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 مذكرة

المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين    

 حول: 

  "النموذج التنموي الجديد" 
 

 لنساهم   جميعا   في   مغرب   غٍد  أفضل 
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 السادس   محمد   املل  جالل  خطاب   من   مقتطف 

 66الـ   والشعب  املل   ثورة   ذكرى   مبناس بة   2019  غشت   20  الثالاثء  يوم 

 

 

 

 

 

 

 

 العزيز، شعيب

دماجية،  تشاركية  مقاربة  دامئا،  واعمتدان  مهنا،  الأساس ية  والغاية  التمنية،   معلية  صلب  يف  املغريب  املواطن  جعل  عىل  حرصنا  لقد  يف   وا 

 .للأمة احلية القوى مجيع  فهيا تنخرط للبالد، الكربى القضااي معاجلة

حداث  من  نتوخاه  ما  وهذا ننا  .املصريي  املوضوع  هذا  عىل  ابالنكباب  قريبا،  س نلكفها،  اليت  ؛التمنوي  ابلمنوذج   اخلاصة   اللجنة   ا   نريد  وا 

 .املس تقبل وحن ثقة، بلك للتوجه واسترشافية، واستباقية تقوميية  ثالثية: مبهمة تقوم أأن مهنا

ليه: نطمح اذلي التمنوي وللمنوذج هبا، س تخرج اليت وللتوصيات اللجنة، لعمل الوطين، الطابع  عىل هنا، نؤكد أأن ونود   منوذج  ا 

 يمتلكون  املغاربة جبعل الكفيةل املقارابت وكذا والتتبع، والتنفيذ للتفعيل املالمئة، تالآليا اقرتاح ينبغي كام .خالص مغريب -مغريب

جناحه يف جامعيا وينخرطون المنوذج، هذا  .ا 

ننا  ادلول امجليع: فيه ينخرط جديد، اجامتعي عقد النبثاق صلبة، قاعدة اجلديدة، صيغته يف التمنوي، المنوذج يشلك أأن نتطلع  وا 

 .املواطنني ومعوم  ،مجعوية   ومنظامت ونقابية، س ياس ية وهيآ ت خاص، قطاع من للأمة، احلية وىوالق ومؤسساهتا،
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 تقدمي: 

  ، 66الـ والشعب  املل ثورة ذكرى  مبناس بة 2019 غشت  20 الثالاثء  ليوم هللا نرصه  السادس محمد املل  جالل خطاب ميثل

صالحية دورة ببعث املتعلقة مسؤولياهتا  لتحمل  الوطن هذا يف  احلية القوى لاكفة عاما نداء   ملغرب  وحدايث،  عرصي طابع ذات تمنوية ا 

 بعني   ابلأخذ  اجلديد   التمنوي   المنوذج  حيملها   أأن   جيب   املضامني   هذه   واملواطنني.  املواطنات   انتظارات   عىل  يبت   متينة  هنضوية  مبقومات   يمتتع 

 ذل  ك  ادلويل. حميطه  عىل  املغرب  انفتاح  يواكب س ياق ويف واجملاالت، الس ياقات عديد يف  بالدان تعرفها اليت التطورات  ك  الاعتبار

  أأن   جيب  املضامني  هذه  أأن  كام  وال نية.  املضطربة  اال صالحات  يتجاوز  ومندمج،  شامل  اسرتاتيجي  ورومنظ  متبرصة  رؤية  وفق  يبىن  أأن  يلزم

 .واملمكنة املتاحة   اال ماكانت مراعية الواقع،   أأرض عىل التزنيل وس بل التغيري  وروافد  الأهداف حتدد

ن  غناء  يف املدين اجملمتع  اخنراط برضورة ،مدنية مكؤسسة العميق وعيه حبمك "والتكوين  للتمنية  ادلميقراطي  املتوسطي  املعهد "  ا    ا 

  املسامهة  عىل وكوادره أأطره تعبئة بفضل  حرص  السامية، امللكية  لدلعوة  اس تجابةو  ،اجلديد التمنوي المنوذج حول  والأفاكر  املقرتحات

  ، " أأفضل   غد    مغرب   يف   مجيعا   لنساه "   :شعار   حتت   مجعوي  ش بايب  مبنظور اجلديد   التمنوي  المنوذج   حول  القامئ  العموم   النقاش   يف   املذكرة  هبذه

 .الأعضاء بني يل تفاع داخيل ونقاش بعد عن  اللقاءات  من  مجموعة وتنظي  املشاركة  عرب وذل

ن   وجاهة  املغرب  يتوسد  أأن  أأجل  من  النضال  مبواصةل  الالزتام  تآأكيده  جيدد  بذل  والتكوين"  للتمنية  ادلميقراطي  املتوسطي   "املعهد  ا 

