
إحالة من مجلس المستشارین

تعزیز وتوسیع الطبقة الوسطى بالمغرب:

رھانات وسبل إرساء طبقة وسطى ُمَؤھَّلَة وُمزَدِھرة وُمبَاِدَرة

الرباط، 19 ماي 2021

یوم دراسي لتقدیم مخرجات الدراسة



إطار الدراسة 

ل المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي، بتاریخ 30 • توصَّ
ینایر 2020، بإحالة من رئیس مجلس المستشارین من أجل إنجاز 

دراسة حول الطبقة الوسطى.

یتمثل الھدف من ھذه الدراسة في تقدیم عناصر إجابة عن سؤالین •
اثنین:

یتعلق السؤال األول بتحدید مفھوم وتعریف الطبقة الوسطى.•

أما السؤال الثاني، فیھم سبل ووسائل تعزیز وتوسیع الطبقة •
الوسطى.

بنیة الدراسة

القسم األول : نحو توصیف دقیق للطبقة الوسطى

القسم الثاني : سبل تعزیز وتوسیع الطبقات الوسطى بالمغرب

القسم الثالث : التوصیات
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القسم األول :

نحو توصیف دقیق للطبقة الوسطى بالمغرب
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ظھور مفھوم الطبقة الوسطى

تشھد جمیع المجتمعات البشریة اختالفات وتفاوتات بین ساكنتھا في مستویات عیشھم ووضعھم االجتماعي. لكن توجد دائما فئة من السكان یمكن أن نصفھا بالمتوسطة أو الشریحة •
االجتماعیة الوسیطة.

غیر أنھ خالل القرنین 19 و20، ومع انتقال المجتمعات نحو الحداثة في خضم الثورات الصناعیة والعلمیة والسیاسیة الكبرى (بناء الدولة الحدیثة)، برزت الطبقات الوسطى •
باعتبارھا مكونا وسیطا وعامل توازن، ومحركا وشرطا للتحوالت الدائمة والمتسارعة التي تشھدھا المجتمعات الحدیثة. وھي دینامیة ال تزال متواصلة وتتخذ تسلسالت زمنیة 

ومسارات مختلفة حسب التحوالت والمنعطفات التي تطبع تاریخ مختلف مناطق العالم. 

 ویعد توسع نطاق الطبقة الوسطى وتنوعھا سببا في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ونتیجة لھا في اآلن ذاتھ، غیر أن االعتراف بھذا الدور الجدید للطبقة الوسطى وتوسعھا لم •
یأت إال الحقًا.

إن تطور ھذه الطبقة الوسطى الجدیدة كان نفسھ مرتبطا بظھور وتطور التقنیات الجدیدة، ال سیما تقنیات التواصل والنشر والمحاسبة.•

في ما یتعلق بمسلسل تكون الطبقات الوسطى، یمكن الوقوف عند العدید من السمات المشتركة بین جمیع البلدان المتقدمة:•

االستثمار في التعلیم وتطویر المعارف والتقنیات والفنون؛1.

تطور في مھام وتدخالت الدولة؛ 2.

السعي نحو التقدم االجتماعي والتعقید المتزاید للعمل داخل المقاوالت واإلدارات؛ 3.

ظھور أنشطة جدیدة (السیاحة، األنشطة الریاضیة، األنشطة الثقافیة).4.
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التطور التاریخي لمفھوم الطبقة الوسطى

ُد األدبیات ثالثة مقاربات رئیسیة للتقسیم الطبقي تستعمل في دراسة الطبقة أو الطبقات الوسطى  تَُحدِّ
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المقاربات التقلیدیة :

المقاربات الثالثیة : مقاربة أفالطون (تقسیم 
طبقي ھرمي یقوم على الوظیفة التي تؤدیھا كل 
طبقة داخل المجتمع)، مقاربة أرسطو (تقسیم 
المجتمع إلى ثالث طبقات اجتماعیة ھي : 

األغنیاء والفقراء والطبقة الوسطى)

المقاربات الثنائیة/التقابلیة : تستند على مبدأ 
التقابل بین مكونین رئیسیین في المجتمع أو في 

كل نمط إنتاج. 

المقاربات الحدیثة:

المقاربات ما قبل الماركسیة:  تكون 1.
المجتمع ثالث فئات : 1) مالك األراضي، 
2) الرأسمالیون (بدایة في مجال الفالحة) 

و 3) العمال.
المقاربة الماركسیة: تشكل المجتمع من 2.

