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 املنتدى املغريب 

 للش�باب والعدا�      

 �ج�عیة         

 الجدید التنموي النموذج معالم تحدد واجراءات خیارات یقترح االجتماعیة والعدالة للشباب المغربي المنتدى

 ك���ان ف���إذا س���نوات، من���ذ المغ���رب ف���ي المطروح���ة الكب���رى الملف���ات أب���رز الجدی���د التنم���وي النم���وذج أص���بح            

 عل���ى ق���ادر غی���ر الی���وم، أص���بح ال���وطني التنم���وي النم���وذج أن إال الع���الم، ب���ھ یش���ھد ملموس���ا، تق���دما حق���ق ق���د المغ���رب

 وم���ن الفئ���ات ب���ین الف���وارق م���ن الح���د عل���ى ق���ادر وغی���ر للم���واطنین، المتزای���دة والحاجی���ات الملح���ة، للمطال���ب االس���تجابة

 ف���ي النظ���ر إع���ادة إل���ى الس���ادس محم���د المل���ك دع���اي ذالس���بب ال��� .االجتماعی���ة العدال���ة تحقی���ق وعل���ى المجالی���ة، التفاوت���ات

 المغ���رب ان واعتب���ر الم���واطنین لتطلع���ات ومس���تجیباً  المملك���ة تعرفھ���ا الت���ي للتط���ورات ُمواكب���اً  لجعل���ھ الح���الي النم���وذج

 تجدی���د م���ن الغای���ة ولع���ل كس���بھا؛ یتع���ین الت���ي الش���امل للتنمی���ة، واإلق���الع المس���ؤولیة: قوامھ���ا جدی���دة مرحل���ة" بص���دد

 السادس����ة ال����ذكرى بمناس����بة خطاب����ھ ف����ي الس����ادس محم����د المل����ك المغرب����ي العاھ����ل أك����ده م����ا حس����ب التنم����وي النم����وذج

 الف�����وارق م����ن والح����د مواطنی�����ھ، ع����یش ظ����روف وتحس����ین المغ�����رب، تق����دم ھ����و والش�����عب، المل����ك لث����ورة والس����تین

 والمجالیة. االجتماعیة

 عملی����ة ص����لب ف���ي المغرب����ي الم���واطن جع����ل عل����ى حرص���نا لق����د: "خطاب���ھ ف����ي الس����ادس محم���د المل����ك وق���ال           

 لل����بالد، الكب����رى القض����ایا معالج����ة ف����ي وإدماجی����ة تش����اركیة مقارب����ة دائم����ا واعتم����دنا. منھ����ا األساس����یة والغای����ة التنمی����ة،

  ." لألمة الحیة القوى جمیع فیھا تنخرط

 الكفیل���ة المقارب���ات وك���ذا والتتب���ع، والتنفی���ذ للتفعی���ل المالئم���ة، اآللی���ات اقت���راح ینبغ���ي كم���ا: "المل���ك وأض���اف          

 ."إنجاحھ في جماعیا وینخرطون النموذج، ھذا یتملكون المغاربة بجعل
 مع����الم تح����دد كب����رى خی����ارات االجتماعی����ة والعدال����ة للش����باب المغرب����ي المنت����دى یقت����رحانطالق����ا مم����ا س����بق           
 المنت���دى وأك���د. وتش���اركیة منھجی���ة مقارب���ة عل���ى بن���اء الجم���اعي، الطم���وح بتحقی���ق وتس���مح الجدی���د، التنم���وي النم���وذج
 تح���والت إج���راء خ���الل م���ن المس���جلة الض���عف م���واطن مواجھ���ة ض���رورة عل���ىاالجتماعی���ة  والعدال���ة للش���باب المغرب���ي

  :المقترحات التالیةوالیكم  الجدید التنموي النموذج معالم تحدد واجراءات خیارات على تقوم جدیدة،
 

 .تجنید كافة الفاعلین من أسرة ومدرسة وكل أجھزة الدولة لتحقیق التنمیة بكافة أبعادھا  
 یس��اھم جی��د تعل��یم ت��وفیر خ��الل م��ن االجتماعی��ة للحركی��ة دف��ع وق��وة الف��رص تك��افؤ لض��مان ركی��زة المدرس��ة َجْع��ل  

