرة قوية وامرأة مكرمة 
وشباب رائد أساسه مدرسة التميز ومقومات الكرامة

➌

8

بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة االجتماعية ➋

5.       اإقرار نظام فعال وعادل لتوزيع ثمار النمو وتقوية الطبقة الو�سطى     
             ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة

6.      ا�سراتيجيات قطاعية فعالة للنهو�ض بانتاجية االقت�ساد الوطني
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إحياء وتجديد نظام القيم المغربية األصيلة على أساس من المرجعية 
اإلسالمية والهوية المغربية

➍

صيانة السيادة وتعزيز اإلشعاع المغربي ورفع الفعالية الخارجية ➎



اإلجراءات البرنامجية

➊ التأهيل الدستوري والتشريعي والمؤسساتي 
➋ النهوض بنظام الحكامة ومكافحة الفساد وإصالح اإلدارة وإعادة االعتبار

     للخدمة العمومية وإرساء الجهوية المتقدمة
➌ إعادة االعتبار للموارد البشرية والنهوض بدورها في الحياة العامة

      واإلدارة العمومية
➍ النهوض بفعالية السلطة القضائية وتوفير شروط نزاهتها

➎ تكريس عهد جديد في مجال الحريات وحقوق اإلنسان

1 - مواصلة بناء دولة المؤسسات والديمقراطية ومكافحة الفساد

 ➊ التأهيل الدستوري والتشريعي والمؤسساتي 
المنظ�مة  وتحديث  الت�سريعي  الإنتاج  تط�ير  اأجل  من  ال�سامل  الت�سريعي  لالإ�سالح  مخطط  اعتماد  1 .

القان�نية لبالدنا على �س�ء الد�ست�ر الجديد مع البدء بالق�انين التنظيمية ذات الأول�ية
وتاأويل  ت�ساركية  منهجية  وفق  الجديدة  الد�ست�رية  الم�ؤ�س�سات  واإر�ساء  القان�ني  الإطار  و�سع   2 .

ديموقراطي
والمراجعة  للتحيين  كاأ�سا�ش  واعتمادها  الق�انين  لم�ساريع  القان�ني  لالأثر  درا�سات  وتقديم  اعتماد   3 .

والتطوير
في  الت�سريع  م�سالح  لتاأهيل  مندمج  برنامج  واإعداد  للحك�مة  العامة  الأمانة  دور  و�سبط  تقنين   4 .

القطاعات ال�زارية 
. 5 اإحداث مركز للخبرة الت�سريعية والفتحا�ش القان�ني في البرلمان

. 6 تفعيل م�سطرة مرافقة الن�س��ش التنظيمية التطبيقية للن�س��ش الت�سريعية 
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اأهداف  تحقيق  ي�سمن  جه�ي  تقطيع  اعتماد  و  الديم�قراطية  تعزيز  اأ�سا�ش  على  المتقدمة  الجه�ية  اإر�ساء  7 .
و  الإداري  والالتمركز  الإدارية  الالمركزية  م�سل�سل  تعميق  و  والبيئية   والجتماعية  القت�سادية  التنمية 

اإحداث وزارة مخت�سة في الجه�ية والجماعات المحلية.
ق�اعد ت�زيع  الت�سامن و تحديد  و  المالي  ال�ستقالل  بما ي�سمن  المحلية والجه�ية  الجبايات  نظام  اإ�سالح  8 .

ح�س�ش الجماعات الترابية من �سرائب الدولة بقان�ن.
وبمنطق  المجال  لتاأهيل  �سم�لية  �سيا�سة  اإطار  في  الم�ساريع  وتنزيل  و�سع  في  المجالية  المقاربة  اعتماد   9 .

تكاملي بين الدولة والجماعات الترابية .
وو�سع  والتعمير  التراب  اإعداد  مجالي  في  والتخطيط  التدبير  اأ�سكال  في  جذري  ب�سكل  النظر  اإعادة  10 .

منظ�مة متكاملة للتعمير تدمج الأدوات التنظيمية والتخطيطية والعملياتية والتم�يلية.
تعزيز �سيادة القان�ن في عالقة الم�اطن بالدولة وتق�ية المقاربة الت�ساركية في بل�رة وتنفيذ وتقييم  11 .

ال�سيا�سات العم�مية و النتاج الت�سريعي.
الف�ساد  بمخاطر  للتح�سي�ش  مندمج  وطني  برنامج  باإطالق  العامة  الحياة  وتخليق  الف�ساد  مكافحة  12 .
والتعريف بالمقت�سيات القان�نية المتعلقة بمناه�سته و ال�سرامة في تطبيق المقت�سيات القان�نية و اإعداد 
ميثاق وطني لل�قاية من الف�ساد و تح�سين ن�عي لمرتبة المغرب في م�ؤ�سر النزاهة العالمي وم�ؤ�سر مالم�سة 

الر�س�ة.
تق�ية  و  العم�مية  لل�سفقات  القان�ني  الطار  ا�سالح  خالل  من  والم�سائلة  والرقابة  تعزيزال�سفافية  13 .
الترابية  لالدارة  العامة  المفت�سية  و  للمالية  العامة  المفت�سية  اأنظمة  المالية وا�سالح  المحاكم  اخت�سا�سات 

بما ي�سمن فعاليتها كاأداة تمكن رئي�ش الحك�مة من ممار�سة مهامه في متابعة وتقييم ال�سيا�سات العم�مية.

�سمان فعالية ونزاهة التعيين في المنا�سب العليا عبر اإ�سدار القان�ن التنظيمي المحدد لمبادئ و  معايير التعيين و  14 .
خا�سة منها تكاف�ؤ الفر�ش وال�ستحقاق والكفاءة وال�سفافية  

�سمان �سفافية وفعالية ول�ج الإدارة العم�مية والتعيين فيها عبر التحديد بم�جب قان�ن لمعايير ال�ل�ج والتر�سيحات  15 .
اأو التعيينات التي يق�م بها ال�زراء  وتجريم الإخالل بق�اعد تكاف�ؤ الفر�ش وال�ستحقاق اإخراج الميثاق ال�طني لالتمركز 

الإداري اإلى حيز ال�ج�د؛
مراجعة الت�سريعات المتعلقة باخت�سا�سات العمال ومالءمتها مع الختيارات الجديدة للد�ست�ر والدور الجديد للدولة 16 .

اإعادة العتبار لتك�ين النخبة والقياديين لالدارة العم�مية والمحلية من خالل دمج المدر�سة ال�طنية لالإدارة والمعهد  17 .
العالي لالإدارة واعتماد اأق�سى معايير الج�دة و التميز و الت�سبع بروح الخدمة العم�مية

و�سع قان�ن اإطار لم�ؤ�س�سات الأعمال الجتماعية لأع�ان وم�ظفي اإدارة الدولة والجماعات المحلية 18 .
لمتطلبات  لال�ستجابة  بينها،  وفيما  المحلية  والجماعات  الدولة  اإدارات  بين  النت�سار  واإعادة  للحركية  برنامج  و�سع  19 .

