
 

 

 تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا
 وأیده

 المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة االجتماعیة

 "رهانات العدالة االجتماعیة والمجالیة ومقومات النموذج التنموي
 الجدید"

 األرضیة التأطیریة

 

التشاركي البناء مسار بمتابعة المستشارین لمجلس السامي الملكي للتوجیه           تنفیذا
التأسیسیة الدورة عن الصادرة للتوصیة وتفعیال االجتماعیة، للعدالة المغربي           للنموذج
المنتدى تنظیم إلى الداعیة ،2016 فبرایر 20 بتاریخ االجتماعیة للعدالة البرلماني             للمنتدى
تعد االجتماعیة العدالة وأن السیما ومنتظم دوري نحو على االجتماعیة للعدالة             البرلماني
كذلك واستمرارا المستمر، والتقییم اإلیجابي التراكم على تحقیقه في ُیعتمد بنیوي             مبتغى
بخصوص والتشاركي التعددي المجتمعي وللنقاش المؤسساتي العمومي الحوار          الحتضانه
واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق التمتع وضمان الدستور بإعمال الصلة ذات           القضایا
إلى 2016 من الممتدة للفترة للمجلس المرحلیة العمل استراتیجیة وفق والبیئیة             والثقافیة
شعار تحت االجتماعیة للعدالة الثالث البرلماني المنتدى المستشارین مجلس ینظم ،2018           

 "رهانات العدالة االجتماعیة والمجالیة ومقومات النموذج التنموي الجدید" .

قد المغربي التنموي النموذج معالم في والتشاركي الجماعي التفكیر أن بالذكر             وجدیر
األكثر بمنتجاتها التذكیر یمكن مختلفة، زوایا ومن أساسیة، محطات في مستمرا تمرینا              شكل

 داللة كما یلي:



ما● منها وخاصة 2025 سنة وآفاق البشریة التنمیة من سنة 50 تقریر              توصیات
"السیر أفق في المأمول السیناریو إطار في الخمس المستقبل برهانات 1           یتعلق

 نحو 2025"؛

االقتصادي● للمجلس المرجعیة والتقاریر اآلراء في الواردة التوصیات          
الرأي منها سیما ال والبیئي       واالجتماعي
،(2015) أفق الجهویة المتقدمة     بشأن التوزیع المجالي لالستثمار العمومي في
المنصف الولوج وبشأن البشریة (2013)، للتنمیة الوطنیة المبادرة          وبشأن
والتنمیة للبیئة الوطني المیثاق وبشأن ،(2013) الصحیة الخدمات إلى           والمعمم
) الشباب وتشغیل ،(2011) الجدید االجتماعي والمیثاق ،(2012)         المستدامة
،(2012) المغربي الضریبي والنظام ،(2012) األخضر واالقتصاد ،(2011        
الحیاة(2013)، مدى والتكوین البشریة(2013)، الكفاءات وتنمیة        وتدبیر
) والتضامني االجتماعي واالقتصاد القطاعیة(2014)، السیاسات       وتجانس
2015) العمومیة السیاسات في المناخیة التغّیرات مقتضیات وإدماج ،(2015        
،(2016) القطاعیة  السیاسات إدماج وتحدیات المتقدمة الجهویة ومتطلبات ،(         
،(2017) القروي العالم وتنمیة ،(2016) للمنظمات المجتمعیة         والمسؤولیة
مطردة تنمیة خدمة في دینامیة صناعة بناء أجل من المعتمد النموذج             وتغییر

  ومدمجة ومستدامة (2017)؛

همت● التي االستراتیجیة الطبیعة ذات التقاریر في الواردة          التوصیات
للقطاعات وعابر مندمج منظور من المغربي التنموي النموذج في           التفكیر
اإلجمالیة الثروة حول والبیئي واالجتماعي االقتصادي المجلس         كتقریري
الجدید التنموي النموذج وحول ،(2016) و2013 1999 بین ما           للمغرب
،(2010) للجهویة االستشاریة اللجنة وتقریر ،(2013) الجنوبیة         لألقالیم
الرؤیة حول العلمي والبحث والتكوین للتربیة األعلى المجلس          وتقریر
والجودة اإلنصاف مدرسة أجل من 2030-2015 لإلصالح         االستراتیجیة

 واالرتقاء (2016)؛

والتشخیصیة،● االستشرافیة الدراسات من عدد في الواردة         االتجاهات
) 2030 المغرب أفق بشأن للتخطیط السامیة المندوبیة عن الصادرة           كالدراسة
التشخیص المغربي- التنموي النموذج تطور تشخیص نتائج وكذا .(2011         
التعاون لمنظمة التابع التنمیة مركز إنجازه على سهر الذي األبعاد-            المتعدد

