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الصادرة عن التنمية البشرية  اتفي مؤشر مراتب متأخرةبعد احتالل المغرب 

لى ع   نين سالتنموي المعتمد منذ  النموذج أضحى جليا عدم قدرة  ، أو وطنيةمنظمات دولية 

ر مزدهب بناء مغرفي   شعباو ربة ملكااالمغ كسب رهانات التنمية المندمجة، وتحقيق طموح

وط هم شرل ويضمن، اإلبداعيةالستثمار مؤهالتهم وطاقاتهم  الكاملة يتيح لمواطنيه الفرص

 صاف،العيش الكريم، في ظل وطن منصف وديمقراطي،  قائم على القسط والمساواة  واإلن

من  ومجده من تاريخه، وعراقته من حضارته، ونصره  وثقته  يستمد قوته من مؤسساته،

تعكف   لجنة مختصةفشكل الملك محمد السادس  الجاللةصاحب ي انتبه له األمر الذ .شبابه

ت عوباصتطوير وتعديل النموذج التنموي وجعله أكثر مالءمة لما يعانيه المغرب من  على

 المنشودة.  تحول بينه وبين تحقيق التنمية ومشاكل

 التغيير  ؟ يجب أن يطالهافماهي إذن المجاالت التي -

 اإلجراءات المقترحة لتحسين و تطوير هذه المجاالت؟وماهي أهم -

  التنمية تحقيقل يمكننا االستفادة منها التي التنموية العالمية الناجحة ذجاالنم هي وما-

    ؟النهوض بالوطنو

بيرا، كهتماما إالقطاعات الحيوية التي ينبغي أن يوليها النموذج التنموي الجديد أهم إن 

 هي كاآلتي :

 ادرس أقل و تعلم أكثر "" تحت شعار التعليم : 

 ذ الإ جاالتوكذا الرقي بالتنمية في جميع الم المعطاء فالتعليم هو أساس صنع الشباب

 الميةب العحيث نجد اليابان قد أعطته األولوية مباشرة بعد الحر ، توجد نهضة بدون تعليم

نتج أن ا نستنه ومن سنغافورة ،لتصبح اآلن من أكثر الدول المتقدمة وكذا فنلندا و  الثانية

  .يعطي األولوية للتعليم النموذج التنموي عليه أن يركز و 

 ةيأقترح جملة من اإلجراءات الضروربالمغرب  التعليمجودة لتطوير و تحسين و

ل ية مثمن تجارب عدة دول نجحت في تطوير أنظمتها التعليم استخلصتهاواألساسية، التي 

 :اليبان و فلندا ...أهمها ما يأتي

م لتعليالمناهج الدراسية من اإلبتدائي إلى الجامعة بين جميع أنواع اتوحيد -

 .الخصوصي والعمومي

أذكر  بها،االنفتاح على تجارب الدول الرائدة في التعليم و االستفادة من تجار -

 ...سبيل المثال اليابان و فلندا و سنغافورة و كوريا الجنوبية و الصين .على 
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و  اإلبداعو  ريفكإكساب المتعلمين مهارات التفي المناهج الدراسية على التركيز -

 . مع تشجيع المتفوقين منهم و احتضان أفكارهم و ابتكاراتهم، االبتكار

م ف عملهاألساتذة وتحسين ظرو األولوية للتعليم العمومي و زيادة أجورإعطاء  -

ين بعد إخضاعهم لتكو ،و تمكينهم من جميع حقوقهم ليؤدوا واجبهم على أكمل وجه

 .صلب و صارم و حديث

لى عحفيز الطالب بت في صنع وتربية شباب الغد وذلك الرفع من دور المدرسة -

 عيون في المدرسة االنخراط بالنوادي و الزيادة من األنشطة الموازية كي ال تنحصر

عية لجمانشطة االتالميذ على الدروس التعليمية بل تكون فضاء لممارسة الرياضة و األ

   .بكل حرية والثقافية 

لورق طي ا تعلم فن على التالميذ من المستوى االبتدائي إلى الثانوي تحفيز -

ون يتعلم ، فاليابانيون و إدراجه ضمن األنشطة المندمجة داخل األقسام "األوروغامي"

ان و اإلتق يربيهم على الصبر و المثابرة وإذ أنه يعلمهم وهذا الفن من رياض األطفال 

  يها.إل ربيالشباب المغ أحوجما هذه قيم و كذلك عدم االستسالم حتى بلوغ الهدف المنشود

م، لتعليو إدماج الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في ا التعليم عن بعد تطوير -

