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 الاعتبارات: -

 ؛تابعة مسار البناء التشاريك للمنوذج املغريب للعداةل الاجامتعيةب لس املستشارين تنفيذا للتوجيه املليك السايم جمل

 ،2016فرباير  20عداةل الاجامتعية بتارخي لل الربملاينى نتدلم ادلورة التأ سيس ية ل للتوصية الصادرة عن وتفعيال 

ىل تنظمي امل   عداةل الاجامتعيةلامنتظم لس امي وأ ن و عىل حنو دوري  عداةل الاجامتعيةى الربملاين للنتدادلاعية اإ

 ؛والتقيمي املس متر الإجيايب لرتامكيُعمتد يف حتقيقه عىل ا طموحا جممتعياتعد 

 والتشاريك لنقاش اجملمتعي التعدديل و  املؤسسايت لحوار العمويمل جملس املستشارين واس مترارا لحتضان

عامل ادلس تور وضامن المتتع بحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية  خبصوص القضااي ذات الصةل بإ

سرتاتيجية وفق ىل  2016العمل املرحلية للمجلس للفرتة املمتدة من  اإ  ؛2018اإ

للمسار التشاوري والتشاريك اذلي بدأ ه اجمللس خبصوص البناء التشاريك للمنوذج املغريب العداةل وتمكةل 

 ؛2017و 2016سنيت الاجامتعية خالل ادلورتني السابقتني للمنتدى الربملاين ادلويل للعداةل الاجامتعية خالل 

عامل المنوذج املغريب للعداةل الاجامتعية الوثيقة املرجعية بشأ ن موبناء عىل خمرجات ادلورات السابقة وبخلصوص، 

عالن الربط للعداةل الاجامتعية"، الصادرة عن ادلورة ال وىل للمنتدى  ، واملبادئ التوجهيية من أ جل 2016و"اإ

عادة بناء املنظومة الوطنية للحوار الاجامتعي الصادرة عن ادلورة الثانية   ؛2017اإ

بوضوع العداةل الاجامتعية، وكذا منظومتنا املعيارية الوطنية، ويف  وتأ سيسا عىل املرجعية ادلولية ذات الصةل

جيابية، وكذا أ هداف ذات قمية دس تورية تندرج مجيعها يف  مقدمهتا ادلس تور اذلي يتضمن مبادئ والزتامات اإ

 غاية حتقيق العداةل الاجامتعية؛

ا تضمنه من توزيع متوازن ومتاكئف للتقس مي العداةل اجملالية أ ساس لتحقيق العداةل الاجامتعية، مل أ نواعتبارا ب

 ؛الرتايب، والاستامثر والاس تفادة املتوازنة مما خيزتن من ثروات طبيعية وطاقات برشية

جامعا عىل حمدودية المنوذج التمنوي احلايل وبلوغه مداه من زاوية أ اثره عىل العداةل الاجامتعية اإ وحيث  ن هناك اإ

 بلنوع؛واجملالية وتكل املتعلقة 

عادة النظر، واذلي جيب أ ن يتأ سس عىل العداةل الاجامتعية وعىل اإ وحيث  ن المنوذج التمنوي املغريب قيد اإ

ىل احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية، ويرتابط فيه هدف احلد  العمل عىل ضامن فعلية الولوج اإ

ام أ نه منوذج ينبغي أ ن جيد أ بعاده الرتابية يف رؤية خاصة بلك من الفوارق الطبقية واحلد من التفاواتت الرتابية، ك

 وطين" .   منوذج أ ي مع الرؤية الشامةل اليت يقوم علهيا جمال ترايب "تنسجم
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وأ خذا بعني الاعتبار أ ن التفكري امجلاعي والتشاريك يف معامل المنوذج التمنوي املغريب قد شلك مترينا مس مترا يف 

زوااي خمتلفة، وهو اليوم أ كرث من أ ي وقت مىض قضية هتم لك املغاربة واكفة القوى حمطات أ ساس ية، ومن 

 احلية لل مة؛

يعرفها املغرب واليت ترفع شعار العداةل الاجامتعية  اليتاملزتايدة  املطلبية واحلراكت اجملمتعية دليناميةنظرا لو 