طبقتین اجتماعیتین متعارضتین : 
أصحاب الرأسمال وطبقة البرولیتاریا. 

المقاربة الفیبریة (نسبة لماكس فیبیر) : 3.
تعتمد على معیار السلطة أساسا.

المقاربات الجدیدة :

تتسم باعتمادھا بشكل أكبر على المنطق 
 .. empririque التجریبي أو االمبریقي
وتتناول مجتمعات القرن العشرین في تعقیدھا 
وطابعھا المركب (مالك لوسائل اإلنتاج، وفئة 
العمال، والفئات الجدیدة في اإلدارات 

العمومیة...)



تعدد المقاربات المعتمدة لتحدید نطاق الطبقة الوسطى

التقییم الذاتي (التمثالت الذاتیة لألفراد عن وضعیتھم)؛•
مقاربات مرتكزة على معطیات قابلة للقیاس، من قبیل الدخل أو مستوى االستھالك أو الممتلكات: •

مقیاس مطلق : تعریف مشترك لعتبات تنطبق على كل الدول؛▪
مقیاس نسبي : تقسیم إحصائي یراعي البنیة السكانیة لكل بلد.▪
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احتمال أن تكون الطبقة الوسطى المحددة بالمقیاس النسبي فقیرة بالمقیاس •
المطلق؛ 

استخدام عتبة دنیا قدرھا دوالران (2) في الیوم لتحدید االنتماء للطبقة الوسطى •
یطرح إشكاال، ألن ھذا المستوى من الدخل ال یضمن األمن االقتصادي.

اتجاھان
أساسیان
للمقاربات
المعتمدة 

لكن
تُطَرُح
العدید

من
اإلشكاالت



رسم بیاني : بنیة المجتمع المغربي حسب الطبقة االجتماعیة (2014)تحدید وتعریف الطبقة الوسطى بالمغرب 

رسم بیاني : البنیة السوسیو- مھنیة للطبقة الوسطى (2014)

المصدر : معطیات المندوبیة السامیة للتخطیط

تستعمل المندوبیة السامیة للتخطیط ثالثة معاییر مختلفة :•

معیار ذاتي قائم على التقییم الذاتي للمعنیین باألمر؛•

معیاران موضوعیان نسبیان، أولھما مرتكز على دخل األسرة وثانیھما •
یستند على مستوى المعیشة

غیر أن اإلشكالیات التي تطرحھا مقاربة التقییم الذاتي أو المقاربة •
الموضوعیة التقلیصیة دفعت المندوبیة السامیة للتخطیط إلى اعتماد 

تعریف موسع في تحدید وقیاس الطبقة الوسطى بالمغرب: 

َحدٌّ أعلى یعادل ما بین 75 و250 في المائة من قیمة الوسیط الحسابي •
Médiane للدخل أو النفقات

ھكذا، تبنت المندوبیة معیار مستوى معیشة األسر، الذي یتم قیاسھ من •
خالل مؤشر نفقات االستھالك : 

لعل ما یبرر اعتماد ھذا المؤشر  دون مؤشر  األجور والدخول، ما •
یعتري ھذا األخیر من إشكاالت (معطیات غیر كاملة أو غیر متوفرة أو 

تقریبیة).
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مساھمات أكادیمیة

ادریس كسیكس وباحثون آخرون (2009)* : قام ھؤالء الباحثون بتبني فرضیات ∙
اقتصادیة وسوسیولوجیة لتحدید ما إذا كانت أسرة أو فرد ما ینتمیان إلى الطبقة الوسطى 

(السكن، النقل، التغذیة، االستھالك غیر الغذائي، الصحة والتعلیم، الترفیھ واالدخار). 
ثم قام الباحثون بعد ذلك بتقسیم الطبقة الوسطى إلى أربع فئات متمایزة :•
.iالفئة أ : ما بین 11.100 و14450 درھم
.iiالفئة ب : أكثر من 14.450 إلى 16650 درھم
.iiiالفئة ج : أكثر من 16.550 إلى 20.000 درھم
.iv الفئة د : أكثر من 20.000 إلى 25.000 درھم

استخدم الباحثان محمود عربــوش وأوري دادوش (2019) معیار التوفر على سیارة •
كمؤشر لتحدید االنتماء إلى الطبقة الوسطى

 اقتناء ھذا النوع من السلع یشیر إلى القدرة والرغبة في شراء سلع غیر أساسیة أخرى.•
 على ھذا األساس، خلص الباحثان إلى أن نسبة الطبقة الوسطى في المغرب، بناءً على معطیات سنة •

2014، تبلغ 38 في المائة من إجمالي عدد السكان، مقابل نسبة 59 في المائة المتحصل علیھا باعتماد 
منھجیة المندوبیة السامیة للتخطیط.