الميثاق ال�طني الالتمركز الإداري

 ➋ النهوض بنظام الحكامة ومكافحة الفساد وإصالح اإلدارة وإعادة االعتبار  للخدمة العمومية وإرساء الجهوية المتقدمة

 ➌ إعادة االعتبار للموارد البشرية والنهوض بدورها في الحياة العامة واإلدارة العمومية

 ➍ النهوض بفعالية السلطة القضائية وتوفير شروط نزاهتها
. 20 تط�ير المنظ�مة الت�سريعية لل�سلطة الق�سائية عبر اإخراج الق�انين التنظيمية والعادية المتعلقة بالق�ساء وفق منهجية 
ت�ساركية وتاأويل ديم�قرطي لأحكام الد�ست�ر وتن�يع و�سائل معالجة النزاعات باإر�ساء نظام العدالة الت�سالحية والتحكيمية 

وتعزيزه لي�سمل مختلف النزاعات
التحكيم  بم�ؤ�س�سات  وربطها  والمال،  والأعمال  التجارة  مجالت  في  بالتحكيم  خا�سة  م�ؤ�س�سات  اإحداث  على  الت�سجيع   21 .

الدولية ذات ال�سلة
. 22 ت�فير �سروط النزاهة عبر تكثيف مهام التفتي�ش، الإداري والق�سائي وحماية وت�سجيع التبليغ عن اأفعال الف�ساد وتحفيز 

الم�ؤ�س�سات المدنية العاملة في مجال دعم نزاهة الق�ساء، ومنحها �سفة المنفعة العامة
الإطار  وتحديث  المحامين  تك�ين  م�ؤ�س�سة  باإن�ساء  والتعجيل  الن�عي  الق�ساء  مهنية  تعزيز  عبر  الق�ساء  فعالية  رفع   23 .
القان�ني المنظم لمختلف المهن الق�سائية ) المحاماة، الت�ثيق، الترجمة، الخبرة، المف��س�ن الق�سائي�ن.......( وا�ستحداث 
نظام قان�ني خا�ش بال�ست�سارة القان�نية وتط�ير ورفع ج�دة التك�ين الأ�سا�سي والتك�ين الم�ستمر والتاأهيل المعل�ماتي 

والتقني للمحاكم  والعناية بالجانب الإجتماعي والمادي للعاملين في �سلك الق�ساء
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➎ تكريس عهد جديد في مجال الحريات وحقوق اإلنسان
الد�ست�ر  بالحريات على �س�ء مقت�سيات  المتعلقة  القان�نية  المنظ�مة  لتحيين  ت�سريعي  اعتماد مخطط   24 .

وخا�سة ال�اردة في باب الحريات الأ�سا�سية. 
الحكامة  مقت�سات  الإن�سان وفق  في مجال حق�ق  العاملة  ال�طنية  للم�ؤ�س�سات  القان�ني  الإطار  اإ�سالح   25 .

الجيدة
. 26 ت�فير �سمانات المحاكمة العادلة وتفعيل مبداأ الم�ساواة اأمام الق�ساء باإخ�ساع الجميع لنف�ش الم�ساطر 

والإجراءات ونهج �سيا�سة عدم الإفالت من العقاب
. 27 مراجعة العق�بات ال�سالبة للحرية في مجال ال�سحافة

. 28 تجريم كل خرق للقان�ن ي�ؤدي اإلى الحد من حرية الجتماع والتجمهر والتظاهر اأو عرقلتها  
بحفظ  المكلفة  الإدارية  وال�سلطات  وال�ستخباراتية  الأمنية  لالأجهزة  القان�ني  الإطار  ون�سر  ت��سيح   29 .

النظام العام اأو ا�ستعمال الق�ة العم�مية
الكرامة،  من  والحاطة  والروحية  والمعن�ية  الج�سدية  ال�سخ�ش  ب�سالمة  الما�سة  الأفعال  كل  تجريم   30 .
التع�سفيين،  والعتقال  والحجز  الق�سرى  والختفاء  الختطاف  جرائم  على  العق�بات  اأق�سى  وترتيب 
كل هذه  واعتبار  الإن�سانية  والجرائم �سد  تجلياته،  بكل  العن�سري  والتمييز  والمعن�ي،  البدني  والتعذيب 

الأفعال جرائم ل ت�سقط بالتقادم، وغير م�سم�لة بالعف� الخا�ش اأو العام
. 31 اعتماد مقاربة مندمجة لإعادة الإدماج في ال�سج�ن.
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بل�رة  مع   ،2012-2016 والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  مندمج  ا�سرتاتيجي  اإطار  اعتماد  ـ   32
ت�جهات كربى للمغرب يف اأفق 2025.

واملراجعة  العلمي  التدقيق  اأ�سا�ش  على  احلالية،  القطاعية  ال�سرتاتيجيات  واإدماج   تقييم  ـ   33
امل��س�عية لأول�ياتها واأهدافها وم�سادر مت�يلها مبا ي�سمن جناعتها ودمي�متها.

والتعاوين. الت�سامني  القت�ساد  بنيات  تط�ير  جمال  يف  فعالة  ا�سرتاتيجية  اعتماد  ـ   34
ال�سيد  املعادن،  الطاقة،  ال�سناعة،   ، )الفالحة  الإنتاج  على  القائم  احلقيقي  القت�ساد  دعم  ـ   35

البحري، التكن�ل�جيا اجلديدة، اخلدمات...( وتن�يع م�سادر النم� مع اإعادة العتبار لل�سناعة.
امل�ساربة. من  واحلد  والهيمنة،  والحتكار  الريع  اقت�ساد  لإنهاء  اإرادية  �سيا�سة  ـ   36

37 ـ �سيا�سة اأفقية ل�سمان احرتام الأن�سطة القت�سادية للمعايري البيئية، وال�ستغالل الأمثل للم�ارد 
للن�ساط  البيئية  والنعكا�سات  الآثار  ومراعاة  املتجددة،  الطاقات  يف  الفعال  وال�ستثمار  الطبيعية، 

العمراين والجتماعي، واإر�ساء امليثاق ال�طني للبيئة والتنمية امل�ستدامة.

 ➊ اعتماد مقاربة جديدة للتنمية االقتصادية

2 - بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة االجتماعية
➊ اعتماد مقاربة جديدة للتنمية االقتصادية

➋ رفع تنافسية االقتصاد الوطني
➌ إرساء قواعد الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وإنهاء االحتكار في 

النظام االقتصادي وتحسين مناخ األعمال
➍ نظام جديد للمالية العمومية ولإلطار الضريبي قائم على الفعالية 

والتبسيط واإلدماج
➎ إطار فعال لتوزيع ثمار النمو ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة وتقوية 

الطبقة الوسطى
➏ استراتجيات قطاعية فعالة للنهوض بإنتاجية االقتصاد الوطني
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38 ـ معاجلة �سم�لية لالختاللت الهيكلية اخلارجية عرب �سيا�سة طم�حة ملعاجلة التفاقم الهيكلي للعجز التجاري 
وميزان الأداءات و�سن ا�سرتاتيجية لال�ستفادة من اتفاقيات التبادل احلر واحلد من اآثارها ال�سلبية.

39 ـ تنمية ال�سادرات عرب تن�يعها والرفع من ج�دتها وتناف�سيتها  ثم تب�سيط اإجراءات وكلفة الت�سدير والت�جه 
نح� اأ�س�اق جديدة يف اآ�سيا واإفريقيا.

