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رهان كبيرالتربية والتكوين .1  

 من أجل تنمية البالد

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسلطات واختصاصات واسعة قصد تدبير تمتيع  1.

 أفضل لمجال التعليم على مستوى الجهات االثني عشر للمملكة

ضرورة اعداد مخطط استراتيجي لتحديد التوجهات العامة ووضع برنامج عمل متعدد 2.

 السنوات إلدماج االمازيغية في كل مستويات التدريس 

 التكوين الجامعي والبحث العلمي مع متطلبات سوق الشغلمالئمة 3.

ضرورة تطبيق نموذج مغربي في ميدان التكوين المهني يأخذ بعين االعتبار طبيعة 4.

 االقتصاد المغربي وإكراهات المقاولة المغربية

الرفع من قيمة الغالف المالي المخصص من ميزانية استثمار الدولة في التعليم برسم   5.

 لصندوق الخاص بالتنمية القروية والمناطق الجبليةلفائدة االسنوات المقبلة 

اإلبقاء على مجانية التعليم العمومي وتأطير ومراقبة األسعار والرسوم المعتمدة من 6.

 طرف مؤسسات التعليم الخصوصي في اطار تعاقد على أساس دفتر التحمالت 
 

 

  



الصحة أحد الركائز : الخدمات الصحية. 2

 األساسية للتنمية البشرية

اجل تسريع برنامج تأهيل المستشفيات الجماعات الترابية من تأسيس شراكات مع   7.

وتعزيزها بوحدات جديدة، وتجهيز مصالح المستعجالت ودلك للرفع من طاقاتها 
 االستيعابية

 .من المراكز الصحية للقرب وخصوصا في المجال القرويالرفع 8.

 الصحيةخلق الوكالة الوطنية لنظام المساعدة   9.

 الجنيسةتشجيع ودعم الدولة لصناعة وتسويق األدوية  10.

تشجيع المستثمرين الخواص على ولوج القطاع الصحي مع توزيع عادل على ربوع  11.

 المملكة

 المملكةتعزيز الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتحفيزها للعمل في كل مناطق  12.

 (RAMED)تطوير وتوسيع  وتعديل تطبيق نظام المساعدة الطبية   13.

 

 
 

 

 

 

 



تحسين الدخل والقدرة الشرائية للمواطن المغربي .  3   

 رهين بتظافر جهود الدولة والمشغلين واألجراء 

بلورة استراتيجية شاملة تروم تحديد قواعد جديدة لتطور الحد االدنى لألجور  14.

موازاة مع المستوى األدنى للمعاشات وااللتزامات االجتماعية من اجل نجاعة 

 سياسة الحد من الفوارق االجتماعية ومحاربة الفقر

مأسسة المفاوضات والمشاورات بين الدولة والفرقاء االجتماعيين المتعلقة  15.

 بمستوى األجور وااللتزامات االجتماعية

على جميع الموظفين المستوفين ( درهم 3000)تعميم الحد األدنى لألجر  16.

 لشروط االستفادة

 درهم 3000الرفع من الحد القانوني لألجر على مستوى القطاع الخاص الى  17.

 مواصلة دعم صندوق المقاصة لغاز البوتان وللقمح الطري وللسكر 18.

إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين وتخفيض سعرها بالنسبة للطبقة  19.

 المتوسطة

 

 



توفير الشغل مرتبط ببناء نموذج اقتصادي جديد أساسه انتاج مزيد من . 4

 الثروة

   االستثمار وتحفيز المغرب في المقاوالت لدعم الكافية اإلمكانيات لتعبئة الشغل ميثاق بلورة20.

 :خالل من الشغل فرص خلق قوامها ومالية ميزانياتية اقتصادية سياسة سن21.

 2021-2017من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة  % 5معدل نمو يناهز   

 الخاممن الناتج الداخلي  % 3في حدود عجز المالية العمومية 

 من الناتج الداخلي الخام % 60متوسط المديونية يناهز 

 من الناتج الداخلي الخام % 2في حدود  األداءاتميزان عجز 

 2معدل التضخم حوالي % 

 8معدل البطالة حوالي % 

اختيار القطاعات اإلنتاجية األكثر استقطابا لليد العاملة عبر هيكلة النسيج اإلنتاجي المغربي إعادة 22.