 االجتماعي.  االرتقاء في
 نح���و اتجھ���ت التنموی���ة تجاربھ���ا ف���ي المض���ي أرادت لم���ا عالمی���ا الی���وم الرائ���دة ال���دول ألن وتط���ویره ب���التعلیم الرق���ي  

 أس���باب ھ���ي وم���ا تعلیمن���ا؟، تط���ویر ف���ي فش���لنا فھ���ل.  ب���المغرب عن���دنا المط���روح الس���ؤال لك���ن التعل���یم ج���ودة تحس���ین
 عالق���ة تعلیمی���ا لتراجعن���ا ل���یس أن���ھ یؤك���دون التعل���یم، بمج���ال المش���تغلون الم���الي؟ ال���دعم نق���ص بس���بب ھ���ل ذل���ك؟،
 .؟ الخلل یكمن فأین اذا المالي بالشق
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 الف����اعلین مس����ؤولیة وتوس����یع تعزی����ز عل����ى وقائم����ة الُم����َتَعلِّم، محورھ����ا والتك����وین للتربی����ة وطنی����ة منظوم����ةخل����ق   
 .واالجتماعي االقتصادي التقدم دینامیة في فاعل مواِطنٍ  إعداد إلى وھادفة وتحفیزھم، قدراتھم وتقویة

تعاونی����ات تش����جیع خل����ق ، وتش����غیل الش����باب ح����املي الش����ھادات ع����ن طری����ق ال����دعم الفالح����ي ف����ي المج����ال الق����روي 

 مع مراعاة خصوصیة كل مجال قروي.فالحیة ودعمھا في مختلف األنشطة  ومقاوالت
 للث���روة المنتج���ة األنش���طة ت���وطین تیس���یر عل���ى والعم���ل ومحیطھ���ا للمقاول���ة المش���جعة واالج���راءات الت���دابیر اعتم���اد 

 .والشغل
 االطمئن���ان ف���ي وتس���اھم الش���غل، وف���رص ال���دخل وت���وفر للجمی���ع الكرام���ة تض���من ومنص���فة، متوازن���ة تنمی���ة ض���مان  

 .واالستقرار.
 للتس����غیل والمتوس����طة الص����غرى المق����اوالت خل����ق ف����ي المھن����ي التك����وین م����ن المتخ����رج الش����باب طاق����ات توظی����ف  

 . المحلیة التنمیة في یساھم مما الذاتي،
 الش���ىء ایحابی���ة، بطریق���ة مع���ھ للتعام���ل الش���باب جان���ب م���ن الخ���اص بالقط���اع الم���رتبط العم���ل ف���ي الثق���ة اس���ترجاع  

 المنتجین. قاعدة توسیع في ویساھم المستدام،  العمل إلى یؤدي الذي
 ف���ي الش���باب لتش���غیل كب���رى وطنی���ة ومب���ادرات بعملی���ات القی���ام عل���ى والخاص���ة العمومی���ة المؤسس���ات م���ن اإلق���دام  

 الم����وارد ف����ي الواض����ح العج����ز  م����ع األمی����ة ومح����و والتك����وین التربی����ة مج����ال ف����ي خاص����ة االجتماعی����ة القطاع����ات
 المكونة. البشریة

 ت��أطیر خ��الل م��ن  حقیقی��ة ث��روات إل��ى وتحویلھ��ا وإقل��یم جھ��ة ك��ل علیھ��ا تت��وفر الت��ي المحلی��ة اإلمكانی��ات توظی��ف  
  .والبیئة والفالحة السیاحة مجال في خاصة إنتاجیة خدماتیة وتعاونیات جمعیات طریق عن المحلي الشباب

 المش����اریع وت����وطین وزیادتھ����ا، تجوی����دھا ینبغ����ي الت����ي االجتم����اعي الط����ابع ذات للمنتوج����ات دائم����ة أس����واق إیج����اد  
  ی���تالءم بم���ا واإلنت���اج، للث���روة التقلیدی���ة المج���االت خ���ارج توج���د والت���ي المھمش���ة الجھ���ات ف���ي االس���تراتیجیة اإلنتاجی���ة