40 ـ اعتماد �سيا�سة دفاع جتاري ناجعة قائمة على املعاملة باملثل وحماية املقاولة وامل�ستهلك وفق املعايري ال�سحية 
والبيئية والتقنية مع احرتام التفاقيات الدولية.

41 ـ و�سع �سيا�سة ا�ستباقية اإزاء تقلبات اأ�سعار امل�اد الطاقية.
42 ـ احلد من تعدد وتداخل امل�ؤ�س�سات امل�ستغلة يف جمال اإنعا�ش الت�سدير ورفع فعاليتها، وتن�سيط دور البعثات 

الديبل�ما�سية يف هذا املجال.
43 ـ اإ�سدار ميثاق جديد وحمفز لال�ستثمار على اأ�سا�ش تقييم الإطار احلايل.

% على الأقل، وت�سجيع املناولة  ـ اإ�سراك املقاولت ال�طنية يف تنفيذ ال�سفقات العم�مية الكربى بن�سبة 30   44
لفائدتها. 

45 ـ و�سع �سيا�سة ا�ستثمارية خا�سة باملغاربة املقيمني باخلارج.
46 ـ اإقرار اإطار لتتبع المتيازات املمن�حة يف اإطار اتفاقيات ال�ستثمار بني الدولة وامل�ستثمرين، ومراقبة نتائجها 

على م�ست�ى النم� والت�سغيل والتناف�سية.
47 ـ معاجلة اإ�سكاليات مت�يل القت�ساد عرب تن�يع ودعم املنت�جات املالية وفتح املجال اأمام م�ؤ�س�سات التم�يل يف 

اإطار املالية الإ�سالمية
48 ـ تفعيل وت��سيع دور الب�ر�سة  يف مت�يل املقاولت وذلك عرب تق�ية الإطار القان�ين ل�س�ق الر�ساميل، ومراجعة 

طرق حكامتها، وال�سرامة يف معاقبة املمار�سات املغر�سة بهدف �سمان م�سداقية  العمليات املالية. 

49 ـ تط�ير وتطبيق مقت�سيات ال�سفافية والنزاهة يف ال�سفقات العم�مية وتف�يت امللك العم�مي، وتاأطريها بالقان�ن.
50 ـ اإقرار اإطار قان�ين ملنح الرخ�ش وال�ستثناءات والمتيازات واإ�سالح قان�ن وم�ساطر نزع امللكية.

51 ـ تفعيل اعتماد املراقبة الربملانية على امل�ؤ�س�سات العم�مية وتقدمي تقارير �سن�ية للربملان.
52 ـ اإخ�ساع عق�د الربامج التي حتدد التزامات احلك�مة اإزاء امل�ؤ�س�سات العم�مية مل�سادقة الربملان.
53 ـ جتميع ال�زارات املكلفة باملجال القت�سادي يف اإطار قطب وذلك �سمن اأقطاب وزارية متجان�سة.

54 ـ اإحداث وكالة وطنية م�ستقلة لالإح�سائيات.
55 ـ تفعيل نظام ال�سباك ال�حيد.

56 ـ اإ�سالح ق�ساء الأعمال بت�فري الإمكانيات الب�سرية واملادية والتاأهيل وتقلي�ش الآجال و�سمان التنفيذ.  

57 ـ اإ�سالح �سم�يل  لالإطار القان�ين املنظم للقان�ن املايل وفق ق�اعد ال�سفافية والتب�سيط والت�حيد والتدبري القائم 
على النتائج والربامج.

58 ـ التحكم يف العجز يف املالية العم�مية يف حدود 3 يف املائة من الناجت الداخلي اخلام.
59ـ  ا�سرتاتيجية �سجاعة حلل الإ�سكالت اجل�هرية للمالية العم�مية  املرتبطة باملقا�سة والتقاعد. )�سفافية �سل�سلة 

الدعم  وافتحا�سه، �سمان الفعالية القت�سادية والجتماعية، التم�يل عرب �سرائب وم�ارد خا�سة(.
60 ـ تاأهيل امل�ارد الب�سرية يف جمال تدبري النفقات العم�مية وخا�سة يف جمايل ال�سحة والتعليم.

61 ـ رفع م�ست�ى �سفافية وفعالية ال�ستثمار العم�مي وم�ساعفة مردوديته.
62 ـ مراجعة ال�سيا�سة اجلبائية يف اجتاه جعلها اأداة لت�فري امل�ارد الالزمة للدولة وال�سيا�سات العم�مية، وت�جيه 

التنمية القت�سادية و�سمان التناف�سية واحلفاظ على الت�ازن بني القطاعات الداخلية، واإعادة الت�ازن الجتماعي.
63 ـ بناء الثقة بني امل�اطن والإدارة يف املجال ال�سريبي وتر�سيد العالقة بينهما.

 ➋ رفع تنافسية االقتصاد الوطني

➌ إرساء قواعد الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وإنهاء االحتكار في النظام االقتصادي وتحسين مناخ األعمال

➍ نظام جديد للمالية العمومية ولإلطار الضريبي قائم على الفعالية والتبسيط واإلدماج
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64ـ  اإجناز اإ�سالح �سريبي �سامل يهدف اإلى ت��سيع ال�عاء وتخفيف العبء ال�سريبي يف اأفق )1( تخفيف العبء 
من ال�سريبة على الدخل عن الفئات الدنيا واملت��سطة و رفع م�ساهمة ذوي الدخ�ل العالية )3( خف�ش ن�سبة 
ال�سريبة على ال�سركات يف اأفق اعتماد %25و ت�سجيع اإدماج القطاع غري املهيكل وتق�ية م�ساهمة املقاولت املت��سطة 
وال�سغرى يف جمه�د الت�سغيل عرب رفع �سقف املعامالت الالزمة لتطبيق ن�سبة 15 % اإلى 5 ملي�ن درهم. )2( اقرار 
منظ�مة جديدة لل�سريبة على القيمة امل�سافة يف اأفق اإعفاء امل�اد الأ�سا�سية  على امل�ست�يني الغذائي والطبي وتطبيق 
30 % على امل�اد الكمالية و تثبيت وت�حيد ال�سعر العادي على عم�م امل�اد و تطبيق ن�سبة 20 % على الأ�سطر 

العليا يف املاء والكهرباء  واإعفاء بناء امل�ؤ�س�سات الدينية  والجتماعية.
65 ـ حتقيق ال�سفافية والفعالية الإدارية  يف تنزيل ال�سيا�سة اجلبائية وحت�سيل امل�ارد وتفعيل الرقم ال�سريبي 

امل�حد للملزمني.
وتعزيز  ال�سريبية  املنازعات  يف  البت  ت�سريع  و  ال�سريبي  املجال  يف  لالإدارة  التقديرية  ال�سلطة  �سبط  ـ   66

املراقبة.

67ـ  م�ساعفة مردودية و فعالية الت�سغيل الذاتي بت�سهيل ول�ج املقاولت الذاتية اجلديدة  لل�سفقات العم�مية 
عرب  بالعرو�ش  الطلبيات  لهذه  ول�جها  لتي�سري  واملقاولت  العم�مية  امل�ؤ�س�سات  طرف  من  احت�سانها  عرب 

املناولة.
68 ـ  اإن�ساء منحة �سهرية للتدريب  يف حدود �سنتني لفائدة املعطلني حاملي ال�سهادات.