  أأدمغة  مسارات  يتحسس  وهو  الفخر اكمل  ل  اذلي شعبه، ونبوغ ثرواته وتنوع املمتزي،  اجلغرايف  وموقعه  العريق بتارخيه تليق  وممتزية  رائدة

 .سامقة وبكفاءات اجملاالت عديد يف العال  تقود

ن غناء  خاللها  من  يرجو  أأفضل،  لغد  مبغرب  حيلمون  لش باب  تفكري  وعصارة  رؤية  تعترب  اليت  املعهد  امهةمس  ا    يف   امجلاعي  التفكري  ا 

ن اذلي الوطين، الورش هذا  خمتلف  يف  رافد مغرب حنو وثبات ورصانة بثقة مجيعا وس نؤسس  الكرامة، فس نصون حتقيقه، يف جنحنا وا 

 التالية:  احملاور  من  انطالقا  وذل والأمة. الوطن  ا علهي يقوم اليت  والتوابث الس ياقات

صالح : الأول   احملور   . التعلي  منظومة  ا 

 . الابتاكر  عىل والتشجيع  العلمي   ابلبحث الاهامتم  : الثاين  احملور 

نعاش الاقتصادي  الاقالع : الثالث   احملور   . التشغيل وا 

صالح : الرابع   احملور   . الصحية  املنظومة ا 

 . ةالاجامتعي  اخلدمات  تويد : اخلامس   احملور 

 امجلعوي.  العمل   تويد : السادس   احملور 

 . اال عالم  تويد : السابع   احملور 

 والقضاء.  العمومية  واخلدمات املؤسسات  تويد : الثامن   احملور 

 والراييض.  الثقايف  اجملال يف  تنافس ية أأجواء  خلق : التاسع   احملور 
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صالح   الأول:   ور احمل   التعلي   منظومة   ا 

 العقبات أأقوى ختطي من متكن وصارمة، متعلمة متاكمةل، خشصية للفرد خيلق حيث  ادلول، وتمنية هنضة يف املؤثرة الراكئز أأه أأحد التعلي يعد

 حتسني الرضوري من أأصبح حيث  املتقدمة، اجملمتعات عىل والرتبية التعلي أأثر مجيًعا لنا ثبت ي و  اجملاالت، من العديد يف عامليةال املنافسة ومن

صالح  طريق: عن املنشودة التمنية ويف البرشي العنرص تمنية يف ليساه املغربية التعلي منظومة وا 

 

   : ابلثقافة املدرس ية   والاهامتم    التعلميية املناهح   يف   النظر   اعادة  -1

دراج رضورة •  وبرامج. مواد شلك يف والتعلميية الرتبوية الس ياسات مضن واملواطنة التطوعي العمل ا 

 أأوراق ومجع املياه دورات غسل الطعام، قاعات املمرات، الفصول، أأرضيات الطاوالت، بتنظيف الطفل وتربية تشجيع رضورة •

هانةً  الأمر هذا يعترب ال حيث  املدرسة، ساحة من والقاممة املتساقط الشجر جيايب، بشلك عليه ينعكس بل للطفل، ا   فيه ميـفين ا 

 .مدرس ته عىل حمافظةً  أأكرث يصبح كام املسؤولية، وحتمل امجلاعي العمل روح

دراج  رضورة • نتاج  أأجل من  الابتدايئ  السل  يف  اليدوية  واحلرف  الاجامتعية  والعلوم  الأخالقية  والرتبية  املزنيل  التدبري  ا   متاكمل  تلميذ  ا 

 .اجلوانب  مجيع من

 

 لشامل: الاهامتم ابلتعلي ا  -2

ىل وصواًل  الصحيحة، والتغذية الشخصية، النظافة طرق الطفل تعلي •  فيه يبث  حيث  الزمالء، وحتية الكبار مع التحدث كيفية ا 

 .احلسن والسلوك امحليدة الأخالق

 

 :  الرتكزي عىل الاجهتاد  -3

ن حيث  أأسايس، بشلك الطفل ذاكء عىل الرتكزي عدم جيب  •  الأوىل. املرتبة يف يكون أأن جيب  الاجهتاد بآأمهية والاهامتم الاجهتاد ا 

 واقعهم  مع  مندجمني  يصبحوا  ويك  بذواهتم  لالرتقاء  للنجاح  كسبيل  املوهبة  عىل  والاعامتد  اال ميان  وعدم  واملثابرة  اجلد  عىل  الأطفال  تشجيع •

 وانفعاالهتم. ترصفاهتم يف حتكام وأأكرث

 

 للمعمل:  الاعتبار   رد  -4

داء رئيس ًيا سببًا العالية املعلمني جودة تعترب •  حتفظ وبآأجور اجملمتع يف مرموقة مباكنة املعلمني متتع الرضوري من أأصبح حيث  القوي، للأ