مساھمات المنظمات الدولیة

البنك الدولي : یمیز بوضوح بین "الطبقة الوسطى في البلدان الغربیة" و"الطبقة الوسطى في •
البلدان النامیة". 

األشخاص الذین یكسبون ما بین دوالرین (عتبة الفقر المتوسط في البلدان النامیة على النحو •
المحدد من قبل البنك الدولي)، و 13 دوالرا في الیوم (عتبة الفقر بأمریكا).

منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة : تستخدم معیارین مطلقین مختلفین :•

 المعیار األول : توزیع الدخل الحقیقي في الفئات الُخمسیة الوسطى الثالثة.•

المعیار الثاني :  األفراد الذین یتراوح دخلھم بین 75 في المائة و 200 في المائة من متوسط الدخل.•

البنك اإلفریقي للتنمیة وبنك التنمیة اآلسیوي : األشخاص الذین تتراوح نفقاتھم االستھالكیة •
بین دوالرین و 20 دوالرا (تعادل القوة الشرائیة 2005) للفرد في الیوم. 

المعھد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادیة بفرنسا : یستعمل عتبتین لتحدید الطبقات •
المتوسطة : بین 75 في المائة و 150 في المائة من الوسیط الحسابي لمستوى المعیشة.

الطبقة الوسطى بالمغرب حسب مقاربات أخرى

جدول : حجم الطبقة 
الوسطى بالمغرب حسب 

مختلف التعریفات 
المعتمدة (معطیات 

(2009

نسبة الطبقة الوسطى من إجمالي السكان  

46 في المائة منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة
80 في المائة المعھد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادیة بفرنسا – المقاربة الموسعة
40 في المائة المعھد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادیة بفرنسا – المقاربة التقلیصیة

54.40 في المائة ھیئة اإلحصاء بكندا
77 في المائة البنك الدولي
90 في المائة البنك اإلفریقي للتنمیة

87.50 في المائة تونس 8

*D. Ksikes, A. El Mezouaghi, M. 
Peraldi et A. Rahmi, « La classe 
moyenne c’est qui ? », Economia 
N°5, 2009



من أجل تعریف أكثر مالءمة للطبقة الوسطى بالمغرب

 

حدود التعریف اإلحصائي المعتمد من لدن المندوبیة السامیة للتخطیط:•

ھذه الطریقة ال تأخذ بعین االعتبار الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة عادة بالطبقة الوسطى (یغلب علیھا الطابع •
اإلحصائي).

ُم من حجم الطبقة الوسطى (تباینات كبرى بین المستویات المعیشیة لألسر).• اعتماد نطاق موسع لعتبتي التصنیف یَُضخِّ

یطرح اختیار الوسیط الحسابي إشكالیة المالءمة بالنظر لوجود فارق كبیر بین متوسط اإلنفاق على الصعید الوطني (للفرد) وحجم •
النفقات المفترضة أو الحقیقیة للطبقات الوسطى.

ال یتم تحیین العتبة الدنیا والعلیا للطبقة الوسطى وكذا بنیة ھذه الطبقة، إال مع كل بحث وطني حول مستوى معیشة األسر .•
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من أجل تعریف أكثر مالءمة للطبقة الوسطى بالمغرب

 

من المفترض أن ال یكون انشغال الطبقات الوسطى ُمْنَصبًّا فقط على توفیر االحتیاجات األساسیة، بل ینبغي أن تكون ھذه الطبقة الفئة •
الحاملة، أكثر من غیرھا، لقیم الدیمقراطیة والمساواة والحداثة والكفاءة واالستحقاق.