شروط1 توفیر الحكامة؛ نظام وتحسین الوطني التماسك وتقویة العادیة السیاسیة الممارسة توطید في: الرهانات هذه تتمثل -()                 
رهان ربح الدیموغرافیة؛ النافذة انفتاح من یستفید تنافسي اقتصاد بناء إعادة المعرفة؛ ومجتمع اقتصاد في للمغرب قوي                   اندماج
في والمضي مخاطره، وتجنب االنفتاح فرص استغالل الفقر؛ على والتغلب التضامنات تنظیم وإعادة اإلقصاء أشكال جمیع                  مكافحة

 مقاربات جدیدة بهدف للتموقع الجهوي.
 



العدید وبمشاركة الحكومة، رئیس مصالح طرف من بتنسیق االقتصادیة           والتنمیة
 من الفاعلین في الحقل االقتصادي واالجتماعي من القطاعین العام والخاص؛

العمومیة، للسیاسات مرجعیة وثائق بوصفها الملكیة، والرسائل الخطب حددت           وقد
الرسالة نص في جاء ما خاصة المغربي، التنموي للنموذج األساسیة والخصائص             المعالم
نونبر 16 في للجهات، الثاني البرلماني المنتدى أشغال في المشاركین إلى الموجهة              الملكیة
الفتتاح جاللته ترؤس بمناسبة 2017 أكتوبر 13 في السامي الملكي والخطاب ،2017            
عید بمناسبة السامي الملكي الخطاب وكذا الحالیة، التشریعیة السنة من األولى             الدورة

 العرش المجید بتاریخ 29 یولیوز 2017.

التنموي النموذج أن إلیها، المشار الملكیة والرسائل الخطب تحلیل من            ویتضح
فعلیة ضمان على العمل وعلى االجتماعیة العدالة على یتأسس النظر، إعادة قید              المغربي
من الحد هدف فیه ویترابط والبیئیة، والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق إلى             الولوج
الترابیة أبعاده یجد أن ینبغي نموذج أنه كما الترابیة، التفاوتات من والحد الطبقیة               الفوارق
النموذج علیها یقوم التي الشاملة الرؤیة مع "تنسجم ترابي مجال بكل خاصة رؤیة               في

  الوطني" المذكور.

بین المساواة وعلى ،inclusif الدامج الطابع على أیضا النموذج هذا            ویقوم
ذوي (األشخاص الهشة وللفئات الوسطى للطبقة القصوى األولویة إیالء وعلى            الجنسین،
و" والتشغیل التكوین عبر للشباب واالجتماعي االقتصادي ولإلدماج المحدودة)           القدرات
الهامشیة واألحیاء القرویة المناطق في وخاصة الحقیقیة، لمشاكلهم واقعیة حلول            إیجاد

 والفقیرة".

الرأسمال وتكوین التربیة من یجعل أن المأمول التنموي النموذج على یتعین             كما
منصف نمو كل كان وإذا اهتمامه، مركز في المدرسة إصالح یضع وأن أساسه               البشري
عدالة كل فإن االجتماعیة، العدالة وضمان الفوارق من الحد عبر یمران مستدامة              وتنمیة
االقتصادیة الفوارق إعادة دون تحول أن یجب التي التربیة، عبر وتمر تبدأ              اجتماعیة
وإلیقاف ولتجاوزها الفوارق هذه الستدراك جهودها كل وتصب والثقافیة           واالجتماعیة
مدرسة خالل من وكذا المدرسیة، الفوارق بفعل تتفاقم التي االجتماعیة التفاوتات             مسلسل
أجل من نوعه، كان كیفما تمییز أي دون للجمیع، عالیة جودة ذي وتكوینا تعلیما                تضمن
المستدامة للتنمیة الرئیسیة الدعامة بوصفه البشري للرأسمال والنوعي الكمي           الرفع

 والمنصفة.

المقاربات مع القطع على محالة، ال االقتصاد، زاویة من التنموي النموذج             ویتأسس
به تضطلع الذي المحوري للدور اعتبارا وذلك واالستثمار، التصنیع مجال في             المعتمدة

 الصناعة والنسیج االقتصادي إجماال في خلق الثروة وفي خلق مناصب الشغل.