 العالية. والكفاءة القوية املواهب  ذوي اخلرجيني جلذب التعلي قطاع س مييل وبذل كرامهتم،

ىل  ال ضافةاب  الأداء،  حسب   تنافس   بشلك  املعلمني  بني  واملرتبات  الأجور  خضوع  جيب  •  والعايل.  القوي  الأداء  لأحصاب  خاصة  ماكفآ ت  ا 

 

 املنشودة.   والتمنية   الوطين   الاقتصاد   عىل   سينعكس   اذلي  اليشء   ومثقف،   متعمل   والاجهتاد،   وللعمل   لوطنة   حمب   صال   مواطن   صناعة   وابلتايل 
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 الابتاكر   عىل  والتشجيع   العلمي   ابلبحث   الاهامتم   الثاين:   احملور 

ذا ما أأكدان عىل أأن البحث العلمي هقد ال نضيف  الرافعة الأساس ية واملدخل احلقيقي والصحيح لتمنية أأي جممتع، فالبحث  وجديدا ا 

ىل الاستامثر يف البحث العلمي  والعلمي ه مقياس تقدم ادلول، وعليه فا ن التفاوت الواحض بني ادلول املتقدمة وادلول النامية يرجع بشلك أأسايس ا 

ذ ال يس تقي التحدث عن التمنية بعيدا عن التآأسيس دلور البحث العلمي كقاعدة   النتاجئوتطبيق  بتاكر  والتشجيع عىل الا يف اكفة القطاعات التمنوية. ا 

ال اقتصادية  هممة تنطلق مهنا ك مشاريع التمنية ابختالف مس توايهتا وس ياقاهتا واكفة قطاعاهتا املتباينة، خصوصا وحنن نعيش كبايق دول العال أأزمة

 عن طريق:والابتاكر عىل املدى القريب سوى مبهنجية واحضة أأساسها البحث العلمي وتوطني التكنولوجيا  وميكن حلها ابلسهول أأ 

 .والابتاكر العلمي البحث  أأجل من التعلميية املؤسسات مبرافق والاهامتم الالزمة اال ماكانت وتوفري دمع •

 املتقدمة ادلول بعض يف تقدر واليت  ،اال جاميل احمليل الناجت من حمرتمة نس بة تكون أأن جيب  واليت  العلمي البحث  مزيانية من الرفع •

 املائة. يف 52.ب

دارة خلق •  .والابتاكر العلمي البحث  مشاريع متويل عىل مدربة برشية كوادر من مكونة ا 

 التدريس  هيئة  أأعضاء  مشاركة  مع  اص،اخل  القطاع  ورشاكت  املتخصصة  البحث   ومراكز  العايل  التعلي  مؤسسات  بني  تعاون  رشاكة  خلق •

 التطوع. يف والراغبني مهنم املتقاعدين وحت 

 بسخاء. وحتفزيه الأدمغة جهرة ومنع منخفظة تاكليف ذات حملية كوادر عن البحث  •

 والثقافية. والاجامتعية والتكنولوجية الاقتصادية ابلتحوالت البحث  ومراكز التعلي مؤسسات ربط •

بتاكراهتم أأحباهثم ومتويل الباحثني تبقدرا اال ميان رضورة • نفاق س يؤيت أألكه ابلنفع عىل اجملمتع وعىل  لأنه ،وا  يف أ خر املطاف فا ن هذا اال 

 الوطن ال حمال.

 

ننا وحنن نالحظ ادلول املتقدمة واليت قطعت أأشواطا بعيدة يف التطور والنجاح اعمتدت اعامتدا لكيا عىل دور البحوث العلمية   والابتاكر ا 

واليت تاوزت جممتعاهتم لتنعكس عىل أأسلوب حياة اجملمتعات الأخرى، وانعكست هذه املنفعة حت عىل أأرابب العمل  ،تفعيل حركة التطوريف 

واذلي يف حاجة ماسة  ،ادلامع الأسايس لبناء هنضة قومية شامةل عىل مس توى اجملمتع وومهنا عىل الاقتصاد الوطين، ذلل يظل العنرص البرشي ه

ذ أأن حقل  ،ابب املعرفة اذلي ال حتده حدوده والقدرات والتطوير اذلايت للفرد. ومع قليل من المتحيص ميكن التآأكيد أأن البحث العلمي ه لبناء ا 

بذل العملية اال حصائية للرصد ادلقيق ومسآأل تربوية يف الأساس تعمتد عىل التحليل وتميع املعطيات  والتجارب حيتاج لأدوات ومناجه، وه