 ؛بعداةل جمالية أ وسع وأ مع وتطالب املس تدامة التمنية حتقيقو 

مهية املركزية للعداةل الاجامتعية يف ترس يخ ادلميوقراطية ودوةل القانون وحتقيق ال من والاس تقرار  درااك لل  واإ

 والاطمئنان؛ 

وأ خذا بعني الاعتبار تركيبته وطبيعته  يف حدود اختصاصاته، ورغبة من اجمللس يف تقدمي مسامهة نوعية

التاكمل الاسرتاتيجي من أ جل حتقيق  واقرتاح توصيات ملغريبالتمنوي ا تقومي المنوذجمكؤسسة ترشيعية، يف أ فق 

 ة؛  للس ياسات العمومي

 و 19بتارخي للعداةل الاجامتعية املنعقد  ادلويل املنتدى الربملاينالنسخة الثالثة من اإن املشاراكت واملشاركني يف ف

املنظم من  ،"المنوذج التمنوي اجلديدرهاانت العداةل الاجامتعية واجملالية ومقومات حتت شعار " 2018فرباير  20

 طرف جملس املستشارين. 
 

 اإذ يسرتشدون:

بخلطب والرسائل امللكية، بوصفها واثئق مرجعية للس ياسات العمومية، احملددة للمعامل واخلصائص ال ساس ية  -1

ىل املشاركنيرساةل يف نص الجاء  ماللمنوذج التمنوي املغريب، خاصة  يف أ شغال املنتدى الربملاين  امللكية املوهجة اإ

بناس بة ترؤس جاللته  2017أ كتوبر  13، واخلطاب املليك السايم يف 2017نونرب  16يف الثاين للجهات، 

وكذا اخلطاب املليك السايم بناس بة عيد العرش اجمليد  احلالية،لفتتاح ادلورة ال وىل من الس نة الترشيعية 

نا الاختاللت  اليت تواجه تطور منوذج ولصعوبت ب فهيام أ يضا جاللته والذلين ذكر  2017يوليوز  29بتارخي 

وكذا الرساةل امللكية املوهجة للمشاركني يف ادلورة الثالثة للمنتدى الربملاين ادلويل للعداةل الاجامتعية  التمنوي؛

تقود معل  ، واليت تعترب بوصةل جيب أ ن2018فرباير  20و  19املنظم من طرف جملس املستشارين يويم 

مجيع الفاعلني واملؤسسات من أ جل "بلورة رؤية مندجمة للمنوذج الس يايس والاقتصادي والاجامتعي ببالدان 

 ؛ركزية والرتابية يف لك أ بعادها"وملنظومة احلاكمة امل

جعية الوثيقة املر نتجها جملس املستشارين ذات الصةل بوضوع العداةل الاجامتعية، وبخلصوص أ  بلواثئق اليت  -2

عالن الربط للعداةل الاجامتعية"، واملبادئ التوجهيية من  بشأ ن معامل المنوذج املغريب للعداةل الاجامتعية و"اإ

لهيا سابقا؛ عادة بناء املنظومة الوطنية للحوار الاجامتعي املشار اإ  أ جل اإ
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 اإذ يس تحرضون:و 

الاسرتاتيجيات الوطنية  و خمتلف اجملهودات واملبادرات والربامج الوطنية والس ياسات احلكومية -1

آليات الرامية للحد من الفوارق الاجامتعية واجملالية، واليت مل تس تطع بعد احلد من الفوارق والاختاللت،  وال

بل تعمقت وبدأ ت تأ خذ أ شاكل جديدة أ فرزت دينامية اجامتعية سامهتا ظهور جيل جديد من الاحتجاجات 

شاكلية جناعة هذه اجملهوداتمما يطرح  ومن خملفاهتا زعزعة الثقة يف املؤسسات،  ؛  معه اإ

وخاصة مهنا ما يتعلق برهاانت املس تقبل  2025س نة من التمنية البرشية وأ فاق س نة  50توصيات تقرير  -2

طار السيناريو املأ مول يف أ فق "السري حنو ( 1)امخلس  "؛2025يف اإ

: س امي مهناالاقتصادي والاجامتعي والبييئ لالتوصيات الواردة يف ال راء والتقارير املرجعية للمجلس  -3

(، وبشأ ن املبادرة الوطنية للتمنية 2015) املتقدمة اجلهوية فقأ   يف العمويم لالستامثر اجملايل التوزيع بشأ ن الرأ ي