69 ـ حتفيز املقاولت على الت�سغيل عرب حتمل الدولة ل�اجبات ال�سمان الجتماعي ملدة ال�سنتني الأولى.
�س�ق  مل�اكبة حاجيات  متكامل  برنامج  ال�سغل وو�سع  �س�ق  وال��ساطة يف  للر�سد  فعالة  اآليات  ـ و�سع   70

ال�سغل من اليد العاملة امل�ؤهلة ذات اجل�دة العالية.
71 ـ تعزيز احرتام ق�انني ال�سغل وحماية امل�سغلني و�سروط ال�سالمة وال�سحة وتنمية ثقافة احل�ار داخل 

املقاولة.
72 ـ اإطالق �سندوق التع�ي�ش على فقدان ال�سغل وفق نظام ت�ساركي.

لت�سجيع  اأداة  جعلها  اأفق  يف  ال�سغل   ملدونة  والقت�سادية  الجتماعية  الآثار  تقييم  ح�ل  ح�ار  اإطالق  ـ   73
ال�ستثمار والت�سغيل.

ال�سفافية  ق�اعد  وفق  املقا�سة  �سندوق  اإ�سالح  عرب  ال��سطى  الطبقة  وتق�ية  الت�سامن  اأنظمة  تعزيز  ـ   74
والفعالية القت�سادية وتط�ير نظام ال�ستفادة منه ليقت�سر على الفئات امل�ستحقة، وتعزيز م�ارده ب�سرائب 

ت�سامنية.
75 ـ تط�ير برامج احلماية الجتماعية يف ظل تنامي الفقر واله�سا�سة.

القطاعية املعتمدة ر�سيدا ي�ست�جب امل�سائلة وقابل لال�ستدراك والتط�ير   متثل ال�سرتاتيجيات 
وفق:

والعتماد. التقييم  يف  وعلمية  وت�ساركية  دمي�قراطية  منهجية  ـ   76
والتطلعات. والإمكانات  احلاجيات  وفق  املر�س�مة  والأهداف  الأول�يات  تدقيق  ـ   77

النم�  ثمار  وت�زيع  التناف�سية  و�سمان  الغذائي  الأمن  لإ�سكاليات  اأعمق  ا�ستيعاب  ـ   78
والت�سغيل.

واللتقائية. الندماج  حتقيق  ـ   79
واملالية. الب�سرية  امل�ارد  ت�فري   �سمان  ـ   80

القطاعية.  ال�سرتاتيجيات  لقيادة  فعال  اإطار  ـ   81

➎ إطار فعال لتوزيع ثمار النمو ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة وتقوية الطبقة الوسطى

➏ استراتجيات قطاعية فعالة للنهوض بإنتاجية االقتصاد الوطني

➍ نظام جديد للمالية العمومية ولإلطار الضريبي قائم على الفعالية والتبسيط واإلدماج



نظام  وفق  الأداء  وتقييم  الرتب�ية  واملراقبة  امل�ؤ�س�سات  تاأهيل  برامج  يف  املدر�سية  الإدارة  دور  تط�ير  ـ   82
التعاقد.

على  املنهاج  اإ�سالح  ح�ل  وطني   ح�ار  واإطالق  واجل�دة  التميز  اأجل  من  الرتب�يني  الفاعلني  تعبئة  ـ   83
م�ست�ى كل من ج�دة الربامج، ومتيز املقررات  املدر�سية ، وفعالية التنظيمات البيداغ�جية، وجناعة اأ�ساليب 

القيا�ش والتق�مي ومعايريه.
84 ـ اإعادة العتبار لل�ظيفة الرتب�ية والأخالقية والجتماعية للمدر�سة العم�مية وتط�ير الرتبية على القيم 

يف املدر�سة ال�طنية.
85 ـ و�سع ا�سرتاتيجية جديدة ملكافحة الأمية بهدف تقلي�ش ن�سبة الأمية العامة اإلى20 % يف اأفق  2016 

و %10 �سنة 2020، والق�ساء على اأمية الفئة العمرية 15ـ  24 �سنة يف اأفق 2015
86 ـ بناء ريادة اجلامعة املغربية يف التك�ين والإ�سعاع واإر�ساء اأقطاب امتياز جامعية من�سجمة مع امل�ؤهالت 
اجله�ية والحتياجات التنم�ية ملحيطها والنفتاح على املنظمات الطالبية ودعمها وتعزيز �سروط امل�ساركة 

الطالبية يف القرار اجلامعي.
87ـ  بناء ريادة اجلامعة املغربية يف البحث العلمي عرب اعتماد ا�سرتاتيجية وا�سحة للنه��ش بالبحث العلمي 

مع جت�سريها مع الت�جهات الجتماعية والقت�سادية لبالدنا. 

88ـ  اإقرار نظام �سحي عادل ومتكافئ عرب حتقيق ال�ستفادة اأو ال�ل�جية العادلة للخدمات ال�سحية والنت�سار 
املتكافئ للم�ارد الب�سريةاإ�سدار قان�ن منظم ملهنة ”م�ساعد ال�سيديل“.

89 ـ حت�سني م�ست�ى �سحة الأم والطفل من خالل تخفي�ش وفيات الأمهات عند ال�لدة ووفيات الأطفال دون 
�سن اخلام�سة اإلى الن�سف ت��سيع قاعدة امل�ستفيدين من اأنظمة احلماية الجتماعية يف املجال ال�سحي والهتمام 

اأ�سا�سا بالفئات غري املعنية بالتغطية حاليا.
90 ـ تنظيم وحتديث العر�ش ال�سحي ال�ست�سفائي وخا�سة قطاع امل�ستعجالت.

 ➊ إطالق مدرسة التميز، وبناء ريادة الجامعة المغربية في التكوين واإلشعاع والبحث العلمي

 ➋ سياسة صحية فعالة وناجعة

3 ـ بناء مجتمع متماسك ومتضامن ومزدهر، قوامه أسرة قوية وامرأة مكرمة 
وشباب رائد، أساسه مدرسة التميز ومقومات الكرامة

➊  إطالق مدرسة التميز، وبناء ريادة الجامعة المغربية في التكوين 
واإلشعاع والبحث العلمي.

➋ سياسة صحية فعالة وناجعة وذلك بضمان حق التطبيب في كل األحوال
➌ اعتماد مقاربة جديدة للسكن الالئق والكريم تقوم على تسهيل شروط 

الولوج للسكن والتمويل لمختلف الفئات وتقليص العجز السكني إلى النصف.
➍ تقوية األسرة عبر تشجيع بناء األسرة، وتدعيم شروط استقرارها، واعتماد 

سياسة فعالة للنهوض بوضع المرأة.
➎ إقرار تنمية اجتماعية فعالة واعتماد سياسة جمعوية منصفة.

➏ إحداث بنيات التأطير والتوجيه والتأهيل الموجهة إلى الشباب، وتوفير 
شروط نهضة رياضية.

➐ اعتماد سياسة عمومية للنهوض بذوي االحتياجات الخاصة. 
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91ـ  و�سع اإ�سرتاتيجية لتدبري و�سيانة التجهيزات ال�سحية بامل�ست�سفيات.
92 ـ و�سع اإ�سرتاتيجية وطنية لل�سناعة الدوائية قائمة على اجل�دة والت�سعرية العادلة.

