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:  املرجعيات-1
التشاركيةالدستور،  إنتاجات الحزب، املقاربة 

 2011مقتضيات دستور سنة.
 والاشتراكيةمرجعية الحزب التقدمية.
 للحزبتراكم إلانتاج الفكري والرصيد السياس ي.
(2018ماي 13، و12، 11) وثائق املؤتمر الوطني العاشر.
 (2018أكتوبر 13)النموذج التنموي حول الحزب خالصات الجامعة السنوية التي نظمها.

I- المذكرةوتوجهات إعداد مرجعيات
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 التي امتدت على مدى شهريناملوضوعاتيةُمخرجات منتديات النقاش  :

 ؛(بالرباط2018دجنبر 24)املساواة رافعة لنموذج تنموي ُمنصف وُمستدام
 ؛(بمكناس2018دجنبر 15)الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
؛(بالدار البيضاء2018دجنبر 13)الحصيلة وآلافاق : سياسة التصنيع باملغرب
؛(بالرباط 2018نونبر 30)آفاق وتحديات : إصالح منظومة التربية والتكوين
 ؛(بالقنيطرة2018نونبر 29)سياسة فالحية من أجل تنمية اقتصادية ُمدمجة أي
 ؛(بأكادير2018نونبر 10)السياحة املستدامة رافعة استراتيجية لتنمية دامجة
 (بمراكش2018نونبر 08)البعد الاجتماعي للنموذج التنموي.

(تابع)المرجعيات -1
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:  التوجهات-2

مرحلة تاريخية تستدعي املزج الخالق بين ثالثة توجهات أساسية

 ؛التاريخيتثمين التراكمات الحضارية واملوروث
؛وعادلتطلع املجتمع وقواه الفاعلة نحو بلوغ أفق وطني حداثي ديمقراطي
عيد ا

ُ
لشعور الانخراط الجماعي والقوي في بناء الوطن على أسٍس جديدة، ت

.بالثقة والانتماء والكرامة وألامان وإلانصاف

ِالنموذٍج التنموي البديل يقتض ي أن يتوجه نحو  ة مع قطائع جريئإحداث 
والاجتماعية، املنهجيات واملقاربات التي تختزل التنمية في أبعادها الاقتصادية

ِوأن 
 
قإلاقدام في مباشرة إصالٍح سياس ي ومؤسساتي عميَك يَتَمل
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II-

ٌة إلى نموذج تنة  اج  لماذا الح  -1 لِحَّ موي بديل؟ م 

؛الفئات واملناطقمحدودية شمول آلاثار إلايجابية للتنمية لجميع•
؛وطبقيامجاليااستمرار التفاوتات الكبيرة، •
؛التعبيرات الاجتماعية وتعددهاتصاعد •
؛تطور عميق للبنية الديموغرافية•
؛وانعكاساتهاظاهرة التمدن •
؛النموذج التنموي الحالي ملهامهاستنفاذ •
.....الدستورية الجديدة، مؤسساتيا وحقوقيا املقتضيات •
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II-

املكتسبات السياسية والحقوقية 
؛واملؤسساتيتطوير البناء الديمقراطي •
؛متقدمدستور الحقوق، دستور : 2011إقرار دستور •
؛واملصالحةمسلسل ونتائج إلانصاِف •
• 

ُ
؛ألاسرةمدونة

• 
ُ
 لحقوق إلانسان والداعمة

ُ
َِســة

ــر 
َ
ك
ُ
؛للحرياتالقوانين امل

صالندعم ألاحزاب السياسية وتطوير مكانتها في •
؛الدستوري

؛وانتظامهادورية الانتخابات •
مركزيةالال اعتماد التنظيم الترابي الالمركزي القائم على •