التطبيقية، مما يفرض أأن يكون البحث العلمي من أأساس يات املناجه ادلراس ية وابتداء من  وتخالص النتاجئ سواء تعلق الأمر ابلعلوم النظرية أأ الس  

سن مبكرة، وأأن يكون حمور دراسات مس تفيضة واهامتم حقيقي برضورة دوره الفاعل يف حتقيق تمنية مس تدامة راعية حلياة اال نسان ورفاهيته 

 منة لظروف أأفضل حلياته وفق أأجود الس ياسات والرؤى. وضا
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نعاش   الاقتصادي  الاقالع  الثالث:   احملور   : التشغيل   وا 

كراهات وصعوابت بنيوية وظرفية  ثنني أأن التشغيل ابملغرب يعاين من عدة ا  . فتقلبات الس ياسة الاقتصادية تؤثر وس ياس يةال خيتلف ا 

خاصة ابلنظر للحاجيات الاجامتعية املزتايدة  ضعيفة،الاقتصادي الوطين تبقى معدالته جد  وفالتقدم والمن التشغيل،بشلك كبري عىل س ياسة 

 الناتة عن توسع قوي للوسط احلرضي وارتفاع همم للساكنة النش يطة.

 نقرتح ماييل: ومنتج للرخاء الاجامتعي اقتصادي عال  ومس تدام وق منحتقي اليت حتول دونلتجاوز املعيقات 

 : تشجيع املنتوج ادلاخيل -1

 .و....( التكنولوجيةو  العرصية،و  التقليدية الصناعة )الفالحية، املغربية احمللية املنتوجات اس هتالك عىل املواطنني حث  •

عطاء • عطاء فرصة للمبتكرين و للصناعة املغربية،  الأولوية ا  ثبات اذلات.و كذل ا   اخملرتعني املغاربة ال 

 .الاهامتم ابلتصنيع والانتاج والتسويق ادلاخيل •

نتاج الطاقة احمللية  •  مصفاة احملمدية(.و فتح معامل تكرير البرتول )مصفاة س يدي قامس، و الطاقة املتجددة، و ا 

 

 : املستمثرين تشجيع الاستامثر وخلق تاكفؤ الفرص بني   -2

 من املشاريع حاميل يمتكن يكدمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة والتشغيل اذلايت والقطاع غري املهيلك،  مسطرة تبس يطو  تسهيل •

 .جديدة معل فرص خلقو  الشغل سوق يف الاندماج

لغاء اال متيازات.انشاء تعاونيات دميوقراطية تس تغل الرثوات الطبيعية )مقالع الرمال، الرثوات البحرية  •  والغابوية ...( وا 

 حامية الانتاج احمليل من زحف املنافسة املدمرة عرب حترير تارة الاس ترياد واتفاقيات التبادل احلر. •

 

 احلاكمة اجليدة:  -3

 والاجامتعية. الاقتصادية للحقوق اجلس مية الانهتآاكت عىل ومعاقبهتم املفسدين وحماس بة الفساد عىل القضاء يف وبرسعة الاخنراط •

يقاف نزيف هدر املال العام واسرتجاع •  .، وحتويل عائداهتا لمتويل التمنية والتشغيلاكفة الأموال والأرايض املهنوبة ا 

 احلد من س ياسة الاس تدانة اخلارجية وذل يف غياب أأية مراقبة دميوقراطية شعبية جلدوى هذه الاس تدانة وجملاالت توظيفها. •

 .من أأجور موظفي ومسؤويل ادلول املرتفعةالتقليص  •

ىل فرص شغل للش باب. • لغاء تقاعد الوزراء والربملانيني وحتويلها ا   ا 

 .رضورية )س يارات ماكتب تنقالت ...(الغري تقليص النفقات  •

 .وقف معليات خوصصة املرافق العمومية وتفويهتام للقطاع اخلاص احمليل والأجنيب  •

 .الرثوة واال رثسن رضيبة متصاعدة عىل  •

 .املهيلكة غري القطاعات تنظي •
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 التخطيط اجليد:  -4

ىل تصل املدى طويةل تمنوية اسرتاتيجية يتضمن واذلي الأمد الطويل التخطيط أأسلوب اعامتد •  .قرن ربع ا 

جامع حمل اخملطط برانمج يكون أأن عىل اخملتلفة الاجامتعية وأأوضاعه بقطاعاته املغريب الاقتصاد معال ديحتد •  ادلميوقراطية القوى ا 

  املتواصل. والمن وحن للتحرك اخملتلفة القطاعات حتفزي شآأنه ومن ،الاكدحة الطبقات طموحات ويعكس

تامتىش مع حاجيات الشعب املغريب احلقيقية ومن أأجل اكتفاء ذايت )التغذية، استامثر الرثوة البحرية والباطنية(  وخطط هنج س ياسة •