كما بنائه، إعادة في التشاركیة وبالمقاربة المندمج، بالطابع المذكور النموذج            ویتسم
حلول "اعتماد ل المفتوحة الدعوة مع وواقعیة، موضوعیة منهجیة رؤیة على یتأسس              أنه

  مبتكرة وشجاعة".

تفعیل المغربي، التنموي النموذج في النظر إلعادة القبلیة المنهجیة الشروط            ومن
وتطبیقه، اإلداري" للالتمركز متقدم "میثاق اعتماد مسار مع بموازاة المتقدمة،            الجهویة
اختیار " ضرورة وكذا األطر" أفضل على اإلدارة توفر " وضرورة العقلیات"،              و"تغییر
ل المستمر واالستحضار العام"، الشأن لتدبیر المؤهلة النخب ألحسن السیاسیة            األحزاب

  "روح المسؤولیة، وااللتزام الوطني".

تم كما البناء، قید المغربي التنموي للنموذج األساسیة والخصائص المعالم            إن
للدولة اإلیجابي االلتزام طبیعة على ترتكز الملكیة، والرسائل الخطب من انطالقا             تحدیدها
المنصوص االجتماعیة" العدالة تعزیز شأنها من مستدامة، بشریة تنمیة "تحقیق على             بالعمل
االجتماعیة العدالة اختیار ضوء على الدستور، من 35 الفصل من الثالثة الفقرة في               علیه
یشكل الذي الدستور تصدیر في عناصره المحددة المتضامن، المجتمع دعامات            كإحدى

  جزءا ال یتجزأ منه.

األممیة المرجعیة مع التطابق تمام تتطابق المذكورة والخصائص المعالم أن            كما
2030 لعام المستدامة التنمیة خطة سیما ال االجتماعیة، للعدالة الدامجة بالمنظومة 2            المتعلقة

االجتماعیة العدالة أجل من االجتماعیة الحمایة أرضیات وكذا عالمنا"، "تحویل            المعنونة
.(ILC.101/IV/1) 3 وعولمة عادلة كما أقرها  مؤتمر العمل الدولي

مرحلة تجاوز المغربي التنموي النموذج في النظر إعادة مسار أن أیضا یتضح              وهكذا
المؤسساتیون الفاعلون فیه یشارك وتشاركي جماعي تفكیر عبر ینحو، وأنه            التشخیصات،
الثروة خلق على قادر نموذج االستدامة، مقومات فیه تتوفر له إطار بلورة إلى               والمدنیون،

  والشغل وقادر على توفیر العدالة االجتماعیة والمجالیة على حد سواء.

االجتماعیة للعدالة البرلماني المنتدى من الثالثة النسخة تخصیص یجد المنطلق، هذا             من
ومشروعیته، وجاهته كامل المغربي التنموي النموذج في النظر إعادة في التفكیر             لموضوع
شعار ترفع والتي المغرب یعرفها التي المطلبیة والحركات المجتمعیة الدینامیة إلى             بالنظر
التي المتقدمة الجهویة مسار مع التقاطع وكذا المستدامة؛ التنمیة وتحقیق االجتماعیة             العدالة
تنمیة تحقیق في علیها المعلقة اآلمال مع والیتها، نصف منها األولى التجربة              وصلت
السیاسات التقائیة من یمكن وبما الترابیة المجاالت مختلف بین ومستدامة فعالة             مندمجة

2()- A/RES/70/1 

3 ILC.101/IV/1 



إلى الولوج من والمواطنین المواطنات استفادة ویتیح الترابي المستوى على            العمومیة
 مختلف الخدمات األساسیة بشكل منصف وعادل.

االیجابي التراكم على البناء االجتماعیة، للعدالة الثالث البرلماني المنتدى           ویتوخى
عن المنبثقة التوصیات جانب إلى للمنتدى والثانیة األولى النسختین مخرجات            واستثمار
عن الصادرة الدراسة مقدمتها وفي الوطنیة، المؤسسات طرف من المنجزة            الدراسات
بین ما الفترة خالل لبالدنا اإلجمالیة الثروة حول والبیئي واالجتماعي االقتصادي             المجلس
مقومات في الجماعي التفكیر دینامیة تعزیز بهدف وذلك ،2013 وسنة 1999             سنة
الموجهة السامیة الملكیة الدعوة مع تفاعال الغد، لمغرب التنموي النموذج            ومرتكزات
 إلعادة اختصاصه مجال في كل ، المعنیة والهیئات المؤسسات ومختلف والبرلمان             للحكومة
رؤیة بلورة "أفق في البالد، تعرفها التي التطورات لمواكبة التنموي نموذجنا في              النظر
تطوره، تعیق التي العراقیل وتجاوز جدیدا، نفسا بإعطائه كفیلة النموذج، لهذا             مندمجة
دراسة على االنكباب وكذا التجربة"، عنها أبانت التي واالختالالت، الضعف نقط             ومعالجة

