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ما هو النموذج التنموي الجديد ؟. 	
التقريــر الــذي أصدرتــه اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي هــو اســتجابة للمهمــة التــي أناطهــا بهــا 
صاحــب الجاللــة.  ويرســم هــذا التقريــر معالــم نمــوذج جديــد يحــدد طموحا وطنيــا ويقتــرح مســارا ذا مصداقية 
ــى  ــة عل ــة مبني ــة استشــرافية، ومنهجي ــح وموضوعــي، ومقارب ــى تشــخيص صري ــق، يرتكــز عل ــال للتحقي وقاب
اإلنصــات الواســع للمواطنيــن، طبقــا للتوجيهــات الســامية لجاللــة الملــك. ويســتمد هــذا النمــوذج مرجعيتــه مــن 
التاريــخ العريــق للمملكــة الــذي ســاهم فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة وإغنائهــا بروافــد ثقافيــة متعــددة. هــذا 
ــدا شــكل نقطــة إلتقــاء الحضــارات وأرضــا للســالم  ــات المغــرب بوصفــه بل العمــق التاريخــي يجســد خصوصي

والحــوار والتعايــش، ممــا يهيــئ بالدنــا لإلســهام بفعاليــة فــي بنــاء مالمــح عالــم مــا بعــد كورونــا..

إن النمــوذج التنمــوي المقتــرح ليــس حــال ســحريا لالختــالالت التي تــم رصدهــا، وال تجميعا للسياســات 
ــم، فــي  ــدرج ضمــن اإلطــار الدســتوري القائ ــل هــو ين ــي. ب ــي أو حزب ــج حكوم ــال لبرنام ــة أو دلي القطاعي
تناســق مــع تنظيــم الســلطات التــي يحددهــا، ويكملــه برؤيــة وأهــداف واضحــة ومنهجيــة للتنميــة وتوجيهــات 
اســتراتيجية تصبــو إلــى تكريــس الوعــود المتضمنــة فــي الدســتور. كمــا يشــكل النمــوذج الجديــد مرجعيــة إلثــراء 
ــات مشــتركة - مــع  ــن حــول أهداف ومقارب ــة الفاعلي ــة لألمــة ودعــم التقائي ــات التنموي النقــاش حــول األولوي

احتــرام األدوار والمســؤوليات وهوامــش العمــل لــكل فاعــل.

وقــد تمــت صياغــة النمــوذج التنمــوي الجديــد مــن قبــل المغاربــة، مــع المغاربــة وألجــل المغاربــة. 
وهــو نتــاج تفاعــل مــع شــرائح واســعة مــن الســاكنة فــي أماكــن عيشــهم، بمــا فــي ذلــك المناطــق النائيــة. 
ويجســد هــذا النمــوذج طريقــة متجــددة لتصميــم التنميــة؛ وأكثــر تشــاركية تشــمل جميــع الفاعليــن وتبرهــن 
علــى أن إجــراء نقــاش صريــح ومســؤول بشــأن مســتقبل البــالد مــع المواطنيــن والفاعليــن فــي مجــال التنميــة 
أمــر ممكــن، وبإمكانــه أن يفضــي إلــى مقترحــات بنــاءة تتــالءم مــع الواقــع الميدانــي. وقد ســاعدت هــذ المقاربة 
أيضــا علــى رصــد حجــم التطلعــات للمشــاركة واالدمــاج والتمكيــن، وال ســيما في أوســاط الشــباب الذيــن يأملون 

أن تتــاح لهــم الوســائل الالزمــة التخــاذ القــرار بأنفســهم واختيار مســارات حياتهــم.

 ويعــد النمــوذج الجديــد مقترحــا لمســار تنمــوي جديــد، ودعــوة عامــة للتعبئــة والعمــل الجماعــي، تحــت القيــادة 
المتبصــرة لجاللــة الملــك، مــن أجــل المغــرب الــذي نطمــح إليــه. ويتطلــب نجــاح هــذا النمــوذج شــكال جديــدا مــن 
التنظيــم الجماعــي يســمح لجميــع المغاربــة، بغنــى تعدديتهــم، بالعمــل ســويا لتحقيــق نفــس األهــداف والعيش 

بكرامة.
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المرتكزات التحليلية للنموذج التنموي الجديد: تشخيص، تطلعات . 		
المواطنين وعناصر االستشراف 

لوضــع مقترحاتهــا لنمــوذج جديــد اســتندت اللجنــة الخاصــة فــي عملهــا علــى ثــالث ركائــز مترابطــة تهــدف إلــى 
تحديــد اإلشــكاليات واألولويــات الرئيســية التــي ينبغــي للنمــوذج التنمــوي الجديــد معالجتهــا:

تشــخيص صريــح وموضوعــي لتحديــد العراقيــل وراء تالشــي الزخــم التنمــوي للمملكــة، وذلــك اســتنادا . 1
إلــى تقييــم للوضعيــة علــى أســاس التقارير المنجزة والمشــاورات مــع المواطنين والفاعليــن االقتصاديين 

والمؤسســاتيين والخبراء،

 رصــد إنتظــارات وتطلعــات المواطنيــن نحــو المســتقبل، كمــا تــم التعبيــر عنهــا خــالل جلســات اإلنصــات . 2
والمشــاورة،

تحديــد التحــوالت الهيكليــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي التــي ينبغــي أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي . 3
عمليــة بنــاء نمــوذج تنمــوي جديــد.

تشخيص صريح وموضوعي لرصد مكامن ضعف المسار التنموي ( 1

قامــت اللجنــة الخاصــة بتحليــل النمــوذج التنمــوي الحالــي مــن أجــل جــرد إنجازاتــه ومواطــن ضعفــه وهوامــش 
تحســينه، وتحديــد اإلكراهــات النســقية التــي تعيــق تنميــة البــالد. 

ــذ منتصــف  ــا من ــالد شــهدت زخمــا تنموي وقــد أوضــح اســتعراض المســار التنمــوي للمغــرب أن الب
التســعينات، قبــل أن يعــرف بعــض التباطــؤ عنــد أواخــر العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين. 
وشــهد المغــرب زخمــا إصالحيــا منــذ منتصــف التســعينات، تســارعت وتيرتــه فــي العقــد األول مــن القــرن الواحــد 
ــة،  ــات التحتي ــث البني ــاح تحدي ــد أت ــة. وق ــرة ومعبئ ــة مثم ــة تنموي ــا ســاهم فــي إطــالق دينامي والعشــرين مم
وإطــالق العديــد مــن االســتراتيجيات القطاعيــة، والتــزام المغــرب ببرنامــج كبيــر للطاقــات المتجــددة، الوصــول 
ــادرة الوطنيــة للتنميــة  إلــى حلــول اقتصاديــة ناجعــة واالســتعداد للمســتقبل. وقــد ســاعدت برامــج مثــل المب
البشــرية، ونظــام المســاعدة الطبيــة، وتعميــم التعليــم المدرســي، وكهربة وفــك العزلــة عــن العالــم القــروي، 
وتراجــع الســكن غيــر الالئــق، علــى التخفيــف مــن العجــز االجتماعــي وتخفيــض معــدل الفقــر إلــى حــد كبيــر. 
وعلــى الصعيــد المجتمعــي، تــم تنفيــذ إصالحــات جريئــة شــملت علــى وجــه الخصــوص مراجعــة مدونــة األســرة، 

وإعــادة هيكلــة الحقــل الدينــي، باإلضافــة إلــى مأسســة التعدديــة الثقافيــة. 

ورغــم أن المملكــة تمكنــت مــن تقديــم أجوبــة مفعمــة باألمــل لالنتظــارات الشــعبية والسياســية فــي أعقــاب 
االضطرابــات التــي شــهدتها المنطقــة ســنة 2011، فضــاًل عــن األزمــة االقتصاديــة الماليــة فــي عــام 2008، فــإن 
مناخــا مــن أزمــة الثقــة ترســخ تدريجيــاً فــي البــالد وزاد مــن حدتــه تباطــؤ النمــو االقتصــادي واتســاع الفــوارق 
االجتماعيــة. فالعديــد مــن اإلصالحــات المعلنــة علــى أعلــى مســتوى فــي الدولــة )التحــول االقتصــادي، التربيــة 
والتكويــن، الصحــة والحمايــة االجتماعيــة، الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة أو الجهويــة الموســعة…( عرفــت 
بطئــا فــي التنزيــل وواجهــت مقاومــات متعــددة للتغييــر. ونتيجــة لذلــك، فاإلنجــاز لــم يرقــى إلــى مســتوى اآلمــال 
ــة عــدم الفهــم لــدى المواطنيــن ويغــذي فقــدان  ــد حال التــي أثارهــا اإلعــالن عــن هــذه اإلصالحــات، ممــا يول

ثقتهــم تدريجيــا فــي العمــل الجماعــي العمومــي.

إن دراســة هــذا المســار فــي ســياقه االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي، فضــال عــن مــا أســفرت عنــه جلســات 
اإلنصــات والمشــاورة مــع كافــة الفاعليــن وترصيــدا للتقاريــر المنجــزة ذات الصلــة، مكنــت مــن رصد أربــع معيقات 

وراء ضعــف النمــوذج الحالــي:
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ــف . 1 ــة وضع ــة المتبع ــات العمومي ــة والسياس ــة التنموي ــن الرؤي ــودي بي ــق العم ــاب التناس غي
االلتقائيــة بيــن هــذه السياســات. ويشــكل غيــاب رؤيــة اســتراتيجية شــاملة علــى المــدى البعيــد يلتــف 
حولهــا كافــة الفاعليــن باإلضافــة إلــى غيــاب التنســيق فــي صياغــة اإلصالحــات واالســتناد إلــى مرجعيــة 
واضحــة، أهــم األســباب التــي ال تســاعد علــى انســجام الفعــل العمومــي حــول األولويــات، أخــذا بعيــن 

االعتبــار اإلمكانــات المتاحــة وقــدرات الفاعليــن فــي التنزيــل.

ــاح . 2 ــف المرتفعــة لعوامــل اإلنتاج وعــدم االنفت ــي لالقتصــاد نتيجــة التكالي ــول الهيكل ــي التح ــطء ف ب
ــزداد حدتهــا جــراء نظــام  ــل ت ــكار والمنافســة. هــذه العراقي ــى االبت ــى فاعليــن جــدد ذوي قــدرات عل عل
ضبــط غيــر ناجــع، وآليــات تحفيــز اقتصــادي غيــر فعالــة تحــد مــن روح المجازفــة، وتغــذي منطــق الريــع 

ــح الضيقــة علــى حســاب المصلحــة العامــة؛ فــي القطاعــات التقليديــة، وتكــرس المصال

ــوج وذات . 	 ــة ســهلة الول ــذ خدمــات عمومي ــة قــدرة القطــاع العمومــي علــى تصميــم وتنفي محدودي
جــودة فــي المجــاالت األساســية للحيــاة اليوميــة للمواطنيــن. ويعمــل القطــاع العمومــي بمنطــق »مــن 
ــئ الشــراكات  ــادرات الواعــدة وال يعب ــن المب ــج، وال يثم ــن خــالل النتائ ــس م ــى القاعــدة«، ولي ــة إل القم
مــع الفاعليــن بالمجــاالت الترابيــة. باإلضافــة إلــى عــدم وضــع رؤيــة اســتراتيجية تســمح لــه باالضطــالع 

ــة األوراش المتعــددة للتحــول؛ بــدوره فــي إطــالق ومواكب

الشــعور بضعــف الحمايــة القضائيــة وعــدم القــدرة علــى التوقــع ممــا يحــد مــن المبــادرات، بســبب . 4
وجــود فجــوة بيــن بعــض القوانيــن ذات »المناطــق الرماديــة« والواقــع االجتماعــي؛ عدالــة تعانــي مــن 
ضعــف ثقــة المواطنيــن ومــن جهــاز بيروقراطــي وســبل انتصــاف غيــر فعالــة. هــذه المعيقــات هــي نتيجــة 
تمثــالت تــرى أن التحكــم المنهجــي والمركزيــة همــا أفضــل الســبل إلدارة التنميــة، وأن بعــض الفاعليــن 
)مواطنــون، شــباب، القطــاع الخــاص أو المجتمــع المدنــي( ليســوا شــركاء موثوقيــن أو أن التقاليــد 

متعارضــة مــع التقــدم والحداثــة.
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2 1
• غغاب تظاجص سمعدي بغظ 
الرؤغئ والسغاجات السمعطغئ 

المسطظئ وغغاب اقلاصاء افشصغ 
بغظ عثه السغاجات

- ضسش شغ ترتغإ أولعغات 
اقجاراتغةغات والئراطب

- سثم طراساة تثود المعارد 
والصثرات

- ضسش الاظسغص تعل المعاضغع 
افشصغئ

• بطء شغ الاتعل الئظغعي 
لقصاخاد

- اصاخاد طشطص ججئغا جراء طظطص 
الرغع والمخالح

 - ضسش الععاطح لعلعج شاسطغظ 
جثد طئاضرغظ

 - ضئط غغر ضاف

4

سثم وضعح المسآولغات، ضسش اظسةام و إلاصائغئ سمض 
الفاسطغظ، إغصاع بطغء لقخقتات

3
 • طتثودغئ صثرة الصطاع 
السمعطغ شغما غثص تخعر 
وتظفغث السغاجات السمعطغئ 

والثثطات السمعطغئ ذات جعدة

- تسغغر طظ الصمئ إلى الصاسثة
 - ضسش اجاحارة المعاذظغظ وإحراك 

المةاقت الارابغئ 
- ضسش شغ الاائع والاصغغط وطعاضئئ 

الاظفغث بظاء سطى أعثاف واضتئ

 • الحسعر بدسش التماغئ 
وسثم الصثرة سطى الاظئآ 
الثي غتث طظ المئادرات

 - ضئح الطاصات بارتئاط طع 
صعاظغظ أصض وضعتا، طخادر 

طتامطئ لطاسسش
 - ضسش البصئ شغ طظزعطئ السثالئ
- بغروصراذغئ وذرق تزطط غغر 

شسالئ
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انتظارات وتطلعات المغاربة( 2

قامــت اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي منــذ بــدء أشــغالها بإطــالق مسلســل اإلنصــات والمشــاورة 
ــت هــذه  ــد مّكن ــاتيين. وق ــن المؤسس ــن والفاعلي ــات المواطني ــارات ومقترح ــغاالت وانتظ ــد انش لرص
اآلليــة مــن تغطيــة جميــع جهــات المملكــة وجميــع مكونــات المجتمــع، ممــا مكــن مــن إنجــاز مشــاورة وطنيــة 
بشــأن قضايــا التنميــة. فقــد ُدعــي المواطنــون، واألحــزاب السياســية، والفاعلــون المؤسســاتيون، والفاعلــون 
ــر  ــى التعبي ــرى، إل ــات المنظمــة الكب ــي، والهيئ ــو المجتمــع المدن ــون، وممثل ــون، والشــركاء االجتماعي االقتصادي
بحريــة عــن تصوراتهــم حــول اإلكراهــات التــي تواجــه التنميــة، وتقاســم انتظاراتهــم وتوصياتهــم بخصــوص 
النمــوذج التنمــوي الجديــد. وقــد تفاعــل أكثــر مــن 9700 شــخص بشــكل مباشــر مــع اللجنــة، 1600 مــن خــالل 
اللقــاءات وجلســات االســتماع، 8000 شــخص مــن خــالل آليــات التشــاور الموســعة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
تلقــت اللجنــة أكثــر مــن 6600 مســاهمة كتابيــة، بمــا فــي ذلــك 270 مراســلة بريديــة، 2530 علــى المنصــة 
الرقميــة للجنــة، و3800 مســاهمة عبــر طلبــات المســاهمة الموجهــة لطلبــة الجامعــات، وتالميــذ الثانويــات ونزالء 

المؤسســات الســجنية.