...والجهوية املتقدمة

املكتسبات الاجتماعية
ات الرفع النسبي للمستوى املعيش ي العام للمواطن•

؛واملواطنين
؛تعميم التعليممن الاقتراب •
؛والاجتماعيةفي تعميم التغطية الصحية الشروع •
؛البشريةاعتماد املبادرة الوطنية للتنمية •
...تحسين املردودية العامة للتعليم والصحة والسكن•

النموذج التنموي الحاليفضائل -2

سياسية، حقوقية، اقتصادية، اجتماعية، وقيمية
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II-

املكتسبات الاقتصادية 
؛طنيةالو القدراِت الاقتصاديِة وإلانتاجيِة تمتين •
ــة وتصاعد َدْور الاستثمار • ؛ميالعمو ِمْحَوِريَّ
؛مهمةتشييد بنياٍت تحتيٍة •
تصاديٍة اعتماد استراتيجياٍت قطاعيٍة في مجاالٍت اق•

؛متنوعة
؛املاليةضبط التوازنات •
الرفع النسبي من معدالت النمو، ال سيما خالل •

؛ألاخيرالعقد 
.التقدم الرقمي•

املكتسبات القيمية 
ضاء تكريس الانفتاح حضاريا وثقافيا على الف•

الكوني،
الاعتراف باألمازيغية كلغٍة وثقافة، •
من مقاربة تأطيِر الحقل الديني في اتجاه مزيد•

والتسامح،الانفتاح والاعتدال
ة انخراط املغرب في عدد من الاتفاقيات الدولي•

...ذات البعد التحديثي والكوني

(تابع)الحاليالنموذج التنموي فضائل -2

سياسية، حقوقية، اقتصادية، اجتماعية، وقيمية
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؛الدستور التردد في تفعيل •
وإضعاف القدرات والوسائط هدر •

املؤسساتية الستيعاب التعبيرات 
؛جتماعيةالا 

ُمو هش مرتب•
ُ
ط اقتصاد وطني يعاني من ن

؛الخارجيةبالعامل املناخي والتقلبات 
ضعف استفادة الاقتصاد الوطني من •

؛الانفتاح
في % 3وتيرٍة متواضعة للنمو معدلها دون •

؛ألاخيرةألاعوام 
عدم القدرة على استيعاب ألافواج •

200.000)املتصاعدة لطالبي الشغل 
؛(سنويا

جتمع تمركِز الثروِة بين أيدي أقلية من امل•
؛محدودةوتداولها في مجاالٍت ترابيٍة 

ان •
َ
ِرط

ْ
؛للدول مركزية وتمركز ُمف

تغذية السياسات العمومية لنظام ريعي•
؛تمظهراتبعدة 

عدد من السياسات العمومية على عجز •
إنتاج خدماٍت عمومية ناجعة وذات 

؛جودة
فئات ومناطق من الاندماج في إقصاء •

سيرورة إلانتاج، ومن الاستفادة من 
؛للخيراتالتوزيع العادل 

II-

السياساتوالتقائيةضعف حكامة •
؛تمويلها، وصعوبات العمومية

ضعف قدرتها على إدماج النشاط •
؛املهيكلغيرالاقتصادي 

اتسام خدمات إلادارة بالبطء والتصلب •
؛النجاعةوقلة 

لقرار ازدواجية ا)السوي التدبير الترابي غير •
ن والجهوية، وبيالالتمركز الترابي بين 

؛(الهيئات املنتخبة والسلطات إلادارية
شوائُب كضعف تتجاذبهألاعمال مناخ •

 التنافس غير الشر 
ُ
يف، الشفافية، هيمنة

والريع، وضعفوالزبونيةتفش ي الرشوة 
؛القضائيالثقة في النظام 

ْي التخطيط •
َ
ضعف إعمال مقاربت

.......  والتقييم

محدودية النموذج التنموي الحالي تمظهرات-3
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II-