ىل اخلدمات الصحية )2013) البرشية  (، وبشأ ن امليثاق الوطين 2013(، وبشأ ن الولوج املنصف واملعمم اإ

(، 2011(، وتشغيل الش باب )2011(، وامليثاق الاجامتعي اجلديد )2012ية املس تدامة )للبيئة والتمن 

(، 2013(، وتدبري وتمنية الكفاءات البرشية)2012(، والنظام الرضييب املغريب )2012والاقتصاد ال خرض )

ضامين (، والاقتصاد الاجامتعي والت2014(، وجتانس الس ياسات القطاعية)2013) والتكوين مدى احلياة

ات املناخية يف الس ياسات العمومية(، و 2015) دماج مقتضيات التغرير متطلبات اجلهوية املتقدمة (، و 2015) اإ

دماج الس ياسات القطاعية والرثوة الإجاملية  (،2016(، واملسؤولية اجملمتعية للمنظامت )2016) وحتدايت اإ

تقرير ادلراسة حول الرأ سامل غري املادي عامل خللق الرثوة الوطنية وتوزيعها  - 2013و  1999للمغرب مابني 

يف خدمة تمنية (، وتغيري المنوذج املعمتد من أ جل بناء صناعة دينامية 2017املنصف، وتمنية العامل القروي )

 (؛ 2017)مطردة ومدجمة ومس تدامة 

يات الواردة يف التقارير ذات الطبيعة الإسرتاتيجية اليت مهت التفكري يف المنوذج التمنوي املغريب من التوص  -4

منظور مندمج وعابر للقطاعات كتقرير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ، وحول المنوذج التمنوي اجلديد 

قالمي اجلنوبية ) جمللس ال عىل للرتبية والتكوين (، وتقرير ا2010(، وتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية )2013لل 

من أ جل مدرسة الإنصاف واجلودة والارتقاء  2030-2015حول الرؤية الإسرتاتيجية لالإصالح  والبحث العلمي

(؛ واليت تشلك لكها مداخل 2016) 2013و 1999( والتقرير حول الرثوة الإجاملية للمغرب ما بني 2016)

نتاج الرثوة وجتاوز حمدودية  واختاللت المنوذج التمنوي أ ساس ية لبناء منوذج جديد  للتمنية متكن البالد من اإ

 القامئ؛

                                                           
عادة بناء  املعرفة؛توفري رشوط اندماج قوي للمغرب يف اقتصاد وجممتع  احلاكمة؛املامرسة الس ياس ية العادية وتقوية الامتسك الوطين وحتسني نظام  توطيد: يفتمتثل هذه الرهاانت  - (1) اإ

عادة تنظمي التضامنات والتغلب عىل الفقر؛ اس تغالل فرص الانفتاح وجتنب خماطره،  ادلميوغرافية؛اقتصاد تنافيس يس تفيد من انفتاح النافذة  رحب رهان ماكحفة مجيع أ شاكل الإقصاء واإ

 وامليض يف مقاربت جديدة هبدف للمتوقع اجلهوي.
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، اكدلراسة الصادرة عن املندوبية السامية والتشخيصيةالواردة يف عدد من ادلراسات الاسترشافية  التوهجات -5

التشخيص  -املغريب التمنوي المنوذج تطور تشخيص نتاجئ وكذا(. 2011) 2030للتخطيط بشأ ن أ فق املغرب 

جنازه عىل سهر اذلي -املتعدد ال بعاد  طرف من بتنس يق الاقتصادية والتمنية التعاون ملنظمة التابع التمنية مركز اإ

 القطاعني من والاجامتعي الاقتصادي احلقل يف الفاعلني من العديد وبشاركة، احلكومة رئيس الس يد مصاحل

 ؛واخلاص العام

دوريت  خالل داملتعلقة بتزنيل مرشوع اجلهوية املتقدمة الصادرة عن امللتقى الربملاين للجهات املنعقالتوصيات  -6

 .2017ونونرب  2016يونيو 
 

 اإذ يس تخلصون:و 

خضاعها ملنطق املشاركة وللنقاشات العمومية واملؤسساتية  -1 عداد المنوذج التمنوي اجلديد تتطلب اإ أ ن معلية اإ