  .محلي ترابي مجال أو جھة لكل وثقافیة وسیاحیة طبیعیة وموارد وواقع إمكانیات مع
 العم���ومي االس���تثمار توجی���ھ إلع���ادة ومحلی���ة جھوی���ة تحفی���زات بوض���ع وذل���ك ال���وطني، االقتص���اد تنافس���یة تحس���ین  

 المنتج����ة القطاع����ات إل����ى االس����تثمارات وتوجی����ھ والجماع����ات بالجھ����ات الجغرافی����ة المج����االت جمی����ع ف����ي والخ����اص
 والمشغلة، للثروة

 ف���ي والعم���ل البق���اء عل���ى وتش���جیعھا. الق���روي الع���الم س���اكنة لت���وطین الق���روي بالع���الم االجتماعی���ة الخ���دمات تحس���ین  
 .الفالحي االنتاج

 والمق���اوالت الش���باب اس���تثمارات ومواكب���ة المحلی���ة المق���اوالت لتموی���ل الجھ���وي الص���عید عل���ى لالس���تثمار بن���ك خل���ق  
 .النسائیة

 الشباب. للمستثمرین األعمال مناخ وتحسین الحرة المبادرة ثقافة تشجیع  
 إط����ار ف����ي الج����ادة االستش����فائیة للخ����دمات الجمی����ع ول����وج وتس����ھیل ص����حیة خ����دمات إل����ى الس����اكنة ول����وج ض����مان  

 .االجتماعیة والحمایة الصحیة التغطیة وتعمیم اإلنسانیة الكرامة
 ی��دل وھ��ذا مغرب��ي أل��ف 42 لك��ل فق��ط واح��د ص��حي مرك��ز یوج��د ألن��ھ األحی��اء ف��ي للق��رب الص��حیة المراك��ز بن��اء  

 الحض����ري بالوس����طین الموج����ودة  الص����حیة المراك����ز آالف أم����ا الص����حیة، المراك����ز ھ����ذه ف����ي الح����اد ال����نقص عل����ى
 واإلداریة. الطبیة واألطر التجھیزات في كبیر نقص من تعاني  فھي والقروي

 المغربی���ة الص��یدلیات ف���ي األدوی��ة أثمن���ة أن إذ خیالًی��ا، ارتفاًع��ا ب���المغرب األدوی��ة أس���عار إرتف��اع لمش���كل ح��ل ایج��اد  
 األثمن��ة تتض��اعف وق��د ،70% بنس��بة فرنس��ا وف��ي ،20% بنس��بة ت��ونس م��ن ك��ل ف��ي مثیالتھ��ا ع��ن تزی��د المت��وفرة،
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 التغطی����ة تعم����یم ع����دم ظ����ل ف����ي والخطی����رة المزمن����ة األم����راض ل����بعض المطلوب����ة األدوی����ة حال����ة ف����ي 600% إل����ى
 الصحیة.

 المدین���ة سیاس���ة وتنزی���ل العام���ة الخ���دمات وتحس���ین الكبی���رة الم���دن ف���ي العمران���ي التوس���ع الحض���ري النم���و ض���بط  
 .فقط العمراني ولیس والثقافي الحضاري بمفھومھا

 ث���ورة إل���ى ت���أخیر، دون یحت���اج، الع���ام فالقط���اع. المس���ؤولین ل���دى العقلی���ات وتغیی���ر المؤسس���ات، نجاع���ة م���ن الرف���ع 
 تغیی���ر إذ م���ن الض���روري. التخلی���ق ف���ي وث���ورة النجاع���ة، ف���ي وث���ورة التبس���یط، ف���ي ث���ورة: األبع���اد ثالثی���ة حقیقی���ة
 .العمومي التدبیر في واالبتكار باالجتھاد والتحلي العمل، أسالیب وتحدیث