 .وخلق دينامية تفتح اجملال لتحقيق فرص الشغل

 يف خمططات التمنية. الأخذ بعني اال عتبار حاجيات اجلهات وطبيعهتا وثقافهتا يف ميدان التشغيل •

 .معقدة وليست  سهةل بنكية نظم بطرق ومتويلها مشاريع خلق عىل الش باب تشجيعو  الوطين  الاستامثر جمال يف  املساطري تبس يط •

 .اال انرةو املاء الرشوب  وتعمي توفري البنية التحتيةالعناية ابلفالح الصغري واملتوسط ابلعال القروي من خالل  •

 الفالحية والصناعية والس ياحية الاقتصادية تمتركز فيھا اخلدمات العمومية الأساس ية والأنشطةعل املراكز القروية أأقطااب للتمنية ج •

 .من الھجرة القروية للحد

 

 تطبيق قانون الشغل:  -5

لزامية •  واحلرفية. املهنية القطاعات مجيع يف العمل عقد برم ا 

 احلرف،  املقايه،  املطامع،  ،الصغرى  املتاجر  فهيم  مبا  ،والتآأمني  الاجامتعي  الضامن  يف  واملس تخدمني  العامل  مجيع  وترصحي  تسجيل  رضورة •

 السائقني....

 حامية اس تقرار العمل واملنع الفعيل لترسحي العامل. •

 

 : تشجيع الس ياحة  -6

نعاش اال شهاريةو  الادعائية امحلالت من التكثيف •   مشجعة. معقول بآأمثنة اخلدمات جودة حتسني مع ابملغرب ةالس ياح ال 

 الس ياحية. وال اثر املغرب عن اخلاطئة الأفاكر تصحيح •

 وقروض. مساعدات مبنح اجلبلية الس ياحة دمع •

  ورغباهتم. وحاجاهتم الس يّاح اتاهات عىل الاطالع •

نتاج •  .ادلول يف الس ياحية واخلدمات ال اثر ،الس ياحة عن واثئقية أأفالم ا 

زعاهجم وعدم الس ياح احرتام عىل رتبيةال •  أأهنا عىل مغشوشةً  بضاعةً  بيعهمو أأ  علهيم، الأسعار رفعب ماس تغالهل حماول عن الابتعادو ،ا 

 .أأصليةً 

 املنوجات. عىل الأمثنة وضع وفرض الأسعار مراقبة •

 الس ياحية،  املناطق  أأفضل  عىل  التعّرف  عىل  الس ياح  ملساعدة  ،الس ياحية  واملاكتب   الس ياحية  ناطقامل   يف  الس ياحيني  املرشدين تعيني •

  الصحيح. ابلشلك هبا والاس متتاع

 .الاس تغالل من الساحئ حتمي اليت  الصارمة القوانني وضع •

 .الاعتداء أأنواع أأي وأأ  الرسقة وأأ  الهجوم من اخلوف عدم مع التنقل حلرية للس ياح الالزمة امحلاية تآأمني •

عامر ال عادة مزيانيات صيصخت  •  مالية مبالغ ادلول عىل تدر وليك الس ياح لب جل معقول وتذاكر أأمثنة وضع مع ،الس ياحية املآ ثر وترمي ا 

 .هممة
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صالح املنظومة الصحية: احملور الرابع:    ا 

حدى اال شاكليات شلك ي  ذ تعترب ا، ابملغرب الكربىقطاع الصحة ا  احملرك الرئيس لبايق و والتقدم  ةهنض لالضامن لملدخل الأساس ا 

التقشف  وما يرتهبا مضن الأولوايت الصعبة املعقدة نظرا الرتباطها الوثيق ابحلاجيات اجملمتعية اليومية الغري قابةل للتآأجيل أأ  ،الس ياسات العمومية

وابلتايل المنوذج  .اال نسانيةو تنص عليه املواثيق ادلولية و التساهل يف تدبري خدمة أأساس ية تعد حقا من احلقوق الأساس ية اليت يضمهنا ادلس تور و 

صالح املنظومة الصحية عن طريق:  التمنوي اجلديد مرتبط بشلك جدري مع ا 

 .اال جاميل احمليل الناجت من حمرتمة نس بة تكون أأن جيب  واليت  الصحي القطاع مزيانية من الرفع •

، الهجرةو  وعدم اللجوء للقطاع اخلاص أأ   ،واملمرضني لتحفزيه عىل القيام بآأدواره  رفع رواتب الأطباءالزايدة من عدد الأطر الصحية و  •

آليات للمراقبة واملتابعةمع   .وضع أ

 واملس تعجالت. الوالدة وخصوصا والبوادي، ابلقرى الصحية البنية تعزيز •

 .الآالت...( ،الطبية واملس تلزمات املعدات ،الأدوية ناعة)ص  الوطنية والطبية يةالصحي  الصناعات يف الاس امثر تشجيع •