 ...(  السياحة،، الفالحة، الصناعات الفالحية والغذائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات اإللكترونية)

 امتيازيةالمقاولين الشباب في االستثمار بتسهيل المسطرة اإلدارية و منح قروض تشجيع 23.

   متنقلة نموذجية أسواق في وإدماجهم المتجولين الباعة نشاط تنظيم 24.

 بالتعاقد التوظيف برنامج إطار في العمومية الوظيفة في إلدماجهم المعطلين للدكاترة حصة تخصيص 25.
   المناسب للتكوين إخضاعهم مع

 

 

 

 



دعم المقاوالت المغربية وتحسين مناخ األعمال. 5  

وتحفيز االستثمار   
 

 أعالي واستغالل المقاليع كامتيازات الريع اقتصاد لمحاربة  وطنية استراتيجية إعداد 26.

 المهيكل الغير واالقتصاد البحار

 النسب كمراجعة المقاولة على الجبائي الضغط من خفيفوالت الجبائي النظام إصالح 27.

 الشركات على بالضريبة الخاص الجدول في المعتمد

 القوي الطلب ذات القطاعات الى واألجنبي الوطني الخاص االستثمار توجيه   28.

 التصديري العرض وجودة تنافسية وتحسين  الخارجي، خاصة

 المغربية الشركات طرف من االستثمار وتحفيز لتسهيل للصرف مالئمة سياسة سن 29.

 إفريقيا في

 المضافة القيمة على بالضريبة الخاصة القروض صرف تسريع30.

 التضامني التمويل عبر للدخل المدرة األنشطة إنعاش  31.

 «Made in Morocco» المغربي المنتوج تثمين 32.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 إعادة االعتبار للثقافة من خالل. 6

 مخطط المغرب الثقافي 
 

 دعامة باعتبارها الثقافي المجال في وطنية استراتيجية إعداد 33.

 (الثقافي المغرب مخطط) المستدامة للتنمية حقيقة

 والمبدعين المؤلفين حقوق قانون تفعيل 34.

 حقوقه حماية لضمان الفنان بطاقة وتعميم تفعيل 35.

 المغرب في الثقافية السياحة تشجيع 36.

 الصحية التغطية من الثقافي الميدان في العاملين كل تمكين 37.

 الشباب أوساط في واألدبي الفكري االبداع تشجيع 38.

 



رعاية االسرة وتحسين االطار المجتمعي من .  7

 األولويات المجتمعية

 

 األسرة مدونة وتجويد تحيين 39.

 الفرص تكافؤ وتحقيق المرأة حقوق لضمان القانوني االطار تعزيز 40.

 العائلي التكافل صندوق ميزانية من الرفع  41.

 القروي المجال في األطفال لفائدة «تيسير» لبرنامج مشابه برنامج إعداد 42.

 الهشة األسر ولفائدة المدن هوامش وفي

  وتفعيل بالبيوت كخادمات سنة 16 سن دون الطفالت تشغيل محاربة  43.

 المنزليين العمال قانون

 صحية خدمات لهم وتوفير الكريم العيش وضمان المسنين رعاية 44.
 واجتماعية

 

 

 



 قضايا التعمير والسكن في صلب السياسات العمومية.  8

 مراعة مع التعمير بوثائق المجاالت كافة تغطية تعميم يروم مرن تخطيط تبني 45.

 الترابي والتناسق للتعمير البيئي البعد

 والسكنى التعمير ميدان في الرخص ومنح دراسة ومسالك مساطر تبسيط   46.

 آليات ووضع المزايدات من للحد واضحة معايير حسب العقار أثمنة تقنين47.

 لمراقبتها

 وفق باالنهيار المهددة المباني ومعالجة الصفيح دور على القضاء وثيرة تسريع 48.

  اجتماعية مقاربة

 المحلية للخصوصيات ومالءمته القروي بالعالم للسكن خاص برنامج وضع49.