 التوصیات البناءة والعمل على تفعیلها، ومنها:

الشغل، وفرص الدخل وتوفر للجمیع الكرامة تضمن ومنصفة، متوازنة تنمیة ضمان -            
 وتساهم في االطمئنان واالستقرار؛

االستشفائیة- للخدمات الجمیع ولوج وتسهیل صحیة خدمات إلى الساكنة ولوج            ضمان
 الجیدة في إطار الكرامة اإلنسانیة وتعمیم التغطیة الصحیة والحمایة االجتماعیة.

خالل- من االجتماعّیة للحركیة دفع وقوة الفرص تكافؤ لضمان ركیزة المدرسة             َجْعل
االْستراتیجّیة بالّرؤیة االسترشاد مع االجتماعي، االرتقاء في یساهم جید تعلیم            توفیر

 إلْصالح التعلیم 2015 – 2030؛
و ضرورة- نجاعتها، لضمان البعید المدى منظور من العمومیة الّسیاسات           وضع

 مالءمتها لتستجیب النشغاالت المواطنین حسب حاجیات وخصوصیات كل منطقة؛
النموذج- محاور تحدد والتي ومستدامة مدمجة تنمیة أجل من استراتیجیة رؤیة             إحداث

النموذج هذا یكون أن ویتوجب للبالد، االستراتیجیة األهداف لتحقیق الجدید            التنموي
على ومرتكزة اجتماعیا ومنصفة اقتصادیا مدمجة ومستدامة، قویة تنمیة نحو            موجها

 برمجة استراتیجیة؛
 انخراط المواطنین في المعاییر االجتماعّیة؛-
 إرساء العالقات المؤسساتیة على مبدأ التعاقد؛-
الحقوق- والسّیما اإلنسان، لحقوق الجدید والجیل اإلنسان حقوق فعلّیة           َضَمان

في واألشخاص المسنین (األطفال الفئویة والحقوق والبیئّیة، والثقافیة          االجتماعّیة
 وضعیة إعاقة)؛



 ضمان الُمساواة بین الّنساء والّرجال؛-
الجماعات- هذه بین التضامن آلیات وكذا الترابیة للجماعات الدولة دعم آلیات             خلق

الفرص تكافؤ وتحسین االجتماعیة للخدمات وعادل منصف ولوج ضمان أجل            من
 فیما یخص الصحة والتعلیم والحركیة والشغل والبنیات التحتیة.

على- وتحفز العام، والصالح المواطنین خدمة في تكون ناجعة، إدارة أسس             بناء
 االستثمار، وتدفع بالتنمیة؛

 إرساء قضاء منصف وفعال.-

والمجالیة االجتماعیة العدالة (رهانات الدورة لهذه اختیر الذي الموضوع           ویطرح
بوظائف یرتبط ما منها عمیقة، وأسئلة عدیدة إشكالیات الجدید) التنموي النموذج             ومقومات
وحجم ببالدنا وظائفها في التفكیر إلعادة قائمة الحاجة كانت إذا وما الیوم، الدولة               وأدوار
الماكرو الطابع ذات واالختالالت بالمخاطر إجماال یتعلق ما ومنها تدخلها؟ وأشكال             وكیفیة
ورهانات الوطني االقتصاد بنیة ضمن الصناعة قطاع بموقع یرتبط ما            اقتصادي وأساسا
المعاییر الى یقترب او یطابق بما الخام الداخلي اإلنتاج في مساهمته قیمة من               الرفع
یرتبط األسئلة من ثالث صنف وهناك الصاعدة. للدول بالنسبة عالمیا علیها             المتعارف
وجوهري، أساسي سؤال أیضا ومنه اقتصادیة، المیكرو أبعاده في االقتصادي            بالنموذج
إلى باإلضافة األساسیة، والتجهیزات المقاوالت تمویل وإشكالیات التمویل بسؤال           یتعلق
االجتماعي والرأسمال البشري الرأسمال أدوار تثمین بمداخل متعلق جوهریة أخرى            أسئلة
مرتبطة أخرى وأسئلة االجمالیة، الثروة وإنتاج االقتصادي النمو في المؤسساتي            والرأسمال
العلمي والبحث االبتكار میدان في التنموي النموذج لهذا المتعددة االختالالت            بتجاوز