 نظام الرمقنة وأأدوات التكنولوجية املعلوماتية يف ك الهيآك واملستشفيات،لأن املعلومات اجليدة واحلقيقية تؤسس للقرارات ريوفت •

تسمح ابدراك واستشعار مشآك الصحة العمومية ورهاانهتا يف اجملمتع والتدخل مبارشة ال عطاء احللول ووضع الس ياسات و الصائبة 

 .الراشدة

عادة النظر يف عدد املنخرطني  •  اذلي ال يعكس الصورة احلقيقية. "يف نظام املساعدة الطبية "راميدا 

جباري حيق مبوجبه للك خشص تلقي العالج املناسب جمااًن، وذل مقابل مبلغ شهري بس يط يُدفع لرشاكت التآأمني ضع و  • نظام حصي ا 

عفاء الطبقة الهشة. اخلاصة( و)العامة أأ   مع ا 

 .الأسعار مراقبة رضورة مع ،طبيبا( يكون أأن رضوراي )ليس للجميع الصحي القطاع يف اخلاص الاستامثر تشجيع  •

 

 : ة الاجامتعي   اخلدمات تويد  :  اخلامس احملور  

 .احداث صندوق املساعدة ملن فقد معهل •

ىل املس توى املعييش   •  .الالئق، مبا ميكهنم من العيش بكرامة واس تقالليةدمع ومتكني الأرس احملتاجة من ذوي ادلخل احملدود للوصول هبم ا 

 .من خالل خدمات اال يواء املترشدين والعجزةحتواء ورعاية وحامية ا •

 .حداث صندوق لتشجيع الش باب عىل الزواج )الزواج امجلاعي(ا •

 (.املادية املساعداتاحداث الصناديق و املس تجد ) 19-ر فريوس كوروان كوفيدحتصني املكتس بات الاجامتعية نتيجة ظهو  •

 ربط احملاس بة ابملسؤولية للمس تفيذين من دمع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية. •

 .العمل عىل رفع مس توى الوعي والتثقيف الاجامتعي والأعامل التطوعية دلى اكفة أأفراد اجملمتع •

 .للمواطنات واملواطنني الرشائية القدرة حاميةمن أأجل  لقانون يف جمال حامية املس تھلعامل اا ٕ •
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 احملور السادس: تويد العمل امجلعوي. 

من قوة قادرة    ميثلمناء الوطن، مبا  ودعامة أأساس ية يف ازدهار و   ،يعد العمل امجلعوي ابملغرب رافدا من روافد التمنية، خصوصا مهنا احمللية

والعمل امليداين واليوم مع الساكن والقرب من املواطنني والعمل ادلامئ جبانهبم مبختلف القرى  والفعال بآأبسط الوسائل،  عىل التحرك الرسيع

ضافية متكن ادلول من مضاعفة اجملهود العموم للتصدي لأية  ء،والأحيا ىل جانب توفر احلركة امجلعوية عىل امتداد جغرايف وبرشي همم ميثل قوة ا  ا 

ال أأن  .  فام اكنت ظاهرة كي الاختالالت اليت تعرقل العمل امجلعوي من   عن طريق مجموعة منالفاعةل   مسامههتا  لل منتقالاكراهات القانونية والواقعية  ا 

 ملسؤولنيوا  تعاونية مؤسسة بني الفاعلني امجلعويني  عالقة  وغياب  وطين،  تدريب   نظام  وغياب  املقيد،  الرضييب   والنظام  القدمي،  القانوين  اال طار  قبيل

  املنتخبني.

ن مسامهة اال ماكنيات اليت ميكن أأن ترفع من  يزخر هذا القطاع ابلعديد من بيمن ٪ 1 تتجاوز ال اال جاميل احمليل الناجت يف املدين اجملمتع ا 

ىل حدود  ذا ما وضعت خطة داجمة  ٪3نس بة مسامهته ا   طريق:، وذل عن مندجمة ال صالح هذا القطاعو يف أأقل من س نتني ا 

صالح القانون املنظم للجمعيات ابلعمل عىل مالمئته راجعة و التعجيل مب •  وبة للمجمتع املدين يفاملقتضيات ادلس تورية والأدوار املطل مع ا 

التكوين وأأيضا التشغيل يف شقه و مفن خالل مراجعة الترشيعات ميكن للجمعيات أأن تلعب دورا أأكرب فامي خيص التعلي ، التمنية

ننا نتحدث هنا عن قوانني معرت زهاء نصف قرن دون أأن تطالها يد التحديث   التجديد كقانون الأعامل اخلريية اذلي يعود و امجلعوي. ا 