93 ـ و�سع نظام يقظة �سحية فعال يف م�اجهة الأوبئة و الأمرا�ش املزمنة واعتماد اأ�سل�ب التطبيب املتنقل.
الدميغرايف  النم�  متغريات  اإطار  يف  املزمنة  والأمرا�ش  ال�سيخ�خة  لأمرا�ش  ا�ستباقية  �سيا�سات  نهج  ـ   94

والتح�ل ال�بائي واأمناط العي�ش.
مع  اجلامعية  وامل�ست�سفيات  ال�سيدلة  و  الطب  بكليات  والتاأطري  التك�ين  يف  �ساملة  اإ�سالحات  اإدخال  ـ   95

الهتمام بالبحث العلمي. 

96 ـ اإدماج امل�ساريع ال�سكنية يف اإطار �سيا�سة عمرانية مندجمة و مراجعة املقاربة املعتمدة يف معاجلة ال�سكن 
غري الالئق وتقلي�ش العجز ال�سكني اإلى الن�سف:

- اإدماج اإ�سكالية ال�سكن يف اإطار منظ�ر ا�سمل لتنمية وتهيئة املدن واملراكز احل�سرية والقروية واإحداث     
م�ؤ�س�سات عم�مية جه�ية متخ�س�سة يف مت�يل وتدبري م�ساريع معاجلة اأن�اع ال�سكن غري الالئق.  

- اإيالء اأهمية خا�سة ملعاجلة ال�سكن املهدد بالنهيار عرب و�سع اإطار تنظيمي وقان�ين وتدبريي ومايل مالئم.   
97 ـ اإدماج تي�سري ول�ج خمتلف الفئات املحتاجة اإلى ال�سطكن .

- ت�سجيع ال�ستثمار يف اإنتاج ال�سكن املخ�س�ش للكراء واإ�سالح �سم�يل ملنظ�مة الكراء وتقدمي     
حتفيزات �سريبية لالأ�سر التي تتجه للكراء.   

-  العمل على احلد من ظاهرة امل�ساكن املغلقة عرب  مقاربة جديدة.  
98ـ  الرفع من وترية اإنتاج ال�سكن الجتماعي وم�ساعفة ال�حدات املنجزة، ورد العتبار للبعد الكيفي يف اإعداد 

واإنتاج امل�ساريع ال�سكنية، ومقاربة جديدة ملكافحة ال�سكن ال�سفيحي وتقييم جدي لربنامج مدن بدون �سفيح.
ال�س�ق  يف  وال�سفافية  الفعالية  حتقيق  على  والعمل  واملنع�سني  امل�ستفيدين  بني  العدالة  اعتماد  ـ   99

العقارية واإعادة النظر يف ق�اعد ت�سميم التهيئة احل�سرية.

100 ـ تق�ية الأ�سرة عرب ت�سجيع بناء الأ�سرة، وتدعيم �سروط ا�ستقرارها  وت�فري اآليات ال�سلح وال��ساطة 
و اعتماد مقاربة وقائية واإمنائية يف الت�سدي للتفكك العائلي وظاهرة الت�سرد.

101 ـ دعم الن�ساء املتكفالت  باأ�سرهن، وحماربة الفقر والتهمي�ش ذي الأثر احلاد على الأ�سر ، وم�ساعفة دعم �سندوق التكافل 
العائلي مبا يلبي احتياجات املجتمع.

102 ـ الهتمام بالأ�سرة املغربية باملهجر وحمايتها من التفكك. 
103 ـ تفعيل دور امل�سجد يف ن�سر ثقافة امل�دة والرحمة واملكارمة داخل الأ�سرة واملجتمع. 

104 ـ حتفيز املراأة على امل�ساركة يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، والأحزاب ال�سيا�سية واعتماد �سيا�سة فعالة 
للنه��ش ب��سع املراأة ) �سروط ال�سغل، التعليم، ال�سحة، امل�ساركة املجتمعية،مكافحة ال�ستغالل اجلن�سي، 
مناه�سة العنف( ومراعاة امل�س�ؤوليات الأ�سرية  للمراأة والتمييز الإيجابي ل�ساحلها يف التعيينات والتكليفات 

العامة، ويف خمتلف ج�انب تنظيم املجتمع واإر�ساء املجل�ش الأعلى لالأ�سرة.

105ـ  بل�رة �سيا�سة جمع�ية عم�مية، ق�امها الإن�ساف يف التم�يل، وال�سفافية يف ن�سر املعطيات، وال�ستحقاق 
يف التعيني ملن�ساب التمثيلية اجلمع�ية، والفعالية يف برامج التك�ين، وتخ�سي�ش %10 من الدعم العم�مي 

مل�ساريع اجلمعيات كنفقات للت�سيري.
106 ـ اعتماد برنامج تلفزي خا�ش بعمل اجلمعيات ”جن�د التنمية“ ، وتق�ية الربامج الإذاعية ذات ال�سلة 

بالعمل اجلمع�ي،

 ➋ سياسة صحية فعالة وناجعة

 ➌ اعتماد مقاربة جديدة للسكن الالئق والكريم

 ➍ تقوية األسرة واعتماد سياسة فعالة للنهوض بوضع المرأة

➎ إقرار تنمية اجتماعية فعالة واعتماد سياسة جمعوية منصفة



107 ـ رفع فعالية املبادرة ال�طنية للتنمية الب�سرية من خالل تدقيق ت�جهات املرحلة الثانية، واإحداث وكالة 
وطنية من مهامها الإ�سراف عليها كل برامج مكافحة الفقر واله�سا�سة،

108 ـ مراجعة �سيا�سة ببناء وجتهيز املراكز الجتماعية من خالل اإعطاء الأل�ل�ية ل�سمان التاأطري واإمكانيات 
التدبري،

احلك�مة  مب�جبها  تتكفل  لنجاحها،  �سمانا  للدخل  املدرة  الأن�سطة  مل�اكبة  عم�مية  �سيا�سة  بل�رة  ـ   109
باجل�انب الأفقية )درا�سة ال�س�ق، الدعم التقني، الت�س�يق...(.

بتك�ين  الجتماعي“ اخلا�ش  للعمل  ال�طني  ”املخطط  فعالية  من  للرفع  الالزمة  الإجراءات  اعتماد  ـ   110
العاملني الجتماعيني،

اخلدمات  بع�ش  اإلى  الفقرية  الفئات  ول�ج  وحت�سني  الت�سامن  قيم  "تكافل" لتق�ية  برنامج  اإطالق  ـ   111
العمومية.

112 ـ اإ�سدار قان�ن "اللتقائية" �سمانا لتن�سيق الربامج القطاعية التنم�ية.

113 ـ الرفع من م�ست�ى تاأطري ال�سباب
114 ـ عتماد ا�سرتاتيجية وطنية مندجمة لل�سباب،

الك�سفية على  ال�سبابية واحلركة  الطالبي، ودعم اجلمعيات  والن�ساط  املدر�سية  ال�سبيبة  ـ دعم حركة   115
قاعدة عق�د برامج.

116ـ  العناية باملتف�قني وامل�ه�بني واملبدعني ال�سباب يف خمتلف امليادين،  وتنظيم املهرجانات امل��س�عاتية 
للإبداع ال�سبابي.