خــالل هــذه العمليــة، أعربــت غالبيــة المواطنيــن عــن انشــغاالتهم وانتظاراتهــم فــي المجــاالت التاليــة: جــودة 
الخدمــات العموميــة، الولــوج إلــى الفــرص االقتصاديــة وللشــغل، وترســيخ مبــادئ الحكامــة الرشــيدة.

يطمــــح المواطنــــون الذيــــن تــــم االســــتماع إليهــم إلــــى تحســين جــــودة الخدمــــات العموميــة 
لضمــان تكافــؤ الفــرص وتعزيــز القــدرات الشــخصية ودعم روح المواطنــة والمنفعــة المشــتركة. 
وقــــد تــــم التعبيــــر بوضــــوح عــــن إرادة قويــــة فــــي التمكيــــن الذاتــــي، ليصبــــح المواطنــــون قادريــن علــى 
األخــــذ بزمــــام أمورهم وتعبئة إمكاناتهم. وتتبلـــور انتظـارات المواطنيـن فـي أربعـة مجـاالت رئيسـية: التعليـم 
والصحـة والنقل وفـرص لتنميـة القـدرات الشـخصية خاصـة بواسـطة الثقافـة والرياضـة. وقد تم التطرق إلـى 

هـــذه المجـــاالت مـــن زاويـــة جـــودة العـــرض والولوجية في ظروف مواتية.

يعتبـــر المغاربـــة أن مـــن بيـن األولويـــات الرفـع مـن قـدرة االقتصـاد الوطنـــي علـى خلـق مزيد مـن 
القيمــة المضافــة ومناصــب شــغل ذات جــودة تسـتفيد منهـا جميـع المجـاالت الترابيـة. ويسـتدعي 
هـــذا االرتقـــاء باإلنتـــاج الوطنـــي عبـــر االعتمـــاد علـــى البحـــث واالبتـــكار، ربـــط جســـور بيـن القطـــاع الصناعـي 
ومنظومــــة البحــــث العلمــــي، وتنميــــة الكفــــاءات بمــــا فــي ذلــــك عبــر التكويــــن المســتمر داخــــل المقاولــة. 
ويــــرى المواطنـــون والفاعلـــون االقتصاديـــون أنـــه مـــن الضـــروري االعتمـــاد علـــى إمكانـات المجـــاالت الترابيـة 
كفضـــاءات مالئمـــة مـــن أجـل بـروز نمـاذج اقتصاديـة بديلـة )مقاوالت جماعاتية، تعاونيـات، اقتصـاد اجتماعـي 

ــي...(. وتضامن

كمــا يرغــب المواطنــون والفاعلــون فــي أن يعــزز المغــرب قدرتــه علــى إنتــاج المــواد والخدمــات 
األساســية. وقــد بــرز هــذا التوجــه بحــدة خــالل األزمــة الصحيــة كوفيــد-19. إن االهتمــام بالجانــب 
المتعلــــق بالســــيادة يهــــدف إلــــى الحمايــــة مــــن االضطرابــــات التــــي يعرفهــا الســــياق االقتصــــادي الدولــي، 
وبشـكل خـاص إلـى الحفـاظ علـى سـالمة السـوق الداخليـة فـي مواجهـة غـزو الـواردات، وأخيـرا تأميـن مناصـب 
الشـــغل علـــى المســـتوى الداخلـــي. ويعتبـر المواطنـون أن تشـجيع اسـتهالك المـواد الحاملـة لعالمة »صنـع فـي 

المغـرب« رهيـن بعـرض مالئـم يمـزج بيـن الجـودة والسـعر. 

وقــد عبــر المواطنـــون الذيـــن تـــم االســـتماع إليهـــم عــن ضــرورة ترســـيخ حكامـــة ناجعـــة وفعالـــة 
من خالل أدوار ومســـؤوليات محـــددة وواضحة. وتولـــي االنتظـــارات أولوية بالغـــة لتخليـــق الحيـــاة العامـــة، 
وللمكافحـــة الصارمــــة للفســــاد واالمتيــــازات غيــــر المســــتحقة ولحــــاالت تنــــازع المصالــــح. كمــــا شكل ربط 

المســــؤولية بالمحاســـبة ضـــرورة ملحـة فـي نظـــر المواطنيـن.
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وقـــد تبيـــن أن هنـــالك إجماعـــا بشـأن ضـرورة الرفـع مـــن فعاليـــة اإلدارة. باإلضافة إلى تعزيز الخبرات 
والكفاءات التقنية، تم التأكيد على اإلنصـات والقـرب مـن المواطنيـن والفاعليـن الخـواص وتحسـين الشـفافية 
والولـــوج المعمـــم إلـــى البيانـــات والمعطيــــات، باعتبارهــا ضامنــــة للولــوج المتكافــئ إلــى المــــوارد والفــرص 
االقتصاديــــة. وتعتبــــر رقمنــــة اإلدارة شـــرطا أساسيا لتحســـين جـــودة عالقـــة اإلدارة بالمواطنيـــن والفاعليـــن؛ 

وهـــي مـن شروط اســـتعادة الثقـة. 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يربط المواطنـــون صلـــة قويـة بيـن التنميـة وبيـــن احتـرام الحريـــات السياسـية وترسـيخ 
دولة الحق والقانون. ويؤكـــدون علـــى ارتباطهـــم القـــوي ببلدهـــم وعن إرادتهـــم الكاملـــة مـــن أجـــل اإلسـهام 
فـــي نمـــائه ويطالبـــون بإشـــراكهم أكثـــر فـــي صنــع القـــرار حــول القضايــا التــي تهمهــم، مـــن خـــالل تفعيـــل 
آليـــات الديمقراطية التشـــاركية، والتشاور والرفع من ثقـــة الســـلطات العموميـــة فـــي قدرات المجتمـــع المدنـــي 

وانخـــراط أكبر للشـــباب فـــي الشـــأن العـام.

التحوالت الكبرى على الصعيدين الوطني والدولي التي يجب استباقها( 	

يرتكز التصـور العـام للنمـوذج التنمـوي الجديـد على قراءة عميقة للتحـوالت الوطنيـة والدوليـة التـي تلـوح فـي 
أفـــق 2035، حتـــى يتســـنى للمغـــرب اســتباق المخاطــر المحتملــة وتعبئــة الفــرص التــي تتيحهــا هــذه التحــوالت. 
وبشـــكل عـــام، فـــإن التحـــوالت القادمـــة تشـــير إلـــى بــروز عالــم يتســم بحــدة التعقيدات وعــدم اليقين، عالــــم 
يعمــــل أكثــــر فأكثــــر ضمــــن شــــبكات متداخلــــة، مــع ســرعة انتقــال األزمــــات االقتصاديــــة أو االجتماعيــــة، 
وأيضــــا بفعــــل التطــــور الســــريع للتكنولوجيــــا فــــي العديــــد مــــن المجــــاالت، التي يصعب توقع انعكاساتها. 
هــذه التحـــوالت تجعــل مــن الضــروري اعتمــاد أنمــاط حكامــة مبتكــرة تجمــع بيــن المرونــة واســتباق المخاطــر.

علــى الصعيــد الوطنــي، فــإن المغرب سيشهد تحــوالت عميقــة علــى المســتويات الديمغرافــية 
واالجتماعية والبيئية. ومن المتوقع أن يعرف المغرب تنامي ظاهـــرة الشـــيخوخة، مما ســـيضع علـــى المحـــك 
القـــدرة االســـتيعابية ألنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة واالجتماعيـــة. كمــا أن نمــو الســاكنة النشــيطة مــن شــأنه أن 
يرفــع مــن نســبة الباحثيــن عــن العمــل خصوصــا الشــباب. كمــا أن اعتمـــاد أنمـــاط اســـتهالك ال تراعـــي التـــوازن 
الغذائـــي واإليكولوجـــي قد يفرز تحديـــات كبيـرة فـي مجالـي الصحـــة والرفـاه. أما علـى الصعيـد االجتماعـي، 
فـــإن االنفتـــاح المتزايـــد علـــى العالـم بفضـل وســـائل اإلعـالم وشـبكات التواصـــل سيحمل انتظارات وتطلعـات 
جديـــدة، ال ســـيما فيمـــا يخـــص حريـة التعبيـر. ومن ناحية أخرى، فإن وتيـرة التوسـع الحضـري وتزايـد األنشـطة 
االقتصاديـة والبشـرية داخـل المناطـق السـاحلية مـن شـأنهما أن يرفعا مـن حـدة التحديـات المرتبطـة بحكامـة 
المـدن والتنقـل وإعـداد التـراب الوطنـي لتلبيـة الطلـب المتزايـد علـى الخدمـات العموميـة. وفـي مجـال البيئـة، 
فــإن اإلكراهــات ذات الصلــة بتغيــر المنــاخ ستشــكل ضغطــا متزايدا علـــى التنـــوع البيولوجـــي الوطنـــي والمـــوارد 

الطبيعيـــة، وال سـيما الماء. 

علــــى الصعيــــد الدولــــي، فــــإن عالــم مــــا بعــد كوفيــد-19 ســــتصاحبه تغييــــرات عميقــة. علـى 
الصعيـد الديمغرافـي، فمن المتوقع أن يعـرف العالـم تزايـدا ملحوظـا فـي عـدد السـكان خاصـة بإفريقيـا، مقابـل 
ارتفـــاع نســـبة شـــيخوخة الســـكان فـــي البلـــدان المتقدمـــة، ال سـيما فـــي أوروبـــا. ومن شأن هذه التطورات أن 
تعرض المغـرب لظاهرتيـن: تزايـد الهجـرة مـن إفريقيـا جنـوب الصحـراء، وازديـاد هجـرة الكفاءات المغربية إلـى 

البلـدان المتقدمـة. 

وعلــى الصعيــد االقتصــادي، فمــن المنتظــر أن يعــرف النظــام العالمــي تحــوالت جوهريــة بســبب حــدة 
المنافســة بيــن القــوى الكبــرى، فــي ســياق يتســم بضعــف النظــام الدولــي متعــدد األطــراف. ويمكــن أن تــؤدي 
أزمــة كوفيــــد-19 إلــى إعــادة تشــكيل سالســل القيمــة العالميــة عبــر تركيزهــا إقليميــا، ممــا يتيــح فرصــا واعــدة 
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للمغــرب. إن تســـارع التحـــوالت التكنولوجيـــة، وعلــى الخصــوص فــي مياديــن الروبوتـــات والتشــغيل اآللــي 
واإلنتـــاج عبـــر شـــبكات مترابطـــة قائمـة علـى تقنيـات الـذكاء االصطناعـــي ستؤدي إلـى التقليـص بشكل كبير 
من أهمية اليــــد العاملــــة فــــي العديــــد مــــن القطاعــــات. وتفــــرض هــــذه التوجهــــات علــى بعــــض البلـدان، 
كالمغرب، وضع الرأســـمال البشـــري والبحث-التطويـــر واالبتـــكار في صلب األولويات التنمويـة، وتسـريع تأهيلهـا 
مـــن حيـــث البنيـــة التحتيـة التكنولوجيـة. إن القـــدرة التنافسـية الشـاملة لبالدنـا سـتعتمد بشـكل أساسـي علـى 

جـــودة رأســـمالها البشـــري وقدرتهــا على تملك التكنولوجيـــا. 

أصبحــت المعاييــر البيئيــة واإليكولوجيــة مركزيــة إلنتــاج الســلع وللمبــادالت التجاريــة الدوليــة. ومــن 
ــة علــى عرضــه  ــود ذات الصل ــة لتفــادي القي ــه الكربوني ــى المغــرب تخفيــض بصمت ــق يتحتــم عل هــذا المنطل
ــة  ــة الطاق ــي مكان ــع تنام ــة، م ــكيل عميق ــادة تش ــا إلع ــة أيض ــة العالمي ــوق الطاق ــتخضع س ــري. وس التصدي
ــرب فــي هــذا  ــات المغ ــزز هــذا االتجــاه أولوي ــا. ويع ــاق األخضــر ألوروب ــل الميث ــة ببرامــج مث الخضــراء، مدعوم

ــى الطاقــات المتجــددة.  ــى دعــم الرهــان عل المجــال، ويدعــو إل

وأخيـرا، تمثـل المخاطـر المتناميـة لتفشـي األوبئـة علـى الصعيـدين الجهوي والدولـي معطـى جديـدا. ويسـائل 
هـــذا الواقـــع قـــدرات النظـــام الصحـــي الوطنـــي على استباق هذه المخاطر وتدبيرها بشكل أمثل. كمـــا يتطلـب 
المزيـــد مـــن الفعاليـــة والنجاعـــة لتلبيـــة الطلـــب علـــى العالجـــات سـواء فـــي الظـــروف العاديـة أو فـــي الظـروف 
االســـتثنائية. كمــا أن مخاطــر األوبئــة المتكــررة، ومــا ينجــم عنهــا مــن اضطرابــات، تســتدعي مراجعــة النمــاذج 
االقتصاديــة للعديــد مــن القطاعــات مثــل الســياحة، وتعزيــز الســيادة علــى القطاعــات األساســية مثــل الزراعــة.

استعجالية التغيير( 4

ــية  ــارات األساس ــى االنتظ ــتنادا إل ــق، واس ــخيص دقي ــن تش ــا مـ ــي، انطالقـ ــع الحال ــة الوض إن دراس
للمواطنيـــن، واســتعراض التحوالت العميقة، تؤكد علـــى اســـتعجالية االنتقـــال نحـــو نمـــوذج تنموي 
جديــد. وكمـــا يتبيـــن مـــن خـــالل التشـــخيص فـــإن مســار التنميـــة المتبـــع حاليـــا ال يســـتجيب كليـــا لتطلعـــات 
المواطنيـــن وللتحديـــات المســـتقبلية المطروحـــة علـــى بالدنـــا. ويســـاهم هذا في تكريس أزمـــة الثقـــة التـــي 
تكبـــح إمكانــات البــالد فــي خلـــق الثــروات. وهــي تشـــكل، فـــي حـــال اســـتمرارها، مخاطـــر تهـــدد بشـــكل كبيـــر 

االســـتقرار االقتصـــادي واالجتماعـــي للبـالد. 

وتجسـد تطلعـات المغاربـة عمـق وجسـامة التحـوالت التـي يتعيـن إنجازهـا من أجـل تفعيـل النموذج 
التنمــوي الجديــد مــن أجــل بعــث األمـــل والثقــة فــي المســـتقبل. وال يســـتهدف هـــذا التحـــول خلــق مزيــد 
من القيمـــة المضافـــة فحســـب، ولكـــن، كذلـــك، توزيعـــا منصفـــا للثـــروة بيـن جميـــع المواطنيـــن. ويكرس هذا 
المكانـــة المركزيـــة للمواطنيـــن فـــي حقوقهـــم وواجباتهـــم. فالمواطنـــون ال يطالبـــون فقـط بجـــودة الخدمـات 

العموميـــة وتوفيـــر فـرص الشـغل، ولكـن أيضـــا بالتأهيـل والتمكيـن الذاتـي.