 وال المحبط���ة، للتص���رفات وال الص���ارخة، للتفاوت���ات فی���ھ مك���ان ال مغ���رب. للجمی���ع والمس���اواة األم���ل مغ���رب بن���اء  
 .والطاقات الوقت وإھدار الریع، لمظاھر

 لتس����تجیب مالءمتھ����ا   وض����رورة  نجاعتھ����ا، لض����مان البعی����د الم����دى منظ����ور م����ن العمومی����ة السیاس����ات وض����ع  
 منطقة. كل وخصوصیات حاجیات حسب المواطنین النشغاالت

 والبیئّی���ة، والثقافی���ة االجتماعی���ة الحق���وق والس���ّیما اإلنس���ان، لحق���وق الجدی���د والجی���ل اإلنس���ان حق���وق فعلی���ة َض���َمان  
 .)إعاقة وضعیة في واألشخاص المسنین األطفال( الفئویة والحقوق

 ول���وج ض���مان أج���ل م���ن الجماع���ات ھ���ذه ب���ین التض���امن آلی���ات وك���ذا الترابی���ة للجماع���ات الدول���ة دع���م آلی���ات خل���ق  
 والش���غل والحركی���ة والتعل���یم الص���حة یخ���ص فیم���ا الف���رص تك���افؤ وتحس���ین االجتماعی���ة للخ���دمات وع���ادل منص���ف
 .التحتیة والبنیات

 .بالتنمیة وتدفع ،على االستثمار وتحفز العام، والصالح المواطنین خدمة في تكون ناجعة، إدارة أسس بناء  
 .وفعالوعادل  منصف قضاء إرساء  
 .االقتصادیة تنافسیتھ وتقویة للجھة الترابي المجال جاذبیة تحسین  
 .علیھا والحفاظ وتنمیتھا الطبیعیة للموارد األمثل االستعمال تحقیق  
 والجھ���وي، المحل���ي الحك���م أس���لوب وف���ي المؤسس���ات الع���ام وت���دبیر الش���أن ت���دبیر كیفی���ة ف���ي والتفكی���ر النظ���ر إع���ادة  

 جمی���ع وب��ین الف��اعلین جمی��ع ب��ین الف��رص ؤوتك��اف الث��روة توزی���ع ف��ي ع��دال وأكث��ر دیموقراطی��ة أكث��ر ط��رق وإیج��اد
 .المواطنین

 ل���دعم وب���دائل أفك���ار وإنت���اج التقی���یم بعملی���ة السیاس���یة ض���رورة النخ���ب ح���ول الملك���ي الخط���اب ج���اء ف���ي م���ا تفعی���ل  
 اقتراح��ات إنت��اج مص��در منھ��ا لتجع��ل ودولی��ة محلی��ة تق��اریر م��ن ینج��ز م��ا خ��الل م��ن ببالدن��ا االقتص��ادیة السیاس��ات

 47 فص���لھ ف���ي الدس���تور كرس���ھا عملی���ة وھ���ي انتخابی���ة ھیاك���ل إل���ى تحول���ت األح���زاب بع���ض وبرنامج���ا الن وأفك���ار
 .تكافؤ الفرص إطار في الحكومة لقیادة االجتھاد من السیاسیة األحزاب لتمكین وذلك

 إص����الح م����ن تنطل����ق االجتم����اعي والتض����امن االجتم����اعي االقتص����اد مج����ال ف����ي جدی����دة وطنی����ة سیاس����ة اعتم����اد  
 .القطاع في المتبعة الحكامة وأنماط والتنظیمیة القانونیة اإلطارات

 الجھ����ات، ف���ي والمجالی����ة الم���دن ف���ي االجتماعی����ة الف���وارق تقل���یص إل����ى تھ���دف اجتماعی���ة سیاس����ات وتنفی���ذ بل���ورة 

 المواطنین. كل بین الفرص تكافؤ وتقویة

 العدال���ة تحق���ق متقدم���ة منظوم���ة حقوقی���ة بالمحاس���بة واعتم���اد المس���ؤولیة رب���ط عملی���ة ف���ي الدس���توري المب���دأ تطبی���ق 