  117-حتديث عملية التخييم.
118 ـ دعم وتط�ير م�ساركة ال�سباب يف تدبري ال�ساأن العام.

119 ـ اإر�ساء �سيا�سة ريا�سية وطنية ت�ستجيب حلاجيات املجتمع.
120 ـ اإ�سالح املنظ�مة القان�نية للريا�سة.

121 ـ ت�سحيح اختاللت منطق ال�ستثمار يف املركبات الريا�سية ال�سخمة ع��ش التجهيزات الريا�سية.
122 ـ الهتمام بامل�روث الريا�سي املغربي ال�سعبي.

123 ـ و�سع خمطط اإ�سرتاتيجي جديد يرتكز على نتائج حتيني البحث ال�طني دقيق ح�ل الإعاقة.
124 ـ و�سع "اإطار ت�سريعي �سامل ومندمج" بهدف تعزيز الإدماج الجتماعي لالأ�سخا�ش ذوي الحتياجات 
اخلا�سة اإ�سافة اإلى نهج �سيا�سة تق�م على مبادئ التنمية الإدماجية والحرتام الكامل حلق�ق الإن�سان وامل�ساركة 

الالمتييزية و املقاربة اجله�ية.
اإعاقة  بدون دخل  اإجراءات تتحمل احلك�مة مب�جبها النفقات الالزمة لالأ�سخا�ش يف و�سعية  ـ و�سع   125

وبدون عائل.
126 ـ اعتماد حتفيزات �سريبية لالأ�سر التي تتكفل بالأ�سخا�ش يف و�سعية اإعاقة.

127 ـ ت�فري تاأمني يغطي التكاليف الطبية املرتبطة بالإعاقة ب�سكل كامل. 
128 ـ و�سع ا�سرتاتيجيات وطنية للك�سف املبكر لالنط�اء واإحداث مراكز لتك�ين الأطر الطبية و�سبه الطبية 

يف ميدان النط�اء يف كل مركز جامعي ا�ست�سفائي واإحداث مركز اجتماعيـ  ترب�ي لالنط�اء يف كل جهة.
129 ـ اإحداث برنامج ومركز وطني لالأمرا�ش ال�راثية.

➎ إقرار تنمية اجتماعية فعالة واعتماد سياسة جمعوية منصفة

➏ إحداث بنيات التأطير والتوجيه والتأهيل  الموجهة إلى الشباب وتوفير شروط نهضة رياضية

 ➐ العناية بذوي االحتياجات الخاصة
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130 ـ اعتماد �سيا�سة اأفقية ت�سمل خمتلف القطاعات احلك�مية الإعالمية والثقافية والتعليمية والجتماعية 
والدينية، واإقرار اآلية لتن�سيق فعال بينها من اأجل ن�سر وتق�ية القيم الأخالقية الأ�سا�سية لنه�سة الأمة والعمل على 

تر�سيخها.
131 ـ جعل وزارة الأوقاف �سريكا يف الربامج ذات ال�سلة بق�سايا اله�ية والقيم يف القطاعات ال�زارية الأخرى 
واإيجاد اآلية لإ�سهام ال�زارة يف الربامج القطاعية الأخرى التي ميكن اأن ي�سهم فيها ال�زارة من جانب الت�عية 

الدينية واإطالق ح�ار وطني ح�ل تفعيل الزكاة والنه��ش بال�قف وفق م�سروع نظام وطني للت�سامن.
132ـ  دعم وتفعيل امل�ؤ�س�سات الدع�ية املجتمعية وتي�سري م�ساهمتها يف ن�سر قيم ال��سطية والعتدال ومعاجلة 

حتديات القيم والتدين يف ظل الع�ملة املت�سارعة، وفق منظ�ر ي�سجع قيم النفتاح الإيجابي والفعال.

133 ـ اإخراج اأكادميية حممد ال�ساد�ش للغة العربية ودعم وتق�ية ح�س�ر اللغة العربية يف جميع امل�ست�يات 
التعليمية والقت�سادية والجتماعية والثقافية وباقي جمالت احلياة العامة من خالل اإيالء الأهمية الكربى 
لتك�ين املدر�سني وتط�ير طرائق وو�سائل التدري�ش باإدماج تكن�ل�جيا الإعالم والت�سال واعتماد �سيا�سة عم�مية 

مندجمة للنه��ش باللغة العربية . 
134 ـ تط�ير ا�سرتاتيجية تدري�ش اللغة الأمازيغية ب�سراكة مع املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية واعتماد مادة 
اإ�سافية ت�سمى الثقافة اجله�ية يف الربامج اجله�ية تعك�ش تن�ع املغرب يف ظل الث�ابت الدينية والتاريخية 
لل�طن، مع م�ساعفة مردودية برامج تك�ين مدر�سي الأمازيغية واإقرار نظام للتك�ين امل�ستمر، واإقرار مديرية 
لتدري�ش الأمازيغية داخل ال�زارة ال��سية، واإر�ساء م�سالك و�سعب خا�سة بالأمازيغية باجلامعة املغربية، 

واإ�سدار القان�ن التنظيمي اخلا�ش باللغة الأمازيغية.
135ـ  تق�ية التك�ين يف اللغتني الإجنليزية والفرن�سية وتط�ير املناهج املعتمدة وتعزيز ال�ساعات املخ�س�سة، 

ومغربة املحت�ى التعليمي للمادتني مع النفتاح املت�ازن على خمتلف الثقافات العاملية.

4 ـ إحياء وتجديد نظام القيم المغربية األصيلة على أساس المرجعية 
اإلسالمية والهوية المغربية

➊ اعتماد وتنزيل منظومة وطنية لقيم الحرية والمسؤولية 
والنزاهة والشفافية والعلم والعمل والتضامن تؤطر مجموع 

السياسات العمومية
➋ اعتماد سياسة لغوية وطنية قائمة على التنوع وصيانة الوحدة 

وضمان االنفتاح وتحقيق السيادة اللغوية
➌ اعتماد سياسات إعالمية وثقافية وفنية تعيد االعتبار للهوية 

المغربية واإلنسان المغربي وقائمة على المواطنة والحرية 
والمسؤولية واإلبداع.

➍ سياسة إعالمية جديدة لدعم انطالق إعالم ديمقراطي وحر 
ومسؤول يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية 

الوطنية ومنخرط في التنمية المجتمعية

➊ اعتماد وتنزيل منظومة وطنية لقيم الحرية والمسؤولية والنزاهة والشفافية والعلم
      والعمل والتضامن تؤطر مجموع السياسات العمومية

➋ اعتماد سياسة لغوية وطنية قائمة على التنوع وصيانة الوحدة وضمان االنفتاح وتحقيق السيادة اللغوية



 ➌ اعتماد سياسات ثقافية وفنية تعيد االعتبار للهوية المغربية واإلنسان المغربي وقائمة 
     على المواطنة والحرية والمسؤولية واإلبداع

➍ سياسة إعالمية جديدة لدعم انطالق إعالم ديمقراطي وحر ومسؤول يعكس التعددية
      السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية ومنخرط في التنمية المجتمعية

136 ـ  النه��ش بالثقافة ال�طنية وتق�ية انخراطها يف جه�د التنمية والإ�سالح عربالرتبية على الروح النقدية يف 
التعامل مع الأعمال الثقافية ومع و�سائل الإعالم املرئية واملكت�بة و اإدماج ذلك �سمن مناهج التعليم الأ�سا�سي.