؛الاجتماعيةانفصال النمو الاقتصادي عن التنمية •
؛(ودوليةةوطنيتقارير ) تراجع مؤشرات التنمية البشرية •
؛املجتمعوانتظاراتشبه انفصام بين رهانات وعروض الدولة، ومطالب •
؛متنوعةقلق مجتمعي، حيرة في أوساط مختلفة، ، تعبيرات اجتماعية •
ُه املؤسساتية والسياسية والحزبية، عن الاضطالع بوظائِف •

ُ
 الوساطِة عجز الحقل العمومي، ومكونات

؛وتنفيذهاوإنتاِج الحلول 
ئالعجز عن إفراز عرٍض سياس ي• ِ

ر وُمَعب  ِ
 
ط

َ
....ُمِقِنع وُمؤ

محدودية النموذج التنموي الحالي نتائج -4
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II-

النموذج التنموي ال يعني املشروع املجتمعي، •
ُه في برنامٍج إنمائي أو برنامٍج حكومي بإجراءاٍت محددة، •

ُ
وال يمكن اختزال

ُرق توزيعها، •
ُ
 مفهوم  أوسع من النمو، يتجاوز الزيادة في الثروة، ليشمَل ط

ُ
التنمية

النموذج التنموي ليس إجراءات اقتصادية أو اجتماعية، •
  وإصالحات كبرى هيكلية تشمل الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي والحقوقي•

وإلايكولوجي هو مقاربات
والقيمي واملؤسس ي،

النموذج التنموي يتطلب التعبئة املجتمعية، إلحداث تغييرات بنيوية، •
.  ضرورة الاعتماد على مقومات ومؤهالت وخصوصيات املجتمع، في شقها املادي والالمادي•

مفهوم النموذج التنمويتمييز -5
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ٌر مرجعي للخيارات  وإلاصاِل َصوُّ
َ
حات  النموذج التنموي ت

تعين إحداُثها لــبناء س
ُ
ياساٍت والتوجهات والقطائع الكبرى امل

ا عموميٍة بمنهجياٍت ومقارباٍت جديدة، في إطار  مشروعن
جراءات املجتمعي القائم، إنما بشكٍل عابٍر لألزمنة والبرامج وإلِا

.الحكومية والتدابير القطاعية

(تابع)التنمويمفهوم النموذج تمييز -5

I-
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II-

أي موقع للديمقراطية، وللفاعل السياس ي، في بناء مسار التنمية؟ •
أي مكانة للمواطن في ُصنع التنمية والاستفادة من ثمارها؟ •
ما الغايات الجوهرية من العملية الاقتصادية؟•
ما دور كل فاعل من بين مختلف الفاعلين؟•
أي أولويات اقتصادية جديدة؟ •
ما هي أشكال وآليات الحكامة التي ينبغي اعتمادها؟  •
.....؟كيف السبيل إلى الاستفادة من إيجابيات العوملة وتفادي سلبياِتَها•

عليهااألسئلة التي على النموذج التنموي أن ي جيب -6
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؛التنموي للمسار نظرة شمولية ضرورة تملك •
 هتمامالا إيالء السؤاِل الديمقراطي واملؤسساتي والحقوقي •

؛ألاساس ي
 طيواملتوسعدم إغفال البعد الدولي وإلاقليمي، املغاربي •

؛وإلافريقي
،ميةألاخذ بعين الاعتبار التطورات العاملية، والثورة الرق•

، والحروب الحمائيةوالتغيرات املناخية، واملقاربات 
.....ةوالقيميالتجارية، والجوانب إلايكولوجية والثقافية 

؛الحرالتبادلاتفاقياِت تقييمإعادةإلىالحاجة•
؛هابوإلار وألامنالهجرةلقضايااملندمجالتدبيرضرورة•
والاستراتيجياتاملخططاتتقييمإعادةضرورة•

؛القطاعية
،يقيةإلافر للشراكاتاملحورياملركز تقويةعلىالحرص•

.بالقارةالتنمويةالفرِص وتقييــم

منطلقات واعتبارات أساسية 
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III-