 .نفس  لى العلتيسير التعليم وتربية الشباب على المبادرة و التعلم الذاتي و االعتماد 

غوجي و العتاد البيداتجهيز جميع المدارس العمومية باألجهزة التكنولوجية -

 ة .الالزم لتدريس جل المواد الدراسية و خاصة المواد العلمي

من  لتالميذاو البرمجة في المناهج الدراسية إدراج مواد التكنولوجيا والحوسبة   -

 سنغفورةبقتداء إ الوسائط التكنولوجية ، من أجل استثمار  اإلبتدائي إلى الثانوي التأهيلي

 . و اليابان

لمتبادل و االنضباط و االحترام اعلى حسن الخلق  منذ الصغرالتالميذ  تربية  -

 ية الخلقية"الترب"مادة  إضافةب . المواطنةو الديمقراطيةقيم و كذا تربيتهم على بينهم 

 .التربية اإلسالمية مادة بموازات مع 

تضاعف تبتخصيص منح مالية عينية لهم على الدراسة الفقراء تحفيز التالميذ   -

 بحسب اجتهادهم و تميزهم في دراستهم. 

يع ربوع المملكة سواء في القرى توزيع المدارس العمومية في جم حسن- 

تى ح ضريةالجبلية و النائية أو في المدن الشبه حضرية أو حتى األماكن الح المناطقو

 .  تستجيب لحاجيات الجميع و يسهل الولوج إليها
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ل كا على إجباري التأهيلي الثانوي غاية اإلبتدائي إلى األولي وجعل التعليم   -

 .مخالفين على العقوبات تشديد الاألطفال مع 

ة لعادياالتعليم عن بعد في أوقات المراجعة و االستعدادات للفروض استمرارية -

  لممكنة.انتائج تحقيق أفضل اللو االمتحانات اإلشهادية من أجل مساعدة التالميذ و تتبعهم 

 اتحاول الغش في جميع المستويمحاربة الغش وذلك بتطبيق عقوبات لكل من  -

افئ تك ل والعد م وأولياء أمورهم ، وهذا لكي يتحققئهآبا، وذلك بإبالغ  من اإلبتدائي

 .النفس  على اإلعتماد و تعليمهم الفرص بين جميع التالميذ

طفال تعليم على تطوير قدرات األكما آمل أن يركز النموذج التنموي في مجال ال

ه و تطور مغربالتكنولوجيا الحديثة و الرقمنة ليكونوا سببا لنمو ال الشباب في التعامل معو

تقدمه  عرقلفي هذا المجال ليواكب الدول األخرى و ينفتح عليها و يتجاوز الصعوبات التي ت

. 

 المخصصة ميزانيةمن الرفع ال البد من هذه اإلجراءات كل أجل تحقيق من و

ى اتذة علإضافة إلى تكوين األسبما يتناسب و األهداف المنتظرة منه، التعليم  لقطاع

تعليم ال حتى يصير  الحديثة.ألحدث الطرق و بيداغوجيات التدريس وفقا   أحسن وجه 

 من خالل تفعيل دور البحث العلمييجب  كما .المغربو قائد قاطرة التنمية بهو مفتاح 

لبحث لالباحثين و تحفيزهم على التفرغ  الرفع من الميزانية المخصصة له، و تكوين

ة صناع العلمي  حتي يقوم بدوره في تنشيط و تطوير كل القطاعات الحيوية األخرى من

 و فالحة و صحة و غيرها.

 حتيجاتفقد أظهر الوباء األخير محدودية استجابته ال الصحيللقطاع أما بالنسبة 

  آلتيةا ابيرالتدو  اإلجراءات أقترح ، و المغاربة و عدم قدرته على مواجهة الظروف الطارئة

 :، أهمهاو الحد من ضعفه  تطويره ل

 لمملكةتوزيع المستشفيات العمومية و المستوصفات العمومية في جميع ربوع احسن -

 . شخص سواء في الحواضر أو القرى و البوادي 2000مستشفى لكل  بما يعادل

 دثحبأتزويدها  مع جديدة  الطبيةمنشآت لبناء  مهمة سنوية  تخصيص ميزانية -

 . األجهزة و المعدات الالزمة

عل بعض ججعله مجاني إلى شبه مجاني وكذا ولقطاع العام تأهيل ااألولوية لإعطاء -

 القطاع م فياألدوية مجانية اقتداء بالنموذج اإلسباني الذي قام بهذا اإلجراء فجعله يتقد

 الصحي .
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دودي صحية شاملة لكل المواطنين المغاربة من محتطوير نظام راميد إلى تغطية -

 . الدخل و الفئات الهشة و ذوي االحتياجات الخاصة

د عد القطاع العام ليصل فيتوفير عدد أكبر من األطر كاألطباء و الممرضين -

إذ أنه  ،اآلن  ما هو متوفر بالمقارنة مع 2030سنة ألف بحلول  20ألف و  15األطباء إلى 

ألف  13ن مقابل أكثر م ، ألف 12كان عدد األطباء في القطاع العام  2019 في أكتوبر سنة

 في القطاع الخاص.