وحول حقوقه  حاجياته وتطلعاته،يمتحور بشلك جيد حول املواطن، حول ل جيعهل أ كرث دميقراطية و  بشلك

احلق يف التمنية حق من  وبعتباراملشارك الرئييس واملس تفيد ال سايس يف العملية التمنوية  ، بعتبارهوحرايته

 ؛حقوق الإنسان غري قابل للترصف

ده اخلاصة بلك جمال ترايب يف انسجام مع الرؤية الشامةل اليت يقوم علهيا جيد المنوذج التمنوي الوطين أ بعاأ ن  -2

المنوذج الوطين، كام يتطلب أ يضا استامثرا أ قىص للك الإماكنيات اليت تتيحها املنظومة القانونية اجلديدة للجامعات 

آليات التشاركية عىل املس توى الرتايب آليات المتثيل والوساطة وال  ؛الرتابية، وتنش يط أ

ىل احلقوق اجلديدلمنوذج التمنوي أ ن يتأ سس ا -3 ، عىل العداةل الاجامتعية، وعىل ضامن الولوج الفعيل اإ

يالء ال ولوية القصوى للفئات  الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية، وعىل املساواة بني اجلنسني، وعىل اإ

دماج الاقتصادي والاجامتعي للش باب عرب التكوين و  جياد حلول معلية ملشالكهم احلقيقية، الهشة ولالإ التشغيل واإ

ل عرب  ويه أ سس .وال حياء الهامش ية والفقرية واجلبلية وخاصة يف املناطق القروية لن جتد جتس يدها الواقعي اإ

 ؛التفاواتت اجملاليةالطبقية ومعاجلة من الفوارق  مرتابطني: احلدو  هدفني متالزمني

اس تحضار املبدأ  ادلس توري و  سك املهنجي للمقرتحات والتوصيات املنتظرةعقول من الامتاملد أ ن يراعى احل -4

عامل مقاربة حقوق الإنسان، واس تلهام املرجعية ال ممية املتعلقة بملنظومة ادلاجمة  للمساواة بني اجلنسني، واإ

 ؛للعداةل الاجامتعية

نتجته مؤسساتنا ادلس تورية والوطنية ال أ ساسالبناء عىل  أ ن يمت -5 والقطاعات رتامك سواء من خالل استامثر ما أ 

من خالل ترصيد التوصيات والاقرتاحات  أ واسرتاتيجيات وخطط وبرامج واقرتاحات وتوصيات احلكومية من 

 ؛املتضمنة يف الواثئق املنبثقة عن امللتقيات واملنتدايت اليت س بق جمللس املستشارين تنظميها
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أ ن تضع الرهاانت ال ساس ية لبناء منوذج تمنوي جديد، يف صلب اهامتهما الإنسان بصفة عامة والنساء،  -6

عاقة بصفة خاصة من هجة و رفع حتدي تيسري الولوج  واملس نني وال طفال والش باب، وال شخاص يف وضعية اإ

 ؛لعداةل من هجة أ خرىغل والسكن وامجليع احلقوق ويف مقدمهتا تكل املرتبطة بلتعلمي والصحة والش

أ ن بناء منوذج تمنوي جديد قادر عىل ضامن العداةل الاجامتعية ليست معلية تقنية حمضة فهيي مرتبطة بالءمة  -7

مجموعة من الترشيعات الوطنية ذات الصةل بلترشيعات ادلولية سواء املتعلقة بلولوج جملموعة من احلقوق ويف 

 ،يتطلب ، ال مر اذلية من التجارب واملامرسات الفضىل، والاس تفادمتيزيمقدمهتا العداةل واملساواة وعدم ال 

 .للتتبع والتقيميجناحه حتصينه بنظامني للمسائةل و لضامن رشوط 
 

 اإذ يؤكدون عىل: و

رادهتم -1 موضوعي، يف النقاش الوطين بشأ ن مراجعة المنوذج التمنوي يف املشاركة البناءة، بشلك حر و  اإ

 بدلس تور، واحرتام ثوابت ال مة اليت ينص علهيا؛ املغريب، ملزتمني يف ذكل 

لرهان املهنجي املمتثل يف مسامهة املنتدى بقرتحات لبلورة "رؤية مندجمة للمنوذج الس يايس اس تحضارمه ل -2