وتبقــى هــذه المتطلبــات واالنتظــارات والطموحــات فــي متناولنــا، خاصــة بالنظــر إلــى اإلمكانــات 
الهامـة المتوفـرة لـدى بالدنـا والتـي لـم تسـتغل بعـد بشـكل أمثـل. ومـن أجـل تعبئـة هـذه اإلمكانـات، 
يتعيـــن معالجـــة المعيقـــات النســـقية وتغييـــر التمثـــالت الكابحـــة للمبـــادرة، وتدريجيا، تحويـــل عناصـــر التميـــز 
المتناثرة إلـــى قاعـــدة عامـــة عـــوض أن تشـــكل اســـتثناء، وذلـــك مـــن خـــالل العمـــل على اســـتدامة الشـــروط 
المواتيـــة لتفتحهـــا ونموهـــا وتعميمهـــا. وأخيـرا، العمـل علـى اسـتباق ومواكبـــة التحـوالت الراهنـة والمسـتقبلية 

علـــى المســـتويين الوطنـــي والدولـــي واالسـتجابة للتحديـات والتسـاؤالت التـــي تثيرهـا أزمـة كوفيــد-19. 
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تغـــذي أزمـــة كوفيــــد-19 شـــعورا بالقلـــق إزاء المسـتقبل، كمـــا أنهـــا تشكل ضرورة ملحة للتغييــر. 
وتبـــرز التكلفـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة المرتفعـة لهـذه األزمـة علـى بالدنـا ضـرورة التعجيـل بمعالجـة العجـز 
ــة  ــات كرافعـ ــة أو الرقميـ ــم والحمايــة االجتماعيـ ــات الحيويــة، كالصحــة والتعليـ ــم فــي بعــض القطاعـ المتراكـ
ضروريـــة الســـتمرارية عمـــل المرافـــق العمومية والســـتمرارية الـــدورة االقتصاديـــة في ســـياق الجائحـــة. وقـــد 
ســـاهمت المجهـــودات المبذولـــة مـــن طـــرف الســـلطات العموميـة فـــي التخفيـف مـن آثـار هـــذه األزمـة، غيـر أن 
فعاليـــة تدخالتهـــا ال يمكـــن أن تكـــون بديـــال عـــن إصالحـــات بنيويـة ذات امتـــداد زمنـي مـن أجـــل تعزيـز قدرة 

المملكـــة علــى امتصــاص الصدمـــات. 

في عالـــم يـــزداد تعقيـــدا وتقلبـا ومجتمـع تعـددي وناضـج قائـم علـــى مواطنـة دينامية، يعد تغييـر 
أســـلوب عملنـــا الجماعـــي ضــرورة ملحــة، حتـــى نكـــون قادريـــن علـــى تنفيـــذ اإلصالحـــات التـــي تقتضيهــا 
المرحلـــة بوتيـــرة مرتفعة وعلى تجاوز مختلـــف أشـــكال مقاومـــة التغييـــر والعمـــل علـــى تعبئة وانبثـــاق جميـــع 

بالدنـا. إمكانـات 

تركيبة ومضمون النموذج التنموي الجديد: الطموح، المرجعية، . 			
والتوجهات االستراتيجية

يتمحـــور النمـــوذج التنموي المقتـــرح مـــن طـــرف اللجنـــة الخاصة حـــول ثالثـــة مكونات متداخلة ومتكاملة فيمــا 
بينهــــا، تشــــكل فــــي جوهرها منظومــــة متجانســــة ومندمجــة كفيلــــة بتســريع وتيــرة انتقــــال المغـرب نحـو 
مسار تنموي جديـد، قادر علـى خلـق مزيد من القيمـة علـى المسـتوى االقتصـادي واالجتماعـي والمؤسسـاتي: 

طمـــوح يحـــدد الهـدف المنشـــود ويعبـئ جميـع الفاعليـن فـي إطـار مشـروع جماعـي وشامل يرتكز على 	 
أهداف واضحـــة وقابلـة للتحقيـق؛ 

مرجعيــــة للتنميــــة، كأساس للنمــــوذج الجديــــد، ترتكــــز علــى توجــــه تنظيمــي جديــــد حول دور 	 
ــؤوليات المنوطــة  ــل والمسـ ــادئ العمـ ــات، باإلضافــة إلــى مبــ ــة، وعلــى توضيــح نطــاق الصالحي الدولــ
بمختلـــف الفاعلين. كما تشـــمل هـــذه المرجعية آليـــة للقيادة االسـتراتيجية وإدارة للتغييـر تسـهر، بشـكل 
منتظـــم، علـــى تفعيـــل النمـــوذج التنمـــوي وضمـــان انسـجام تدخـــالت مختلـف األطـــراف المعنيـة ضمن 

األفــق التنمــوي واألهــداف المســطرة. 

اختيـارات وتوجيهـات اسـتراتيجية مـن أجـل بلـوغ الطمـوح الوطنـي المقتـرح فـي انسـجام مـع اإلطـار 	 
المرجعـــي الجديـــد فـي مجـــاالت االقتصـاد والرأسـمال البشـري واإلدمـاج وتنميـة المجـاالت الترابيـة. وقـد 
تـــم إرفـــاق بعـــض مـــن هـذه التوجهـات بمقترحـــات أكثـر تفصيـال ضمـن الملحـق رقـــم 2 لهـذا التقريـر، 

علـــى أســـاس أن تشـــكل إطـارا مرجعيـا مـن أجـل إطـالق النمـوذج الجديـد.

إن النمــوذج التنمــوي الجديــد يجعــل مــن الدســتور إطــاره المعيــاري ويطمــح إلــى ترجمــة مبادئــه إلــى رافعــات 
للتنميــة وقيمــه إلــى أســاليب عمــل. ومفهــوم التنميــة المعتمــد هــو مفهــوم شــامل ومتعــدد األبعــاد: بحيــث 
يحيــل هــذا المفهــوم إلــى ديناميــة فاضلــة لخلــق الثــروة والتنميــة البشــرية، يســتفيد منهــا جميــع المواطنيــن 
وتراعــي ضــرورة الحفــاظ علــى المــوارد لفائــدة األجيــال القادمــة. ويســتمد مفهــوم التنميــة جــذوره أيضــا مــن 

تاريــخ األمــة ويشــكل مســارا جماعيــا نحــو مســتقبل مشــترك يواكــب التحــوالت المجتمعيــة. 
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أي مغرب في أفق 5	20؟ طموح مشترك في متناول بالدنا( 1

تتوفــر المملكــة المغربيــة علــى إمكانــات تنمويــة اســتثنائية تشــكل محــط إجمــاع، كمــا أكــد علــى ذلــك الجميــع 
خــالل جلســات االســتماع التــي نظمتهــا اللجنــة. والمغــرب، قــوي بوحدتــه تحــت قيــادة صاحــب الجاللــة، الضامــن 
ــة  ــواه الحي ــع ق ــه وجمي ــة مواطني ــى تعبئ ــادر عل ــا لألمــة واســتقرارها وخيارهــا الديمقراطــي، ق ــح العلي للمصال

لالرتقــاء نحــو طمــوح تنمــوي جديــد.

 يحــدد النمــوذج التنمــوي الجديــد طمـــوحا فـــي أفـــق 2035. ويلعــب هـــذا الطمـــوح دور البوصلـــة فــي توجيــه 
وتعبئــة جميـــع القــوى الحيــة لألمــة. وهــو طمــوح قابـــل للتحقيــق. ويتلخص هــذا الطموح كالتالـــي: »االنتقــــال 
إلــــى مغــــرب مزدهــــر، مغــرِب الكفــاءات، مغــرِب اإلدمــــاج والتضامــن، مغــرِب االستدامة والجــرأة. ويســتوجب 
هــذا الطمـوح فـي جوهـره تعبئـة كل إمكانـات البـالد عبـر وضـع العنصـر البشـري فـي صلـب أولويـات السياسـات 
العموميــة، ســواء باعتبــاره فاعــال أو مســتفيدا مــن مســيرة التنميــة. ويتوافــق هــذا الطمــوح مــع االنتظــارات 
المســتعجلة المعبــر عنهــا مــن طــرف مواطنيــن تواقيــن إلــى المشــاركة والتمكيــن واالعتــراف. مستندا على 
ــدور  ــع ب ــة تضطل ــوة إقليمي ــرز المغــرب كق ــي، يب ــى المســتوى الوطن ــذي يحققــه عل التقــدم المضطــرد ال

طالئعــي فــي مواجهــة التحديــات التــي تواجــه العالــم.«

ــات السياســات  ــب أولوي ــي صل ــالد بوضــع العنصــر البشــري ف ــات الب ــة كل إمكان ــوح تعبئ ــب هــذا الطم ويتطل
ــة المســار التنمــوي. ويتماشــى هــذا الطمــوح مــع االنتظــارات الملحــة التــي  ــاره أســاس وغاي ــة، باعتب العمومي
أعــرب عنهــا المواطنــون مــن حيــث المشــاركة والتمكيــن والتقديــر. وهــو مــا ينســجم مــع الخيــارات األساســية 
لألمــة وثوابتهــا، فضــال عــن القيــم المؤسســة للهويــة الوطنيــة. ويتضمــن تطلعــات نحــو المســتقبل، تتمثــل 

فــي: 

التشبث باالختيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون؛ 	 

تثميـــن الرأســـمال البشـــري وقـــدرات المواطنـــات والمواطنيـــن كرافعـــة أساسية لضمـــان تكافـؤ الفـرص 	 
واإلدمـــاج الفعلــي وتكريــس المواطنـــة وتحقيـــق الرفــاه؛ 

التشبث بـــكل مـــا يشـــكل خصوصيـــة المملكـــة: عمقهـــا التاريخـــي، هويتهـــا الوطنيـــة الغنيـــة بروافدهـا 	 
وقيمهـــا الثقافيــــة والدينيــة؛ 

 تكريــس المســــاواة بيــــن الرجــــل والمــــرأة والنهــوض بمكانــــة ودور المــــرأة فــــي االقتصــــاد وداخــــل 	 
المجتمــع؛ 

اعتماد نمـط إدماجـي فـي خلـق القيمـة يثمـن كافـة الطاقـات ويضمـن التوزيـع المنصـف للثـروة؛ 	 

نمط لخلق القيمة، هاجسه المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية؛ 	 

وأخيـرا، التشـبث بمغـرب منفتـح علـى العالـم ويسـاهم بشـكل فعلـي فـي رفـاه مواطنيـه وفـي التقـدم 	 
العالمـي.

ولتحقيق هذا الطموح، يقترح النموذج التنموي الجديد التركيز على خمسة أهداف رئيسية، وهي:

مغــرب مزدهــر يخلــق الثــروات وفــرص العمــل ذات جودة فــي مســتوى إمكاناته؛ 	 

مغـرب الكفـاءات، حيـث يتوفـر جميـع المواطنيـن علـى مؤهـالت ويتمتعـون بمسـتوى مـن الرفاه يمكنهـم 	 
مـــن تحقيـــق مشـاريعهم الذاتية والمسـاهمة في خلـق الثروات؛
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مغـرب دامـج يوفـر الفـرص والحمايـة للجميـع ويعـزز الرابـط االجتماعـي؛ 	 

مغـــرب اإلســتدامة يحـــرص علـــى المحافظـــة علـــى المـــوارد الطبيعيــة علــى مســتوى كافــة المجــاالت 	 
ــة؛  الترابي

مغـرب الجـرأة يسـعى إلـى الريـادة اإلقليميـة فـي مجـاالت مسـتقبلية محـددة: التكوين والبحـث واالبتـكار، 	 
الطاقــة المنخفضــة التكلفــة والمنخفضــة مــن حيــث انبعاثـــات الكاربـــون، الرقميــات، أســواق الرســاميل، 

وجعـــل عالمـــة »صنـع فـي المغـرب« مندمجة فـي سالسـل القيمـة العالميـة. 
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جدول 1- مؤشرات نتائج النموذج التنموي الجديد

المصدر هدف 
20	5

2019 أو آخر 
االحصائيات 

المتوفرة
االقتصاد

المندوبية السامية 
للتخطيط 16.000 7.826

1.  الناتج الداخلي الخام للفرد )بالدوالر على أساس 
 المعادل للقوة الشرائية(

)على فرضية نسبة نمو سنوية متوسطة تفوق %6(
منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية  %60 %43 2.   مؤشر المشاركة في سالسل القيمة العالمية
)مؤشران فرعيان: علوي وسفلي(

منظمة األمم المتحدة 
للتطور الصناعي %50 %28 3.  القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو 

العالية

الرأسمال البشري
البنك الدولي 0,75 0,5 4. مؤشر الرأسمال البشري

وزارة الصحة 4,5 1,65 5.  كثافة مقدمي الخدمات الصحية بالنسبة لكل 1000 
نسمة )أهداف التنمية المستدامة(

منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية  %75 %27 6.  نسبة التالميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات 

والعلوم في سن 15

اإلدماج

المندوبية السامية 
للتخطيط %45 %22 7. نسبة النساء النشيطات

المندوبية السامية 
للتخطيط %80 %41 8.  نسبة العمل المهيكل المأجور ضمن الشغل الكلي.

المندوبية السامية 
للتخطيط 0,350 0,395 ."Gini 9. مؤشر "جيني

االستدامة

جديد %15 %0 10.  نسبة المياه المحالة والمصفاة من االستهالك الكلي 
للماء

المرصد الوطني للتنمية 
البشرية 0,85

0,7 )المعدل 
الوطني لسنة 

)2014
11. مؤشر التنمية المحلية المتعددة األبعاد

البنك الدولي %40 %11 12. حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهالك الطاقة

الحكامة والتسيير
البنك الدولي 1 -0,12 13. مؤشر فعالية الحكومة

استطالع األمم المتحدة 
للحكومة االلكترونية 0,9 0,52 14. مؤشر الخدمات المفتوحة عبر األنترنيت

جديد %80 - 15. نسبة رضا المواطنين إزاء الخدمات العمومية
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كيــف الوصــول إلــى ذلــك؟ بمرجعيــة جديــدة للتنميــة وتوجــه تنظيمــي جديــد فــي ( 2
إطــار مــن الثقــة والمســؤولية

أبــــان تشــــخيص المســار التنمــوي أن تباطــؤ وتيــــرة التنميــة فــــي المغــــرب يرجــع باألســـاس إلــى 
أسباب ذات طابـــع نســـقي. فـــإذا كانـــت المملكـــة قـــد حققـت إنجـــازات مهمـة خـــالل السـنوات األخيـــرة، فـإن 
العديـــد مـــن االســـتراتيجيات المعتمـــدة لـــم تحـــدث التحـــوالت الهيكليـــة المنتظـرة، وذلـــك بالرغـم مـــن المـوارد 

المهمـــة التـــي رصــدت لهــا.   

إن التعقيــــد المتزايــــد للعالــــم والتحديــــات التــــي يواجههــــا المغــــرب تجعــــل مــــن المســتعجل 
تقديــــم حلول ناجعة تتمحور حول منهـــج جديـــد للتنميـة. إن األوراش المهيكلـــة التـي يقترحهـا النمـوذج 
التنموي الجديد هـــي فـــي أغلـــب الحـــاالت مركبـــة وعرضانيـة، كمـا هـــو الشـأن، علـى ســـبيل المثـال، بالنسـبة 
لضبـــط القطاعـــات االقتصاديـــة التـــي تخضـع لتغييـرات تكنولوجيـة سريعة، كالطاقـــة أو الرقميـات، أو االنتقال 
الصناعـــي، أو تدبيـــر المخاطر، أو الجودة الفعليـــة للخدمات العمومية أو وضــــع أنظمــــة للحمايــــة االجتماعيــــة 
مندمجــــة ومعممــــة. لذلــــك، يتطلــب إنجــاح هــذه األوراش االعتمــاد علــى كفــاءات ومهــارات جديــدة ســواء 
علــــى المســــتوى التقنــــي أو التنظيمــــي واللجــــوء إلــــى آليــــات فعالــة للقيــــادة والدعــم وكــــذا علــى إحـداث 

تغييـرات فـــي التصـورات والتمثـالت. 