إن الدخل أو مستوى االستھالك، ال یسمحان لوحدھما، بتحدید معالم طبقة اجتماعیة بھذه المواصفات السوسیو-اقتصادیة المنشودة، سیما أن •
الدخل الوسیط منخفض جدا ببالدنا وال یُْسِعف بأن تتشكل على أساسھ طبقة اجتماعیة وسطى

لذلك، یجب أن یرتكز تعریف الطبقة الوسطى على العناصر التالیة :•
رصد الشرائح االجتماعیة التي تعیش ظروفا سوسیو-اقتصادیة ُمْرِضیة. شرائح تتسم بدینامیتھا ویَتََولَّد عن نشاطھا تحقیق التقدم •

والتنمیة لفائدة جمیع مكونات المجتمع.
األخذ بعین االعتبار السلوك االقتصادي واالجتماعي لھذه الطبقات بوصفھ عامال محددا في التصنیف.•

اعتماد تحلیل محلي معمق، متعدد األبعاد ودینامیكي،•

تعزیز التحلیل بدراسة مقارنة تسلط الضوء على تجربة الدول المتقدمة، وتضعھا في سیاقھا التاریخي.•
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القسم الثاني :

سبل تعزیز وتوسیع الطبقة الوسطى بالمغرب
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ثمانیة سبل أو مداخل كبرى للتغییر :

12

 سیاسات میزانیاتیة (التحویالت االجتماعیة، الدعم،
 مجانیة الخدمات االجتماعیة) وجبائیة تُعیُد توزیع الدخل

 وتُقَلُِّص الفوارق، بما یسمح بتحقیق المزید من العدالة
االجتماعیة والنجاعة االقتصادیة

القضاء على الفقر ودعم الفئات الضعیفة والتي تعاني 
من الھشاشة، من أجل تمكینھا من بلوغ مستویات عیش 
مالئمة تتجاوز عتبة الفقر بالقدر الكافي، وذلك من خالل 

إدماج القطاع غیر المنظم وتعمیم الحمایة االجتماعیة

 التمكین االقتصادي للنساء من أجل تقلیص الفقر في
 صفوفھن بالوسطین الحضري والقروي، والرفع من فرص
 ولوجھن إلى سوق الشغل، وذلك بالنظر للدور الذي یضطلع
 بھ الدخل المزدوج لألسرة الناتج عن عمل المرأة في تعزیز
 الوضعیة االجتماعیة لألسرة، وكذا بالنظر للتأثیر اإلیجابي

لمشاركة المرأة في سوق الشغل على النمو واإلنتاجیة

تعزیز قدرات الرأسمال البشري، بھدف إعداده لسوق 
الشغل من خالل تلقینھ المھارات والكفاءات الالزمة 
لتحسین قابلیتھ للتشغیل والرفع من إنتاجیتھ لضمان 

مساھمتھ مساھمة فعالة في المجتمع

تنظیم وتطویر المھن في الوظیفة العمومیة، بالنظر لدور 
المصعد االجتماعي الذي یمكن أن تضطلع بھ الوظیفة 

العمومیة بالمغرب

ضمان انبثاق طبقة وسطى قرویة

تطویر بنیة تحتیة رقمیة مندمجة، من أجل مواكبة 
التحوالت العمیقة في أنماط إنتاج وتوزیع السلع 
والخدمات جراء تسارع وتیرة االنتقال الرقمي 

وتأثیر انتشار التكنولوجیات الجدیدة

1

2

3

4

5

6

7

8  تحسین جودة الخدمات االجتماعیة، سیما الصحة لِدورھا
 في ضمان إنتاجیة الرأسمال البشري، والتعلیم باعتباره

 عامال الكتساب المعارف والقواعد وضمان نقلھا، والسكن
والنقل بالنظر لدورھما في تحسین جودة الحیاة



القسم الثالث :

التوصیات
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التوصیات
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❷
المھن في الوظیفة العمومیة

❶
البحث العلمي ومنظومة اإلحصائي

❹
توسیع وتنویع مسارات االرتقاء االجتماعي

❸
تكوین الرأسمال البشري

❻
تطویر وترسیخ الدولة االجتماعیة لفائدة الجمیع 

❺
التنمیة القرویة 

❽
نحو سیاسة للبنیات التحتیة الرقمیة المندمجة

❼
مكافحة الفقر وإدماج القطاع غیر المنظم

توصیةمحاور



التوصیات
حول البحث العلمي والجھاز اإلحصائي 

وضع برامج للبحث حول الطبقة الوسطى من أجل تحسین المعارف حول الفئات االجتماعیة التي تساھم بشكل أكبر في النمو والتنمیة.1.