ىل  ال تفرق بني الاختالفات املوجودة بني أأعاملها، حبيث ال تفرق بني و املنظامت جنسا واحدا كقوانني تعترب و، أأ 1971اترخيه ا 

امجلعية، مما جيعل النظام الرضييب متحزيا ضدها. كام أأن منح مزااي رضيبية مجلعيات معرتف لها ابلفائدة العامة ال ينصف بقية و املؤسسة  

كام أأنه من  غالب الأحيان ملنطق الزبونية واحملسوبية، ختضع يفو أأن عددها حمدود و ا امجلعيات العامةل من داخل اجملمتع املدين، خصوص

يف عديد املناس بات، ملكونني اذلين يقومون بتدريب املس تفيدين جماان  من تعويضات ا  ٪30أأن ختضع مجعيات لرضيبة  مثال  غري املعقول  

 .٪17.5للرحب تدفع فقط  خاصة تعلميية يف حني أأن مؤسسة

 .املدين اجملمتع يف التشغيل لتعزيزوالتطوع التعاقدي التطوع  قانون مرشوع اعامتد وترية ترسيع منرضورة ال  •

القطاع امجلعوي سيساعد امجلعيات عىل الاعامتد عىل مصادر متنوعة من المتويل خاصة عن طريق املنظامت  يف المتويل نظام مراجعة •

للرشاكت، مما قد خيلق رشاكة حقيقية  للخصم القابةل النفقات يف املدرجة التربعات من الاس تفادةالأممية وادلولية وكذل عن طريق 

  القطاع اخلاص يف سبيل تمنية حملية قوية.و بني اجملمتع املدين 

 اجملال هذا يف املبادراتللجمعيات، وتبقى  تدريب عام ال يتوفر عىل نظام فاملغرب ،امجلعياتقدرات توفري املزيد من المتكني وتقوية  •

 .القطاع احتياجات لتلبية اكفية وغري حمدودة

، وبناء املغرب احلديث مضن تصور مشويل يس تفيد من ك لعملابلورة خطط يف اجملمتع املدين مع رضورة تفعيل املقاربة التشاركية  •

فيه الس ياسات العمومية الاجامتعية وتتوطد فيه  اال ماكنيات املتاحة ملواصةل احلمل من أأجل مغرب دميقراطي متقدم ومنفتح، تتعزز

 . اخلدمة للك الفئات دون اس تثناء ومبختلف تراب الوطن

ىل جانب مسؤولني ومنتخبني وخرباء من  • أأخريا، نقرتح تنظي مناظرة وطنية حول اجملمتع املدين تضم الفاعلني امجلعويني واملدنيني ا 

 تالالت وتقدمي رؤى مندجمة حولها.ختصصات خمتلفة من أأجل الوقوف عىل هذه الاخ 



 
 

 
 

 
 

 
 مذكرة املعهد  املتوسطي ادلميقراطي للتمنية والتكوين حول المنوذج التمنوي اجلديد 

 institut.mddf@gmail.com: الربيد       0660.03.85.76: الهاتف      طنجة – 10رمق  32زنقة  2يح اجلرياري : العنوان 

10 | 9 صفحة     
 

 : اال عالم   تويد:  السابع احملور  

 .سوء الربامج واملناجه التعلمييةاعادة النظر يف الربامج التلفزية الرذيئة اليت تكرس اجلهل الناجت عن ضعف و  •

 ابلواجبات واحلقوق.الرتكزي عىل الربامج الهادفة اليت تساه يف التنش ئة السلمية للطفل وتوعية الأم  •

ىل والسعي مهومه ملعرفة املواطن من اال عالم قريب ت •  .املشآك  جلل حلول اجياد ا 

 .ربط مفهوم المنوذج اال عالم الرمقي ابلمنوذج اجملمتعي لتفادي أأخطاء اال عالم التقليدي •

 .توحيد املعايري والرشوط الواجب توفرها يف الصحفي املهين واملقاول الصحفية •

 .مآأسسة املقاوالت اال عالمية وحاميهتا قانونيا واقتصاداي •

 .ختصيص دمع للمقاوالت اال عالمية بناء عىل رشوط الشفافية واملوضوعية وتاكفؤ الفرص •

حداث جلنة داخل اجمللس الوطين للصحافة دل •  .مواقعلل راسة جودة املنتوج ومتابعة جدية ا 

 

 : ومية والقضاء تويد املؤسسات واخلدمات العم :  الثامناحملور  

 .وربط املسؤولية ابحملاس بة يف ك منصب والي خشصا، الفساد اذلي يطالهمن الربع و مؤسسات ادلول تطهري  •