تشــــكل المرجعيــــة الجديــــدة للتنميــــة جوابــــا علــــى هــــذه اإلشــــكالية، إذ تركــز علــــى تحســين 
القــــدرة الشاملة للبـــالد لرفع التحديـات الجديـدة مـع مراعـاة عامـل الزمـن والوتيـرة المناسـبة لالسـتجابة 
النتظـــارات تتســـم بالطابـــع االســـتعجالي. ومـــن شـــأن هـذا التغييـر فـــي المرجعيـة والمنهجيـــة تحقيق الطموح 
الذي يقترحه النموذج التنموي الجديد وييسر االنتقــــال نحــــو مجتمــــع أقــــل تقاطبــــا وأكثــــر عدالــــة وازدهــارا. 
إن مرجعيــة التنميــة هــذه، إذ توضــح االختيــارات المشــتركة، فإنهــا تركــز بشــكل أكبــر علــى طــرق العمـل 

وعلـــى أســـلوب قيـــادة التنميـــة وكـــذا علـى القـــدرات والوسـائل مـن أجـــل بلوغ هذه الغاية.

وتتمحور هذه المرجعية حول مفهومين رئيسيين: توجه تنظيمي جديد، وإطار للثقة والمسؤولية.

التوجه التنظيمي الجديد: دولة قوية ومجتمع قوي

دولــة قويــة تقــوم بــدور يتــم تركيــزه علــى القضايــا الرئيســية للتنميــة: دولــة الحــق والقانــون 	 
ــا  ــالد ومواطنيه ــة للب ــل رؤي ــدرات اســتراتيجية، تحم ــة ذات ق ــة، دول ــى مؤسســات ديمقراطي تســتند عل
وتضمــن تنفيذهــا. دولــة حاميــة تكفــل أمــن المغاربــة وكرامتهــم وحرياتهــم، وتحميهــم مــن الهشاشــة 
واألزمــات، وتوفــر اإلطــار المناســب لتحريــر الطاقــات فــي خدمــة تنميــة البــالد والمنفعــة المشــتركة 
ــة قــادرة علــى تنزيــل السياســات العموميــة والرفــع مــن آثارهــا علــى  ــة فعال والمصلحــة العامــة. دول
ــزا  ــك تعزي ــتلزم ذل ــل. ويس ــة أفض ــل دول ــل، ب ــة أق ــي دول ــرح ال يعن ــه المقت ــذا التوج ــن. إن ه المواط
ــة للقيــام بوظائفهــا الرئيســية، والعمــل بشــراكة مــع الفاعليــن اآلخريــن وعلــى  ملموســا لقــدرات الدول

قيــادة التغييــر.

ــراد والجماعــات 	  ــن األف ــى تمكي ــل: مجتمــع تعــددي ومســؤول يعمــل عل ــأ بالكام ــوي معب ــع ق مجتم
وتحريــر طاقاتهــم. مجتمــع حريــص علــى المصلحــة العامــة، ويعمــل علــى تعزيــز قيــم المواطنــة واحتــرام 
اآلخــر. مجتمــع قــادر بشــكل أفضــل علــى مواجهــة التعقيــد المتزايــد للعالــم، وتداخــل التحديــات التنمويــة، 
ــاء. باختصــار،  ــى رأســها الم ــوارد، وعل ــدرة الم ــة، وال ســيما ن ــوازن النظــم اإليكولوجي ــى ت ــاظ عل والحف
هــذا التوجــه يدعــو إلــى مجتمــع يأخــذ بزمــام مصيــره ومســؤول، مدعومــا بشــراكة مــع الدولــة المركزيــة 
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الحريصــة علــى الســير قدمــا نحــو األفــق المنشــود مــع احتــرام القواعــد. والهــدف هــو الوصــول إلــى تــوازن 
ــة  ــات اإلقليمي ــة والدينامي ــة األجــل المســطرة مــن طــرف الدول ــة الطويل ــن السياســات الوطني ــل بي أمث

والمحليــة التــي تتيــح هامشــا أوســع للعمــل والتجريــب واالبتــكار.

يجســــد هــــذا التوجــــه مفهــــوم »المســــؤولية واإلقــالع الشــــامل« الــذي أكــــد عليــه جاللــــة الملــك فــي 
خطـــاب العـــرش لســـنة 2019. ويعكـــس هـذا التوجـه الطابـع المتفـرد للنمـــوذج التنمـوي للمملكـة، حيـث تعتبـر 
المؤسسـة الملكيـة الركيـزة األساسـية للدولـة ورمـز وحـدة األمـة والضامنـة للتوازنـات والحاملـة للرؤيـة التنموية 
ولـــألوراش االســـتراتيجية طويلـــة المـــدى والســـاهرة علـــى تتبـــع تنفيذهـا خدمـــة للمواطنيـــن. ويتوافــق هــذا 
التوجــــه مــــع المبــــادئ والقيــــم التــــي كرســها دســــتور المملكــة وتنظيم السلط الــذي حــــدده في بنده األول 
والثاني1. كمـــا تؤكـــد علـــى الحاجـــة إلـى تقـــارب وتـآزر جهـود الفاعليـن فـي إطـــار مقاربـة تعبويـة قائمـة علـى 
شـــراكة مفتوحـــة وعلـــى تنظيـــم للدولـــة يكـــرس الجهـــة كفاعـــل للتقـــدم ولتعبئـــة كافة المؤهالت التي تزخر 

بهــا البــالد.

يســـتلزم التوجـــه التنظيمي وضـــع مبـــادئ جديـــدة للعمـــل لكافـــة األطـــراف المعنيـــة، لضمان التطبيق الفعلـي 
ــج لهــذا التوجــه وتحقيــق التعبئــة الشــاملة حــول أهــداف التنميــة. وتشــكل المبــادئ العمليــة »البعــد  والممنهـ
الكيفي« لتفعيـــل النمـــوذج الجديـــد. ويتعلـــق األمـــر بجعـــل الفعـــل التنمـوي يرتكـــز علـى األثـر علـــى المواطـن 
واالنخـــراط فـــي إطـــار مقاربـــة نســـقية وتشـــاركية وتطويـــر قـــدرات الفاعليـــن وإعطاء األولوية لمبـــدأ التفريـع 

والحــرص علــى االســـتدامة اإليكولوجيـــة والماليـــة. 

إن مبــدأ التــوازن بيــن دولــة قويــة ومجتمــع قــوي له آثــار أيضا علــى مكانــة ودور الفاعلين الرئيســيين: الفاعلون 
فــي القطــاع العــام والخــاص أو القطــاع الثالــث. وهــو يعــزز شــرعية هــؤالء الفاعليــن ويكــرس تمثيليتهــم. كمــا 
ــذ النمــوذج  ــروات الماديــة والالماديــة. ويمكنهــم مــن تنفي يوســع مجــال تدخلهــم ومســاهمتهم فــي خلــق الث

الجديــد ويعــزز التــآزر والتكامــل بيــن مختلــف الفاعليــن. 

إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية

مـــن أجـــل تحقيـــق ودعــم تحريــر الطاقــات التــي يحــث عليهــا النمــــوذج الجديــــد، فإن التوجــه التنظيمــي الجديد 
يجعل من الضروري إرســاء إطــــار لترســيخ الثقــــة والمســــؤولية، يضمن للجميع إمكانية العمل وفقــــا لقواعـــد 

واضحـــة ومطبقـــة علـــى الجميـع، ويكـرس مبـادئ دولـة الحـق والقانـون والحكامـة الجيـدة وصون الحريات. 

1 الفصل 1

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقــوم النظــام الدســتوري للمملكــة علــى أســاس فصــل الســلط، وتوازنهــا وتعاونهــا، والديمقراطيــة المواطنــة والتشــاركية، وعلــى مبــادئ 

الحكامــة الجيــدة، وربــط المســؤولية بالمحاســبة.
تســتند األمــة فــي حياتهــا العامــة علــى ثوابــت جامعــة، تتمثــل فــي الديــن اإلســالمي الســمح، والوحــدة الوطنيــة متعــددة الروافــد، والملكيــة 

الدســتورية، واالختيــار الديمقراطــي.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم ال مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

الفصل 2
السيادة لألمة، تمارسها مباشرة باالستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.

تختار األمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة باالقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
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إذا كان التوجـــه الجديـــد لدور الدولة يســـعى إلى توســـيع مجاالت واسـتقاللية تدخـــل الفاعلين، فإن هذا اإلطـار 
يهــدف أيضــا إلــى التحفيــز علــى تحمــل المســؤولية. إن اســـتقاللية القـــرار وتعزيـــز الحريـــات ووضـــوح المهــام 
وتتبـع اإلنجـاز يجـب أن تتـم بالمـوازاة مـع الواجبـات والمسـؤوليات التـي يتحملهـا الجميـع. ويجب أن يكفل هذا 
اإلطــار اســتقالل مختلــف الفاعليــن المعنييــن، وأن يأمــن التزاماتهــم، عــن طريــق بنــاء شــبكة مــن الثقــة بيــن 
المواطنيــن والمؤسســات، بيــن األوســاط السياســية واالقتصاديــة، وبيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي. وال يمكـــن 
وضــع حــد »للمناطـــق الرماديــة« وبــؤر الفســـاد والمصالـــح الفئويــة التـــي تقـــوض تحقيـــق المصلحـــة العامـــة 
والغمـــوض الـــذي يقوض اســـتقاللية األفـــراد والفاعلين السياســـيين أو االقتصادييـــن دون إخضـــاع صانعـــي 
القـــرار للمســـؤولية تجـــاه المهـــام الموكولة إليهـــم، والمواطنيـــن إزاء القوانين والمؤسســات، والمجتمع المدني 

إزاء التزاماتــه، والقطــاع الخــاص إزاء واجباتــه االجتماعيــة والبيئيــة. 

هـــذا اإلطـــار الضــروري لتحريــر الطاقــات يتمحـــور حـــول خمســـة مكونـــات أساســية تســـتند إلـــى قيـــم وقواعـــد 
وجودة المؤسســـات تساعد، إلـــى حـــد كبيـــر، بشـــكل مباشـــر وعرضانـــي، في إيجاد حلول للمعيقـــات النســـقية 

التـــي أبرزها التشـــخيص. 

عدالــة حاميــة للحريــات، فعالــة ونزيهــة، ومصــدر أمان، عبــر اســـتكمال اإلصـــالح الشــامل للقضاء 	 
للرفع من أدائــــه، ومحاربــــة الرشــــوة علــــى جميــــع المســــتويات، باعتبارها مصــــدرا للتعســف وانعــدام 
الحمايــــة لــــدى المواطنيــــن؛ العمـــل علـــى مالءمـة وانســـجام اإلطـــار التشـريعي والتنظيمـــي والتقييــم 
المســــتمر لوجاهــــة وفعاليــــة القوانيــن وتســريع وتيــرة إنتــاج النصــوص التشــريعية؛ وتعزيـز الحريـات 

الفرديـــة والعامـــة وحمايتهـا مـن قبـل منظومـة العدالـة.  

ترسيخ قيــــم األخالقيــــات والنزاهــــة ومحاربة تنـــازع المصالـح والتواطـــؤات وأشـكال الريـع 	 
غيـــر المســـتحق. وذلــك عبــر تخليــــق صــــارم للحيــــاة العامــة مــــن خــــالل إجــــراءات فعالــة، كتوســـيع 
نطـــاق التصريـــح بالمصالـــح وقواعـــد التنافـــي والتنـــازع، ولـزوم إعطـــاء القـدوة مـن طـــرف المسـؤولين 
العمومييـــن، والولـــوج إلـى المعلومـة والشـــفافية وتقييـم وتتبـع السياسـات، ووســائل إعــالم مســتقلة 

ــة.  وذات مصداقي

مؤسســات حكامـــة اقتصاديـــة مســتقلة وفعالــة تشــتغل وفــق قواعــد شــفافة ومطبقة على 	 
الجميــع.  وفــي هــذا الصــدد، يجــب الرفــع مــن نجاعــة الحكامــة االقتصاديــة، ال ســيما مــن خــالل تعزيــز 
ــر  ــب تحري وظائــف الضبــط المســتقلة لضمــان شــفافية األســواق وتكريــس المنافســة النزيهــة. ويتطل
المبادرة إزالـــة الحواجـــز غيـــر المنصفة ووضعيـات الريـع غيـر المبـــررة وتقليـص البيروقراطيــة والرخــص 
ــاد ولتداخــل المصالــح بيــن بعــض الفاعليــن مــن  والمأذونيــــات، التــــي تشــــكل غالبــا مصــــدرا للفســ
القطاع العام والخـــاص، واســـتبدالها، كلمـــا كان ذلـــك ممكنـا، بتصاريـــح أو دفاتـر تحمـالت. كما تسـتلزم 
هـــذه الحكامـــة، المزيـــد مـــن الشـــفافية فــي منـــح اإلعفــاءات الضريبية وتقديــم الدعــم العمومي وأيضا 

فــــي إســناد الصفقــات العموميــة. 

ربــط المســؤولية بالمحاســبة والتقييــم المنتظــم والحــق فــي الولــوج إلــى المعلومــات. يتعيـــن 	 
أن يكـــون تقييـــم االســـتراتيجيات والسياســـات العمومية والبرامـــج منتظمـــا ضمـــن مقاربـــة تهدف، على 
حــد ســواء، إلــى تعزيــز الشــعور بالمســؤولية لــدى صانعـــي القـــرار وتحســـين وتقويـــم الفعـــل العمومـــي 
علـــى ضـــوء النتائـــج المســـجلة. ويتطلــب هــذا أيضــا تيســير الوصــول إلــى المعلومــة بصــورة مفتوحــة 

وموثوقــة ومنتظمــة، مــع احتــرام حمايــة البيانــات الشــخصية.

ديموقراطيــة تمثيليــة وتشــاركية معــززة بنقــاش عمومــي مفتــوح. اعتبـــارا لتشـــبث المواطنيـــن 	 
باالختيـــار الديمقراطـــي، فإنـــه مـــن األساســـي توســـيع المشـــاركة السياســـية وتعزيزهـــا بغيـــة الرفع من 
ــة  ــة، يجــب تقوي ــذه الغايـ ــة الشــاملة للمواطنيــن. ولهـ ــر ظــروف التعبئ ــة الفعــل العمومــي وتوفي نجاعـ
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الهيئـــات الوســـيطة ال ســـيما األحـــزاب السياسـية التـي تعتبــر عمــاد الديمقراطيــة التمثيليــة. كما يتعيـن 
توســـيع نطـــاق الديمقراطيـــة التشاركية عبـر مضاعفة قنـوات الوســـاطة التقليديـة أو المبتكـرة. وأخيـرا، 
فـإن وسـائل إعـالم مسـتقلة، وبرلمانـا قـادرا علـى ممارسـة اختصاصاتـه التشـريعية ومسـاءلة السـلطة 
التنفيذيـة والقيـام بتقصـي الحقائـق، تعتبـر عناصـر أساسـية مـن أجـل إغنـاء ومواكبـة حيـاة عامـة غنيـة، 

نشـــطة، دامجـــة ومطبوعـة بحـس المواطنـة والشـــعور بانتمـاء كافـة المواطنيـن لمشـروع مشـترك.

هــذا اإلطــار ضــروري للتعبيــر الكامــل عــن جميــع اإلرادات للمشــاركة فــي تنميــة البــالد. وهــو نتيجــة طبيعيــة 
لتعلــق جميــع المغاربــة بمســتقبل األمــة ولتعزيــز روح المواطنــة والحــس المدنــي.