 إثراء وتحدیث منظومة اإلحصاء الوطني:2.

تحسین تتبع األجور في القطاع الخاص والدخل غیر األجري.أ�)

تطویر مؤشرات حول القدرة الشرائیة وظروف المعیشیة والممتلكات في صفوف مختلف الشرائح االجتماعیة في جھات المغرب وفي مختلف أوساط ب�)
اإلقامة.

نشر اإلحصائیات السكانیة على نطاق واسع، سیما تلك المتعلقة باإلحصاء العام الفالحي (2016).ج�)

توفیر الموارد (العلمیة، والتقنیة، والمادیة) الالزمة إلجراء البحوث وتسریع وتیرة تحیین المعطیات المتعلقة بالعتبة الدنیا والعلیا للدخل أو مستوى د�)
المعیشة التي تحدد على أساسھا الطبقة الوسطى، وذلك تجنبا لتقادم المعطیات الالزمة لوضع السیاسات العمومیة، سیما عند نھایة الفترة المشمولة 

بالبحوث التي تم على أساسھا وضع تلك العتبات.

حول مھن الوظیفة العمومیة
3. التسریع ببلورة أو مراجعة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الالزمة لتنفیذ مشروع إصالح اإلدارة العمومیة (الخطة الوطنیة إلصالح اإلدارة 
2018-2021). وترتكز ھذه الخطة على أربعة تحوالت ھیكلیة تتضمن تدابیر ھامة لتطویر مھن الوظیفة العمومیة، سیما التحول الذي یھم التدبیر 
بالكفاءات من خالل مراجعة اإلطار المرجعي للوظائف والكفاءات والتدبیر التوقعي المرتبط بھا، وتطویر منظومة الولوج إلى الوظائف العمومیة 

وتحسین الحمایة االجتماعیة للموظف، وإعادة ھیكلة الوظیفة العمومیة العلیا والمتوسطة، إلخ.
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التوصیات

حول تكوین الرأسمال البشري
4- تعمیم وتطویر التعلیم األولي، بوصفھ عامال أساسیا في تكافؤ الفرص.

5- مالءمة المقررات التعلیمیة لحاجیات البالد، من خالل:

تخصیص 20 في المائة على األقل من البرامج التعلیمیة لألنشطة الفنیة والریاضیة والمواطنة، وتشجیع التعلمات متعددة ✔
التخصصات والمھارات الشخصیة (Soft skills) وتنمیة الحس النقدي والتفكیر المنھجي وروح المبادرة وثقافة المواطنة الفاعلة؛ 

جعل منظومة التربیة والتكوین المھني تستجیب بشكل أفضل لمستلزمات تحقیق األھداف المحددة في إطار السیاسات العرضانیة أو ✔
القطاعیة (الصناعة، الفالحة، السیاحة، الخدمات)، من خالل تیسیر وضع برامج تعلیمیة خاصة أو مالءمة البرامج الموجودة حالیا؛

العمل بانتظام وبشكل استباقي، على مالءمة المضامین التعلیمیة، خاصة بالنسبة للتعلیم العالي والتكوین المھني، مع التحوالت التي ✔
یملیھا التقدم التكنولوجي، ومع المستجدات المتعلقة بظھور مھٍن وأنماط عمل جدیدة.

6- تقویة التكوین التأھیلي مدى الحیاة وإرساء آلیة االعتراف والتصدیق على مكتسبات التجربة المھنیة ووضع الجسور بین مختلف 
مكونات منظومة التربیة والتكوین.
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التوصیات

حول تكوین الرأسمال البشري (تتمة)

7- مضاعفة الجسور بین المْنظومة العامة للتعلیم وبین التكوین المھني، من أجل تحسین جاذبیة ھذا األخیر، والسماح باالنتقال 
من منظومة إلى أخرى لمن یرغب في ذلك ووفق شروط موضوعیة محددة، فضال عن تمكین التالمیذ الحاصلین على شھادة 

البكالوریا المھنیة من مختلف التخصصات من الولوج إلى التعلیم العالي والجامعي.
8- تحویل ضریبة التكوین المھني (1.6 في المائة من كتلة األجور دون تحدید سقف، والموجھة حالیا نحو التكوین األساسي) إلى 

ضریبة تؤول عائداتھا إلى حساب فردي لألجیر مخصص للتكوین ویظل متاحا طیلة مساره المھني.