همة نسبة م مع الطب الحديث و العصري إذ أن و هيكلته بالموازاةالطب البديل تقنين -

 من السكان تفضل هذا النوع من الطب .

لمي البحث الع توفير المعدات واألجهزة الطبية  الضرورية و العمل على تطوير-

 برالتي تخت الصحيةاألزمات األوبئة و مواجهة يمكن بلدنا من  ، األمر الذيمحليا  نيعهاصلت

 .مدى نجاعة منظوماتها الصحيةعلى  ات الشعوبقدر حليا

 ي هذافالسعي إلى تصنيع جميع أنواع األدوية محليا و تحقيق االكتفاء الذاتي  -

 رب .المغالجانب مع منع االحتكار و المضاربات التي تتسبب في الرفع من أثمنة الدواء ب

ق تشجيع و تحفيز الطالب على التخصص في المجال الطبي و الصيدلي عن طري  -

ال المج العاملة بهذا الموارد البشريةذلك لزيادة  وضع تحفيزات و منح و تسهيالت لهم و

 الحيوي .

لى عنجازها إذا ما تم توفير االعتمادات المالية الضرورية إلهذه اإلجراءات أرى أن 

ا ما و خصوص بتطوير القطاع الصحي والنهوض به إلى األمامكفيلة أرض الواقع ، ستكون 

ة هذا ي تنميفو مضاعفاته بهذا المجال ليساهم هو اآلخر  الرفع من دور البحث العلميإذا تم 

    القطاع .

ارها باعتب االتصالعالم والتكنولوجي من وسائل اإللقطاع الرقمي و فيما يتعلق باأما 

نبغي أن ي يدالجد فإن النموذج التنموي ، في العصر الحديث المستدامة للتنمية مداخل لتحقيق

ارة بين الق أساسيا وسيطا ليكونإقليميا و قاريا   ةالرقمي الريادةفي  المغربطموحات  يحقق

أن  قترحأي ومن أجل تحقيق هذه الرغبة السامية فإناإلفريقية و غيرها من شعوب العالم ، 

 : الجديد على ما يأتي النموذج التنموي  يركز 

 .سحابية لالحوسبة ا والمتطورة هيكلة البنية التحتية عبر استخدام التكنولوجيا  -

 على نطاق وطني واسع . و البيانات الكبرى مراكز البياناتبناء  -



 مسابقة مغرب الغد

 

 
8 

ين وضع خطة تحويل رقمي قطاعي للسماح لجميع المشغلين االقتصاديين النشيط- 

 لبحثافي مختلف القطاعات بالمراهنة على التحول الرقمي ، لتعزيز االبتكار و تشجيع 

 التطوير .و

هم صل بينعبر جميع القنوات الفضائية وتسيير سبل التواتوعية السكان بالمستجدات -

قمنة الر ألن نسبة مهمة من السكان ليس لها أدنى فكرة عن موضوع ،وبين اإلدارة الرقمية

 ومستجداته.