 بوصف كونهما رافعة ال غنى عنها الستدامة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

الفرص نافذة استثمار بكیفیة تتعلق أخرى عملیة تحدیات األسئلة، بهذه أیضا             وترتبط
التنظیمیة والقوانین الدستور بمقتضى المحدثة التشاركیة الدیمقراطیة آلیات تتیحها           التي
والترافع االجتماعیة للوساطة الوطني النسیج بناء إعادة أجل من الترابیة            للجماعات
التخطیط فضاء إلى االجتماعیة الدینامیات أصوات نقل أجل من المواطنة            والمشاركة
ضروریا شرطا ذلك بوصف واألفقیة، والترابیة القطاعیة العمومیة للسیاسات           التشاركي

  لضمان الطابع الدامج (inclusif) للنموذج التنموي المغربي قید البناء.

موضوع یطرحه ما بعض الى یشیر إذ المستشارین مجلس أن التذكیر، عن              وغني
كثیرة قضایا جملة من فقط أمثلة وهي ومتشابكة، متعددة وأسئلة إشكالیات من              المنتدى
وإنما بشأنها، نهائیة أجوبة صیاغة إلى المنتدى مداوالت تفضي أن یتوقع ال فإنه               ومتشعبة،
على علیها، المؤسساتي الطابع وإضفاء بشأنها الجماعي التفكیر دینامیة وإثراء تعزیز             إلى
أسئلة زاویة من جدید تنموي نموذج برادیغم معالم وبلورة صیاغة إلى یفضي أن               أمل

 ومتطلبات العدالة في أبعادها االجتماعیة والمجالیة.



المحدد المنطق واستیعاب فهم أن الى القارئ انتباه یثیر أن المستشارین مجلس              ویهم
استحضار دون یستقیم أن یمكن ال المنتدى برنامج یعكسها التي الموضوعاتیة             لالختیارات
االجتماعیة" للعدالة المغربي النموذج بشأن التنفیذیة المنهجیة الورقة في" المتضمنة            الرؤیة
القضایا قائمة مع التعاطي بمنهجیة یرتبط ما سیما ال المسیر، مكتبه واعتمدها أعدها               التي
المؤسساتیین، شركائه بمعیة المجلس، یواصل أن یفترض والتي األولوي الطابع            ذات

. 4 االشتغال علیها وفق المنهجیة والجدولة الزمنیة المشار إلیهما في الوثیقة

االجتماعیة، للعدالة الدولي البرلماني المنتدى یتیحها كالتي ثمینة مناسبة في أنه             غیر
المتعلقة والترابیة الوطنیة العمومیة السیاسات من الجدید الجیل مسائلة من مناص ال              فإنه
ارتباط في أیضا ولكن الرائدة العالمیة التجارب ضوء في والفقر الهشاشة             بمحاربة

. 5  باألجندات األممیة ذات الصلة

نظمها التي والمنتدیات الملتقیات كل في المستشارین مجلس اعتمدها التي للمنهجیة             ووفاء
البرلماني المنتدى من الثالثة النسخة أهداف إحدى فإن المخرجات صیاغة في             والمتمثلة
التنموي النموذج بشأن عملیة ومقترحات توصیات تقدیم في تتجلى االجتماعیة،            للعدالة
المتوقع القیم اإلسهام عبر وذلك المجالیة، والعدالة االجتماعیة العدالة مدخلي من             الجدید
في وخبراء، ومدنیین واجتماعیین واقتصادیین وسیاسیین مؤسساتیین فاعلین من           للمتدخلین،

 أربع لحظات أساسیة تتوزع علیها أشغال هذا المنتدى:

 العدالة االجتماعیة والمجالیة في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة؛1.

القطاعیة،2. االستراتیجیات التقائیة وتحقیق الصناعي والتسریع باالستثمار         النهوض
 ورهان التنمیة المدمجة والمستدامة؛

وأولویة3. الجماعیة، واالتفاقیات المفاوضات وتعزیز االجتماعي الحوار         مأسسة
 إقامة عقد اجتماعي جدید من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام؛

والمجالیة4. االجتماعیة العدالة لتحقیق رافعة الترابیة: والحكامة الجهویة          التنمیة
 ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجدید.
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األدنى5 الدخل بشأن االعداد قید األممیة األجندة المناخیة؛ العدالة أجندة الشاملة؛ االجتماعیة الحمایة أرضیات أجندة المستدامة؛ التنمیة أهداف أجندة                     

 الشامل.