9- بلورة وإرساء منظومة رقمیة للتكوین تسمح للمتعلم، عبر شبكة األنترنت، باستكمال وتعزیز المعارف المكتسبة داخل 
المؤسسة التعلیمیة، وفقا للوتیرة التي تناسبھ وحسب قدراتھ. وینبغي العمل، في غضون السنوات الثالث المقبلة، على توفیر غالبیة 

الدروس والمحتویات البیداغوجیة األساسیة الخاصة بمختلف المستویات التعلیمیة على شبكة األنترنت.

10- وضع نظام العتماد المھن، والسیما المھن الجدیدة أو التي لم یتم بعد تقنینھا، وذلك لتیسیر ولوج سوق الشغل وتحسین الدخل.
11- دعم المبادرة الفردیة في كل مراحل العمر، من خالل النھوض بالخبرة المتأتیة بالعمل والتعلم الذاتي.

12- تشجیع عودة األطر المغربیة المقیمة بالخارج من خالل توفیر الظروف الالزمة إلعادة إدماجھم في الحیاة العملیة من أجل 
المشاركة المباشرة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لبلدھم.
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التوصیات

حول توسیع وتنویع مسارات االرتقاء االجتماعي

تقویة وتعزیز مسارات أخرى لالرتقاء االجتماعي  سیما من خالل الریاضة والثقافة.13.

وضع وتعزیز تدابیر للنھوض بولوج المرأة إلى سوق الشغل وتشجیع المبادرة المقاوالتیة النسائیة، وتقویة تمثیلیتھا 14.
في األجھزة التقریریة للمقاوالت، مع مراعاة دورھا االجتماعي.
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التوصیات

حول التنمیة القرویة

15- تنفیذ سیاسة فالحیة مالئمة لصغار الفالحین والفالحین المتوسطین لتمكینھم من تحسین ظروف تنظیم منتجاتھم الفالحیة 
وإنتاجھا وتوزیعھا، سیما من خالل وضع تحفیزات لتشجیع االنتظام في إطار تعاونیات أو غیرھا من أشكال التجمیع األكثر مرونة، 

وتطویر منصات مشتركة، وتحسین العرض عبر توفیر منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة ، وغیر ذلك.

16- تشجیع وتنویع األنشطة االقتصادیة غیر الفالحیة في الوسط القروي، وذلك بھدف تعزیز ظھور طبقة وسطى لدى 50 في المائة 
من ساكنة العالم القروي الذین ال ترتبط أنشطتھم بالفالحة والذین قد یستقطبھم القطاع غیر المنظم، في غیاب بدائل مناسبة. وستمكن 

الدخول المتأتیة من ھذه األنشطة غیر الفالحیة في نھایة المطاف من دعم التنمیة الفالحیة.

17- العمل على تطویر المراكز القرویة الصاعدة لتصبح رافعة لتعزیز جاذبیة وتھیئة المجاالت الترابیة، بما یجعلھا قادرة على 
ضمان الشروط الالزمة النبثاق طبقة وسطى قرویة.

18- تحسین انسیابیة األسواق العقاریة، مع العمل على حمایة الصبغة الفالحیة لألراضي، ورفع القیود المفروضة على صغار 
المنتجین الفالحیین من خالل تحسین العرض في السوق العقاري وتحسین الولوج إلى العقار بالنسبة لالستغاللیات الفالحیة الصغیرة، 
عبر االستثمار الفالحي غیر المباشر؛ وتشجیع ودعم االستثمار الفالحي الخاص على مستوى االستغاللیات الصغیرة والمتوسطة، 

ورفع القیود القانونیة والتنظیمیة التي تحول دون تكوین قطع أرضیة قادرة على تحقیق ارتفاع قیمة العقارات.
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التوصیات

حول تطویر وتكریس الدولة االجتماعیة لفائدة الجمیع

نظام جبائي منصف یعزز بروز طبقة وسطى قویة•

19- تعزیز القدرة الشرائیة للطبقة الوسطى، من خالل سن ضریبة لألسرة أكثَر مالءمة، تأخذ بعین 
االعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزیزھا بتعویضات عائلیة أكثَر مواكبة للواقع االجتماعي 

واالقتصادي لألسر، بما في ذلك نفقات تعلیم األبناء. 