137 ـ تربية الأطفال على ال�ستعمال الإيجابي  لل��سائط وحماية الطف�لة وال�سباب من خماطرها  من مثل 
الدعاية العن�سرية، الغل� والتطرف، ال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال، التحري�ش على العنف و�سن قان�ن خا�ش 

بذلك.
مبختلف  الثقايف  املجال  يف  ال�طني  الإنتاج  دعم  خالل  من  الثقايف  املجال  يف  ال�ستثناء  مبداأ  اإقرار  ـ   138

اأ�سكاله.
139ـ  ت�سجيع الكتاب املغربي، بالتعريف به عن طريق تنظيم لقاءات امل�ؤلفني وجمه�ر القراء، واإدراجه �سمن 

الكتب املدر�سية املقررة يف خمتلف امل�ست�يات التعليمية، وباإحياء ن�ادي الكتاب. 
دميقراطية  اآلية  واإقرار  م��س�عية  معايري  على  مبنية  الثقافية  الأعمال  لدعم  �سفافة  �سيا�سية  اإقرار  ـ   140

لتك�ين جلن الدعم واملراقبة وتقييم ح�سيلتها �سن�يا. 
ـ اإقرار اجله�ية على م�ست�ى الت�سيري الإداري وتخ�سي�ش الإمكانيات الب�سرية واملالية لذلك وتف�يت   141

ال�سالحيات من اأجل دعم الالمركزية الثقافية والدعم لالإنتاجات.

ـ دعم اعالم دميقراطي و حر وم�س�ؤول يعك�ش التعددية ال�سيا�سية والثقافية و يخدم اله�ية ال�طنية   142
ومنخرط يف التنمية املجتمعية وتاأهيل امل�ارد الب�سرية والعناية بالعاملني يف القطاع العالمي و دعم الإنتاج 

ال�طني واملقاولة ال�سحفية.
اإلى املعل�مات وترتيب اجلزاء على عدم احرتام هذا احلق من  اإقرار قان�ن ي�سمن احلق يف ال�ل�ج  ـ   143

قبل الإدارة.
اإليها،  اأجل تعزيز مبداأ احلرية وامل�س�ؤولية يف ممار�سة املهنة وال�ل�ج  ـ مراجعة قان�ن ال�سحافة من   144

وحذف العق�بات ال�سالبة للحرية املرتبطة بحرية الراأي والتعبري.
145 ـ اإر�ساء جمل�ش وطني لل�سحافة مبثابة �سلطة مرجعية  م�ستقلة وت�سطلع ب�سبط املمار�سة ال�سحفية 

واحرتام اأخالقيات املهنة.
146 ـ اإقرار �سيا�سة جديدة لدعم الإنتاج ال�طني ون�سر املنت�ج ال�طني يف و�سائل الإنتاج ال�سمعي الب�سري، 

وذلك وفق ق�اعد اجل�دة والتناف�سية واملهنية.
147ـ  دعم انتاج برامج اعالمية تهم التعريف باحل�سارة املغربية ور�سيدها التاريخي واأعالمها الكبار وتعالج 

قيم النه��ش احل�ساري املتجدد لالأمة املغربية وتدعم تن�عها اللغ�ي.
148 ـ حت�سني �س�رة املراأة يف الإعالم واإقرار اإجراءات فعلية للحد من ت�ظيف ج�سد املراأة ك�سلعة جتارية 

تكر�ش دونية املراأة وتختزلها يف بعدها اجلن�سي.
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النف�سالية  لالأطروحة  امل�ساندة  الدول  اإطالق حملة مبنية على روؤية وا�سحة ملحاورة و حت�سي�ش  ـ   149
واإقناعها باحلل املغربي.

الأ�سا�سية  بحق�قهم  ومتتيعهم  بتندوف  الحتجاز  خميمات  يف  الالجئني  لإح�ساء  ال�سغط  م�ا�سلة  ـ   150
املتمثلة يف احلماية وامل�ساعدة املالئمة وحرية التنقل والع�دة الإرادية اإلى وطنهم وذويهم.

ال�سعيد الربملاين وجمعيات املجتمع املدين، وتفعيل دور جمعيات  الدبل�ما�سية امل�ازية على  ـ تفعيل   151
ال�سداقة امل�ج�دة، وتاأ�سي�ش جمعيات جديدة وتط�ير دورها مل�ؤازرة الدبل�ما�سية الر�سمية.

152 ـ دعم مبادرات املغاربة املقيمني باخلارج وخا�سة بالق�سية ال�طنية.
153 ـ م�ساعفة العناية املادية واملعن�ية وال�سحية لالأ�سرى املغاربة والعائدين من تندوف ولعائالتهم و طي 

ملف الأ�سرى واملفق�دين وجمه�يل امل�سري يف ال�سحراء.
154 ـ اإعادة العتبار لعائالت ال�سهداء والأرامل واملتقاعدين، واإن�ساء �سندوق لكفالة اأبناء واأ�سر املحتجزين 

ورعاية املر�سى يف حالة �سعبة.
155 ـ فتح احل�ار مع اإ�سبانيا ح�ل ق�سية �سبتة ومليلية املحتلتني وطرح مبادرة عل م�ست�ى الأمم املتحدة 

يف اإطار جلنة ت�سفية ال�ستعمار.

156 ـ اإ�سراك املغاربة املقيمني باخلارج يف النتخابات الت�سريعية.
157 ـ اإعادة النظر يف �سالحيات وتركيبة م�ؤ�س�سة احل�سن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج اأو اإلغاوؤها.

158 ـ اإن�ساء "امل�ؤ�س�سة الرتب�ية والتعليمية املغربية" يف اأهم الع�ا�سم الأوربية والعاملية حيث ت�جد جالية 
مغربية معتربة. وت�ستغل هذه امل�ؤ�س�سات وفقاً لربامج ت�سعها وزارة الرتبية ال�طنية بتن�سيق مع املجل�ش 

الأعلى للمغاربة املقيمني باخلارج.
159 ـ الهتمام بق�سايا التمييز والعن�سرية التي يك�ن �سحيتها مغاربة العامل. 