15

وضع اإلنسان في قلب العملية التنموية: المدخل األول. 1

اقتصاد املعرفة، وفي التربية والتكوين، والقضاُء على الجهل وألامية؛في الاستثمار•
تحقيق أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة، كما هو متعارف عليها دوليا؛•
هميش والهشاشة؛إيالُء عنايٍة متميزٍة للفئاِت ذاِت الاحتياجاِت الخاصة واملسنين، والقضاُء على كل أشكال الت•
حاربة الفوارق الاجتماعية واملجالية والنهوض باملناطق النائية والجبل•

ُ
ية؛مضاعفة الجهد العمومي مل

تقوية كفاءة الاستهداف الاجتماعي واملجالي للسياسات العمومية الاجتماعية؛•
ها ُمَحِاوًرا إلاداري وجعلالالتمركز ضمان الوقع الاجتماعي املنصف للسياسات العمومية من خالل تطوير مصالح •

.فعليا وشريكا موثوقا للوحدات الترابية الالمركزية املتميزة بالقرب من املواطنات واملواطنين
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نمو اقتصادي سريع ومضطرد: المدخل الثاني. 2

 جمنتوطنياقتصادبناءفياملحوريالدولةدور تعزيز
ْضِج ضعفإلىبالنظر خاصةومدمج،

ُ
طني؛الو الرأسمالن

ريؤطالذيالريعيالنظامتفككبنيويةقطائعإحداث
ادياقتصلنظاموتؤسسالوطني،الاستثمار معظمحاليا
؛الفرصوتكافؤ والابتكار املنافسةعلىيقومبديل

جعلهاأجلمنالدعمألنظمةالجذريةاملراجعة 
ً
 منسجمة

ناءاتالاستثنظاموعقلنةالاجتماعي،الاستهدافغاياتمع
العامة؛واملصلحةالاستحقاقملعايير خاضعالجعله

اتجاهفيالعمومية،الصفقاتمنظومةفيالنظر إعادة
وفي،العموميةالهيئاتكافةعلىبهاالعملإلزاميةتعميم

؛الفرصوتكافؤ واملنافسةالشفافيةتقويةمنحى

 البنياِت تغييرَ تروم الاعتماد على سياسة تصنيعية حقيقية 
؛الاقتصادية

جية في توفير املهارات البشرية والتكنولو ستثمارال ا 
َ
وترسيخ

؛ألاوليةثقافٍة صناعية مالئمٍة تتأسس على تحويِل املواد
 ِك اعتماد تطوير صناعي وطني يقوم على أساس َمَسال

(Filières ) مندمجة ومرتبطة بمنظوماٍت اقتصادية
متخصصة؛

 أبـطاٍل "العمل على خلِق شركات مغربية بمثابة
 Des champions Industriels)وطنيةصـــناعيٍة 

Nationaux)؛
تمويِل ى إعادة توجيه سياسة القطاع البنكي نحو التركيز عل

،افةاملشاريِع الاستثمارية الصناعية ذات القيمة املض
؛والانحياز إلايجابي إلى التنوع الاقتصادي والقطاعي



-
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(تابع)ومضطردنمو اقتصادي سريع : المدخل الثاني. 2

صغار تعبئة إلامكانات املالية الالزمة لفائدة الفالحين ال
نضمام والاستغالليات املتوسطة، والتشجيع على خلق أو الا 

إلى تعاونيات؛ 
عملياِت تحويِل املواد الفالحي 

ُ
 وتكثيف

ُ
ة، عبر إنشاِء تحفيز

وحداٍت صناعيٍة في املجال القروي؛
ملية إشراك أكبر عدٍد ممكن من املواطنات واملواطنين في ع

لتي إلانتاج، من خالل استكشاف واستثمار كل إلامكانات ا
الاقتصاُد الاجتماعي والتضامني؛يتيحها

 ماُد على استحضاُر الُبْعِد إلايكولوجي في إلانتاج، والاعت
لٌّ من الاقتصاد ألاخضر والايتيحهاالفرص التي 

