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 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا

 تنظم وزارة االقتصاد واملالية وجمعية أعضاء املفتشية العامة للمالية

 حول موضوع: ملتقى دولي 2016يونيو  3إلى  2من 
 

 الدول الصاعدة" ضمنالنهائي لدخول املغربي ل وي تنمالنموذج ال"

 السياق  .1

 قدتميز بالتزايد املستمر لهيمنة االسواق املالية على االقتصاد و يمنذ ما يقارب أربعة عقود، أصبح االقتصاد العالمي 

إلى  2008ابتداء من سنة  تمتد ما يعرف بأزمة الرهن العقاري في الواليات املتحدة األمريكية قبل أن إلى ظهور ظاهرة ال ادت هذه

 . الكبرى  اكبناأل املالية و زمة مالية عاملية هددت بإفالس العديد من املؤسسات أتحولت الى  حيث  باقي الدول 

تفادي انهيار النظام الهادفة الى رجراءات الكبرى العديد من اال أمام استفحال تداعيات هذه االزمة، اتخذت الدول 

 .العمومية تهامديوني الدول املعنية وتفاقممما اثر سلبا على ارتفاع مستوى عجز ميزانيات  املالي العالمي

طرحت العديد  حيث  من تداعيات هذه األزمة،  مستوى الدول النامية، فقد عانت هي االخرى وبشكل متفاوت على 

و السيما قدرتها على خلق الثروة وفرص الشغل وتقليص  النماذج التنموية املعتمدةفعالية و  نجاعةمن االسئلة بخصوص 

  . الفوارق االرجتماعية

التحديات  موارجهةالحالي وقدرته على وي نموذج التنمالالتساؤالت واالنشغاالت املتزايدة بخصوص امام هذه  

بديلة ومستدامة، ورجب إعادة النظر في االسس النظرية التي تورجه السياسات  تنمويةنماذج  اعتماد ومن أرجل املطروحة

من و  ل وتعزيز التماسك االرجتماعيشغفرص ال إحداثو  روةخلق الث منمن رجهة، حتى تتمكن االقتصادية في الدول النامية وذلك 

 األخذ بعين االعتبار الخصوصيات الوطنية واملسارات الخاصة لكل بلد.   ،رجهة أخرى 

لصاحب الجاللة امللك محمد  الرشيدة، استطاع املغرب، تحت القيادة املتأزمةالرغم من الظرفية العاملية على ف

مستدام  يستهدف قتصادي انمو اسس و تقوية  مبني على تعزيز الديمقراطيةتنموي  نموذجلسس يؤ أن السادس نصره هللا، 

 التنمية البشرية.      
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وبخصوص الشق  الجهوية املتقدمةدعائم  إرساءو  2011الصعيد السياس ي، تم إحراز تقدم مهم تجسد في دستور  فعلى

مكنت سياسية و  نامية املشاريع الهيكلية واالستراتيجيات القطاعيةتحوال عميقا بفضل دي االقتصاد الوطني االقتصادي عرف

-املغرب-مكانته كمحور للمبادالت الدولية وكحلقة أساسية في التعاون الثالثي أوروبا رسيخمن ت التي نهجها املغرباالنفتاح 

 ضمان األمن واالستقرار والتنمية في أفريقيا.لأفريقيا والذي يعتبر أداة مبتكرة 

 التنمية البشرية ومحاربة الفقر واالقصاءب الحكيمة للنهوضارتبطت باإلرادة امللكية التي  قتصاديةاال الديناميةهذه 

لألقاليم الجنوبية وبرنامج  وي نموذج التنمالو مج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية نابر السياسات االرجتماعية و  من خالل خاصة

 تنمية املناطق القروية والجبلية.  

صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بمناسبة ل وعلى الرغم من كل ما سبق، وكما ورد في الخطاب السامي

إن املكاسب واملنجزات التي تم تحقيقها، ال ينبغي أن تكون دافعا  "  الذكرى الحادية والستين لثورة امللك والشعب

 مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة.لالرتياح الذاتي، بل يجب أن تشكل حافزا قويا على 

وإما أنه ، فاالقتصاد املغربي إما أن يكون صاعدا، بفضل مؤهالته، وتضافر جهود مكوناته

 سيخلف موعده مع التاريخ.

لقد بلغ نموذجنا التنموي مرحلة من النضج، تجعله مؤهال للدخول النهائي واملستحق ضمن الدول 

تكون حاسمة لتحصين املكاسب، وتقويم االختالالت، وتحفيز النمو الصاعدة. إال أن السنوات القادمة س

 ؟ "  فهل هذا النموذج قادر على التقدم وعلى رفع التحديات والعوائق التي تواجهه واالستثمار.

من تقييم مكن يأن ملن شأنه  ،بالدراسة والتحليل العلمي واملوضوعي ،هذه التحديات إن االنكباب على مجمل

 تسريع اإلصالحاتب سواء تعلق االمرالوارجب تداركها االختالالت في مختلف املجاالت والصعوبات و  تم تحقيقهالذي التقدم 

 منذ سنوات.املعتمد  التنموي نموذج الفي النظر  إعادةأو  الهيكلية

 سيما االختالالت التي يعاني منها و ال حقيقة  حجبال ينبغي أن ي هذا النموذجأن التقدم الذي تم تحقيقه بفضل 

الفوارق االرجتماعية واملجالية التي ال تزال تلقي بثقلها على مؤشرات  و تقليصشغل فرص ال تلك املرتبطة بخلق الثروة و

 التنمية البشرية.