نظومة احلاكمة املركزية والرتابية، يف لك أ بعادها، با يف ذكل املنظومة والاقتصادي والاجامتعي ببالدان، ومل 

ليه صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، يف رسالته السامية املوهجة  القانونية اليت تؤطره" عىل النحو اذلي دعا اإ

ىل املشاراكت  ؛املشاركني يف النسخة الثالثة من هذا املنتدىو  اإ

قرارمه -3 كراهات تدبري املنظومات الرضيبية وأ نظمة  اإ بلطابع ال ولوي لقضااي الفوارق الاجامتعية واجملالية، واإ

امحلاية الاجامتعية، وتعممي الولوج للخدمات واملرافق الاجامتعية ال ساس ية، وقضااي جتديد الإطارات القانونية و 

  ؛املؤسساتية املالمئة لتحقيق هذه ال هداف

جياد أ ج -4 وبة مبتكرة ومعلية، لهذه القضااي ذات ال ولوية والارتباط بلبعد الاجامتعي والرتايب للمنوذج أ ن اإ

ىل احلقوق  طار الس ياسات العمومية املالمئ لضامن الولوج الفعيل اإ جياد اإ التمنوي املغريب قيد البناء، كفيل بإ

يالءالاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية، وعىل املساواة بني اجلن  القصوى للفئات  ال ولوية سني، وعىل اإ

جياد حلول معلية ملشالكهم احلقيقية،  دماج الاقتصادي والاجامتعي للش باب عرب التكوين والتشغيل واإ الهشة ولالإ

وخاصة يف املناطق القروية وال حياء الهامش ية والفقرية. وهو ما يقتيض تغيري العقليات ومناذج تصور الس ياسات 

جابة العملية عىل التحدايت املطروحةالعمومية، أ فقي  ؛ا، قطاعيا وترابيا لالإ

 
 

 يوصون بشلك عام با ييل :

ىل رافعة لمتويل الالزتامات املرتبطة بلمنوذج التمنوي املأ مول، من منظور  .1 حتويل الس ياسة الرضيبية اإ

التوازن بني ترضيب و للعداةل اجلبائية، يعيد التوازن بني الرضائب املبارشة والرضائب غري املبارشة، 
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و جمالت الاس مترار يف توجيه أ دواهتا حنترضيب العمل، وعقلنة الإعفاءات اجلبائية ورأ س املال و 

التضامين، وحنو دمع الاستامثرات ذات القمية املضافة العالية عىل املس توى الاقتصاد الاجامتعي و 

 ؛الرتايب، واحملققة ملس توى من الالزتام البييئ والاجامتعي

مل مع الفاعلني العموميني واخلواص واملدنيني املعنيني عىل استامثر التوصيات وال راء الاستشارية الع .2

صالح املنظومة اجلبائية للجامعات الرتابية،  لهيا، من أ جل اإ تقوية ل الصادرة عن املؤسسات املشار اإ

عادة التوزيع عىل الفئات واجملموعات  الوظائف التالية عىل املس توى الرتايب )الوظائف الاجامتعية عرب اإ

ترايب مالمئني، الوظائف الرتابية با يف ذكل دراسة ا وهشاشة، عرب اس هتداف اجامتعي و ال كرث فقر 

ماكنية الإعفاء الرضييب لبعض املناطق القروية، وش به احلرضية الهشة، مع حتفزيات رضيبية للمناطق  اإ

  ؛ذات التنافس ية عىل مس توى لك هجة، والوظائف البيئية(

 leص، اكلرشاكة املسامة عقد التحالفجتريب مناذج جديدة من الرشااكت بني القطاعني العام و اخلا .3

contrat d’alliance املنصف تامثرها، لتحقيق الولوج ال مثل و ، اليت تعترب أ داة هامة، يف حال اس

القرار اذلي  للخدمات واملرافق الاجامتعية ال ساس ية عىل املس توى الرتايب، بلنظر لمنوذج اختاذ

ات اخملاطر، مما يضمن اس تدامة اخلدمة، وحتملها املشرتك للمكتس بات و تتأ سس عليه هذه الرشاك

  ؛ال ساس ية عىل املس توى الرتايب

عامل توصيات املنتدى الثاين للعداةل الاجامتعية ذات  .4 بنظومة احلوار الاجامتعي با يف ذكل،  الصةلاإ