ُ
قتصاد ك

اقات الدائري والاقتصاد ألازرق، مع تعزيز الاعتماد على الط
ة املتجددة، والحرص على الحفاظ على الثروات الطبيعي

لبالدنا؛

 ل أكثر على تعبئة مواردنا الذاتية في تمويالاعتماُد
 الاقتصاد الوطني، وإنشاء مؤسسة ائتمانية عمومية

ة ُيعهد إليها بتمويل املقاوالت الصغرى واملتوسط
والصغيرة جدا؛

 الوعاء الضريبي، ومحاربة الغش والتملص توسيع
 الضريبيين، والتفعيل الصارم ملبدأ املساواة أمام

التحمالت العمومية؛ 
بين التضامن: اعتماد نظام جبائي بديل يقوم على مبادئ

، الفئات والطبقات الاجتماعية، إلانصاف والتكافؤ
والشفافية؛ التحفيز، 

 قوية وفعالإصالح 
ً
ة في الجباية املحلية لجعلها وسيلة

نسبة التمويل الذاتي للبرامج واملخططات التنموية بال

.  للجماعات الترابية
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ن اخ مناسب للعمل واألعمال: الثالثالمدخل . 3 تحسين الحكامة وضمان م 

 تأمين مستلزماِت دولة الحق والقانون في املجال
الاقتصادي، والقضاء الحاسم على مختلف مظاهر 

روع؛ وأشكال الفساد والرشوة والريع والاحتكار غير املش
 إلادارةرقمنةمباشرة إصالٍح إداري يعتمد على تعميم ،

 وربط تحفيز املوارد البشرية بالتكوين والتأهيل
ْي 

َ
؛الالتركيزو الالتمركزواملردودية، والتفعيل الجريء ملبدأ

مند بلورة إصالٍح عميق للتنظيم الترابي للدولة للح
،ازدواجية وغموض املسؤوليتين السياسية وإلادارية

الالمركزيةوإعادة النظر في العالقة القائمة بين 
؛والالتمركز

 ،وتعميمإضفاء قيمة أكبر على مبدأ التدبير الحر
رؤساءالاقتراع العام املباشر في انتخاب جميع 

وتقويةالجماعات املحلية وإلاقليمية والجهوية، 
التكامل بين الجماعات الترابية؛ 

 ارمعيإعادة هيكلة توزيع املوارد العمومية، عبر إدراج
؛((Vocations Territorialesاملؤهالت الترابية للجهات 

 تؤطرإحداث القطيعة مع املقاربة الضبطية التي
ل التقطيعات إلادارية والتقسيمات الترابية، وإحال

؛ املقاربة التنموية بشكل حاسم
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ن اخ مناسب للعمل : الثالثالمدخل . 3 ( تابع)واألعمالتحسين الحكامة وضمان م 

 بلورة ميثاق اجتماعي يصون حقوق وواجبات جميع
إلانتاج، من أجل توفير مناخ سليم لتطوير أطراف

؛سيتهجاذبية الاقتصاد الوطني وتنافوتقويةالاستثمار، 
 ،ومراجعةالحسم في إعمال املساواة بين النساء والرجال

،توريةمدونة ألاسرة في اتجاه مالءمتها مع املقتضيات الدس
ةوتجريم الصور النمطية 

َّ
نساء؛من كرامة ومكانة الالَحاط

ْعف الرفع إلارادي من معدل انخراط املرأة في الشغل ِبالض
على ألاقل، مع إلاقرار العملي للمساواة في ألاجر؛ 

يا إعمال إلزامية املناصفة في الولوج إلى املناصب العل

،العموميالقرار ومراكز

 إدماج مقاربة النوع، إجباريا، في كل السياسات
سياساتالعمومية، وفي املناهج التعليمية، وفي كل 