 الحق����وق ب����ین متوازن����ة منظوم����ة ف����ي الص����ادقة، للمواطن����ة والمقوم����ات الثواب����ت وتك����ریس للجمی����ع، التنمی����ة ف����ي

 .والواجبات
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 اإلط����ار التش����اركیة والدیمقراطی����ة التمثیلی����ة وجع����ل الدیمقراطی����ة. للم����رأة المج����االت جمی����ع ف����ي المس����اواة إق����رار 

 .والتنموي السیاسي للعمل األمثل

 تقی���یم ف���ي الحكومی���ة ودوره المراقب���ة ف���ي التش���ریعي ودوره ب���دوره والقی���ام لألم���ة كممث���ل السیاس���ي البرلم���ان دور 

 .العمومیة السیاسیات

 االس���تثمار تحفی���ز أج���ل م��ن واالمتی���ازات، الریعی���ة الممارس��ات وُتَق���نِّن الس���لیمة المنافس���ة َتْض��َمن بیئ���ة خل���ق ض��رورة 

م���ن االجتماعی���ة ب���ین ش���خص یش���تكي م���ن بطن���ھ م���ن ش���دة الج���وع واخ���ر یش���تكي  الف���وارق وتقل���یص والن���اجع المن���ِتج

 بطنھ من ألم التخمة.

ل إج���راء  م غی���ر القط���اع ُی���دِمج لالقتص���اد ھیكل���ي تح���وُّ  إل���ى ویرم���ي واالبتك���ار المب���ادرة روح عل���ى ویرتك���ز الم���نظَّ

 .أخرى جھة الصناعي من اإلقالع تحقیق

 الحی���اة ف���ي كامل���ة مش���اركة یكف���ل بم���ا حق���وقھن ویمارس���ن التنمی���ة مج���ال ف���ي ف���اعالتٍ  یك���نَّ  أنب��� النس���اء اس���تقاللیة 

 .والثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة

 بمحیطھ. ومرتبط بالجاذبیة، ویتسم بالتثمین، یحظى مندمج، قروي عالم 

م تض���امنٌ   ���ن والمجالی���ة االجتماعی���ة الف���وارق تقل���یص إل���ى یھ���دف ُم���نظَّ  ف���ي یس���اھم ش���املة اجتماعی���ة حمای���ة م���ن وُیَمكِّ

 .عادلة بكیفیة والمواطنات المواطنون تمویلھا

رد النمو تعزیز أجل من مستدامٍ  نحوٍ  على والتثمین بالحمایة یحظى طبیعي رأسمال توفیر ضرورة   .المطَّ

 التج���انس عل��ى تق���وم العم��ومي للعم���ل ترابی��ة مقارب���ة وف��ق الع��ام، للص���الح ض��امنة والق���انون الح��ق دول���ة عل��ى یؤك��د 

 .الُمَمنھج والتقییم والنجاعة والشفافیة

 م���ن جدی���د اجتم���اعي عق���د إقام���ة وأولوی���ة الجماعی���ة، واالتفاقی���ات المفاوض���ات وتعزی���ز االجتم���اعي الح���وار مأسس���ة 

 ومستدام. منصف مجتمعي صعود أجل

 للنم����وذج أساس����ي ومرتك����ز والمجالی����ة االجتماعی����ة العدال����ة لتحقی����ق رافع����ة: الترابی����ة والحكام����ة الجھوی����ة التنمی����ة 

 .الجدید التنموي

 العم���ومي االس���تثمار توجی���ھ إلع���ادة ومحلی���ة جھوی���ة تحفی���زات بوض���ع وذل���ك ال���وطني، االقتص���اد تنافس���یة تحس���ین 

 .والمصدرة المنتجة القطاعات إلى االستثمارات وتوجیھ بالجھات الجغرافیة المجاالت جمیع في والخاص

 أعل��ن الوس��طى كم��ا الطبق��ة لتك��وین الق��روي بالع��الم جدی��د ونم��وذج جدی��دة جاذبی��ة لخل��ق الق��روي الع��الم برن��امج دع��م 

 إل���ى والغنی���ة الكبی���رة إمكانیاتھ���ا تحوی���ل ینبغ���ي الت���ي الجبلی���ة، بالمن���اطق االھتم���ام الجالل���ة م���ع ص���احب ذل���ك ع���ن

 .والمحلیة الجھویة إطار االستثمارات في مضافة مالیة وقیم ثروات

 والطویل���ة الم���دى القص���یرة الطویل���ة االس���تراتیجیة والرؤی���ة االس���تباقیة العملی���ات عل���ى التنم���وي العم���ل ف���ي التركی���ز 

 .المجتمع من تحدث قد التي السلبیة الفعل لردود تفادیا
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 .واألجنبي المحلي لالستثمار جاذب سلیم وثقافي واجتماعي اقتصادي مناخ وضع 

 مالی���ة تحفی���زات المق���اوالت م���ع بھ���ذه خ���اص ق���انوني إط���ار بوض���ع وذل���كوالمتوس���طة  الص���غرى المق���اوالت تش���جیع 

 .وضریبیة

 .لتحقیق تسیر ناجح وفعال یرى المنتدى شرط مستوى تعلیمي جامعي في تسیر الجماعات الترابیة 

 التجاوب الفعال والسریع مع قضایا المجتمع المدني. 

 

 التنم���وي النم���وذج ص���یاغة ف���ي س���واء الم���دني، المجتم���ع ھیئ���ات ومختل���ف الكف���اءات إش���راك أن نؤك���د الخت���ام، ف���ي     

 مجدی���ة تك���ون ل��ن العوام���ل ھ��ذه ك���ل معالم���ھ، ترس��م ودولی���ة وطنی��ة لق���اءات عق���د ف��ي أو مض���امینھ تنزی��ل ف���ي أو الجدی��د

 جھ���ة لك��ل الخاص��ة المص��الح عل��ى لل��وطن العام���ة المص��لحة تغلی��ب ی��تم ل��م م��ا النم���وذج نج��اح ب��وادر أول��ى ظھ��ور ف��ي

 داخ���ل الخالف��ات تتج��اوز أن ب��ل بینھ���ا؛ فیم��ا الحزبی��ة الھیئ��ات تعرفھ���ا الت��ي الخالف��ات تج��اوز أیض���ا ووج��ب ح��دة، عل��ى

 تل���ك ت���تم ل���م وم���ا... لل���بالد الع���ام السیاس���ي النس���ق داخ���ل السیاس���یة األح���زاب أداء عل���ى س���لبیا ت���نعكس الت���ي أحزابھ���ا،

 یس����تجیب خ����الص مغرب����ي بنم����وذج المجالی����ة العدال����ة تحقی����ق ع����ن ع����اجزا س����یظل التنم����وي النم����وذج ف����إن المص����الحة

 ال أن یج���ب النھای���ة، وف��ي.. للش���غل ف��رص وخل���ق جودت��ھ وتحس���ین العم���ومي المرف��ق خ���دمات م��ن الم���واطنین لمتطلب��ات

 المل��ك جالل��ة خط��اب ف��ي ج��اء م��ا وذاك للمس��ؤولین، تج��اوز ك��ل ب��ردع الكفیل��ة ألنھ��ا بالمحاس��بة؛ المس��ؤولیة رب��ط ننس��ى

 ح���ددنا الت���ي الجدی���دة، المرحل���ة عم���اد یك���ون أن نری���د كم���ا" 2019 غش���ت 20 لی���وم والش���عب المل���ك ث���ورة ذك���رى ف���ي

 ."الشامل واإلقالع المسؤولیة مرحلة: األخیر العرش خطاب في معالمھا
 

 اإلنص���ات خ���الل م���ن الم���واطنین، وإش���راك إس���ھام تتطل���ب تنموی���ة عملی���ة أی���ة نج���اح ف���إن آخ���را، ول���یس أخی���را      

 إط���الق ألج���ل بینھم��ا فیم���ا الثق���ة وإع��ادة والم���واطنین المؤسس���ات ب��ین البدیل���ة التواص���ل ط��رق إیج���اد ومحاول���ة لمش��اكلھم

 .وموضوعي جاد وطني حوار
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