 تقليص النفقات الغري رضورية )س يارات ماكتب تنقالت ...( •

 .شد العقابأأ الراشني و ومعاقبة املرتشني  ،الابالغ عن حاالت الرشوةوقبة تكوين جلان حملية ذات ثقة ملرا •

 البعيدة الأحياء بعض عن العزل لفك طرق ش باكت وخلق احلار الواد وأأودية الطرق فهيا مبا التحتية للبنية وأأكرب أأكرث اهامتما عطاءا   •

 . البوادي وكذل

 وتطبيق القانون عىل امجليع. س تقاللية القضاءا •

عادة •  .القضاء منظومة يف والبنود القوانني بعض واصالح النظر ا 

 

 : خلق أأجواء تنافس ية يف اجملال الثقايف والراييض :  التاسع احملور  

املواهب و اليت ينشط فهيا مجموعة من الطاقات و الفعال، و الأندية الفاعةل و تزخر هجة طنجة تطوان احلس مية مبجموعة كبرية من امجلعيات 

نه من الواجب التنقيب عن هاته املواهب،  و بصنف الأسوايء    ...الثقافية والرايضية  االتيف ش ت اجمل عاقة، فا  عطاهئا فرصة و الأشخاص يف وضعية ا  ا 

براز   الظهور، وذل عن طريق:                       و لال 

 الأندية.و التواصل مع امجلعيات  •

 .الثقايف والراييض وضع برامج تنافس ية يف اجملالني  •

 نزهية تواكب الأجواء التنافس ية. خلق جلنة •

 تشجيع املواهب اليت حتتل املراكز الثالثة الأوىل جبوائز رمزية. •

 ادلولية.و مواكبة املواهب الفائزة يف املنافسات الوطنية  •
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 بطاقة تعريفية حول املعهد املتوسطي ادلميقراطي للتمنية والتكوين 

مدنية مس تقةل عن السلطات احلكومية والهيئات الس ياس ية والنقابية وك التيارات والتوهجات    والتكوين هيئةاملعهد املتوسطي ادلميقراطي للتمنية  

والتواصل مع اجملمتع  اال يديولوجية، يسعى للهنوض ابلفرد واجملمتع من خالل املسامهة يف تمنية مندجمة ومس تدامة حمورها التكوين والتآأطري والتمنية البرشية، 

 .العمل امجلعوي الفاعل وفق مقاربة جادة ومسؤولوتعزيز دور 

 2016ش تنرب  18  :اترخي التآأسيس

 : أأه الأهداف

 .املسامهة يف بناء الشخصية املتوازنة للش باب وتشجيعهم عىل حتمل املسؤولية واملشاركة الاجامتعية •

 مآأسسة مشاركة الش باب يف التمنية احمللية.  •

 .اليت تُساعد الش باب وامجلعيات عىل ُمواكبة أ خر التطورات يف جماالت التمنيةوالتقنية توفري اخلربات العلمية  •

 . العموميةتقيي الس ياسات و تتبع و تآأطري الش باب للمسامهة بشلك فعال يف مواكبة  •

 ترس يخ روح املواطنة يف صفوف الش باب املغريب. و الرتبية عىل حقوق الانسان  •

 ة ادلميقراطية ودمع وترس يخ مفهوم املبادئ ادلميقراطية السلمية.نرش ثقاف •

عداد الش باب املسامهة يف تكوين و  •  .تآأهيلهم لالندماج يف سوق الشغلو ا 

 .حتفزي ومساعدة الش باب عىل التشغيل اذلايت وخلق تعاونيات ومقاوالت صغرى •

 التحسيس والتوعية يف اجملال الصحي والرتبية الأرسية. •

 ة والأرسة وتآأهيل الفتاة.أأ ؤون املر الاهامتم بش •

 .اليافعنيو التوجهيية للأطفال و الاهامتم ابلأنشطة الرتبوية  •

 

 : املنجزة بعض الأنشطة واملشاريع  

 ملتقى الش باب اجلهوي للمواطنة والتطوع يف دورتني ملدة أأربعة أأايم. •

 برانمج تآأهيل امجلعيات ملدة أأربع أأسابيع يف ثالث دورات. •

 يف الكهرابء املزنلية ملدة ثالث أأشهر يف دورتني. تآأهيل الش باب ذوي التحصيل املتوسطبرانمج  •

 . UNAOCبرانمج "تطبيق من أأجل السالم" من متويل منظمة الأمم املتحدة لتحالف احلضارات  •

 .COSPEمرشوع "السيمن من أأجل مساواة املرأأة" من متويل الاحتاد الأوريب عرب منظمة  •

 .UNOPSعيات مواطنة" من متويل الاحتاد الأوريب عرب مكتب الأمم املتحدة خلدمات ملشاريع مرشوع "من أأجل مج  •

 

 : للتواصل 
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