؛والاجتماعيالاستهداف الاقتصادي 
اَر الذي إعطاُء العمِل املنزلي للنساء ربات البيوت الاعتب

 ذلك على أرض املعامالت 
ُ
املاديةيستحقه، وترجمة

؛الوطنيةواملالية، وكذا في الحسابات 
 الحكامةمراجعِة إلاطاِر القانوني لعدد من مؤسسات

وأدائهاواملراقبة والضبط، وإعادة تقييم عملها 
؛ومنهجياتها

ق تسريِع وتيرة إصالح القضاء، وتكريس ثنائية الح

.يوالواجب في كافة مستويات ومفاصل الفضاء العموم
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والمجتمعيالبعد القيمي والثقافي : المدخل الرابع. 4

 تعميم املعرفة والثقافة بين صفوف املواطنات
قائما على واملواطنين، والاعتناء بتكوين الناشئة تكوينا

؛واملواطنةقيم الوطنية 
 يرتبطإدماج العوامل غير الاقتصادية في كل ما

؛وتقييمابالتنمية، تخطيطا وتنفيذا 
عالمتكريس الانفتاح على الثقافة الكونية، واختراق

استعمالالحداثة واملعرفة، خاصة من خالل تطوير 
ع؛ الواقالعقل والتحليل العلمي في مقاربة 

يد صيانة التنوع الثقافي والحرص على التدبير الج
فيم للمسألة ألامازيغية في إطار وحدة الانتماء، والتقد

؛لألمازيغيةتفعيل الطابع الرسمي 

إنتاجين في توفير الشروط املالئمة للنهوض بأدوار املثقف
حملفي ألافكار والقيم، والتعبير الحر عنها، وتبادلها، و

؛والتجديدإلابداع والابتكار 
 الدولةرصد نسبة مئوية من ميزانية استثمار

ات واملؤسسات واملقاوالت العمومية والخاصة والجماع
؛إلابداعيةالترابية، لألعمال 

بدعين وت
ُ
يسير الرفع من مكانة وأدواِر املثقفين وامل

ية إسهامهم في الديبلوماسيِة ألاكاديمية والثقاف
؛والفنية

قافة القطُع مع التردد في إعطاء املكانة املتميزة للث
وم والفن ودراسة املناهج الفلسفية والتاريخ والعل

.ةالاجتماعية وإلانسانية، داخل منظومتنا التعليمي
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الديمقراطية لحمل النموذج التنموي: الخامسالمدخل -5

ِم الحريات الديمقراطية والعدال ُ
ز

َ
ال

َ
ة ترسيخ ت

فيغاربة الاجتماعية، كعنصرين متكاملين، لبناء ثقة امل
؛بالدهممستقبل 

 وريةالدستالحسُم في تفعيل املبادئ واملقتضيات
ى نهجها الديمقراطية، والقطُع مع التردِد في السيِر عل

مستلزماتها؛وتحمِل 
 الديمقراطيةحرص جميع الفاعلين على تفعيل

؛ تأخرالتشاركية، دون تردد أو نكوص أو تراجع أو 

 اممهتقوية دور الفاعلين السياسيين، وتمتين
توازن وصالحيات املؤسسات املنتخبة، وضمان 

هؤالءحقيقي للسلط، وإلاقرار بقدرة كل 
؛التغييراملتدخلين على قيادة مسلسل 

 ممارسة الحريات الفردية والجماعية 
ُ
فيضمان

ٍك خالٍق لثنائيِة وجدليِة ا
ُّ
َمل

َ
لحقوق إطاِر ت

ها والواجبات، وإقراٍر مبدأ املساواة بجميع أشكال
؛مستوياتهاوفي جميع 

 ُّد هُ وظيفالاعتبار للعمل السياس ي من حيث ر 
ُ
ت

ة والقيادية، وإحداث مصالحٍة حقيقيالتأطيرية
علىبين املواطن والفعل السياس ي، والحرص 

.مصداقية واستقاللية ألاحزاب السياسية
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