أ دوار خمتلف ال طراف املعنية، وجتديد أ جندته،  تاكمل الوظيفي بنيالتأ طري القانوين لهذا احلوار، وال 

دراج طار واإ آليات التشاور tripartisme plus ما يسمى اإ طار مهنجي ميكن من استامثر أ ، ووضع اإ

آليات التخطيط الرتايب التشاريك عىل املس توى  املنصوص علهيا يف القانون التنظميي للجهات وكذا أ

 ؛ي يف تاكمل مع املنظومة الوطنيةظومة ترابية للحوار الاجامتعاجلهوي من أ جل بناء من

آليات التشاور  .5 عادة  ادلميقراطيةو استامثر خمتلف أ التشاركية عىل املس توى الرتايب، عرب تفعيلها، أ و اإ

تأ ليفها، عىل وجه الاس تعجال من أ جل نقل أ صوات ادليناميات الاجامتعية املتنوعة يف خمتلف ربوع 

ىل فضاء التخطيط التشاريك للس ياسا عادة بناء ت العمومية القطاعية والرتابية و الوطن اإ ال فقية، واإ

 ؛الاجامتعية والرتافع واملشاركة املواطنةالنس يج الوطين للوساطة 

فتح نقاش معويم وتشاريك بشأ ن وضع خطة معل وطنية للمقاوةل وحقوق الإنسان، عىل أ رضية   .6

مم املتحدة للمقاوةل وحقوق الإنسان، وبا يدمع مرتكز العداةل الاجامتعية ك ساس  املبادئ التوجهيية لل 

 ناء.   للمنوذج التمنوي املغريب اجلديد قيد الب 
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 :يدعون فامي يتعلق بلقضااي اليت تكتيس طابع الاس تعجال اإىلو 

آليات منصفة وس ياسات معومية للحد من الفوارق وحماربة الفقر  -1 اس تعجالية بلورة منوذج تمنوي يعمتد عىل أ

 والهشاشة والتوزيع العادل للرثوات؛

 املركزية والرتابية؛التعجيل براجعة الرتسانة القانونية ملنظومة احلاكمة  -2

صالح الإدارة العمومية با جيعلها يف خدمة املواطنني وحتقق املنفعة العامة  -3 حماربة لك أ شاكل و اس تعجالية اإ

 ومظاهر الريع والفساد؛

عادة هيلكة الس ياسة الوطنية يف اجملال الاجامتعي واحلسم يف نوعية الإسرتاتيجية املوهجة حملاربة الفقر  -4 اإ

طالق حوار وطين حول املوضوع يف أ فق  لفوارقوا طار مؤسيس موحد للقيادة من خالل اإ رساء اإ خلق واإ

 والتنس يق بني خمتلف الربامج ذات الصةل بلس ياسة والربامج الاجامتعية؛ 

رساء قواعد حاكمة مؤسس ية موحدة وأ يضا حاكمة يف الربامج -5  للس ياسات الاجامتعية وعقلنة املوارد املوهجة اإ

 حتقيق الالتقائية والاندماجية والتجانس بني الس ياسات العمومية الاجامتعية؛ذكل من  وما يس تلزم

الاس هتداف العقالين واملتحمك فيه للفئات ال كرث فقرا ويف وضعية هشاشة، واجملالت الرتابية ال كرث هشاشة  -6

آليات منصفة لتوزيع الرثوة الوطنية املنتجة؛و  ورضرا رساء أ  اإ

رساء جيل جديد -7  من التعاقدات؛ اإ

واستباق  الاستامثر يف البعد الثقايف والتارخيي ويف القمي اجملمتعية ذات الصةل بلتضامن والعداةل الاجامتعية -8

 التفكري يف همن املس تقبل؛التحولت اجملمتعية عرب 

والس ياسات القضااي وضع و  جعل الرتبية والتكوين املدخل ال سايس واحلامس لتحقيق العداةل الاجامتعية -9

 منوي بعتبارمه الرأ سامل احلقيقي.لش باب يف صلب المنوذج الت ل  العمومية املتجهة
 

لعداةل ببناء منوذج تمنوي جديد من زاوية اس هتداف حتقيق اذات الصةل  مركزية يوصون فامي يتعلق بقضاايو 