خيارات التحول في المجاالت االستراتيجية للتنمية( 	

مــن أجــل تحقيــق الطموحــات واألهــداف األساســية، فــإن النمــوذج الجديــد يرتكــز علــى أربعــة 
ــن  ــع المواطني ــروات، تكــون دامجــة لجمي ــق الث ــدة لخل ــة جدي ــول، إلطــالق دينامي ــية للتحــ ــاور رئيســ محــ
ــا. وتشــمل هــذه  ــالد بشــكل مســتدام وتســتغل الفــرص المتاحــة له ــات الب ــئ إمكان ــة وتعب والمجــاالت الترابي
التحــوالت عــدة أولويــات اســتراتيجية. بعضهــا جديــد ويشــكل قطيعــة مــع الوضــع القائم، مثــل المكانــة المركزية 
للثقافــة، تعميــم الحمايــة االجتماعيــة لفائــدة الفئــات الهشــة، وفقــا لتوجيهــات جاللــة الملــك؛ والبعــض اآلخــر 
يســتدعي مقاربــة اســتعجالية مثــل التعليــم األساســي، أو الجهويــة أو تعزيــز المقــاوالت المتوســطة والصغيــرة 
جــدا. وبعــض يعــزز هــذه الخيــارات اإلصالحــات القائمــة أو يســاهم فــي تســريع وتيرتهــا؛ وبعضهــا اآلخــر يشــكل 
قطيعــة، علــى األقــل مــن حيــث المنهجيــة، إن لــم يكــن مــن حيــث األفــق المنشــود، ويتطلــب بالتالــي تغييــرات 

عميقــة مــن حيــث الذهنيــات والمقاربــة.
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جدول 2 - نظرة عامة على مقترحات االختيارات االستراتيجية حسب محاور التحول

المحور الرابع
 المجاالت الترابية 

واالستدامة

المحور الثالث
 اإلدماج والتضامن

المحور الثاني
 الرأسمال البشري

المحور األول
 االقتصاد

ول
تح

 ال
ور

حا
م

نحو مجاالت ترابية 
مستدامة وقادرة على 

التكيف: فضاءات 
لترسيخ التنمية

نحو فرص إدماج
للجميع وتعزيز الرابط 

االجتماعي

نحو رأسمال بشري 
أقوى وأحسن استعدادا 

للمستقبل

نحو اقتصاد منتج 
ومتنوع يخلق القيمة 

المضافة ومناصب شغل 
ذات جودة

1.  دعم التوجه نحو 
"مغرب الجهات" مزدهر 

وحيوي
2.  ضمان إعادة تنظيم 

مبتكرة للمستويات 
الترابية

3.  تشجيع إعداد مندمج 
للمجاالت الترابية 

وتحسين السكن وإطار 
العيش وتعزيز الربط 

عبر تكنولوجيا التواصل 
والتنقل

4.  الحفاظ على الموارد 
الطبيعية ودعم مقاومة 

المجاالت الترابية 
للتغيرات المناخية

5.  الحفاظ على الموارد 
المائية من خالل تثمين 

أفضل للماء وتدبير 
أكثر صرامة لندرتها

1.  دعم استقالل المرأة 
وضمان المساواة 

والمشاركة بين 
الجنسين

2.  دعم اندماج الشباب 
وتنميتهم من خالل 

مضاعفة فرص وقنوات 
المشاركة

3.  تعبئة التنوع الثقافي 
كرافعة لالنفتاح والحوار 

والتماسك
4.  تأمين قاعدة صلبة 

للحماية االجتماعية تعزز 
القدرة على الصمود 

واإلدماج وتجسد 
التضامن بين المواطنين

1. جودة تعليم للجميع
2.  منظومة للتعليم العالي 

والتكوين المهني 
والبحث ترتكز على 
حسن األداء وعلى 

حكامة مستقلة وقوية
3.  جودة الخدمات الصحية 
وحماية الصحة كحقوق 

أساسية للمواطنين

1.  تأمين المبادرة 
المقاوالتية

2.  توجيه الفاعلين 
االقتصاديين نحو 
األنشطة المنتجة

3.  إحداث صدمة تنافسية
4.  إرساء إطار ماكرو 

اقتصادي في خدمة 
النمو

5.  بروز االقتصاد 
االجتماعي كقطاع 

اقتصادي قائم الذات 
ية

يج
رات

ست
 اال

ت
ارا

خي
ال
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وســــيكون مــــن الضروري تنزيل هذه التوجيهات وفقــــا للمبــــادئ والمقاربــــات التــــي تدعــــو إليهــــا مرجعيــــة 
التنميــــة والتوجــــه التنظيمــــي اللذيــــن ســــبق عرضهمــــا فــــي القســــم الســــابق. وهــي تعتمــد علــى رافعــات 
مشــتركة، األمــر الــذي يؤكــد مــرة أخــرى الحاجــة إلــى تغييــر المنهجيــة وطــرق صياغــة وتدبيــر مســار التنميــة، بما 

يتجــاوز الخصائــص التقنيــة لــكل مجــال:

التركيــــز بشكل متساوي علــــى جــــودة الخدمــــات الموجهــــة للمســتفيدين المســــتهدفين وعلى توفيــر 	 
البنيــات التحتيــة؛ 

إعـــادة تأهيـــل المرفـــق العـــام وتحســـين جـــودة خدماتـــه، باالســـتفادة مـن نمـــاذج قائمـــة علـى عالقـة 	 
»رابـح-رابـــح« بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـاص؛ 

هيكلــــة وتثميــــن كل أشــــكال الشــــراكة بيــــن الفاعليــــن، بمــا يتيــــح تعبئــة الــــذكاء الجماعــي وكافة 	 
الكفــــاءات المتاحــة؛ 

االنتقــال مــن مقاربــة تدبيريــة قائمــة علــى المــوارد إلــى مقاربــة ترتكــز علــى االســتقاللية وثقافــة النتائج 	 
والمسؤولية استنادا إلى مؤشــــرات لقياس الجــــودة واإلنصــــاف، مــــع تخويــــل المتدخليــــن حرية التدبير 

وفــق التوجيهات المســطرة؛ 

تثميــن الرأســمال الالمـادي وتشــجيع البحــث واالبتــكار فــي كل القطاعــات؛ 	 

االنتقـال مـن مقاربـة مدمجة مرتكـزة علـى اعتمـاد حلـول مسـكنة أو تصحيحيـة لإلختالالت إلـى االعتمـاد 	 
علـى مقاربـة لإلدمـاج من خالل سياسـات ترتكز علـى اسـتقاللية األفراد والمقـاوالت والجمعيـات وتعمل 

على تطوير قدراتهـــم؛ 

اعتمــاد الرقميــات كرافعــة عرضانية لعمليــة التحــول قصد الولــوج المنصــف والشفاف إلــى الخدمــات 	 
األساســية. 

ــا.  ــارات االســتراتيجية المرتبطــة به ــع والخي ــتراتيجية األربـ ــاور االسـ ــي موجــز للمحـ ــي ملخــص تركيب ــا يل وفيم
هــذه المحــاور تــم التطــرق إليهــا بالتفصيــل فــي التقريــر العــام للجنــة، وكذلــك فــي التقريــر الملحــق الخــاص 
بالمذكــرات الموضوعاتيــة التــي تقــدم الحالــة الراهنــة وتشــخيصا والتوجيهــات المقترحــة فــي مجــاالت التنميــة 

ــات المســتقبلية لدعــم تنفيذهــا. الرئيســية، فضــال عــن المشــاريع الملموســة والرهان

المحــور األول: اقتصــاد منتــج ومتنــوع قــادر علــى خلــق مزيــد مــن القيمــة المضافــة 
ومناصــب الشــغل ذات جــودة

يتعيــن العمــل علــى تطويــر اإلقتصــاد الوطنــي لدعــم انتقالــه مــن اقتصــاد يتســم بضعــف القيمــة 
المضافــة واإلنتاجيــة، مــع وجــود بعــض األنشــطة الريعيــة والمحميــة، إلــى اقتصــاد متنــوع وتنافســي، 
يرتكــز علــى نســيج مكثــف مــن المقــاوالت المبتكــرة والقــادرة علــى الصمــود. ويجــب أن يســاهم هــذا التحــول 
االقتصــادي فــي خلــق مزيــد مــن النمــو وفــرص الشــغل الالئقــة لمضاعفــة الثــروات وضمــان إدمــاج الســاكنة 
النشــطة، وال ســيما النســاء والشــباب، وأن يخلــق أيضــا مــوارد كافيــة لتمويــل مشــاريع التنميــة االجتماعيــة.
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باعتباره الحجر األساس لمغرب االزدهار، فإن التحول الهيكلي لالقتصاد يتطلب على وجه الخصوص: 

تحريــر المبــادرة الخاصــة وتطويــر المقاولــة مــن خــالل منــاخ أعمــال شــفاف وآمــن ويدعــم القــدرة علــى 	 
التوقــع، وقواعــد تنظيميــة مخففــة ومبســطة، ومنافســة ســليمة، وضبــط مســتقل، ممــا يســاهم فــي 

ولــوج فاعليــن جــدد ومبتكريــن؛ 

تحســين القــدرة التنافســية للنســيج اإلنتاجــي عــن طريــق تخفيــض ملمــوس لتكلفــة عوامــل اإلنتــاج، 	 
خصوصــا فيمــا يتعلــق بالطاقــة واللوجســتيك؛

توجيــه اســتثمارات القطــاع الخــاص )المجموعــات الكبيرة والمقــاوالت المتوســطة والصغيــرة( نحــو 	 
القطاعــات الواعــدة والمســتقبلية واالرتقــاء بنظــم اإلنتــاج، عبــر وضــع إطــار تحفيــزي مالئــم، وتوفيــر 
فــرص الولــوج الموســع إلــى آليــات التمويــل المتنوعــة، ومواكبــة المقــاوالت لتعزيــز قدراتهــا التدبيريــة 

والتنظيميــة والتكنولوجيــة؛ 

ــق فــرص شــغل الئقــة داخــل 	  ــة ومصــدر لخل ــر االقتصــاد االجتماعــي وترســيخه كدعامــة للتنمي تطوي
المجــاالت الترابيــة. ويجــب أن يتــم التركيــز أكثــر علــى تعزيــز مناعــة االقتصــاد الوطنــي وقدرتــه علــى 
الصمــود، ســواء فــي مواجهــة الصدمــات الناجمــة عــن جائحــة كوفيــــد-19 أو األزمــات التــي مــن المتوقــع 

أن تــزداد حدتهــا فــي المســتقبل.

وقــد قامــت اللجنــة بتســليط الضــوء علــى بعــض القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة والتــي تشــكل فيهــا القضايــا 
المتعلقــة بالســيادة والقــدرة علــى الصمــود أمــام األزمــات إحــدى الرهانــات األساســية خصوصــا علــى إثــر األزمــة 

كوفيــد-19. الصحية 

فــي مجــال الزراعــة، أبــرزت األزمــة الصحيــة الراهنــة التحديــات المرتبطــة بالســيادة الغذائيــة وتنميــة الزراعــة 
الحديثــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة الدامجــة والمســؤولة. باإلضافــة إلــى االندمــاج الكامــل لسالســل القيمــة، 
نحــو مزيــد مــن التثميــن المحلــي لإلنتــاج، واالهتمــام باالســتدامة، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بالمــوارد المائيــة. 
ويســتدعي تعزيــز الســيادة تطويــر أنشــطة البحــث واالبتــكار داخــل المجــاالت الترابية. وفيما يتعلق بالســياحة، 
فــإن آثــار األزمــة الصحيــة تتطلــب إعــادة التفكيــر فــي تنميــة هــذا القطــاع بغيــة الرفــع مــن قدرتــه التنافســية. 
وعلــى المــدى المتوســط والطويــل، يمكــن إعطــاء نفــس جديــد للقطــاع بتثميــن مكامــن القــوة داخــل الجهــات، 

ســواء مــن أجــل تعزيــز الســياحة الداخليــة أو جــذب أنمــاط جديــدة مــن الطلــب العالمــي.

المحور الثاني: الرأسمال البشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل

يجــب تعزيــز الرأســمال البشــري لتمكيــن جميــع المواطنيــن مــن األخــــذ بزمــــام أمورهــــم، وتحقيــق 
إمكاناتهــم بصــورة مســتقلة، والمشــاركة فــي تنميــة البــالد وإدماجــه فــي اقتصــاد المعرفــة. ومــن الضــروري 
ــي  ــي، وبالتال ــرص للشــباب المغرب ــؤ الف ــان تكاف ــي، وضم ــاء االجتماع ــات االرتق ــل آلي ــادة تفعي أيضــا إع
ــد-19 وفاقمــت أوجــه الهشاشــة  ــرزت أزمــة كوفيــ ــد أب ــة. وق ــة واالجتماعي ــوارق االقتصادي تقليــص حــدة الف
العميقــة التــي تطبــع السياســات العموميــة المرتبطــة بتنميــة الرأســمال البشــري لبالدنــا، وال ســيما فــي مجــال 

ــة والتكويــن. الصحــة والتربي

ــم  ــة لنظ ــة وعاجل ــية وملح ــات أساس ــب إصالح ــا يتطل ــي بالدن ــري ف ــمال البش ــز الرأس ــة أن تعزي ــرى اللجن وت
ــي. ــي والعال ــم المهن ــن والتعلي ــة والتكوي ــة والتربي الصح



النموذج التنموي الجديد 22

ــوح  ــل طم ــع، يتمث ــن والمجتم ــارات المواطني ــى رأس انتظ ــوع عل ــو موض ــم، وه ــال التعلي ــي مج ف
ــة. ويتعيــن علــى المدرســة المغربيــة أن  ــة حقيقي النمــوذج الجديــد فــي إطــالق نهضــة تربويــة مغربي
تمكــن كل متعلــم مــن اكتســاب المهــارات األساســية لضمــان اندماجــه االجتماعــي ودعــم نجاحــه األكاديمــي 
والمهني. وفي أفق 2035، يجــــب أن يمتلــــك أزيــــد مــــن 90% مــــن التالميـــذ المهـــارات المدرســـية األساســـية 
عنـــد نهايـــة مرحلـــة التعليـــم االبتدائـــي، مقابـــل أقـــل مـــن 30% في 2020. كمـا يجـــب أن تلعب المدرسـة دورا 
محوريــا فــي مجــال إشــاعة روح المواطنــة والقيـــم اإلنســـانية وذلــك قصــد تمكيــن الشــباب مــن التوفــر علــى 
فكـــر منفتـــح وقـــدرة علـــى التأقلـــم مـــع التحـــوالت الســـريعة التـــي يعرفهـــا العالـــم. وذلك من خالل تربية على 
المواطنــة وتربيــة دينيــة متجــددة تســتمد جذورهــا مــن تاريخنــا الوطنــي وتنــوع ثقافتنــا والتمســك بممارســة 

لإلســالم مبنيــة علــى الوئــام والتضامــن واحتــرام اآلخــر. 

ــع رافعــات أساســية فــي تكامــل مــع  ــة بإعمــال أرب ومــن أجــل إطــالق هــذه النهضــة التربويــة، توصــي اللجن
ــا: ــم له ــار المنظ ــة 2030 والقانون-اإلط الرؤي

االســتثمار فــي تكويــن وتحفيــز المدرســين قصــد جعلهــم ضمانة لجودة التعلمـات؛	 

إعـادة تنظيـم المسـار الدراسـي ونظـام التقييـم لتحقيق نجـاح كل متعلـم؛ 	 

تجديـد المحتويـات والمناهـج البيداغوجيـة من أجل تعليـم فعـال ومزدهر؛ 	 

حفز المؤسســات على تحمل المسؤولية لكــي تصبــح محــركا للتغييــر ولتعبئــة الفاعليــن. 	 