  5 ـ صيانة السيادة وتعزيز اإلشعاع المغربي ورفع الفعالية الخارجية
➊ مقاربة مندمجة وفعالة في تعزيز الوحدة الترابية ومعالجة 

قضية سبتة ومليلية المحتلتين
➋ إدماج المغاربة المقيمين في الخارج في اإلستراتيجية 

الدبلوماسية والسياسات الوطنية
➌ المحافظة على العالقات المتميزة مع الفضائين األوربي 

واألمريكي واعتماد سياسة لتصحيح اختالالت الشراكات القائمة 
وضمان المصالح المتبادلة والعادلة 

➍ تعزيز العالقات مع الفضاء العربي واإلسالمي واإلفريقي باعتباره 
العمق االستراتيجي والتاريخي والجغرافي

➎ تجديد الدبلوماسية الوطنية، من خالل إعادة النظر في سياسة 
التعيينات وبناء نظام الحكامة الجيدة، واعتماد المقاربة 

الديموقراطية والتشاركية والمهنية

➊ مقاربة جديدة ومندمجة وفعالة في الدفاع عن الوحدة الترابية ومعالجة قضية  سبتة ومليلية المحتلتين

➋ إدماج المغاربة المقيمين في الخارج في اإلستراتيجية الدبلوماسية والسياسات الوطنية



➌ المحافظة على العالقات المتميزة مع الفضاءين األوروبي واألمريكي واعتماد سياسة لتصحيح اختالالت
       الشراكات القائمة وضمان المصالح المتبادلة والعادلة 

➍ تعزيز العالقات مع الفضاء العربي واإلسالمي واإلفريقي باعتباره العمق االستراتيجي والتاريخي والجغرافي

➎ تجديد الدبلوماسية الوطنية، من خالل إعادة النظر في سياسة التعيينات وبناء نظام الحكامة الجيدة،
   واعتماد المقاربة الديموقراطية والتشاركية والمهنية

160 ـ خلق ع�امل حتفيزية للمغاربة املقيمني باخلارج الراغبني يف ال�ستثمار ببلدهم.
161 ـ دعم ال�سراكة املتميزة مع ال�سركاء التقليديني للمغرب وتط�يرها.

162 ـ العمل على تق�ية ج�س�ر احل�ار والنفتاح والتعاون مع خمتلف دول الحتاد الأوربي.
جتاوز  مع  املنطقة  خ�س��سيات  يراعي  مندمج  ح�اري  كف�ساء  وتعزيزه   5+5 احل�ار  م�سل�سل  دعم  ـ   163

املقاربة الأمنية.
164ـ  تعزيز الت�ازن يف العالقات املغربية الأمريكية وتط�ير وتر�سيد �سيا�سة الدبل�ما�سية العامة جتاه م�ؤ�س�سات 

القرار بال�ليات املتحدة، ومراعاة امل�سالح ال�طنية يف تدبري العالقات املغربيةـ  الأمريكية. 
165 تق�ية العالقات املغربيةـ  الكندية وتط�ير م�ست�ياتها القت�سادية والتعليمية والثقافية والجتماعية.

166 ـ ا�ستعادة م�قع دول اأمريكا الالتينية ودول الكراييبي �سمن اأول�يات ال�سيا�سة اخلارجية املغربية.
لالقت�ساديات  الأهمية  اإيالء  مع  وثقافياً  و�سيا�سيا  اقت�ساديا  الآ�سي�ية  الدول  مع  العالقات  تط�ير  ـ   167

ال�ساعدة.
 

الدول  التجارية بني  املبادلت  العربي وم�ؤ�س�ساته ورفع م�ست�ى  املغرب  تفعيل وتط�ير معاهدة احتاد  ـ   168
املغاربية وو�سع التحفيزات الالزمة.

وم�ؤ�س�ساتها   العربية  اجلامعة  هيئات  وتفعيل  اخلليجي  التعاون  مبجل�ش  املغرب  عالقة  روؤية  ت��سيح  ـ   169
وتفعيل م�ؤ�س�سات منظمة  التعاون  الإ�سالمي، والدفاع عن ق�سايا ال�سع�ب العادلة، وعلى راأ�سها ق�سية فل�سطني 
وحق ال�سعب الفل�سطيني يف تقرير م�سريه واإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ش باعتبار ق�سية فل�سطني ق�سية 

وطنية. 
170 ـ نهج �سيا�سة مغربية ـ اإفريقية م�ستقرة ودائمة  وت��سيع خريطة احل�س�ر املغربي املتميز والنفتاح على 

الدول الإفريقية الأجنل��سك�س�نية ودول �سرق اإفريقيا والقرن الإفريقي.
171 ـ تط�ير اأدوار وكالة التعاون الدويل التابعة ل�زارة اخلارجية والتعاون ورفع اعتماداتها املالية وفقاً مهام 

جديدة.

وزارة  اأداء  وحت�سني  تفعيل  اأجل  من  هيكلية  باإ�سالحات  والقيام  املغربي  الدبل�ما�سي  اجلهاز  تاأهيل  ـ   172
اإحداث م�ؤ�س�سة للبحث والدرا�سة  اخلارجية وتفعيل التمثيليات الدبل�ما�سية وتنمية امل�ارد الب�سرية واملالية، 

والتكوين الديبلوما�سي.
املغرب  لختيارات  واعتباراً  ال�سرورة  ح�سب  القن�سلية  واملراكز  الدبل�ما�سية  البعثات  انت�سار  اإعادة  ـ   173

ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية مع ال�سعي اإلى الت�فيق بني الأهداف امل�سطرة والإمكانات املتاحة.
174ـ تن�سيط العمل القن�سلي يف املجالت التجارية والقت�سادية.

175ـ  اإدماج مغاربة العامل ذوي امل�ؤهالت املعنية يف القن�سليات لال�ستفادة من تخ�س�ساتهم وخرباتهم باملجتمعات 
امل�ستقبلة. 

الرتقاء باخلدمات القن�سلية اإلى م�ست�ى ل يقل عن اخلدمات التي تقدمها دول ال�ستقبال. 
176ـ  العمل على تق�ية وتط�ير دور احلك�مة يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية والدبل�ما�سية القت�سادية، مع تط�ير 

وتفعيل �سالحيات وزارة اخلارجية و التعاون.
177 ـ اإ�سراك الهيئات املنتخبة يف ال�سيا�سة اخلارجية واإعطاوؤها حق النظر فيها وامل�ساهمة يف ت�جيهها.
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حـــــــــزب  إن 
العدالة والتنمية وهو يقدم العناصر 

االنتخابات  يعترب  لربنامجه  األساسية 
القادمة ذات طبيعة استثنائية، تفرض تضافر جهود 

كافة املخلصني والغيورين لبناء مغرب جديد .... مغرب 
الكرامة والحرية والتنمية والعدالة االجتماعية.

وإذ نذكر بطموحنا لعرض مقاربة جديدة محورها اإلنسان 
تبدع انطالقا من مرجعيتنا وهويتنا وتتقدم لكسب استحقاقات 
التنمية والريادة، فإننا نؤكد أن املد الديموقراطي الجديد وضع 
قواعد للنهضة قوامها الديموقراطية الحقة، ومسؤولية املرحلة 
تفرض االنخراط املسؤول يف هذا املد بما يحقق اإلصالح 

املنشود.

{ َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم إَِلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه إِْن ُأرِيُد إاَِلّ 

هِ َعَلْيهِ  اإلِْصالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيقِي إاَِلّ بِالَلّ
ْلُت َوإَِلْيهِ ُأنِيُب } )ه�د، الآية 88( َتَوَكّ

خاتمة
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مواصلة بناء 
دولة المؤسسات 

والديمقراطية 
ومكافحة الفساد

صيانة السيادة 
وتعزيز اإلشعاع 
المغربي والريادة 

الخارجية

بناء اقتصاد
 وطني قوي وتنافسي 
ومنتج وضامن للعدالة 

االجتماعية

إحياء وتجديد نظام
 القيم المغربية األصيلة 

على أساس من المرجعية 
اإلسالمية والهوية 

المغربية

بناء مجتمع متماسك
 ومتضامن ومزدهر، قوامه
 أسرة قوية وامرأة مكرمة 

وشباب رائد، أساسه مدرسة 
التميز ومقومات الكرامة