 واجملالية با ييل:  الاجامتعية

 من خالل تبين الاجامتعية والامتسك الاجامتعي والإدماججعل المنو الاقتصادي يف خدمة العداةل  -1

نتاجية توفر  وعرب اعامتد، والاقتصادية الاجامتعية تفاواتتال  بتدارك كفيةلمعومية  س ياسات عقالنية اإ

رساء تنافس ية رشيفة ونزهيةر الاكيف تساوي الفرص بني الفاعلبلقد ، فضال عن ني الاقتصاديني واإ

رساء منظومة جبائية  ىل  ق العداةل اجلبائيةوحتق منصفةاإ عادة هيلكة املراكز اجل بلإضافة اإ هوية لالستامثر اإ

رساء جملس وطين للصناعة.  واإ

حداث جملس وطين  التفعيل احلقيقي واجلدي للحوار الاجامتعي والتأ كيد عىل -2 أ ن مأ سس ته، من خالل اإ

آليةو  ،لهذا احلوار، تعد مدخال أ ساس يا ل غىن عنه للتمنية املس تدامة والعداةل الاجامتعية رشاك اكفة لإ  أ
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نتاج الترشيع الاجامتعيالفاعلني  عطاء مع  .يف اإ عادة النظر يف دور النقابت والعمل النقايب من خالل اإ اإ

والاسرتشاد  ،يدا بعتبارها رشياك أ ساس يا وحاسام يف جناح املقاوةل من هجةاملامرسة النقابية بعدا جد

عادة بناء املنظومة الوطنية للحوار الاجامتعي اليت تبناها املنتدى الربملاين ب ملبادئ التوجهيية من أ جل اإ

 . 2017ادلويل للعداةل الاجامتعية خالل س نة 

عادة صياغة عالقة جديدة ة هجوية وترابية متذج تمنويابناء منب  التعجيل -3 كن من ردم الفجوات اجملالية، واإ

آليات التضامن بني اجلهات بني املناطق واجلهات، من خالل وأ جرأ ة أ كرث واقعية لصندويق  ،تفعيل مجيع أ

فضال عن تفعيل ما تبقى من التوصيات الصادرة عن امللتقى الربملاين  .التضامن والتأ هيل الاجامتعي

سرتاتيجية مندجمة للتمنية الاجامتعية اجلهوية،  معه يتعنيمما للجهات يف دورتيه،  تشلك امتدادا ل وضع اإ

سرتاتيجية احلكومية للتمنية الاجامتعية وحتدد ال هداف واملسؤوليات  جرائيا عىل املس توى اجلهوي لالإ اإ

آليات امحلاية والتضامن الاجامتعي وأ يضا وسائل التنفيذ. وسيتطلب ال مر أ يضا اإ  حداث والربامج وأ

دارة املركزية ويعمل عىل تفعيل املشاريع والعمليات  قطب اجامتعي موسع انجت عن ل متركز فعيل لالإ

اليت جتسد، حسب احلاجيات اخلاصة بلك هجة، عىل املس توى الإجرايئ س ياس يات ادلوةل يف اجملال 

آليات وأ دوات الاجامتعي وتتقاطع مع تطلعات اجلهة وبراجمها التمنوية يف هذا اجملال والسهر ع ىل وضع أ

جرائية كفيةل بتأ مني الرعاية الاجامتعية وتدبري ش باكت التضامن الاجامتعي والاقتصادي يف مواهجة  اإ

 اخلصاص الاجامتعي وتقدمي اخلدمات الاجامتعية للساكنة الهشة عىل أ ساس مبدأ  القرب.

حداث جلنة  شاركني واملشاراكتالقطاعي، يويص، امل ويف اخلتام، وبغرض ضامن التنس يق والانسجام والتأ زر  بإ

لهيا يف املقام ال ول حفص وحتليل مجمل توصيات  لالإرشاف الاسرتاتيجي تضم خمتلف الفاعلني املعنيني، تولك اإ

ومقرتحات املؤسسات ادلس تورية والهيئات الوطنية ذات الصةل بملوضوع، وكذا الإرشاف عىل مسار الإعداد 

 ج التمنوي ملغرب الغد وفق لوحة قيادة مضبوطة ومؤرشات قابةل للقياس. والتقيمي والتحيني ادلوري للمنوذ
 

 