ــة  ــإرادة سياســية قوي ــا ب ــذ، مدعوم ــادة والتنفي ــداث نظــام للقي ــة إح ــق هــذه النهضــة التربوي ــب تحقي ويتطل
وشــراكة بيــن جميــع الفاعليــن، ومالءمــة بيــن األهــداف والوســائل المعبــأة لتحقيقهــا، فضــال عــن تعزيــز قــدرات 

واســتقالل الفاعليــن فــي الميــدان، بمــا فيهــم األكاديميــات والمــدارس. 

تعتبـــر جـــودة التعليـــم الجامعـــي والمهنـــي والنهـــوض بالبحـــث العلمـــي مـــن الشـــروط األساسـية 
لتســـريع مســـار التنميـــة بالمغـرب والدفـع بـه إلـى مصـاف األمـــم ذات التنافسـية المسـتدامة. لذلـك، 
تدعـــو اللجنـــة إلـــى القيـــام بتحديـــث مؤسســـات التعليـم العالـــي العموميـــة والخاصـة، باإلضافـة إلـــى التثميـن 
القـوي لشـعب التكويـن المهنـي ولطـرق التعلـم الهجيـن وبالتنـاوب، وذلـك قصد تمكيـن الشـباب المغاربـة مـن 
امتــــالك الكفــــاءات العاليــــة وتحســين آفــاق اندماجهــم فــــي ســوق الشــغل. ولهــذه الغايــة، تتقــدم اللجنــة 

اقتراحــات: بأربعــة 

ضمــان اســتقاللية مؤسســات التعليــم العالــي ومراجعـة طـرق حكامتها بهـدف الرفـع مـن نجاعـة أدائها؛ 	 

جعـــل الطالـــب فـــي صلـــب اإلصالحـــات واإلجـــراءات الهادفــة إلــى الرفــع مــن أداء نظــام التعليـــم العالـــي 	 
والمهنـي؛ 

تثمين دور التكويـن المهنـي ووضع جسور انسيابية بين الجامعة ومؤسسات التكوين المهني؛ 	 

إرساء أسس بحـــث علمـــي يكرس التميز داخل الجامعات مـــن خـــالل آليـــة مســـتقلة للتمويـــل والتقييـم، 	 
وتكوين جيـــل جديـد مـن الباحثيـن فـي سـلك الدكتـوراه. 

ــة الراهنــة للنظــام الصحــي، تدعــو اللجنــة إلــى  فيمــا يتعلــق بالصحــة، وانطالقــا مــن تشــخيص دقيــق للحال
ضــرورة ضمــان الولــوج إلــى خدمــات صحيــة ذات جــودة وإلــى الحماية الصحيــة بوصفهما من الحقوق األساســية 
للمواطنيــن. وقــد أبانــت جائحــة كوفيــــد-19 علــى أهميــة إرســاء نظــام للرعايــة الصحيــة يتســم بــاألداء الجيــد 

والقدرة على الصمود. ولهـــذا الغـــرض، بلـــورت اللجنـــة المقترحـــات التالية التي تهـــدف بالخصـــوص إلـى: 
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تسـريع تعميـم الولـوج للتغطيـة الصحيـة األساسـية؛ وبالموازاة:	 

تقويـــة عـــرض العالجـــات والرفع من جودتهـــا، خصوصـــا عبر االســـتثمار فـــي المـــوارد البشـــرية وتثميـن 	 
مهـــن الصحـــة وتعزيـــز دور المستشـــفى العمومـــي وتنظيـم أمثـل لمســـار العالجات؛ 

تعزيـــز الفعاليــة الشــاملة للنظــام الصحــي عبـــر مراجعــة عميقــة لحكامـــة القطــاع الصحــي يتحمـــل فيهـــا 	 
جميـــع الفاعليـــن مســؤولياتهم، ســواء كانــوا عمومييــن أو خــواص، بما في ذلــك على المســتوى الترابي، 

وعبر تســـريع رقمنـــة مجمـوع اإلجـــراءات المتعلقة بتسـيير النظـام الصحـي؛

نظــام ضبــط أكثــر شــفافية وصرامــة للقطــاع الصيدالنــي مــن أجــل تطويــر صناعــة محليــة تنافســية، ال 	 
ســيما فيمــا يتعلــق باألدويــة الجنيســة.

ــة  ــات الصحي ــد-19 ومخاطــر األزم ــة كوفيــ ــي تثيرهــا أزم ــدة الت ــات الجدي ــإن التحدي ــك، ف ــى ذل ــة إل وباإلضاف
المســتقبلية تجعــل مــن الضــروري والمســتعجل تعزيــز قــدرة النظــام الصحــي فيمــا يخــص الرصــد والوقايــة 
ــى  ــادر عل ــى نظــام لألمــن الصحــي ق ــا فــي المســتقبل عل ــر بالدن والصمــود. ومــن الضــروري أيضــا أن تتوف
اســتباق ورصــد وتدبيــر حــاالت الطــوارئ الصحيــة، والتخفيــف مــن أثرهــا علــى المواطنيــن قــدر اإلمــكان. كمــا 
يجــب اتخــاذ إجــراءات قويــة لتنميــة الســيادة الصحيــة مــن خــالل صناعــة صيدالنيــة وطبيــة قــادرة علــى إنتــاج 

ــة والمعــدات. األدوي

المحور الثالث: فرص إلدماج الجميع وتوطيد الرابط االجتماعي

ــة.  ــة التنموي ــع فــي الدينامي ــق باإلدمــاج، يســتهدف مشــاركة الجمي ــث للتحــول، المتعل المحــور الثال
ــوج  ــة، وال ســيما مــن خــالل الول ــة فــي الجهــود الجماعي ــع الســكان، وكل المجــاالت الترابي ويجــب إشــراك جمي
المتكافــئ للفــرص االقتصاديــة، وإلــى الحمايــة االجتماعيــة، واالنفتــاح والقبول بتنــوع المجتمــع المغربي. ويجب 
ــارات، باعتبارهــا مصــادر إقصــاء، وفســح  ــدرات والمه ــة ونقــص الق ــة التمييزي ــر االجتماعي ــع المعايي القطــع م

المجــال أمــام ديناميــة اإلدمــاج مــن خــالل النمــو والعمــل والتعبئــة المواطنــة وتوطيــد الرابــط االجتماعــي.

يعــد إدمــاج الجميــع، بشــكل يضمــن الكرامــة، أمــرا أساســيا لتعزيــز أســس عيــش مشــترك منســجم وهــادئ، 
كركيــزة للرابــط االجتماعــي، وإلتاحــة فــرص المشــاركة لــكل مواطــن. ويتطلــب اإلدمــاج بشــكل أولــوي، الدعــم 
اإلرادي لتمكيــن المــرأة ومشــاركتها؛ وتشــجيع إدمــاج الشــباب وتحقيــق ذواتهــم؛ وضمــان قاعــدة للحمايــة 
االجتماعيــة تعــزز قــدرات الصمــود لــدى الفئـــات األكثـــر هشاشــة، وتجســد التضامــن بيــن المواطنيــن، باإلضافــة 

إلــى تعبئــة التنــوع الثقافــي كرافعــة لالنفتــاح والحــوار والتماســك االجتماعــي.

وتشــكل المســاواة بيــن الجنســين ومشــاركة المــرأة فــي المجتمــع أحــد الرهانــات الكبــرى للمغــرب 
الحديــث، ألن المســاواة بيــن الجنســين ومشــاركة المــرأة شــرطان ضروريــان إلقامــة مجتمــع منفتــح 
ومتماســك ومتضامــن. ويهــدف النمــوذج الجديــد إلــى توســيع مشــاركة المــرأة بشــكل ملمــوس فــي المجــاالت 
االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة. وتقتــرح اللجنــة ثــالث رافعــات ذات أولويــة مــن شــأنها أن توســع نطــاق 

المشــاركة والتمكيــن:

رفع القيود االجتماعية واإلجراءات التمييزية التي تحد من مشاركة المرأة؛	 

تعزيز برامج التعليم والتكوين واإلدماج والمواكبة والتمويل لفائدة المرأة؛	 

النهــوض بقيــم المســاواة والمناصفــة وعــدم التســامح المطلــق مــع جميــع أشــكال العنــف والتمييــز ضــد 	 
المــرأة؛
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باإلضافـــة إلـــى توســـيع مشـــاركة النســـاء، يهـدف النمـــوذج التنموي الجديـــد إلـى تعزيـز حقوقهـــن فـي ارتبـاط 
بمبــادئ الدســتور. كمــا يوصــي بإعمــال فضائــل االجتهــاد فيمــا يخــص المفاهيــم الدينيــة بمــا يتماشــى 
مــــع الســــياق الحالــــي وتطــــورات المجتمــــع. وألجـــل ذلـــك، تقتـــرح اللجنـــة العمـــل علـى خلـق االنســـجام بيـن 
المنظومـــة التشـــريعية والقانونيـــة فـــي مجملهـــا والمبـــادئ الدســـتورية الهادفـــة إلـــى المســـاواة فـــي الحقـــوق 

والمناصفـة.

ترتكـــز تنميـــة المغـــرب علـــى شـــباب متحـــرر وكـــفء يتحلـــى بـــروح المواطنـــة والمبـــادرة. فالشـباب 
المغربـي مـا بيـن 15 و34 سـنة يمثـل 33% مـن السـاكنة، أكثـر مـن 5,4 مليـون منهـم غيـر نشـيطين: ال هـم 
فـــي المدرســـة وال فـــي التكويـــن وال فـــي العمل )NEET(. كمــــا يمثــل الشــباب الفئــــة األكثــر تأثرا بانعكاسات 
أزمــــة كوفيــــد-19، ال ســــيما مــــن حيــــث صعوبــــة الولـــوج إلـــى ســـوق الشـــغل. ويشكل هذا أحد التحديات 
الرئيســية التــي يواجههــا المغــرب والممثلــة فــي تزويــد هــؤالء الشــباب بالمهــارات التــي يحتاجونهــا، 
وإتاحــة الفــرص لهــم لتحســين آفاقهــم المســتقبلية، وضمــان فضــاءات للتعبيــر والمشــاركة لفائدتهــم، 
ــة  ــت األمــة وتعبئتهــم الفعال ــة تمســكهم بثواب ــة لديهــم، وتقوي ــز روح المواطن ــك لتعزي ــادرة، وذل واتخــاذ المب

خدمــة لتنميــة بالدهــم. ولهــذا الغــرض، تقتــرح اللجنــة ثــالث رافعــات رئيســية: 

تعزيــز نظــام اإلدمــاج المهنــي للشــباب مــن خــالل مقاربــات جديــدة للتوجيــه والمواكبة وتســهيل ولوجهم 	 
لســوق الشغل؛ 

وضـــع برنامـــج وطنـــي مندمـــج للشـباب، يتـم تدبيـره علـى المســـتوى الترابـي مـن طـرف هيئـات مهنيـة 	 
عبـر عقـــود ترتكـز علـى األداء؛ 

إنشــاء خدمــة مدنيــة وطنيــة للشــباب لدعــم المشــاركة وروح المواطنــة وتعزيــز مهاراتهــم وقدرتهــم على 	 
العمل. 

ويعتبـر المغـرب بلـدا غنيـا بتنوعـه الثقافـي وعمقـه التاريخـي وتراثـه المـادي والالمـادي. وفـي هـذا 
الســـياق، تدعــو اللجنــة إلــى جعــل الثقافـــة رافعـــة لتعزيــز الرابـــط االجتماعـــي، واالنفتــاح، والحــوار 
والتماســـك وتثميــن القــوة الناعمـــة قصــد تحســين التموقــع الدولــي للمملكــة. ومن أجــل ذلــك، تقترح 

اللجنــة اإلجــراءات التاليــة:

إدمـاج قـوي للثقافـة فـي المنظومـة التربوية؛ 	 

دعـم دور اإلعـالم باعتبـاره أداة لإلخبـار والنقـاش العـام ومواكبـة مسـار تحولـه الرقمـي؛ 	 

تشـــجيع المبـــادرات الثقافيـــة المبدعة مـــن خـــالل الرفع من احترافيـــة المســـالك الثقافيـــة، وولـوج أمثـل 	 
إلـــى التمويـــالت العموميـة ومواكبــــة ذات جودة؛

تطوير إنتــــاج ثقافــــي وإعالمــــي مبتكــــر يتســــم بالجــودة ويســــاهم فــي إغنــاء الحــــوار والتحســيس 	 
واإلشــــعاع الدولــي للمغــرب؛

إنشــاء وتنشــيط فضــاءات ثقافيــة فــي مختلــف الجهات يتم تثميــنها وتنشـيطها مـن طـرف المجتمـع 	 
المدنـي المحلـي. 

يهـــدف النمـــوذج التنموي الجديـــد إلـى تسـريع إنشـاء قاعـدة موسـعة وفعالـــة للحمايـة االجتماعيـة 
ترتكــز علــى عقــد اجتماعــي يجعــل الدولــة والمواطنيــن يتحملــون مســؤولياتهم، ويكــرس قيــم 
التضامــن االجتماعــي. وتتمثـل هـذه القاعـدة فـي توفيـر حمايـة أساسـية معممـة علـى جميـع المواطنيــن، 
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وحمايــة خاصــة تســتهدف الفئــات األكثــر هشاشــة )ذوي الدخل المحدود، األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 
إلــــخ(. ويتطلــــب هــــذا االلتــــزام مــن الدولــة الحاميــة التزامــا مماثــــال مــن قبــل المواطنيــن بإضفــاء الطابــع 
المنظــم علــى أنشــطتهم المهنيــة، وبالمشــاركة بشــكل منصــف، عبــر الضريبــة والمســاهمات االجتماعيــة، 

كل حسب طاقته، فــــي تمويــــل الخدمــات العموميــة والحمايــة االجتماعيــة. 

ولبلــوغ هـذا الطمـوح، مـع ضمـان جـودة خدمـات الحمايـة االجتماعيـة المقدمـة للمواطنيـن واالسـتدامة الماليـة 
للنظـام، توصـي اللجنـة بأربعة إجـراءات كبـرى:

تسـريع المجهـودات إلدمـاج العمـل غيـر المنظـم ومحاربـة الغـش االجتماعـي مـن أجـل توسـيع التغطيــة 	 
االجتماعيــة؛

إرســـاء قاعـــدة للحمايـــة االجتماعيـــة األساســـية ترتكــز علــى تعميــم التغطيـــة الصحيــة والتعويضـــات 	 
العائليــــة ودخــــال أدنــــى للكرامــــة؛

تحديـث حكامـة النظـام وضمـان فعاليـة تدخالتـه؛	 

ضمــان تمويــل مســتدام للحمايــة االجتماعيــة بأكمله. 	 

ــس  ــيخ أس ــاءات لترس ــف: فض ــى التكي ــادرة عل ــة ق ــاالت ترابي ــع: مج ــور الراب المح
ــة التنمي

يتضمــن النمــوذج التنمــوي رؤيــة جديــدة بشــأن دور المجــاالت الترابيــة باعتبارهــا شــريكا للدولـة 
فـــي البنـــاء المشـــترك للسياسـات العموميـة وتنفيذهـا بنجـاح. وتكـرس هـذه الرؤيـة المكانـة المركزيـة للجهـات 
باعتبارهـــا مصـــدرا لخلـــق الثـــروات الماديـــة والالماديـــة وانبثـــاق ديمقراطيـــة تشـــاركية وكـــذا لترســـيخ مبـادئ 
اســـتدامة المـــوارد الطبيعيــة أمـــام آثـــار التغيـــرات المناخيـــة. ولذلــك فــإن اللجنة تقتــرح االختيارات االســتراتيجية 

التاليــة. 

وفقـــا للدســـتور، يدعـو النمـــوذج التنمـوي الجديـد إلـــى »مغـرب الجهـــات« لضمان إلتقائية ونجاعـة 
السياســـات العموميـــة علـى مســـتوى المجـاالت الترابيـة. ويسـتدعي ذلـك القيـــام بإصـالح لهياكل الدولة 
على المستوى الترابي وبتعزيـز قـدرات الفاعليـن الجهوييـن حتـى يتمكنـوا مـن النهوض بمسـؤولياتهم كاملـة. 
وفـــي هـــذا األفـــق، تدعـــو اللجنـة إلـى تسـريع عمليـة الجهويـة المتقدمـــة مـوازاة مـع الالتمركـز الفعلـي وإنهــاء 
التلكــــؤ الــــذي أخــــر تطبيقهــــا. لهــذا الغــرض يجــب أجــرأة التصاميــــم المديريــة لالتمركــز بصفـة أكثـر عزمـا 
عـــن طريـــق نقـــل حقيقـي للســـلطات والوســـائل والتعجيل بتفعيل االختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة 

إلــى الجهــات وتعزيــز المــوارد الماليــة للجماعــات الترابيــة وتنويعهــا وتشــجيع التعــاون مــا بيــن الجماعــات.

ومــن أجــل عــرض خدمــات عموميــة للقــرب أكثــر فعاليــة، تدعــو اللجنــة الوطنيــة إلــى مراجعــة متجــددة للتنظيم 
الترابــي تســتند علــى »الــدوار« كوحــدة ترابيــة أساســية، واالســتفادة مــن نطــاق »الدائــرة«، باعتبارهــــا حلقــــة 
وســــيطة بيــــن الجماعــــة واإلقليــــم، كمســتوى للتنسيق وترشــيد الخدمــات العموميــة وفــق مقاربــة تشــاركية 
بيــن الجماعــات. وإذ تضــع اللجنــة البعــد التشــاركي فــي صلــب أولويــات النمــوذج الجديــد، فإنهــا تقتــرح إنشــاء 
مجالــس اقتصاديــة اجتماعيــة وبيئيــة جهويــة مــن شــأنها أن تشــجع مشــاركة الفاعليــن الجهوييــن فــي وضــع 

السياســات العموميــة. 
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تيسـير تهيئـة مندمجـة للمجـاالت الترابيـة وتحسـين السـكن وإطار العيـش وتعزيـز الربـط بالشـبكات 
والتنقــل. ومــن أجــل ذلــك، يجب:

اعتمــاد تصــور جديــد للتعميــر يتمحــور حــول مقاربــات للتخطيــط الحضــري تتمركــز حـول جـودة إطـار 	 
العيـــش والتمـــازج االجتماعـــي والوظيفـي مـن أجـل القطـع مـــع مقاربـة التدبير الحاليـة التـي تقوم على 

منطق االسـتثناءات؛ 

تكريــــس دور النقــــل العمومــــي كخدمــــة عموميــة أساسـية وكوسـيلة مفضلـــة للتنقـل وتعزيز مصادر 	 
التمويــــل العمومــــي الوطنــي والمحلــــي لهذه الغاية؛

تحســـين الولـــوج إلـــى الســـكن وتبنـــي سياســـة للســـكن تعـــزز التمـــازج االجتماعـــي، ويسهم في التنقل 	 
ــة. ــوارد العمومي ــع للم ــر الناج ــن التدبي ــاج االجتماعي-االقتصادي، ويضم ــم اإلدم ــي، ويدع ــط الرقم والرب

 تســريع اإلدمــاج الرقمــي لــكل المجــاالت الترابيــة مـــن أجـــل دعـــم المشـــاركة وتحســـين الولـــوج إلـــى 	 
الخدمـــات العموميـــة خاصـــة فـــي المناطـــق النائيـــة، مــن خــالل تشــييد البنيــة التحتيــة فــي كل المجاالت 

الترابيــة وفــي أقــرب اآلجــال.

إن اســتدامة المجــاالت الترابيــة تتطلــب الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، وال ســيما المــاء، وتعزيــز 
ــز حكامــة المــوارد  ــه مــن الضــروري تعزي ــة أن ــرى اللجن ــي. وت ــر المناخ ــام التغي ــود أم ــى الصم ــدرة عل الق
ــة  ــم البيئي ــي والنظ ــوع البيولوج ــة التن ــا أن حماي ــن. كم ــف الفاعلي ــالت مختل ــق تدخ ــان تناس ــة بضم الطبيعي
للغابــات تعتبــر رافعــة أساســية لسياســة االســتدامة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه مــن الضــروري تعبئــة اإلمكانــات 
ــدة  ــة لفائ ــة المضاف ــن القيم ــد م ــق مزي ــال االقتصــاد األخضــر واالقتصــاد األزرق، قصــد خل ــي مج ــة ف المتاح
المجــاالت الترابيــة. وفــي نفــس الســياق ينبغــي إيــالء أهميــة قصــوى للعالقــة مــا بيــن المــاء والطاقــة، عبــر 
ــد  ــن تزوي ــر م ــة. وســيمكن هــذا األم ــاه العادم ــة المي ــر ومعالج ــاه البح ــة مي ــددة لتحلي ــات المتج ــوء للطاق اللج
المناطــق الســاحلية بالمــاء الصالــح للشــرب وميــاه الســقي بتســعيرة مواتيــة، وبالتالــي تخفيــف الضغــط علــى 
ــر إطــار تحفيــزي مالئــم. ــز الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص عب المــوارد المائيــة. ويســتدعي هــذا تحفي

يعانـــي المغـــرب نقصـــا فـــي المـــوارد المائيـــة، تزداد حدة بشكل مضطرد وتعتبر مسألة الماء مـــن بيـن القضايا 
المســتعجلة التــي يتعيــن معالجتهــا، وذلــك مــن خــالل اعتمــاد مقاربــة تراعــي نــدرة المــاء وتثمينه األمثل 
لفائــــدة األجيــــال الحاليــــة والقادمــــة. ومن الضروري إصـــالح تنظيم القطـاع وتعزيـز الشـــفافية بشـأن تكلفـة 
الماء في كل مرحلـة مـن مراحـل تعبئتهـا، ووضـع تعريفـة تعكـس القيمـة الحقيقيـة لهذا المورد الحيوي بغيـة 

ترشــــيد اســــتعماله وتدبيــــر ندرتــــه وضمــان ضبط جيــد للقطاع بيــن مختلف الفاعلين واالســتخدامات. 

كمــــا تدعــــو اللجنــــة إلــــى تعزيــز الجهــــود الراميــة إلــــى تطوير فالحــــة عصرية مسؤولة اجتماعيا 
وبيئيا وبــــاإلدراج التــــام لإلكراهــــات المرتبطــــة باســــتدامتها. ومن أجل دعم قدرة العالم القروي على 
الصمــود، يجــب مواكبــة وتطويــر الزراعــة التضامنيــة األســرية بشــكل أفضــل، مــن خــالل نظــم دعــم ناجعــة 
للزراعــة المعيشــية، وذلــك للحــد مــن االزدواجيــة بيــن الفالحــة التجاريــة والفالحــة التضامنيــة. كمــا يجــب عقلنــة 
اســتعمال المــوارد المائيــة مــن خــالل إعطــاء األولويــة لألمــن الغذائــي الوطنــي والتثميــن العــادل للمــاء. وأخيــرا، 
إن تحديــث قطــاع الزراعــة يمــر عبــر تعبئــة التكنولوجيــا فــي خدمــة االســتدامة، وتعزيــز الكفــاءات البشــرية فــي 

هــذا القطــاع، واالســتثمار فــي البحــث واالبتــكار فــي مجــال الزراعــة والصناعــة الغذائيــة.
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إنجاح رهان إطالق وتنفيذ النموذج التنموي الجديد . 		
تتطلـــب التحـــوالت الهيكليـــة التـــي يوصـي بهـا النمـوذج التنموي الجديـد قدرات تقنيـــة وبشـرية وماليـة هامـة، 

ال ســـيما فـي مرحلـة إطالقهـا. 

وتعتبـــر اللجنـــة أنـــه مـــن الضـــروري التركيـز علـى أربع رافعـــات أساسـية إلطـالق النمــــوذج ومواكبــة تفعيلــه: 
جهــاز إداري مؤهــل وفعــال؛ الرقميــات كرافعــة للتحــول الســريع؛ تأميــن المـوارد الضروريـة لتمويـل مشـاريع 
ــة للمغــرب.  ــة الشــراكات الدولي ــد، تعبئ ــم كفاعليــن فــي تنزيــل النمــوذج الجدي ــة العال ــول؛ إشــراك مغارب التحـ
باإلضافــة إلــى هــذه الرافعــات األساســية، ينبغــي تعبئــة الفاعليــن الوطنييــن حــول »ميثــاق وطنــي مــن أجــل 

التنميــة«، وإحــداث آليــة لتتبــع وتحفيــز األوراش التحوليــة للنمــوذج الجديــد ولقيــادة التغييــر.

رافعات التغيير: الجهاز اإلداري والرقميات( 1

بغيــة تســريع عمليــة التحــول، توصــي اللجنــة بتجديــد الجهــاز اإلداري مــن حيــث الكفــاءات وأســاليب العمــل 
واالســتفادة إلــى أقصــى حــد مــن الرافعــة الرقميــة بالنظــر إلــى إمكاناتهــا التحوليــة الســريعة.  

ــا، متجــددا، مكرســا للمصلحــة العامــة وفــي  ــا عصري ــه، جهــازا إداري ــد، مــن أجــل تنزيل ــب النمــوذج الجدي يتطل
خدمــة المواطنيــن. ولذلــك توصــي اللجنة بالتمييز بين المســــتوى االســــتراتيجي للسياســــات العموميــــة الــــذي 
يدخــل فــي نطــاق المجــال السياســي، ومــن جهــة أخــرى، بيــن مســتوى الضبط الـذي هـو مـن اختصـاص 
اإلدارة والمســـتوى العملـــي المكلـــف بالتنفيـــذ والتتبـع الـذي يعهـد بـه إلـى المتدخليـن العمومييــن أو الخــواص 
ــا علــى األداء  ــاءات ويرتكــز عملهـ ــر إدارة مســؤولة ذات كفــ ــذا األمــ ــتوى الترابــــي. ويتطلــــب هــ ــى المســ علــ
والنتائـــج، إدارة شـــفافة قابلة للمساءلة عـــن قراراتهـــا وعـــن قدرتهـــا علـــى اتخـــاذ المبـادرات ومواكبـــة التغييـر. 
وعلــــى وجــــه الخصــــوص، يظــــل التجديــــد المنتظــــم للمناصب العليا بالوظيفة العمومية، علــــى المسـتويين 
الوطنـــي والمحلـــي ومدراء الشركات والمؤسسات العمومية االستراتيجية، أحـــد أهـــم الرهانـــات الـــذي يجـــب أن 
تحظـــى باهتمـــام بالـــغ، وذلـــك مـــن خـــالل اعتمـاد آليـــات للرفـع مـن جاذبيـة هـــذه المناصب، وتحديـــد وانتقـاء 
الكفـــاءات المرشـــحة لتحمـــل المســـؤوليات المرتبطـة بهـا، وتثميـن قدراتهـا القياديـــة قصـد تمكينهـا مـن اتخـاذ 
المبـــادرات التـــي يتطلبهـــا حـــل المشـاكل المعقـدة. ويتطلـــب تحســـين أداء اإلدارة العموميـة تبسـيط وتخفيـف 
إجـــراءات التدبيـــر الداخليـــة )قواعــد الحكامــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة: تشــكيل مجالــس اإلدارة، إجــراءات للمراقبة 
محفزة على المسؤولية، التقييم المنتظم( قصـــد التركيـــز علـــى المهـــام العرضانية وعلـــى النتائـــج، وكـــذا مـــن 
أجـل جعـل اآلمريـن بالصـرف يتحملـون مسـؤولياتهم والتشـجيع على بـروز المجـاالت الترابيـة كملتقـى للفعـل 

العمومـي. 

 وأخيرا، يتوجـب علـى اإلدارة أن تركـز بشـكل أكبـر علـى جـودة الخدمـة المقدمـة للمواطـن مـن خـالل تسـريع 
مسلســـل تبســـيط المســـاطر اإلداريـــة ورقمنتهـــا بالكامــل، وتمكيـــن المواطـــن مـــن الولـــوج إلـــى المعطيـــات 
العموميـــة، قصـــد تقييـــم مدى جودة الخدمات وتوفير إمكانية اللجـــوء إلـــى االنتصاف فـــي حـــال وجـــود نـــزاع 

أو تجـاوز. 

ــو أن  ــرب ه ــوح المغ ــة وأن طم ــر والتنمي ــية للتغيي ــكل أداة أساس ــة تش ــا الرقمي ــة أن التكنولوجي ــرى اللجن وت
ــر  ــى تحري ــة مــن المرجــح أن تــؤدي إل ــا الرقمي ــول عــام 2025. والواقــع أن التكنولوجي ــا بحل ــدا رقمي ــح بل يصب
الطاقات، والرفـــع مـــن منســـوب الثقـــة بيـــن المواطـــن والدولـــة، والحد من الفساد، وتعزيز اإلدماج االقتصادي 
واالجتماعــي والترابــي لشــرائح كبيــرة مــن الســكان. ومن شــأن تبســيط اإلجــراءات وتوضيحها وتقديـــم خدمـــات 
ذات جــودة عاليـــة أن يجعــل العالقــة بيــن الدولــة والمواطــن وبيــن الدولــة والمقاولــة أكثــر انســـيابية وشــفافية.
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ويتطلــب التحــول الرقمــي للبــالد تأهيــال ســريعا للبنيــات التحتيــة الرقميــة، مــع الربــط بشــبكة الصبيــــب العالــــي 
وتوســــيع نطاقهــــا لتشــــمل مجمــــوع التــــراب الوطنــــي، وتكويـــن الكفـــاءات بأعـــداد كافيـــة، واستكمال اإلطار 
القانونــي والقابليــة للتشــغيل المتبــادل الــذي يمكــن مــن رقمنــة الخدمــات العموميــة، وتعزيــز الثقــة الرقميــة.

ضمان تمويل النموذج التنموي الجديد بشكل دائم ومستدام ( 2

أثــرت أزمــة كوفيــــد-19 علــى مــوارد الدولــة وعلــى طبيعــة النفقــات العموميــة ذات األولويــة. وقــد أبانــت عــن 
ضــرورة وضــع اســتراتيجية تمويــل مالئمــة. وتــرى اللجنــة أن اإلصالحــات التحوليــة للنمــوذج الجديــد بمقدورهــا 
خلــق نمــو إضافــي وعائــد ملمــوس علــى االســتثمار وهــو ما ســيمكن مــن دعــم االســتدامة المالية للنمــوذج، وال 
ســيما إذا مــا تــم إطالقهــا بشــكل متسلســل، عــن طريــق إعطــاء األولويــة لإلصالحــات ذات األثــر الكبير والســريع، 

الــذي بمقــدوره ضمــان التمويــل الذاتــي للمشــاريع الطويلــة األمــد التــي تتطلــب ميزانيــة كبيــرة ومتوازنــة.

ومــع ذلــك، فــإن إطــالق النمــوذج التنمــوي الجديــد يبقــى مرهونــا بمــوارد إضافيــة كبيــرة. فبالنســبة لإلصالحات 
ــن  ــروض م ــة الق ــن تعبئ ــة، يمك ــة االجتماعي ــري والتنمي ــمال البش ــة بالرأس ــك المتعلق ــة، وال ســيما تل الهيكلي
خــالل أســواق الرســاميل أو لــدى الشــركاء والمانحيــن الدولييــن، شــريطة أن يكــون المســار التنمــوي المقتــرح 
ذا مصداقيــة وأن تخصــص المــوارد المعبــأة للمشــاريع التحوليــة الراميــة إلــى تعزيــز النمــو االقتصــادي وتعزيــز 

االســتقرار االجتماعــي. 

وفيمــا يتعلــق بالتنميــة االقتصاديــة ومشــاريع البنيــات التحتيــة، ينبغــي تعبئــة مــوارد إضافيــة لــدى المســتثمرين 
الخــواص المحلييــن والدولييــن والمؤسســاتيين الذيــن يســعون إلــى االســتثمار فــي قطاعــات مســتقبلية ذات 
ربحيــة عاليــة. وتتطلــب تعبئــة هــذه المــوارد الماليــة، التــي مــن شــأنها ترشــيد الميزانيــة، خلــق فضــاء لالســتثمار 
فــي إطــار شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص واالســتثمار األجنبــي المباشــر. ويفتــرض هــذا تحديــد وإعداد 

مجموعــة مــن المشــاريع ذات القابليــة للتمويــل البنكــي بنســب مخاطــر مقبولــة. 

ويشــير ذلــك أيضــا إلــى ضــرورة التعجيــل بتســريع ورش مراجعــة سياســة مســاهمات الدولــة مــن خــالل تفعيــل 
الوكالــة الوطنيــة للتدبيــر االســتراتيجي لمســاهمات الدولــة وتتبــع نجاعة أداء المؤسســات والمقــاوالت العمومية، 
وإعــادة هيكلــة بعــض المؤسســات والمقــاوالت العموميــة ذات الطابــع التجــاري بتحويلهــا إلــى شــركات مســاهمة 
عامــة، ومــن خــالل تثميــن أصولهــا علــى أفضــل وجــه ممكــن، وفتــح رأســمالها، كلمــا كان ذلــك ممكنــا، أمــام 
ــة،  ــة الرئيســية )الطاق ــع إجــراء بعــض اإلصالحــات القطاعي ــك بالتزامــن م ــا. وذل ــل تنميته المســاهمات لتموي
المــاء، الخدمــات اللوجســتية، القطــاع المالــي(، مــن أجــل ضمــان خدمــات ذات جــودة وبأقــل تكلفــة للمواطنيــن 
ــى االســتثمار  ــاح عل ــة لتســهيل االنفت ــز القــدرة التنافســية للنســيج اإلنتاجــي. هــذه اإلصالحــات ضروري وتحفي
الخــاص مــن خــالل إنشــاء هيئــات ضبــط مســتقلة تشــتغل وفــق المعاييــر الدوليــة، وتوفيــر إطــار للحكامــة جاذب 

للمســتثمرين، ومالئم لتطويــر أدوات تمويليــة ذات األثــر اإليجابــي علــى االســتثمار.

اشراك مغاربة العالم في المشاريع التنموية ذات األولوية( 	

يولــي النمــوذج التنمــوي مكانــة خاصــة لمغاربــة العالــم، باعتبارهــم فاعليــن رئيســيين للتغييــر والتنميــة. 
باإلضافــة إلــى أهميــة تحويالتهــم مــن العملــة الصعبــة، فــإن إشــراك الكفــاءات العليــا لمغاربــة العالــم فــي إنجاز 

المشــاريع والبرامــج التنمويــة بإمكانهــا أن تشــكل رافعــة لتعزيــز جــودة الرأســمال البشــري لبالدنــا.
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وقــد تــم رصــد مجموعــة مــن التوجهــات االســتراتيجية الكفيلــة بالنهوض بــدور مغاربــة العالم وتعبئــة كفاءاتهم 
خدمــة لتنميــة البــالد. ويتعلــق األمــر )i( بتقويــة فعاليــة ونجاعــة المنظومــة المؤسســاتية المخصصــة لمغاربــة 
العالــم، وذلــك مــن خــالل اعتمــاد رؤيــة موحــدة ومشــتركة، كفيلــة بتعزيز التنســيق بيــن الفاعليــن. ويتطلب هذا 
أيضــا الرفــع مــن تمثيليــة مغاربــة العالــم داخــل المؤسســات التــي تعنــى بشــؤونهم، مع إحــداث نظــام معلوماتي 
موثــوق بــه يهــم مغاربــة العالــم، مــن أجــل التعــرف علــى جاليتنــا بالخــارج وعلــى انتظاراتهــا، )ii( تعبئــة كفــاءات 
ــي مجــاالت واعــدة )البحــث العلمــي؛  ــرات ف ــل الخب ــر نق ــرب وإشــعاعه عب ــة المغ ــة لتنمي ــم، خدم ــة العال مغارب
البحث-التطويــر؛ االبتــكار(، وجــذب مغاربــة العالــم ذوي المؤهــالت العاليــة والعامليــن فــي القطاعــات المتطــورة 
وتعبئتهــم باعتبارهــم حلقــة وصــل بيــن المغــرب وباقــي بلــدان العالــم )iii( تشــجيع اســتثمارات مغاربــة العالــم 
بالمغــرب عبــر اعتمــاد سياســة تواصــل اســتباقية اتجــاه مغاربــة العالــم لتوضيــح اإلطــار التنظيمــي واإلجرائــي 
ــي يســتجيب النتظــارات  ــة وعــرض تمويل ــز والمواكب ــات للتحفي ــر آلي حــول فــرص االســتثمار فــي المغــرب وعب

مغاربــة العالــم، خاصــة األجيــال الصاعــدة.

وفضــال عــن هــذه المقترحــات، تــرى اللجنــة أنــه مــن الضــروري تعزيــز وتقويــة الروابــط الثقافيــة والالماديــة 
ــال  ــه إلنتظــارات األجي ــى مالءمت ــي والحــرص عل ــي الحال ــرض الثقاف ــودة الع ــن ج ــع م ــن خــالل الرف ــك م وذل
الصاعــدة، وكــذا وضــع منصــات رقميــة للتعلــم رهــن إشــارتهم لتمكينهــم مــن التعــرف بشــكل أفضــل علــى 
اإلرث الثقافــي لبلدهــم األصلــي والحــرص علــى التنظيــم الــدوري للتظاهــرات السوســيو ثقافيــة. وفــي هــذا 
اإلطــار، توصــي اللجنــة بإحــداث وكالــة مغربيــة للعمــل الثقافــي بالخــارج لتوحيــد مجهــودات مختلــف الفاعليــن 

فــي هــذا المجــال ودعــم تعبئــة مغاربــة العالــم.

تعبئة الشراكات الدولية وتعزيز القوة الناعمة للمملكة( 4

يكــرس النمــوذج التنمــوي الجديــد اختيــار المغــرب، الــذي ال رجعــة فيــه، فــي االنفتــاح علــى محيطــه اإلقليمــي 
والدولــي والتزامــه الدائــم بالدفــاع عــن القضايــا المشــتركة ومســاهمته فــي رفــع التحديــات العالميــة. ويســاهم 
بذلــك فــي إشــعاع المغــرب انطالقــا مــن خصوصيــة المملكــة المغربيــة وثوابتهــا، وفي احتــرام ســيادتها ووحدتها 

الترابية.

وتأكيــدا علــى تشــبث المغــرب بفضــاءات التضامــن كمــا تــم تحديدهــا ضمــن تصديــر الدســتور، تراهــن اللجنــة 
علــى مغــرب فاعــل فــي تنميــة القــارة األفريقيــة، بالنظــر إلــى عالقاتــه التاريخيــة مــع هذا الجــزء من العالــم وإلى 
الطاقــات التــي يزخــر بهــا علــى المســتوى االقتصــادي والبشــري والثقافــي. وفــي نفــس الوقــت، تؤكــد اللجنــة 
علــى أهميــة التــزام المغــرب بإقامــة فضــاء للتعــاون القــوي مــع االتحــاد األوروبــي والجــوار األورو-متوســطي، 
وعلــى دور المغــرب كفاعــل أساســي فــي العالقــة األورو-إفريقيــة. فضــال عــن ذلــك، تدعــو اللجنــة إلــى مواصلــة 
اســتراتيجية تنويــع التحالفــات والشــراكات مــع المناطــق األخــرى مــن العالــم لجعلهــا رافعــة لتوســيع األســواق 
الخارجيــة وتعزيــز جاذبيــة االقتصــاد الوطنــي لالســتثمارات الخارجيــة المباشــرة. هــذه التحالفــات تشــكل لبنــة 

إضافيــة لتكريــس وضــع المغــرب كجســر بيــن أوروبــا وإفريقيــا وبيــن الشــرق والغــرب.

ــة فــي ســبيل إشــعاع المملكــة  ــات التــي تنطــوي عليهــا هــذه الشــراكات الدولي ــة كل اإلمكان ومــن أجــل تعبئ
ودعــم تنافســيتها وجاذبيتهــا، توصــي اللجنــة باعتمــاد اســتراتيجية مندمجــة لعالمــة »صنــع في المغــرب«، قادرة 
ــون بالترويــج  ــون المعني ــات والوســائل التــي يتوفــر عليهــا الفاعل ــى تظافــر اإلمكاني ــد الجهــود وعل ــى توحي عل

االقتصــادي والثقافــي للمغــرب بالخــارج.
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ــاريع ( 5 ــز المش ــة لتحفي ــة وآلي ــل التنمي ــن أج ــي م ــاق الوطن ــل: الميث ــات التنزي آلي
االســتراتيجية.

يتطلــب تنفيــذ النمــوذج الجديــد قيــادة كفيلــة بتهيئــة الظــروف الالزمــة للتملــك الجماعــي ألهدافــه مــن طــرف 
ــة  ــة المركزي ــن المكان ــوح جــذوره م ــرى. ويســتمد هــذا الطم ــاز األوراش الكب ــع إنج ــان تتب ــن وضم كل الفاعلي
للمؤسســة الملكيــة الحاملــة للرؤيــة التنمويــة وللمشــاريع االســتراتيجية علــى المــدى الطويــل وتتبــع تنفيذهــا 

لصالــح المواطنيــن. مــن هــذا المنطلــق، وتقتــرح اللجنــة آليتيــن: 

اآلليــة األولــى هي »الميثـــاق الوطنـــي مـــن أجـــل التنميـــة« الذي يجســد التــزام والتفــاف القوى الحيــة للبالد 
حول مسار ومرجعية مشتركة. وسيشـــكل هـــذا الميثـــاق لحظـــة توافقيـة النخـــراط الجميـع حـول طمـوح جديـد 
للبـــالد، ومرجعيـــة مشــتركة لقيــادة وتوجيــه عمـــل كافــة الفاعلين فــي مجال التنمية وسيشــكل الميثاق اإلطـــار 
العـام النسـجام وتظافـر الجهـود بيـن الفاعليـن ولتحديـد األولويـات االسـتراتيجية التـي تؤطر تخصيـص المـوارد. 
ويركـــز الميثـــاق علـــى االختيـــارات الكبرى للتنميـــة، التـــي تعـد قاعـــدة مشـتركة لألمـة جمعـــاء، مـن أجـل فسـح 
المجـــال لتعـــدد االختيـــارات الحـزبية بخصـوص تفعيـل السياسـات العموميـــة. ومن خالل تهيئة ظروف مقروئية 
االختيــارات التنمويــة الرئيســية للبــالد علــى المــدى المتوســط والطويــل، سيســاهم الميثــاق في إشـــعاع المملكة 

وجاذبيتها علـــى المسـتوى الدولـي. 

هـــذا الميثـــاق يمكـــن أن يتـم اعتمـاده بشـكل علنـي مـن طـرف الفاعليـن المعنييـن، وسيشـكل التزامـا معنويـا 
وسياســـيا قويـــا أمـــام جاللـــة الملـــك واألمـــة برمتهـــا. وســيكون هـــذا الميثـــاق أداة لتجديــد عالقــات الدولــة مــع 
الفاعليــن فــي مجــال التنميــة ويمهــد الطريــق لمرحلــة تاريخيــة جديــدة فـــي مســـار تنميـــة البـــالد، ســـواء علـــى 

مســـتوى رمزيتـــه أو علـــى مسـتوى بعـده االســـتراتيجي وطبيعتـه الوظيفيـة.

أما المقترح الثاني فيتمثل في آلية تحـــت إشراف جاللة الملـــك، لتتبـــع النمـــوذج الجديـــد وحفـــز األوراش 
االسـتراتيجية ودعـم قيادة التغييـر. سـتمكن هـذه اآلليـة، مـن خـالل السـهر علـى االنسـجام العـام والمالءمـة 
االســـتراتيجية مــع األفــق المنشــود، مــن تحفيــز اإلصالحـــات التحوليــة، وذلــك قصــد تعزيــز مســؤولية الفاعليـــن 

المعنييـن وتحسين األداء العـام.

هـذه اآلليـة، يمكنها أن تضطلع بالمهـام التاليـة: 

العمـل علـى التعريـف بالنمـوذج الجديـد للتنمـية وضمـان نشـره علـى نطـاق واسـع؛ 	 

تصميــــم ووضــــع »رهــــن إشــــارة الهيئــات والســــلطات المعنيــة« األدوات المنهجيــــة لتســهيل التنفيــذ 	 
المنســــجم والفعــــال للنمــوذج الجديــد؛ 

الســهر علــى انســجام االســتراتيجيات واإلصالحــات المقترحـة ألجـل تفعيـل النمــوذج التنموي الجديــد 	 
مـع المرجعيـة والميثـاق الوطنـي قبـل اعتمادهـا من طـرف السـلطات المختصـة عـن طريـق اإلدالء بـآراء 

وتوصيـات؛ 

ضمـــان تتبـــع وتفعيـــل األوراش االســـتراتيجية التـي تقودهـا الســـلطات المختصة ورفـع التقاريـر بشـأنها 	 
إلـى جاللـة الملـك؛

 دعـــم قيــادة التغييـــر مـــن خـــالل المســـاهمة، فـــي إعـــداد مشـــاريع اســـتراتيجية مــن طــرف الســـلطات 	 
والهيئـات المختصـة وفـي تجريـب األوراش المبتكـرة وفـي تطويـر مسـالك تنفيذيـة خاصـة ب«التكوين-

الميداني« داخـــل الجامعـــات ومراكز التكويـــن المتخصصـــة. 
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ــرح طموحــا مشــتركا ومســارا لتحقيقــه. إن المملكــة،  ــد يقت ــارا لمــا ســبق فــإن النمــوذج التنمــوي الجدي واعتب
بتثميــن مؤهالتهــا وتعبئــة قــدرات نســائها ورجالهــا، قــادرة علــى إطــالق مرحلــة جديــدة فــي مســارها التنمــوي، 
تحــت قيــادة جاللــة الملــك. تنــدرج هــذه المرحلــة ضمــن المحطــات الكبــرى فــي تاريــخ المملكــة العريــق، مــن 
أجــل بعــث ديناميــة إيجابيــة، ذات األثــر اإليجابــي مــن حيــث اســتعادة الثقــة والســير قدمــا فــي طريــق رخــاء 
ورفــاه جميــع المغاربــة، متحديــن ضمــن تعدديتهــم ومشــكلين لنمــوذج يحتــدى بــه فــي مجــال الحــوار والســلم 

مــع مســاهمتهم مــع األمــم األخــرى فــي البنــاء المشــترك لعالــم أفضــل.

هــذا التقريــر العــام مرفــق بمالحــق تقــدم ملخصــا تركيبيــا لمســاهمات غنيــة ومتعــددة توصلــت بهــا اللجنــة، 
ــع اعتبرهــا أعضــاء  ــي مواضي ــق ف ــي تتعم ــة والمشــاريع الت ــرات الموضوعاتي ــن المذك فضــال عــن سلســلة م

اللجنــة مهمــة.
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