لالقتصاد الوطني واملتجلية في عدم قدرته على أ( استقاللية  الهيكليضعف البد من االشارة الى الوفي األخير، 

التي تعد من بين و ، على املدى البعيد وبصفة منتظمة، معدالت نمو مرتفعة تأمينعن القطاع الفالحي و ب(  معدالت النمو

 الصاعدة.الدول  القتصادياتالرئيسية السمات 
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 األهداف    .2

تحت الرعاية السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا تنظم رجمعية أعضاء املفتشية العامة للمالية بتعاون 

النموذج التنموي " : ملتقى دولي تحت عنوانمع وزارة االقتصاد واملالية بمناسبة ذكرى تأسيسها السادسة والخمسون 

 ".املغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة 

كفيل بأن يضمن للمغرب القفزة النوعية الالزمة  تنموي ندرج في إطار التفكير في نموذج الذي ي هذا امللتقى الدوليإن 

ن، شخصيات و الدول الصاعدة، سيجمع متدخلين من آفاق مهنية ورجغرافية متعددة )خبراء دولي بمصافلاللتحاق 

ن من املجتمع املدني، الخ( والذين و طاع الخاص، فاعلشأن االقتصادي، ممثلون عن القبال مهتمون سياسية، رجامعيون، 

 .هذا امللتقىحول موضوع  صياتهمأفكارهم وتو تقييمهم  و سيقدمون 

هدف إلى تعزيز يمناسبة مهمة للنقاش العلمي والفكري املسؤول والبراغماتي واالستشرافي كما  ويشكل هذا امللتقى

آلراء بين الفاعلين االقتصاديين واالرجتماعيين والسياسيين حول إشكالية الثقافة االقتصادية والتبادل املثمر لألفكار وا

تشخيص الوضع وتعزيز االنجازات )نقاط القوة والضعف للتجربة  ونخص بالذكر التنمية ما بعد األزمة في أبعادها املختلفة

 الخ. ،املغربية(، تحديد األولويات وكذا التوافقات والتحكيمات املمكنة

مدعوون لتقديم التوصيات  ة لهذه الندوة الثالث املوائد املستديرةسيكون املشاركون في أشغال وفي األخير، 

واملقترحات املبتكرة التي يمكن أن تشكل أساسا لوضع نموذج للتنمية املستدامة الفعالة والشاملة بالشكل الذي يمكن 

 .املغرب من تحقيق طموحه باالنضمام إلى نادي االقتصادات الصاعدة

 البرنامج .3

 متكاملة.  موائد مستديرةحول ثالثة امللتقى تتمحور أشغال 

لتحليل وضعية التنمية باملغرب ونتائج اإلصالحات في املجاالت االقتصادية  ىاألولاملستديرة  املائدة خصصتس

والبراغماتية  اإلراديةسينكب هذا املحور على دراسة نقاط قوة التجربة املغربية فيما يخص  ،واالرجتماعية. لهذه الغاية

اقتصادية القطاعية واالرجتماعية الهادفة  التحتية والسياسات املاكرو  اتالتي ميزت السياسات العمومية في مجاالت البني

 رةيائدة املستدامل هكون هذتإلى تلبية الحارجيات األساسية للسكان ومحاربة الفقر والفوارق االرجتماعية واملجالية. وس

السيما في مجاالت التنافسية و التي تعيق تحقيق تنمية أكبر باملغرب  واالختالالتليل النواقص كذلك مناسبة لتح

 التشغيل والحماية االرجتماعية. و والرأسمال البشري 

وأشكال مختلفة من لتقديم بعض تجارب التنمية املطبقة في عدد من الدول  ةالثانيائدة املستديرة امل نكبوست

ائدة امل هواشنطن". سيكون املشاركون في هذ توافقأو أقل عن نموذج التنمية الذي ينادي به " النماذج التي تحيد أكثر
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 –مدعوون لتحديد املسارات البديلة للتنمية واإلمكانيات الكفيلة بتقليص وزن العالقات االقتصادية شمال  املستديرة

التجارب األرجنبية من تسليط الضوء على رجنوب. وسيمكن استعراض  –رجنوب لصالح تعزيز التعاون االقتصادي رجنوب 

والخيارات املتعلقة بتنفيذ نموذج متجدد للتنمية  تنوير االستراتيجياتمفاتيح نجاحها وحدودها املمكنة مما سيساهم في 

 باملغرب.

ر تحديد العناص من ةالثالثائدة املستديرة ين، ستمكن أشغال املتالسابق ائدتين املستديرتينوفي سياق أشغال امل

اإلصالحات واإلرجراءات  طبيعة، ال سيما من حيث األولويات و التي من شأنها أن تشكل أسس رؤية رجديدة للتنمية باملغرب

 الالزم اتخاذها. 

إن استشراف عناصر نموذج التنمية البديل باملوازاة مع دراسة وتحليل الدروس املستفادة من تجارب وطنية 

مع  الئمن شأنه أن يثري التفكير البناء التشاوري واملتبادل حول نموذج التنمية املوأرجنبية وآراء الخبراء في املجال مل

 خصوصيات املغرب.

ال يمكن إال أن يكون ثمرة تعبئة كل االمكانيات حول رؤية ستشكل مررجعا للتورجهات املرتقب النموذج الجديد  إن

االرجتماعية والثقافية التي من شأنها أن ترفع املغرب ملصاف و  االقتصاديةو  االستراتيجية ولكافة الخيارات السياسية

      من تحقيق تنمية اقتصادية وارجتماعية حقيقية في خدمة رجميع سكان بلدنا.   ،في نهاية املطاف ،تمكنو الدول الصاعدة 

 
 

 