20- اعتماد نظام جبائي "دینامي" باستخدام الرافعة الجبائیة لتعویض مراحل تجمید األجور أو تقھقرھا، 
من أجل الحفاظ على القدرة الشرائیة ألسر الطبقة الوسطى.

21- إدخال المزید من اإلنصاف بین الضریبة على العمل وعلى الرأسمال. تطبیق الضریبة على الدخل 
بطریقة منصفة على جمیع الدخول وبشكل یتناسب مع قدرات الملَزمین على المساھمة. والعمل على 

مالءمة الشبكة المعتمدة باإلضافة إلى المقایسة على معدل التضخم كل ثالث سنوات.
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التوصیات

حول تطویر وتكریس الدولة االجتماعیة لفائدة الجمیع (تتمة)
سیاسة للسكن تقوم على مالءمة العرض مع حاجیات األسر•

22- اعتماد مقاربة متعددة األبعاد إلعداد وتقییم سیاسات السكن، تشدد خاصة على :

تحدید مواصفات متعلقة بجودة السكن تشمل مؤشرات مرتبطة بالنقل (مدة الرحلة والتكلفة)، وخاصة فیما یتعلق بالولوج إلى الشغل؛1.

العمل بشكل قبلي على إدماج االحتیاجات في مجال النقل العمومي ذي التكلفة المعقولة في التخطیط للمشاریع الجدیدة المزمع تطویرھا؛2.

اعتماد مقاربة شاملة حول تأثیر موقع وجودة السكن وخیارات التنقل المتاحة على ظروف المعیشة.5.

23- توظیف آلیات تنسیق تدبیر المجال العقاري من أجل إنتاج عقار موجھ للنھوض بالسكن المتوسط، وتدعیمھا بتدابیر تحفیزیة، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي 
لممارسات  االستیالء على العقارات

24- تشجیع تنمیة العقار الموجھ للسكن المعد للكراء، لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك من خالل:

تشجیع االستثمار في السكن المعد للكراء، عن طریق اعتماد تحفیزات ضریبیة وتدابیر لتقنین السومة الكرائیة وتمكین الفئات المستھدفة من الولوج إلى ھذه الوحدات السكنیة؛✔

إحداث آلیات لتمویل العقار الموجھ للسكن المعد للكراء؛✔

إعمال حق الشفعة (األفضلیة) بما یمكِّن من إنشاء رصید عقاري موجھ للمساكن المعدَّة للكراء؛✔

✔.(ZAC) تحدید حصص خاصة بالسكن المعد للكراء في وثائق التخطیط الحضري، اسیما في إطار مناطق التھیئة التشاوریة
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التوصیات

حول تطویر وتكریس الدولة االجتماعیة لفائدة الجمیع (تتمة)

منظومة صحیة ذات جودة، تتمحور حول •

25- اعتماد رؤیة شمولیة لقطاع الصحة وتنفیذ ورش إصالح القطاع، وذلك بغایة ضمان الحقوق االجتماعیة 
لكل األفراد، بما في ذلك حصولھم على عالجات ذات جودة في جمیع أنحاء التراب الوطني.

26- تدبیر منظومة العالجات، على المستوى الوطني والجھوي، على أساس خریطة صحیة جھویة، تدمج 
القطاعین العام والخاص. وفي ھذا الصدد، یعد دور الدولة أساسیا لضمان االنسجام العام لھذه المنظومة وضمان 
التتبع الصارم للخریطة الصحیة من أجل ضمان تناسق العرض الصحي بین مختلف المجاالت الترابیة (الجودة 

والقرب).

27- إرساء منظومة للدعم العمومي لفائدة القطاع الخاص، على أن تكون مشروطة بتحلي ھذا القطاع بأكبر 
درجة من الشفافیة، خاصة على مستوى المداخیل والتأطیر على مستوى األسعار المطبقة.
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التوصیات

حول محاربة الفقر وإدماج القطاع غیر المنظم

28- توفیر الحمایة االجتماعیة الشاملة للفرد، طوال حیاتھ، بغض النظر عن وضعیتھ المھنیة، ویشمل ذلك توفیر 
التغطیة الصحیة.