 الساكنة موارد ولمحدودية

 لمختلف مالءمته  قصد الحالية صيغته في االجتماعي السكن برنامج مراجعة 50.
 الترابية المجاالت

 

 



 ال مستقبل لتنمية المغرب بدون  تنمية المجال القروي. 9

 القروية بالتنمية خاص وزاري قطاع خلق  51.

 القروية التنمية ودعم لتأطير تشريعي إطار تطوير 52.

 والتقييم التتبع ميكانزمات ووضع القروية للتنمية مرصد خلق53.

  والجماعات الجموع ألراضي العقاري بالوعاء المرتبطة اإلشكاالت حسم ضرورة 54.

 الساللية

 المغرب لمخطط جديدة دينامية إعطاء خالل من الفالحي القطاع أداء تحسين 55.

 اختالالته وتقويم وتصحيح مكتسباته لتعزيز االخضر

 أجل من صغرى لقروض ولوجه وتبسيط القروي المجال في الشباب تأهيل 56.

 إلنجاحها المشاريع مواكبة مع الذاتي التشغيل

 ذات مسبقة دراسات إعداد  مع القروي المجال في العمل على المستثمرين تحفيز 57.
 لالستثمار ومغرية متعددة خيارات

 



ضمان تنمية مستدامة للمغرب مرتبط بحتمية حماية . 10

 البيئة والموارد الطبيعية

 المحليو الجهوي والتدبير التخطيط في البيئي البعد إدماج  58.

  السطحية المائية والفرشات الماء على والمحافظة المائية الموارد وتثمين ترشيد 59.

 والجوفية

 الصلبة النفايات قطاع لتدبير وكالة خلق  60.

 الساحل لتدبير وكالة خلق  61.

 البيئـة حمايـة مجـال في االندماج على المغربيـة المقـاوالت تشـجيع 62.

 وعلى والخدماتية واإلنتاجية الصناعية للوحدات البيئية المراقبة بعمليات القيام 63.

 السكنية المراكز داخل المتواجدة الخصوص

 



مغاربة العالم رأسمال المادي ومادي يحتاج الى .  11

 مقاربة جديدة 

مراجعة هيكلة ودور وفعالية المؤسسات الوطنية المهتمة بموضوع الجالية المغربية من 64.

 أجل دمقرطة وتعزيز تمثيليتها ودمج كفاءات جديدة من أبناء مغاربة العالم

االعتناء بالبنية التحتية والموارد البشرية للقنصليات واإلدارات المغربية ببلدان إقامة 65.

الجالية المغربية من خالل تأهيل وتكوين الطاقم القنصلي وتشغيل أبناء الجيل الثاني 

 والثالث في السفارات والقنصليات المغربية

تعزيز ارتباط الجالية المغربية بهويتها االصلية وتقوية انتماءها الوطني عبر إدماج 66.

الجيلين الثالث والرابع  في المنظومة التربوية والثقافية المغربية وحمايتها من مخاطر 

 التطرف

تبني مقاربة سياسية متوافق عليها واعتماد آليات تدبيرية وتقنية تمكن مغاربة العالم  67.
 من المشاركة السياسية وتضمن تمثيليتهم في المؤسسة التشريعية



معالجة قضايا الهجرة من خالل اعتماد دبلوماسية .  12

 جديدة واستباقية 

جنوب بين المغرب ودول منطقة -تنفيد وتتبع تقدم اتفاقيات التعاون جنوب68.

الساحل والصحراء المرتبطة بتحسين ظروف عيش الساكنة وبالحد من ظاهرة 

 الهجرة

 

وضع استراتيجية مشتركة بين المغرب واالتحاد األوروبي والدول مصدر 69.

 الهجرة  لدعم اقتصاديات الساحل والصحراء وبرامجها التنموية

   

انخراط الدبلوماسية المغربية بتعاون وتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة  في  70.

مسلسل إيجاد حلول سلمية ودائمة للنزاعات اإلقليمية والعرقية من اجل 
 امتصاص الهجرة الناتجة عن هذه النزاعات