تلبي  تشجيع الشباب على التخصص بمجال الرقمنة عبر وضع مشاريع لهم- 

 هذا المجال .و تطوير احتياجاتهم من أجل تنمية 

 منذ المرحلة االبتدائية . تدريس مادة التكنولوجيا في جميع المدارس-

 محلية و وطنية تخصص لها جوائز مهمة في مجال االختراعتنظيم مسابقات   -

 البتكار الرقمي .او

ظة المحاف وإجراءات طلبات براءة االختراع للرقي ببلدنا تيسير تشجيع االختراع و  -

ً من  في ما يخصليصبح العمل   على االختراعات المحلية الل خالبحث والتطوير ُمربحا

 . ضمان امتياز استراتيجي وتجاري ضد المنافسة

لتي هدافه اأبإمكان المغرب االرتقاء برقمنته ليحقق  بفضل هذه اإلجراءاتأنه  وأعتقد

 .المجال   في هذايطمح إليها 

دى قدرته التنموي تظهر في م النموذجفنجاعة و فعالية  التشغيللقطاع أما بالنسبة 

على توفير فرص أكبر للشغل في صفوق الشباب والخريجين مع الخفض بشكل كبير من 

 :أهم اإلجراءات التي أقترح  و من بين نسب البطالة المسجلة ،

تائهين خاص الصارم لقانون التجنيد اإلجباري الذي مفاده تجنيد جميع األشالتطبيق ال -

ها ترويجوإال تبادل الممنوعات و بيعها في الشوارع و المفسدين الذين ال يجدون أي عمل 

رغما  تجنيدهمبيقوم  ،كل أوالئك الشباب الفاسدين خلقيا و العاطلين عن العمل ، بين الشباب 

يعوا حتى يستط مهنياتكوينا تكوينهم  كذا و  ،التقليل من نسبة اإلجرامعنهم إليقاف الفساد و 

 .فيما بعدشغل للفرص  ايجاد

ال شتغاال البقاء و التحفيز المادي و المعنوي للطاقات واألدمغة المغربية على -

ا مامهأبالمغرب ، و خاصة منها تلك التي تتابع دراستها بالخارج، مع تسهيل كل السبل 

 و ،طالةارها عمليا ، فستسهم المحالة في إحداث مشاريع و مقاوالت تمتص البلترجمة أفك

   تقوي الصناعة المغربية خاصة و االقتصاد الوطني عامة .  توفر فرص الشغل و
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لعمل ل على مواصلة دراستهن و تيسير كل السبل أمامهن  الشاباتوتشجيع النساء -

ة ي تنميفتعزيز دور المرأة ومساهمتها ذلك بهدف وفي مختلف المجاالت وتأسيس المقاوالت 

 ماملأل البالدبفي تحقيق التطور و التنمية و النهوض ن للمرأة دورا هاما إف الوطني اإلقتصاد

 .فهن نصف المجتمعال يجب إضاعتها بل يجب استثمارها قوة  إذ أنهن يشكلن

من حيث تك التشغيلعلى المشاريع المتوسطة و الصغيرة و دعم برامج التركيز  -

 م الفعلي في عملية التنمية .هاأهميتها في قدرة هذا القطاع في اإلس

هنية لتحسين أوضاعهم المبين اإلناث و الذكور في الحصول على فرص  المساواة -

 و االستقرار داخل مكان العمل .لتحقيق المساواة 

 .بشروط ميسرة و بما يتناسب مع المشاريع المراد إقامتها  تقديم القروض -

ص خلق فرلالمبكر تحسين أنظمة التقاعد المعمول بها حاليا بما يشجع على التقاعد  -

 خرين .اآلشخاص لألشغل 

 التي تعاني من الخصاص .تحفيز الطالب على التخصص في المجاالت  -

 د جميعالتركية التي استطاعت تسدي كذلك فإن المغرب عليه االستعانة بالتجربة -

كذا بإمكاننا ماليير دوالر ، و 5إلى البنك الدولي بل و أصبحت مدينة له ب  ديونها الهائلة

ي هرات االعتماد على طريقتهم الناجعة لترويج منتجاتها إذ أن أفضل طريقة لرفع الصاد

اح نفت، و االدولية و ، المحليةدعم المعارض تنظيم و ترويج المنتجات المحلية عن طريق

 .المياإلسي ولعربيكا الالتينية و العالم اعلى كل األسواق العالمية الواعدة في إفريقيا و أمر

و  ربباقتصاد المغالرقي  النموذج التنمويهذه الطرق سوف يستطيع ب أعتقد أنو 

 كل أشكال نم ناإال إذا تخلص أرض الواقع على لهيتحقق  لنولكن هذا   ، األمام تنميته إلى

 . و السياسي و االجتماعي .. الفساد اإلداري

ن بين ممن الممكن أن تجعله  كبيرةقدرات و مؤهالت  إن للمغربأقول  في النهاية 

شوة و والر محاربة الفساد اإلداريالدول المتقدمة لكن عليه تجاوز عقبات كثيرة من بينها 

حقيقية رادة العزيمة واإلالتحلي بالسوى  علينا  وماالتخلص من التبعية ، اقتصاد الريع ، مع 

ختم أشود، والمن لتحقيق هدفنا و أيدهنصره هللا  ، وراء قائد البالد جاللة الملك محمد السادس

  الموضوع بقوله تعالى : } إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم {.
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