29- وضع المرأة في صلب الجھود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السیاسات والبرامج التي غالبا ما تستھدف 
الرجال وتعتمد على مفھوم األسرة المكونة من رجل ھو المعیل الوحید والمرأة واألطفال كمتكفَّل بھم، مع العلم أن 
ھذه المقاربات ال تساھم في الحد من الفقر (بل تعمل على توسیع الفجوة اإلنتاجیة بین الجنسین وتؤثر سلبًا على 

الوضع االقتصادي للمرأة).
30- دراسة إمكانیة تطبیق حد أدنى أساسي للّدخل، تستفید منھ باألولویة األسر الفقیرة والتي تعاني الھشاشة : 
َر بشكل كبیر تطبیق ھذا الحد األدنى من  ومن شأن إرساء السجل االجتماعي الموحد، الموجود قید اإلعداد، أن یُیَسِّ
الدخل. غیر أنھ ینبغي العمل على حصر ھذا الحد األدنى للدخل في مستوى أقل من الحد األدنى القانوني لألجور، 

من أجل تجنب السلوكات االتكالیة وغیر السلیمة التي تضر بقیمة العمل.
31- مواصلة وتكثیف جھود الحد من الفقر التي انطلقت في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة.
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التوصیات

حول محاربة الفقر وإدماج القطاع غیر المنظم (تتمة)

تسھیل إدماج مھن القطاع غیر المنظم•

تطبیق مساھمة جزافیّة منخفضة على تجار القرب والحرفیین ووحدات اإلنتاج الصغیرة العاملة في القطاع غْیر 32.
المنظم، التي تنخرط في مسلسل االنتقال نحو القطاع المنظم، وھي ضریبة تتضمن حزمة واحدة تجمع كل األعباء 
وااللتزامات (الضرائب، الرسوم، التغطیة الصحیة، التقاعد). وسیتم إعفاء األنشطة الخاضعة لھذه الضریبیة الجزافیة 
من أّي ضریبة أو أعباء أخرى، كما ینبغي أن یكون لھا الحّق في االستفادة من التغطیة االجتماعیة. ویمكن أن یتم 

تحدید ھذه المساھمة حسب طبیعة النشاط المزاول، وذلك قصد المزید من اإلنصاف والتحفیز.

33. مالءمة وتخفیف القیود وشروط استفادة المقاولین الذاتیین والحرفیین من المنتجات المالیة، بما فیھا تلك المنتجات التي 
یضمنھا صندوق الضمان المركزي.

34. وضع أنظمة رقمیة للفَْوترة وتعمیمھا، على أن تكون مرتبطة بالمدیریة العامة للضرائب لتیسیر اإلقرار اإللكتروني 
وضمان الشفافیة. ویقتضي ذلك توفیر المواكبة التقنیة والمالیة النخراط وحدات اإلنتاج العاملة في القطاع غیر المنظم 

وتجار القرب في مسلسل رقمنة أنظمة الفوترة.
24



التوصیات

نحو سیاسة للبنیات التحتیة الرقمیة المندمجة

اعتماد خطة وطنیة استعجالیة لتجاوز الفجوة الرقمیة على مستوى التغطیة الجغرافیة بالشبكة الثابتة والنقالة، بما یسمح بتوفیر نسبة 35.
ولوج إلى اإلنترنت عالي الصبیب لـ 100 في المائة من الساكنة، عبر بنیة تحتیة رقمیة ذات تكلفة منخفضة تستفید من التكامل بین 

التكنولوجیات

خفض التكالیف عن طریق وضع آلیة للمساعدة والدعم من أجل االرتباط بشبكة اإلنترنت الثابت والنقال (عبر اشتراكات جزافیة 36.
تتیح الولوج إلى خدمات اإلدارة اإللكترونیة والتعلیم عن بعد والخدمات الصحیة عن بعد) واقتناء الوسائل الرقمیة (حواسیب، لوحات 

إلكترونیة) لفائدة األسر والطلبة والمتعلمین.

اعتبار التكنولوجیات الجدیدة معرفة أساسیة یتعین إدراجھا في المناھج المدرسیة والجامعیة، والعمل على تطویر مسالك رقمیة عن 37.
طریق الجمع بین المسارات التقلیدیة والمعارف الرقمیة في مختلف التخصصات.

إدماج المجاالت الترابیة في دینامیة التحول الرقمي مع إعطاء األولویة للجھات الضعیفة التي ال تواكب دینامیة التنمیة على الصعید 38.
الوطني.
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أشكركم على حسن إصغائكم

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ


