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التقريـــــر ال�سنـــــوي 





�ساحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س





التقريـــر ال�سنــــوي

مرفــــــوع �إلى

�ساحـــب الجـــاللــــــة

من طـــــرف

�سكيب بنمو�ســــــى

رئيـــــــــ�س �لمجلـــ�س �القت�صـــادي و�الجتماعـــي





موالي �ساحب الجاللة،

في  �لموؤرخ  �ل�صـــريف  �لظهيــــر  من  �لعا�صرة  �لمادة  لمقت�صيـــات  طبقـــــا 

رقم  �لقانـون  بتنفيـــذ  �ل�صادر   (2010 مار�س   5)  1431 �الأول  ربيـــــع   18
لي  و�الجتماعي،  �القت�صادي  للمجل�س  �الأ�صا�صي  بالقانون  �لمتعلق   60-09
عظيم �ل�صرف �أن �أرفع �إلى مقامكم �لعالي باهلل �لتقرير �ل�صنوي �الأول للمجل�س 

عن ح�صيلة عمله بر�صم �صنة 2011، و�لذي تمت �لم�صادقة عليه من طرف 

�لجمعية �لعامة بتاريخ 28 يونيو 2012.
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موالي �ساحب الجاللة،

تميزت �صنة 2011 ب�صل�صلة من �الأحد�ث �الجتماعية و�ل�صيا�صية ذ�ت �لدالالت �لكبيرة،  وبتفاقم �الأزمة �لمالية 

و�القت�صادية في �لبلد�ن �ل�صريكة للمغرب في منطقة �الأورو.

على �لم�صتوى �لدولي و�الإقليمي، قامت حركات للمطالب �ل�صيا�صية و�الجتماعية بزعزعة عدة �أنظمة ودفعت 

ببع�صها �إلى �إحد�ث قطيعة �صيا�صية في بع�س �لحاالت. وفي عدة بلد�ن عربية، تطورت هذه �لحركات �لتي 

�أطلقها �ل�صباب �أ�صا�صاً، خارج �الأحز�ب �ل�صيا�صية، و�لنقابات و�لجمعيات؛ و��صتعملت �أدو�ت جديدة للتو��صل 

وتعباأت بدون تنظيم ر�صمي وال قيادة. وبالرغم من كونها �صلمية عموماً، �إال �أنها �صهدت بع�س �النزالقات �أحياناً. 

تحتج هذه �لحركات على تفاقم �لبطالة، وتنامي �لفو�رق وتعطل �الرتقاء �الجتماعي. وفيما ور�ء �لمطالب ذ�ت 

�لطابع �الجتماعي، تعبر هذه �لحركات عن رف�س �لف�صاد و�لزبونية،  وت�صتنكر تحجر بع�س �الأنظمة �ل�صيا�صية 

وت�صلطيتها. وفي �لوقت ذ�ته، عرفت عدة بلد�ن غربية، على خلفية �أزمة �قت�صادية ومالية، حركات �جتماعية 

مثل حركات »�ل�صاخطون« (les indignés) �لتي تعبر عن رف�س عولمٍة غير خا�صعة لل�صبط تفاقم �لتفاوتات 

�الجتماعية. وعلى وجه �لعموم، لوحظ في �صنة 2011 �صعود للتطرف �ليميني وكره �الأجانب في �أوروبا. 

في خ�صم »�لربيع �لعربي«، �بتكرت �ل�صبيبة �لمغربية �صيغاً جديدة للتعبير، تعك�س طموحاتها، وكذلك طموحات 

�صر�ئح و��صعة من �لمجتمع في تعزيز �لديمقر�طية، وفي �لكر�مة، وفي حكامة م�صوؤولة وفي �لعد�لة �الجتماعية. 

وكان خطابكم �ل�صامي في 9 مار�س و�إ�صالح �لد�صتور لحظات قوية في �صنة 2011. فقد �صّكلت هذه �الأعمال 

جو�با �صيا�صيا على �النتظار�ت �لم�صروعة �لمعّبر عنها. وبقدر ما نالت �لتحام �لقوى �ل�صيا�صية و�الجتماعية 

للبالد، حّياها �لمجتمع �لدولي كذلك. فالد�صتور �لجديد، مع كونه يندرج في ��صتمر�رية وتتابع �الإ�صالحات 

�لتي �لتزم بها �لمغرب خالل �لع�صرية �الأخيرة، يوؤ�صر على بد�ية لعهد جديد من �الإ�صالحات �لعميقة �لتي تر�صم 

مغرب �لغد. �إن �لد�صتور �لجديد يدّعم �لحقوق �الإن�صانية �الأ�صا�صية في �لميادين �القت�صادية، و�الجتماعية، 

و�لثقافية، و�لبيئية، ويهدف �إلى تح�صين �لحكامة بو��صطة هيئات جديدة لل�صبط تتمتع باخت�صا�صات معززة. 

بّين  وبذلك  �لجديدة.  �ل�صيا�صية  �لقو�عد  فاعلية   2011 نوفمبر   25 في  �لت�صريعية  �النتخابات  كّر�صت  وقد 

�لمغرب، من خالل موؤ�ص�صاته، وقدرته على �البتكار، بطريقة �صلمية وت�صاورية، طريقه �لخا�س نحو ديمقر�طية 

�صيا�صية و�جتماعية جامعة.
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�إلى  �إن تطبيق �لد�صتور �لجديد هو تحٍدّ للدولة وللمجتمع، بفعل �صخامة �الإ�صالحات �لتي ينبغي ترجمتها 

�إجر�ء�ت في وقت محّدد. فالتز�م �لجميع، كاًل ح�صب م�صوؤولياته، يفر�س نف�صه لكي ت�صبح �لحريات و�لحقوق 

بين  �لمتبادلة  �لعالقة  مبادئ  وتطوير  �لقانون،  �صلطة  و�حتر�م  �لد�صتور،  �صيادة  ولتاأمين  فعلية،  �الأ�صا�صية 

�لم�صوؤولية وتقديم �لح�صابات، و�لتو�زن بين حقوق �لمو�طنين وو�جباتهم، كل ذلك مع �ال�صتجابة لالنتظار�ت 

�القت�صادية و�الجتماعية �لملحة للمو�طنين.

خالل �صنة 2011، تمت معاينة �رتفاع �الحتالل غير �لقانوني للف�صاء�ت �لعمومية وتز�يد �لبناء �لع�صو�ئي في 

بع�س �لمدن. وعلى �صعيد �آخر، تز�يدت �لنز�عات �الجتماعية، �صو�ء في �لقطاع �لعام �أو في �لقطاع �لخا�س. 

نتجت هذه �لو�صعيات في جزء كبير منها عن عجز �لو�صاطة �الجتماعية ونق�س في �لثقة بين �لفاعلين مما 

يجعل من �ل�صعوبة �إبر�م تعاقد�ت طويلة �الأمد. ومن �لمهم في هذ� �ل�صدد ترجمة �الإ�صالحات �لهيكلية �إلى 

�لعي�س �الجتماعي و�الرتياب تجاه  ��صتمر�ر �صعوبات  مع  �لمو�طنين، خ�صو�صاً  �أثرها في حياة  تترك  �أفعال 

�ل�صيا�صات �لعمومية �لمتبعة، وقدرتها على �لتقويم �ل�صريع للو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية. 

مــــــــــــــــوالي،

فيما يتعلق بالو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية، يوؤكد �لمجل�س على �لموؤهالت �لكبيرة للمغرب، غير 

�أنه يالحظ باأن �لبالد، في �صياق �الأزمة �لعالمية، يو�جه مو�طن �صعف �قت�صادية ومالية متز�يدة وتحديات 

�جتماعية م�صتمرة.

�ت�صمت �صنة 2011 ب�صياق عالمي ماأزوم. وتم�س هذه �الأزمة بقوة �أكبر �لبلد�ن �الأ�صا�صية �ل�صريكة للمغرب، �لتي 

عرفت تدهور�ً في و�صعية ميز�نياتها، وفي تنفيذ �صيا�صات عمومية �صارمة، وكذلك �رتفاع معدالت �لبطالة. 

وبالرغم من �لتباطوؤ �لكبير في �لنمو على م�صتوى �لعالم، تمكن �القت�صاد �لمغربي من �لنمو بن�صبة %5 �لذي 

يعود �إلى حد كبير �إلى �لطلب �لد�خلي، وال�صيما ��صتهالك �الأ�صر �لذي عرف تقدماً قدره %6.5 و�صاهم في 

�لنمو �الإجمالي بن�صبة %3.7 في �صنة 2011. وبف�صل دعم �الأ�صعار و�صيا�صة نقدية �صارمة، تمت �ل�صيطرة 

على �لت�صخم مما ي�صّكل �إ�صهاماً �أ�صا�صياً في حماية �لقدرة �ل�صر�ئية.

للحفاظ على �ل�صلم �الجتماعي، �تخذت �لحكومة في 2011 تد�بير ال�صتقر�ر �أ�صعار �لمو�د �الأ�صا�صية، بالرغم 

من �الرتفاع �لهائل لالأ�صعار �لدولية للنفط و�لمو�د �الأولية، وللزيادة �ل�صاملة لالأجور في �لقطاع �لعام، والإعادة 

تقييم �لحد �الأدنى لالأجور و�لرو�تب �لتقاعدية و�الإعالن عن تعيينات للعاطلين من حملة �ل�صهاد�ت في �لوظيفة 

�لعمومية. ومع ذلك، كان لهذه �لتد�بير �لظرفية �أثر على عجز �لميز�نية �لذي بلغ م�صتوى %6.1، مما ي�صعب 

تحمله على �لمدى �لطويل.

بالعد�لة  يتعلق  فيما  �لجهاز  وزيادتها حدود هذ�  �لمقا�صة  نفقات �صندوق  ��صتهد�ف  �لكفاية في  يبين عدم 

�الجتماعية و�لفاعلية �القت�صادية، ويقود �إلى �لتفكير في دوره �لم�صتقبلي.

خزينة  على  �أّثر  مما  مليار�ت،   10 يقارب  �الأد�ء  في  متاأخر�ت  تكوين  بو��صطة  �لميز�نية  عجز  تمويل  جرى 

�لمقاوالت و�للجوء بكثافة �إلى �صوق �لمناق�صات مع ما ينطوي عليه من خطر حرمان �لقطاع �لخا�س. وقد 

�رتفعت ن�صبة �لَدين �لكلي قيا�صاً بالناتج �لد�خلي �الإجمالي من %50.6 �إلى %53. و�أ�صبح م�صتوى �لمديونية 
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َدين  �رتفع  وقد  �لدولة.  �لم�صمونة من طرف  �لعام  �لقطاع  ديون  �العتبار  بعين  �أخذنا  ما  �إذ�  �رتفاعاً،  �أكثر 

�لمقاوالت �لعمومية �لم�صمون من طرف �لدولة في �صنة 2011 �إلى قر�بة 89.3 مليار درهم للديَن �لخارجي 

للتفاقم  �لعمومية معر�صة  �لح�صابات  فاإن و�صعية  �لد�خلي. ف�صاًل عن ذلك،  للَدين  15.5 مليار درهم  و�إلى 

بو��صطة �لمطلوبات �ل�صمنية الأنظمة �لتقاعد �لعمومية.

وقد تفاقم �لعجز �لبنيوي للميز�ن �لتجاري في �صنة 2011، ال�صيما ب�صبب �رتفاع فاتورة �لطاقة. ومنذ �صنة 2007، 

لم تعد �إير�د�ت �ل�صياحة وتحويالت �لمغاربة �لمقيمين بالخارج ت�صمح ب�صّد �لعجز في مبادالت �ل�صلع. وبالنتيجة 

فاإن �لح�صاب �لجاري لميز�ن �الأد�ء�ت قد �صّجل عجز�ً مهماً لم تتمكن �ال�صتثمار�ت �لخارجية من تغطيته؛ وقد �أدى 

ذلك �إلى تقل�س �حتياطيات �ل�صرف �إلى �أقل من 5 �أ�صهر، مما يمكن �أن ي�صّكل خطر�ً على �ال�صتقر�ر �لمالي للبالد. 

�لتنمية  ��صتر�تيجيات  �لتجاري تطوير �ل�صادر�ت وت�صجيعها بقوة، باال�صتفادة من  ي�صتدعي �لحد من �لعجز 

وبعقلنة  �لتجارية  �لعالقات  وتنويع  وبتمتين  �لم�صاطر،  وتب�صيط  �لمبادالت  �صبط  على  وبالعمل  �لقطاعية، 

�لو�رد�ت من خالل بلورة �إطار تنظيمي جديد لحماية �لم�صتهلكين و�الأ�صو�ق. وفي هذ� �التجاه، ينبغي �لتفكير 

في �للجوء �إلى جهاز للتنميط �أكثر فعالية مع �إ�صر�ك �لفاعلين �القت�صاديين. باالإ�صافة �إلى ذلك، فاإن �لتطبيق 

�ل�صارم لقو�عد �لمن�صاأ من �صاأنه �لتقليل من خطر �لتبديد �لمحتمل للتدفقات ل�صالح �تفاقات �لتبادل �لحر 

فاإن عماًل  �لبلد�ن،  من  �لعديد  في  ما هو محبذ  وعلى غر�ر  ذلك،  ف�صاًل عن  �لمغرب.  �لمبرمة من طرف 

مخ�ص�صاً لـ »�إنتاج و��صتهالك ما هو مغربي« يتعين �لقيام به بالت�صاور مع �لفاعلين من �لقطاع �لعام و�لخا�س 

مع  بالت�صاور  �لعمومية  �ل�صلطات  �ختيار�ت  تقود  �أن  ينبغي  �لوطنية  لالأف�صلية  عقالنية  ف�صيا�صة  �لمعنيين. 

�لفاعلين. ومن وجهة نظر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، من �لمنا�صب تحقيق تو�زن بين �حتر�م �لتعهد�ت 

�لمتخذة في �إطار �النفتاح و�لحفاظ �لو�جب على �لم�صالح �لوطنية و�لت�صغيل. 

�للجنة  2009، مّكن ت�صكيل  �ل�صاملة القت�صادنا. فمنذ �صنة  �لتناف�صية  �لتجاري على عدم كفاية  يدل �لعجز 

�لوطنية لبيئة �الأعمال من تحقيق بع�س �لتقدم في تح�صين مناخ �الأعمال، ال�صيما في مجال �لحكامة، و�ل�صفافية 

في   ،2011 �صنة  في  �لمحرز  �لتقدم  من  بالرغم  �لمغرب،  يبقى  ذلك،  ومع  �القت�صادي.  �لت�صريع  وتحديث  

�لمرتبة 94 من بين 183 بلد�ً، ح�صب ترتيب »ممار�صة �أن�صطة �الأعمال« (Doing Business) للبنك �لدولي، 

�لذي، مثل موؤ�صر�ت دولية �أخرى، يوؤكد د�ئماً على فاعلية �ل�صيا�صات �لعمومية في هذ� �لمجال. مع ذلك، يبقى 

�صعف �لتناف�صية �ل�صاملة لالقت�صاد �لمغربي مرتبطاً بالتناف�صية غير �لكافية للمقاوالت و�لمنتجات �لمغربية. 

�إن هذه �لتناف�صية مثقلة بتكاليف فو�تير �الإنتاج في �لمغرب. ولكن �إذ� كانت �لتناف�صية-�لكلفة ت�صّكل تح�صيل 

حا�صل، فاإنها تبقى غير كافية؛ فتح�صين �لتناف�صية �ل�صاملة تتطلب، ف�صاًل عن ذلك، قاعدة �إنتاجية وطنية 

�صلبة ومتنوعة ذ�ت قيمة �إ�صافية عالية، مقرونة بقدرة تقنية عالية ومجهود مهم في �لبحث و�البتكار. 

�تبع �لمغرب في �صنة 2011 �صيا�صة �إر�دية لال�صتثمار في �للوج�صتية و�لبنية �لتحتية، في �ل�صكن �الجتماعي 

وفي تطبيق �الإ�صتر�تيجيات �لقطاعية �لخا�صة بالفالحة، و�ل�صيد، و�لمعادن و�لطاقة، وبالقطاعات �ل�صناعية 

كال�صيار�ت، و�لطير�ن، وكذلك �ل�صياحة و�لخدمات �لقائمة على �لتكنولوجيات �لحديثة لالإعالم و�لتو��صل. وتهيئ 

هذه ال�سيا�سة ال�سروط لتنمية اقت�سادية اأكثر �سرعًة ومحركات خلق الثروة وال�سغل في الم�ستقبل. مع ذلك، تثور 

�لت�صاوؤالت ب�صاأن �لقدرة على تعبئة �لمو�رد �لمالية �لمعلن عنها في مختلف �لمخططات، حول �الآليات �لمثلى 

لتخ�صي�س �لمو�رد �لمتوفرة فعاًل وحول �لتن�صيق �ل�صروري و�لت�صافر بين �ل�صيا�صات �لقطاعية للتنمية.
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مــــــــــــــــوالي،

في  بارز�  �إ�صهاما  ت�صكل  �لب�صرية  للتنمية  �لوطنية  �لمبادرة  �أن  �لمجل�س  يعتبر  �الجتماعي،  �لم�صتوى  على 

�ل�صيا�صات �لعمومية في هذ� �لميد�ن. طو�ل �لفترة 2005-2010، �صجلت �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية 

�لمعنية.  لل�صاكنة  �الجتماعي  و�الإق�صاء  �لم�صتهدفة  �لمناطق  في  �لفقر  تخفي�س  في  �أ�صهمت  م�صجعة  نتائج 

كما خلقت �لمقاربة �لالمتمركزة و�لت�صاركية، �لمبنية على �ل�صر�كة مع �لمجتمع �لمدني دينامية �إيجابية نالت 

��صتح�صان �الأطر�ف �لم�صاركة.

و��صتمر�رية  �لمبادرة  تاأثير  ولتعزيز كل من  �لب�صرية،  للتنمية  �لوطني  �لمر�صد  تقارير  توؤ�صره  وكما  مع ذلك، 

�أعمالها، يتعّين �ل�صهر على �لتقائية �ل�صيا�صات �لعمومية على م�صتوى �لتر�ب �لوطني، وتحقيق �لتجان�س مع 

�لمخططات �لتنموية �لجماعية. ومن �صاأن تملّك �أف�صل لهذه �لم�صاريع من قَبل �لجماعات �لتر�بية و�لم�صتفيدين، 

وكذلك تمويل مالئم لمرحلة �ال�صتغالل �أن ي�صهم في تح�صين �أثر �الإجر�ء�ت �لمتخذة. كما يتعّين، �إ�صافًة �إلى 

ذلك، خلق ال�سروط لتي�سير بروز وم�ساحبة اأن�سطة مدرة للدخل قابلة لال�ستمرار اقت�سادياً. 

�أن   ،2011 �صنة  �أطلقتموها جاللتكم  �لتي  �لب�صرية،  للتنمية  �لوطنية  �لمبادرة  �لثاني من  �ل�صطر  يتعّين على 

ت�صتفيد من درو�س �لح�صيلة �لمنجزة في نهاية �ل�صطر �الأول من �لمبادرة.

هذ�  من  وبالرغم  و2011.   2010 �صنتي  بين   2.6% بن�صبة  تح�صناً  بالمغرب  �لب�صرية  �لتنمية  موؤ�صر  �صجل 

�لم�صتمرة  �لتفاوتات  �إلى  130. ومرّد هذ�  �لموقع  �أي   ،2009 ل�صنة  نف�س موقعه  �لمغرب في  يبقى  �لتقدم، 

فيما يتعلق بالدخل، و�لتربية و�ل�صحة في هذ� �لموؤ�صر. تحافظ �لتنمية في بالدنا على تفاوتات كبيرة �الأهمية 

�إلى معطيات �صنة 2009 �لتي بلورتها �لمندوبية  بين �لجهات على م�صتوى خلق �لثرو�ت وتوزيعها. و��صتناد�ً 

�ل�صامية للتخطيط، �أ�صهمت �أربع جهات بو�قع %66 من �لناتج �لمحلي �الإجمالي، و�أربع جهات �أخرى بن�صبة 

%28 من �لناتج �لمحلي �الإجمالي، و�الأربع �الأخيرة �أ�صهمت بن�صبة %6. وفيما يتعلق بالناتج �لمحلي �الإجمالي 
الجهوي على اأ�سا�س كل ن�سمة من ال�سكان، فجهات الدار البي�ساء الكبرى، والرباط-�سال-زمور-زعير والجهات 

�لمالحظة على  بالتفاوتات  �لتو�زن هذ�  �لوطني. ويتفاقم عدم  �لمعدل  �أعلى من  تتميز بم�صتويات  �لجنوبية 

م�صتوى �ال�صتهالك �لنهائي لالأ�صر. 

�القت�صاديين  �ل�صركاء  �إن  �لعام.  و�لقطاع  �لخا�س  �لقطاع  في  �الإ�صر�بات  عدد  �رتفع   ،2011 �صنة  في 

و�الجتماعيين على وعي باالآثار �ل�صلبية لهذه �لنز�عات، وهم م�صتعدون للعمل على تطوير �صيغ جديدة ل�صبط 

نز�عات �ل�صغل. وقد �أف�صت �لمفاو�صات ثالثية �الأطر�ف (�لحكومة، �أرباب �لعمل، �لنقابات) �إلى �تفاق على 

زيادة �لحد �الأدنى لالأجور و�إلى �تفاق متعدد �ل�صنو�ت على �لرو�تب و�لت�صنيف في �لوظيفة �لعمومية. وتبقى 

�لمفاو�صات �لجماعية �لثنائية (�أرباب �لعمل و�لنقابات) مقت�صرة على �لمقاوالت �لكبيرة. وفي ر�أي �لمجل�س 

وحث  �الجتماعية،  و�لو�صاطة  و�لجهوي  �لقطاعي  �لثنائي  �لتفاو�س  ت�صجيع  يجب  و�الجتماعي،  �القت�صادي 

�لمقاوالت على �لت�صديق على »�لم�صوؤولية �الجتماعية«. زد على ذلك �أن �لمجل�س قد نظر في �إطار �إحالة ذ�تية 

في هذه �لم�صاألة من �أجل ت�صهيل بناء نمط جديد من �لعقد �الجتماعي ي�صتند �إلى �لوقاية و�لتدبير �ل�صلمي 

�لجماعي لل�صغل. 
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بالرغم من معدل �لنمو �لمالحظ في �صنة 2011، كان �لعدد �ل�صافي لخلق منا�صب �ل�صغل هو 105.000 

من�صب مقابل متو�صط للفترة 2000-2010 بلغ 156.000 من�صب �صنوياً. وقر�بة %30 من هذه �لمنا�صب 

غير موؤدى عنها. وقد فقدت �ل�صناعة و�لفالحة، على �لتو�لي، 31.000 و9.000 من�صب �صغل. وتر�جع �لخلق 

�ل�صافي لمنا�صب �ل�صغل في قطاع �لبناء و�الأ�صغال �لعمومية �إلى حدود 30.000 من�صب في �صنة 2011 مقابل 

متو�صط ع�صري يبلغ 48.000 من�صب. و��صتناد�ً �إلى �لمندوبة �ل�صامية للتخطيط، ��صتقر معدل �لبطالة في 

نهاية 2011 عند %8.9 مقابل %9.1 �صنة 2010.              

ي�ستقر في حدود  ال�سباب  اأو�ساط  في  البطالة  معدل  باأن  المجل�س  ذّكر  ال�سباب«،  »ت�سغيل  تقريره حول  في 

%12،9 لل�صريحة �لعمرية 25-34 �صنة و%17.9 لل�صريحة �لعمرية 15-24 �صنة. وت�صل ن�صبة �لبطالة بين 
�لتي  �ل�صغل  ومنا�صب  �لعليا.  �ل�صهاد�ت  لحملة   19.4% �إلى  وترتفع   16.7% معدله  ما  �لخريجين  �ل�صباب 

يحتلها �ل�صباب هي في �لغالب عار�صة، و�أقل �أجرة، ونادر�ً ما تقوم على تعاقد وت�صتفيد جزئيا من نظام �لحماية 

�الجتماعية؛ زيادًة على ذلك، تبقى بطالة �ل�صباب طويلة �الأمد دليال، �إلى حد كبير، على عدم مالءمة �لتكوين 

الحتياجات عالم �ل�صغل. 

عرفت �صنة 2011 تعبئة كبيرة لحملة �ل�صهاد�ت �لعاطلين من �أجل توظيف مبا�صر في �لوظيفة �لعمومية؛ �إن 

�التفاقات مثل تلك �لموؤرخة في 26 �أبريل 2011 ال يمكن تكر�رها الأن �لوظيفة �لعمومية ال ت�صتطيع بمفردها 

محاربة �لبطالة ب�صورة د�ئمة. ويتعّين �لبحث عن حلول توؤكد باالأخ�س على �إعادة �لتاأهيل �أو �لت�صغيل �لذ�تي. وفي 

هذ� �الإطار، يجب بذل مجهود خا�س من �أجل تدعيم �لرو�بط بين عالم �ل�صغل وعالم �لتكوين. ذلك �أن ت�صجيع 

�لت�صغيل يجب تطويره عن طريق تقوية ديناميكية �لقطاع �لخا�س. وقد �أو�صى �لمجل�س في تقريره بتاأ�صي�س هيئة 

وطنية للت�صغيل مدعومًة بمر�صد وطني؛ كما دعا �إلى ت�صجيع �لت�صغيل �لذ�تي و�لمقاوالت �ل�صغيرة جد�ً. 

مو�جهة  في  ي�صهم  �أن  ينبغي  و�لت�صامني  �الجتماعي  �القت�صاد  �أن  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  يعتبر 

تحديات �لت�صغيل و�لتما�صك �الجتماعي، ب�صورة متممة القت�صاد �ل�صوق. وتدعو تقارير �لمجل�س �الجتماعي 

و�القت�صادي حول �لميثاق �الجتماعي �أو ت�صغيل �ل�صباب، �صناع �لقر�ر �ل�صيا�صيين �إلى �ال�صتفادة من فر�س 

هذ� �لقطاع �لذي يقدم �إمكانيات مهمة في خلق �أن�صطة �قت�صادية جديدة وت�صغياًل قائماً على �لقرب. وتدعو 

هذه �لتقارير كذلك �إلى تح�صين �الإطار �لتنظيمي �لقائم و�إلى �لتحفيز على تنمية هذه �الأن�صطة. وتو�صي في هذ� 

�ل�صدد، ال�صيما في �لو�صط �لقروي، بت�صجيع روح �لمقاولة �الجتماعية متو�فقة مع �لخ�صو�صيات �لمحلية و�لجهوية 

�لقائمة وتقديم �لدعم لمنظمات �القت�صاد �الجتماعي و�لت�صامني (�لتعاونيات، �لتعا�صديات و�لجمعيات) بو��صطة 

تد�بير ت�صجيعية محددة �الأهد�ف. وتدعو �لتقارير �إلى بناء و�إر�صاء �صر�كات متينة بين هذه �لمنظمات وباقي 

الن�سيج االقت�سادي بما يوؤدي اإلى تح�سين جاذبيتها وتحفيز فئات معينة من ال�سباب على االنخراط فيها. وتعتبر اأن 

�البتكار �لتكنولوجي، و�ل�صناعي، و�لحَرفي و�لتدبيري �صيتيح �إقامة بيئة مالئمة لقيام �لمقاولة �الجتماعية، �لتي 

من �صاأنها �لرد على عدم كفاية �الأ�صو�ق، و�الإ�صهام في �صبط �لتدفقات �لمتاأتية من �لهجرة، وفي محاربة �لفقر 

و�الإق�صاء �الجتماعي. ولهذه �لغاية، ينبغي �إعطاء �المتياز لكل من �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، لل�صطر 2 من 

مخطط �لمغرب �الأخ�صر، الإ�صتر�تيجية �ل�صناعة �لتقليدية، وتلك �لخا�صة بال�صياحة �لقروية �أو �ل�صيد �ل�صاحلي، 

وكذلك الأن�صطة �القت�صاد �الجتماعي وفي �لمجاالت �لثقافية و�لريا�صية. 
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في مادة حماية �لن�صاء و�الأطفال، تم تحقيق تقدم على �ل�صعيد �لت�صريعي (مدونة �الأ�صرة، �لقانون �لجديد 

للم�صطرة �لجنائية، �إ�صالح �لقانون �لجنائي ومدونة �ل�صغل، ورفع �ل�صر �لطبي بالن�صبة لالأطفال �صحية �لعنف 

و�العتد�ء �لجن�صيين)، غير �أنه ما تز�ل هناك نو�ق�س في تطبيق بع�س �لقو�نين، في مجال �لعنف �صد �لن�صاء 

وفي ت�صغيل �الأطفال وفي حماية �الأطفال �لمتخلى عنهم، �لتي ال تز�ل حقائق موؤكدة. ففي �صهر يناير 2011 

ك�صف بحث للمندوبية �ل�صامية للتخطيط �أن %63 من �لن�صاء ي�صرحن باأنهن تعر�صن للعنف. ف�صال عن ذلك، 

و��صتناد�ً �إلى بحث للمندوبية �ل�صامية للتخطيط في �صنة 2010، فاإن 147.000 طفل بين �صن 7 و14 �صنة 

يعملون، �أي %3 من مجموع �الأطفال في �صريحة �الأعمار هذه. �أما فيما يتعلق باالأطفال �لمتخلى عنهم عند 

�لوالدة فاإن عددهم يزد�د ب�صورة مح�صو�صة. 

فيما يتعلق باالأ�صخا�س في و�صعية �الإعاقة، ال بد من �إعمال مقت�صيات �لد�صتور �لجديد �لذي ين�س على �أن 

�إعادة تاأهيل �الأ�صخا�س �لمعاقين و�إدماجهم في �لحياة �ل�صيا�صية ي�صكل �لتز�ماً لل�صلطات �لعمومية. وفي هذ� 

�التجاه، من �لمهم تفعيل تبّني م�صروع �لقانون �لمتعلق بتعزيز حقوق �الأ�صخا�س في و�صعية �الإعاقة.

وهكذ�، من �لمهم �صمان فاعلية �لمقت�صيات �لت�صريعية �لقائمة، وزيادة �لتطابق بين �ل�صيا�صات �لعمومية وبين 

�أفعال مختلف �لمتدخلين في هذه �لمجاالت، وتقوية �لو�صائل �لب�صرية و�لمالية لموؤ�ص�صات �لتكفل باالأ�صخا�س 

و�لجماعات في و�صعية ه�صة.

�رتفع متو�صط �لحياة للمغاربة �إلى 75 �صنة. ي�صل معدل �لوفاة �أثناء �لوالدة �إلى 112 حالة وفاة لكل �ألف والدة. 

ومقابل ذلك، تبلغ وفيات �الأطفال ن�صبة 28.8 باالألف، وهي �إحدى �لن�صب �الأكثر �رتفاعاً في �لعالم. في �صنة 2011، 

ال يز�ل لنق�س �لتغذية لالأطفال و�لن�صاء نتائج خطيرة، مع ما يقارب %15 من �الأطفال �لذين تقل �أعمارهم عن 5 

�صنو�ت يعانون من تخلف في �لنمو. ومع ذلك، فاإن �التجاه نحو �النخفا�س في �لوفيات �أثناء �لوالدة ووفيات �الأطفال 

و�الأحد�ث، �لتي تمت معاينتها بين 1990 و2010، ينبغي �أن تمّكننا من بلوغ �أهد�ف �الألفية للتنمية ذ�ت �ل�صلة في 

�أفق �صنة 2015. 

يبقى �لتمّكن من �لعالج محدود�ً لجزء من �ل�صاكنة ب�صبب �لتباين �لجهوي لعر�س �لعالج، �أو كلفته �أو للتغطية غير 

الكافية. ويبين التوزيع الترابي تفاوتاً كبيراً، مع ترّكز للعر�س الطبي على م�ستوى الدار البي�ساء والرباط، الجهتان 

�للتان تعد�ن قر�بة %48 من عدد �الأطباء وقر�بة %60 من �الأطباء �الخت�صا�صيين. زيادةً على ذلك، فالفو�رق 

كبيرة بين �لمدينة و�لبو�دي فيما يتعلق بالبنيات �الأ�صا�صية �ل�صحية، و�لمو�رد �لب�صرية و�لتجهيز�ت. وتتفاقم 

�لتفاوتات مع �صعوبة �لو�صول �إلى �لعالج لالأ�صر �الأكثر حرماناً �لتي تتحمل �لجزء �الأكبر من نفقات �لعالج. 

من جهته، �صّكل نظام �لم�صاعدة �لطبية لالأ�صخا�س �لفقر�ء �قت�صاديا (ر�ميد)، بعد مرحلة تجريبية، مو�صوع 

�إعالن ر�صمي عن تو�صيعه على مجموع جهات �لبالد في �صنة 2012. و�صي�صمل %28 من مجموع �ل�صاكنة، 

�لتحتية  للبنيات  مالئماً  �إعد�د�ً  �لتو�صيع  هذ�  ويفتر�س  �لعادية.  ��صتغاله  وتيرة  في  �صخ�س  ماليين   8.5 �أي 

�ال�صت�صفائية، و�لمو�رد �لب�صرية وعر�صاً بما يتطابق مع �نتظار�ت �ل�صاكنة و�حتياجاتها. ويتطلب تعميم �لتغطية 

�ل�صحية و�صع نظام مالئم لفائدة �ل�صناع �لتقليديين، و�لم�صتقلين، و�لمهن �لحرة و�لطلبة. 

على �لرغم من هذ� �لتقدم، يجب تح�صين حكامة �لنظام �لوطني للتغطية �ل�صحية بهدف �صمان تنا�صق كامل، 

وتح�صين �آليات �لت�صامن بين جميع مكوناته، وتعزيز �ل�صبط في توجيه �لمنظومة برمتها.
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�عتبر �إ�صالح نظام �لتربية و�لتكوين كاأولوية من طرف �لحكومات �لمتعاقبة. وقد مّثلت �لنفقات �لمخ�ص�صة 

للتربية في �صنة 2011 ما يقارب %25 من ميز�نية �لدولة و%6 من �لناتج �لمحلي �الإجمالي. وبالرغم من 

�لجهد �لمالي، تبقى مردودية �لنظام �لتربوي غير كافية، رغم �لتقدم �لمحرز على �ل�صعيد �لكمي. وتتعلق عدم 

كفاية نظام �لتربية/�لتكوين بنوعية �لتعليم فيما يخ�س تملك �لمعارف �الأ�صا�صية ونقل قيم �لمو�طنة و�النفتاح 

و�لتقدم. وتت�صل كذلك ب�صعوبات مالءمة �لتكوين للت�صغيل وعدم �لكفاية �لملحوظ للبحث/�لتطوير. وبالرغم 

من جهود تعميم �لتعليم لم يتطور �لتعليم �الأولي بما فيه �لكفاية، وت�صل �أعد�د  من تركو� �لمدر�صة في �لتعليم 

�لعمومي �إلى قر�بة 387.000  تلميذ. وال يمثل تمدر�س �ل�صباب �إال 4.7 �صنو�ت مقابل 6.3 في �لبلد�ن ذ�ت 

�لتنمية �لب�صرية �ل�صعيفة. وح�صب �لترتيب �لمعّد من طرف برنامج �الأمم �لمتحدة للتنمية �لم�صتند �إلى نتائج 

�لتقييم في �لمو�د �لعلمية، يقع �لمغرب �صمن �آخر �لبلد�ن في منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا. ويبقى 

عر�س �لتكوين �لمهني غير كاٍف مقارنًة بالطلب �الجتماعي. وقد �أو�صى �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي في 

ثانوياً، وباإعطاء  تقريره حول ت�صغيل �ل�صباب، بالرفع من قيمة �لتكوين �لمهني كاختيار نوعي ولي�س �ختيار�ً 

و�لتكوين  �لتعلّم  بو��صطة  �لتكوين  �أ�صاليب  ت�صجيع  وينبغي  �لمدة.  ق�صيرة  �لعلمية  �لجامعية  للفروع  �المتياز 

�لمتناوب �لذي ي�صرك �لمقاوالت في �لعمل �لتكويني. وفي نف�س �لوقت، ينبغي �عتبار �لتكوين �لم�صتمر �إلز�ميا. 

ومن وجهة نظر �لمجل�س، �إن �التجاه �لحالي على م�صتوى �ل�صيا�صات �الجتماعية ال ي�صمح باال�صتجابة لتطلعات �ل�صاكنة 

�لمحرومة كما يحمل مخاطر �الإ�صر�ر بالتما�صك �الجتماعي. ال �صك في �أن تقدماً قد تم �إحر�زه في مجال �لتنمية �لب�صرية، 

غير �أن هذ� �لتقدم يبقى طفيفاً قيا�صاً لحجم �لو�صائل �لمخ�ص�صة و�لجهود �لمبذولة من طرف �لجماعات و�نتظار�ت �ل�صاكنة. 

مــــــــــــــــوالي،

�أما في ما يخ�س م�صاألة �لبيئة، فاإنها قد حظيت باهتمام خا�س بت�صجيع من جاللتكم. وقد �أعدت �ل�صلطات 

�لعمومية في �صنة 2010 �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة؛ وما يز�ل تبنيه في �صيغة قانون �إطار، 

يمّكن من �إدماج �لم�صاألة �لبيئية في مجمل �ل�صيا�صات �لعمومية، قيد �الإنجاز. ويكّر�س د�صتور �لمملكة �لمغربية 

�لجديد » �لحق في بيئة �صليمة«، ويولي �هتماماً خا�صاً لق�صايا تدبير �لبيئة، وحماية �لمو�رد �لطبيعية و�لتنمية 

�الأخ�صر:  �الأ�صا�صية لالقت�صاد  �لقطاعات  بر�مج عملياتية في  �إطالق عدة  تم  �لم�صتد�مة. ف�صاًل عن ذلك، 

مخطط �لطاقة �لمتجددة، مخطط �لنجاعة �لطاقية، �لمخطط �لوطني لل�صرف �ل�صحي، �لمخطط �لوطني 

للنفايات �لمنزلية، مخطط �لمغرب �الأخ�صر، نظرة 2020 لل�صياحة �لم�صتد�مة، مخطط هاليوتي�س، �لمخطط 

�للوج�صتي، مخطط »�الإقالع �ل�صناعي«، �إ�صتر�تيجية تنمية �لمدن �لجديدة، �إلخ. 

�نطلق و�صع �الإ�صتر�تيجية �لوطنية للبيئة، و�الإ�صتر�تيجية �لوطنية للتنمية �لم�صتد�مة في �صنة 2011. وتهدف 

هاتان �الإ�صتر�تيجيتان �إلى جعل �لبيئة و�القت�صاد �الأخ�صر مكّوناً مهماً من مكونات تنميتنا �القت�صادية و�الجتماعية، 

باال�صتناد �إلى مقاربة وقائية �أكثر منها عالجية، ومع �الأخذ بعين �العتبار �لبعد �لتر�بي. وتم و�صع �أدو�ت لالإ�صر�ف 

و�لقيا�س لحالة �لبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة. وقد ن�صر �لمر�صد �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة في �صنة 2011 

تقريره �ل�صنوي �الأول عن حالة �لبيئة في �صنة 2010، �إ�صافًة �إلى تقارير عن حالة �لبيئة في جهات �لمملكة. 
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�إيالءها لحماية �لبيئة. وهكذ�، عرفت �صنة 2011  باالأهمية �لو�جب  تزد�د �ل�صاكنة و�لمجتمع �لمدني وعياً 

�ل�صعود �لقوي لحركات حماية �لبيئة، ال�صيما في حاالت تلوث �لو�صط �لطبيعي، و�ال�صطر�بات �لمالحظة في 

عملية جمع �لنفايات �لمنزلية. وقد قّدر تقرير حديث للبنك �لدولي �أن تكاليف تدهور �لبيئة في �لمغرب ت�صّكل 

%3.8 من �لناتج �لمحلي �الإجمالي. 

وفي ر�أي �لمجل�س، من �ل�صروري و�صع حكامة بيئية تتالءم مع تحديات �لمغرب وتمّكن من تفادي �الإ�صر�ر غير 

�لقابل للعالج بالمو�رد �لطبيعية. وتحث على ��صتعمال عقالني للمو�رد �لموجودة ل�صالح خلق �لثروة و�ل�صغل. 

ال ت�صتطيع �لجماعات �لتر�بية لوحدها مو�جهة �لطلب �لبيئي ولذلك فاإن م�صاحبتها على �لم�صتوى �لوطني 

لها ما يبررها. وتنطلب �لحماية �لم�صتد�مة للبيئة تخطيطاً طويل �الأمد، وتن�صيقا على �لم�صتوى �لوطني كما 

ت�صتلزم ميز�نيات مالئمة من �أجل تنفيذه. 

مــــــــــــــــوالي،

منذ  فيها  �صرع  �لتي  �الإ�صالحات  بف�صل  �لمغرب،  �أن  و�لبيئية  و�الجتماعية  �القت�صادية  �لحالة  تحليل  يظهر 

اأكثر من ع�سر �سنوات، يتوفر على طاقات هامة ويحقق تقدما في مجاالت عدة. بيد اأنه ال تزال هناك نقاط 

في  �لتناف�صية  وزيادة  �لمو�طنة،  قيم  تعزيز  على  تركز  �صيا�صات  و�صع  و�إلى  �ليقظة  زيادة  �إلى  تدعو  �صعف 

�أكثر  و�صيا�صات عمومية  �لحكامة،  للت�صامن، وتح�صين  وتوزيع  �لعد�لة �الجتماعية  �أكبر من  �القت�صاد، وقدر 

فاعلية، و�هتمام خا�س بال�صيا�صات �لمتعلقة باإدماج �ل�صباب. 

يوؤكد �لمجل�س على �صرورة �لعمل من �أجل �إحد�ث تغيير على م�صتوى �لقيم �لجماعية، و�لعالقات مع �لمو�طنين، 

موؤ�ص�صات  �لثقة في  تعزيز  �لعمل على   ينبغي  �لم�صترك، كما  و�لعي�س  �لم�صوؤولة  �لمو�طنة  تر�صيخ قيم  بغية 

�لو�صاطة. ويمكن تحقيق ذلك من خالل ترجيح لغة �لحقيقة تجاه �لمو�طنين و�لفاعلين �الجتماعيين، وعلى 

�أمامه،  �لقانون و�لم�صاو�ة  و�أ�صبقية  �الأ�صا�صية، و�لفاعلية،  �لتطبيق، و�صرورة ترجمة �حتر�م �لحقوق  م�صتوى 

وكذا نجاح اإ�سالح العدالة. كما يتعلق االأمر ب�سمان انخراط المواطنين في الدينامية الجديدة، مع الحر�س 

على �لديمقر�طية �الجتماعية وبالتعلق بتخليق �لحياة �لعامة. و�صتمكن م�صاركة �ل�صكان في ت�صور �صيا�صات 

�لتنمية، وتتبعها وتقييمها على �ل�صعيد �لمحلي، و»مقاربة �لنوع« من تعزيز قيم �لمو�طنة و�لم�صوؤولية �لجماعية.

وتقويما  �الأولى،  بالدرجة  و��صحا  �قت�صاديا  ماكرو  �إطار�ً  �لتناف�صية  دعم  في  �لدولة  م�صاركة  تقوية  تتطلب 

لتو�زن �لمالية �لعامة على وجه �لخ�صو�س. وفيما عد� �إ�صالح جهاز دعم �الأ�صعار، يقت�صي تقويم  م�صتد�ماً 

�لميز�نية تد�بير لتر�صيد مجمل �لنفقات �لعمومية، ويجب �أن يهم جميع مكونات �لدولة. في هذ� �الإطار، فاإن 

�إعادة �صياغة مالية �لجماعات �لتر�بية وتقييم قدر�ت �لتدبير و�لحكامة على �لم�صتوى �لمحلي تبدو �صرورية 

في �أفق تنفيذ م�صروع �لجهوية  �لمتقدمة. كما �صتمكن �إعادة �صياغة �لمالية �لمحلية من �إيجاد مو�رد �إ�صافية 

نظر�ً لالحتياطيات �لكامنة من �الإير�د�ت �لموجودة على هذ� �لم�صتوى.

يعتبر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �أن متابعة �لتد�بير �لتي تح�صن مناخ �الأعمال وترفع من م�صتوى �لتناف�صية 

�القت�صادية وتنمية �ال�صتثمار �صرورية. ويدعو �لمجل�س �إلى �إيالء �هتمام خا�س بالقطاع �ل�صناعي �لذي ي�صكل �الإطار 

�لمف�صل لالبتكار و�لحفاظ على فر�س �لعمل �لالئق وذلك باإز�لة �الإكر�هات �لتي تعوق تطوره. تتعلق هذه �الإكر�هات 



19

التقرير ال�سنوي 2011

�أ�صا�صا بال�صريبة �لعقارية، وتكلفة عو�مل �الإنتاج، وعر�س �ليد �لعاملة �لموؤهلة، و�لمناف�صة غير �ل�صريفة، وخا�صة 

تلك �لتي تمار�صها �أن�صطة غير منظمة، ونوعية خدمات �لبنية �لتحتية �أو �ل�صر�ئب. وفي هذ� �التجاه، فاإن �لحو�فز 

�ل�صريبية ينبغي �أن ت�صجع تخ�صي�س �لمو�رد لفائدة تنمية �صادر�ت �لمنتجات �لم�صنعة.

ويدعو �لمجل�س، عالوة على ذلك، �إلى تطوير �إمكانات �البتكار في �لبالد بانتهاج �صيا�صة عمومية تهدف �إلى 

تعبئة كل من �لقطاعين �لعام و�لخا�س حول جهاز وطني للبحث و�البتكار وو�صع �آليات تحفيزية الإنعا�س �أن�صطة 

�لبحث و�لتطوير.

مناخ  دون  �لمرجوة  �لنتائج  تحقق  �أن  �القت�صاد  في  �لتناف�صية  لتعزيز  �لمبذولة  �الأن�صطة  مجمل  ت�صتطيع  ال 

�جتماعي مالئم. ولهذ� �لغر�س، يدعو �لتقرير �إلى ماأ�ص�صة �لحو�ر �الجتماعي، وت�صجيع �لمفاو�صات و�التفاقيات 

الجماعية، وتحديد ال�سروط واالإجراءات لممار�سة الحق الد�ستوري في االإ�سراب.

و�لجهات  �الجتماعية  �ل�صر�ئح  بين  توزيع عادل  ل�صالح  �لعمل  �إلى  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  يدعو   

للجهد �لمبذول في �لت�صامن ولثمار �لنمو. وهو يدعم تطوير قطاع �القت�صاد �الجتماعي و�لت�صامني �لذي 

يمثل رهاناً من حيث �لت�صغيل و�لتما�صك �الجتماعي. ويدعو �لتقرير �ل�صنوي �إلى �إ�صالح �صريبي يهدف �إلى 

�لفاعلية �القت�صادية و�لعد�لة �الجتماعية، ف�صال عن عمل م�صاد للغ�س و�لتهرب �ل�صريبي، مع تعزيز �صبل 

�لطعن بالن�صبة للمو�طنين �أمام �إد�رة �ل�صر�ئب. باالإ�صافة �إلى ذلك، �أقر �لمجل�س �صرورة �إ�صالح عاجل لنظام 

�لمقا�صة و�إعادة توزيع جزء كبير من �لمو�رد �لموجهة نحو م�صاعد�ت م�صتهدفة و��صتثمار�ت في �لبنية �لتحتية 

و�لقطاعات �الجتماعية من �صاأنها تح�صين عي�س �لمو�طنين، ال�صيما �الأكثر فقر� منهم.

وقد �أثرت �ل�صيا�صات �لر�مية �إلى تح�صين �لتنمية �لب�صرية و�الجتماعية على م�صتوى �لموؤ�صر�ت �لرئي�صية. بيد 

�أن حجم �لعجز �الجتماعي ي�صّكل تحدياً رئي�صياً �أمام ديمومة نموذج �لنمو. ويمكن �أن يمثل �لبطء في ��صتيعاب 

هذه �لعجز عامل خطٍر على �لتما�صك �الجتماعي. كما �أن �إمكانية دعم �لنمو مهددة بفعل ��صتمر�ر �لبطالة، 

وعدم تكافوؤ فر�س �لولوج �إلى �لخدمات �ل�صحية �الأ�صا�صية، و�نخفا�س �لمردودية �لنوعية غير �لكافية لنظام 

�لتعليم و�لتكوين، ومحدودية جهاز �لحماية �الجتماعية. ومن �لمهم في هذ� �ل�صدد و�صع هذه �لتحديات في 

�صميم �ل�صيا�صة �لعمومية. ويعتمد �لتقدم �لمحرز في �لتنمية �لب�صرية في �لمغرب على �الإجر�ء�ت �لكفيلة 

بترجمة �إنجاز�ت �لد�صتور �لجديد �إلى ��صتر�تيجية وطنية قادرة، في �لقانون وفي �لو�قع، على تكري�س �الرتقاء 

بم�صتوى �لمر�أة و�ال�صتثمار �الأمثل لمكانتها، ودورها في �القت�صاد و�لمجتمع، و�الإ�صالحات �لر�مية �إلى �إدماج 

�أف�صل لل�صباب بالتكوين، و�ل�صغل و�لثقافة و�لم�صاركة.

و�الجتماعية  �القت�صادية  �لتنمية  كبير على  تاأثير  لها  �صيكون  ن�صاطا  �أكثر  ثقافية  �صيا�صة  �أن  �لمجل�س  يعتبر 

للبالد، ال�صيما في تر�صيخ قيم �لمو�طنة و�لروح �لوطنية، و�لت�صامح، وتعزيز �لتما�صك �الجتماعي. و�صي�صاهم 

تطوير �لو�صول �إلى �لخدمات �لثقافية في تعزيز بناء �لفرد، ال�صيما �ل�صباب، من خالل ت�صجيع �لقدرة على 

�لتكيف و�ال�صتقالل �لذ�تي، مما �صيوؤدي �إلى بناء �لهوية �لوطنية عن طريق زيادة �لوعي بخ�صو�صيات �لبلد، 

و�نفتاحه على بيئته �لدولية ومكانته في �لعالم. 

ويبدو �ل�صياق �لحالي م�صجعاً على تحول �القت�صاد �لوطني �إلى �قت�صاد �أخ�صر. ويرى �لمجل�س �أن هذ� �لنموذج 

للتنمية �القت�صادية و �لب�صرية �لم�صتد�مة �صيعزز �لتقارب بين �ال�صتغالل �الأمثل ال�صتهالك �لمو�رد �لطبيعية، 

وتقوية �لتما�صك �الجتماعي، و�لحفاظ على �لبيئة. 
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�صو�ء �أتعلق �الأمر بخطط �لتنمية �لقطاعية �أم بال�صيا�صات �الجتماعية، فاإن مكا�صب كبيرة في �لكفاءة و�لفاعلية 

يمكن تحقيقها بال�صعي نحو تنا�صقها �لكلي من �أجل ��صتخد�م �أمثل للمو�رد و�لدفع باأثرها �إلى �أق�صى ما يمكن.

�ل�صيا�صات  بين  �لالزم  �لتقارب  �أد�ئها مع مر�عاة  �لتنمية �الجتماعية، يمكن تح�صين  ب�صيا�صات  يتعلق  وفيما 

�لت�صور  ب�صكل كبير في  �لمو�طنين  �لتي تدمج  �لقرب  تعزيز حكامة  �لهدف، ومع  نف�س  �إلى  �ل�صاعية  �لعامة 

و�لتنفيذ و�لتقييم. 

وب�صورة متو�زية، ينبغي ت�صريع جهود تر�صيد �لنفقات �لعمومية. �إن �الإجر�ء�ت �لمتخذة في هذ� �لمجال �صوف 

تتعزز باإ�صالح �لقانون �لتنظيمي للمالية �لذي �صيمّكن تنفيذه من �لم�صي نحو �لحكامة �لم�صوؤولة. 

عالوة على ذلك، �سيوؤدي ا�ستخدام اأدوات التتبع والتقييم على نطاق وا�سع اإلى زيادة فعالية الن�ساط العمومي، 

و�إلى �إر�صاء ثقافة �لمحا�صبة وتهيئة �لظروف لتغيير �لعقليات. 

�صكلت م�صاألة �إدماج �ل�صباب مو�صوع �هتمام خا�س في �إطار تقرير �لمجل�س ل�صنة 2011. ومع �عتر�فه بالطابع 

�لمعقد لهذ� �لمو�صوع، يرى �لمجل�س �أنه يحتاج �إلى �صيا�صة عمومية �صاملة تبد�أ بالتعليم و�لتدري�س، وتتكر�س 

بالت�صغيل وبالر�فعات �الأخرى �لمت�صلة بالثقافة و�اللتز�م �ل�صيا�صي و�لمدني و�لم�صاركة �لمو�طنة.

ولهذه �لغاية، يوؤكد �لمجل�س على �صرورة �نتهاج �ل�صلطات �لعمومية ��صتر�تيجية �إر�دية تحدد عر�صا �صيا�صيا 

وموؤ�ص�صيا من �صاأنه �إ�صر�ك �ل�صباب و�إدماجه في �لحياة �لعامة ب�صكل م�صتد�م، وذلك من �أجل �لرد على �لتحدي 

�لرئي�صي �لمتمثل في �إدماج �ل�صباب. ودعا �لمجل�س، على وجه �لخ�صو�س، �إلى �لتغلب على �أوجه ق�صور �ل�صيا�صات 

�لقطاعية و�إتباع مقاربة �أفقية وت�صاركية مع ومن �أجل �ل�صباب . وفي هذ� �ل�صدد، يرى �لمجل�س �أنه من �ل�صروري 

تغيير فهم ق�صية �ل�صباب في �صوء �لتحوالت �لتي يعرفها �لمجتمع �لمغربي، وجعل �لثقافة بعد�ً رئي�صياً في 

�صيا�صات �الإدماج. كما يدعو �إلى تفعيل �إن�صاء »�لمجل�س �ال�صت�صاري لل�صباب و�لعمل �لجمعوي« و»�لمجل�س �لوطني 

للغات و�لثقافة �لمغربية«، كي يقوما بدورهما �لد�صتوري كموؤ�ص�صات و�أطر للت�صاور في مجاالت �لثقافة و�ل�صباب.

ويرى �لمجل�س �أنه من �لممكن �إدخال »مقاربة لل�صباب« في ت�صور �ل�صيا�صة �لعمومية وتطويرها. 

وفي نهاية �لمطاف، يتعلق �الأمر باالرتقاء ببالدنا �إلى م�صتوى »�أف�صل« و»ب�صكل مختلف«. وي�صكل كل من �ل�صياق 

�إعادة  �إلى  �أن تدفعنا  �لدولي و�لتطور�ت �القت�صادية و�الجتماعية لبالدنا مجموعة من �لتحديات من �صاأنها 

التفكير في اأنماط اال�ستغال وفي عاداتنا الجماعية. اإن هذا النهج، معززاً بالتقدم المحرز من حيث الحد من 

�لقادر على  و�لن�صاء، وحده  �ل�صباب  يمثلها  �لتي  �لطاقات  و�لتما�صك �الجتماعي ف�صال عن  �لتفاوتات  �أوجه 

�صمان م�صاهمة جميع مكونات �ل�صكان في م�صار �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية لبالدنا.

�صوف يتم �إغناء وجهة نظر �لمجل�س في �لم�صتقبل بمقيا�س �صنوي يعمل على تقييم نظرة �لمو�طنين و�لفاعلين 

�لحقوق  مرجعية  �إلى  �لمقيا�س  هذ�  و�صي�صتند  و�لبيئية.  و�الجتماعية  �القت�صادية  للو�صعية  �الجتماعيين 

�الأ�صا�صية للميثاق �الجتماعي �لذي بلوره �لمجل�س �صنة 2011.
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مــــــــــــــــوالي،

�أن�صئ �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي من قبل جاللة �لملك في 21 فبر�ير 2011. وطبقا للتعليمات �لملكية 

�ل�صامية، يطمح �لمجل�س �إلى �لتمو�صع كموؤ�ص�صة ��صت�صارية تمثل غنى وتنوع مختلف فعاليات �لمجتمع �لمغربي، 

وبمثابة منتدى للتفكير و�لت�صاور بين مكوناته وتعميق �لحو�ر �الجتماعي و�لمدني. 

ركز �لمجل�س خالل �ل�صنة �الأولى من ن�صاطه على �ال�صتفادة من م�صاهمات مكوناته ق�صد تح�صين �ل�صيا�صات 

�لعمومية. وفي �نتظار �أن ترفع �إليه �إحاالت من �لحكومة �أو �لبرلمان، تناول �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

في �إطار �إحاالت ذ�تية �صنة 2011 مجموع �لق�صايا �لتي تمت معالجتها. كما �أ�صبح للمجل�س بنية وو�صائل تتكيف 

�لمجل�س: �الجتماعية و�القت�صادية  �أن�صاأ �صت لجان د�ئمة تغطي جميع مجاالت �خت�صا�س  مع مهمته. وقد 

�إلى ذلك، و�صع و�صادق �لمجل�س على منهجية عمله وعملية  و�لت�صغيل و�لتكوين و�لبيئة و�لثقافة. باالإ�صافة 

�ال�صتماع للم�صوؤولين �لعموميين، و�لفاعلين �القت�صاديين و�الجتماعيين وممثلي �لمجتمع �لمدني. 

في �صنة 2011، �عتمد �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي تقرير� ور�أياً بعنو�ن »من �أجل ميثاق �جتماعي جديد: 

�صو�بط يجب �حتر�مها و�أهد�ف ينبغي �لتعاقد ب�صاأنها«، وكذ� تقرير� ور�أياً ب�صاأن ت�صغيل �ل�صباب. باالإ�صافة 

�إلى ذلك، تمت في جمع عام در��صة تقرير عن �الأو�صاع �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية، وتقرير مرحلي عن 

حكامة �لخدمات �لعمومية. و�أخير�، تم �إعد�د تقريرين ور�أيين مت�صلين على �لتو�لي باإدماج �ل�صباب عن طريق 

�لثقافة ومو�صوع �القت�صاد �الأخ�صر �صنة 2011، و�إن لم يتم �عتمادهما �إال خالل �لربع �الأول من �صنة 2012. 

عقد �لمجل�س، في هذ� �لعام، تقييما الأد�ئه ف�صال عن ��صتق�صاء نظرة �لجهات �لمعنية (�لحكومة، �لبرلمان، 

�لفعاليات �القت�صادية و�الجتماعية، و�صائل �الإعالم، �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي) للمجل�س �القت�صادي 

و�الجتماعي. و�صوف يجدد هذ� �لنهج كل �صنة. ينتج عن ذلك �أنه في نهاية �صنة من �لممار�صة، فاإن »ر�أ�س �لمال 

�لثقة« للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي كبير جد�. �إن �لجودة �لنوعية �لمت�صلة باأعمال �لمجل�س من�صجمة مع 

مهمته �لد�صتورية: �ال�صتقالل، و�حتر�م �آر�ء مختلف �لمكونات، وجودة �الأعمال. مع ذلك، فبعد مرحلة �الإن�صاء 

وتاأكيد  و�الجتماعي،  �القت�صادي  �لمجل�س  دور  تعزيز  ن�صاطه، عن طريق  و�إد�مة  تطويره  ينبغي مو��صلة  هذه، 

ح�صوره ونوعية �آر�ئه، وتح�صين ��صتغال هيئاته و�لحفاظ على م�صتوى �اللتز�م �لحالي الأع�صائه.  

وباالإ�صافة �إلى �لمو��صيع �لتي �صتعر�س على �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي تبعا لالإحاالت �لو�ردة �إليه من 

�لحكومة و�لبرلمان، �أدرج �لمجل�س في خطة عمله لعام 2012 مو��صيع متعلقة بالوقاية و�لحل �ل�صلمي لنز�عات 

�ل�صغل؛ �ل�صفقات �لعمومية كر�فعة للتنمية؛ �ل�صر�ئب بين �لتنمية �القت�صادية و�لتما�صك �الجتماعي؛ تدبير 

�لمهار�ت في �لجهوية �لمتقدمة؛ �حتر�م �لحقوق و�إدماج �الأ�صخا�س في و�صعية �الإعاقة؛ �لنهو�س بالحق في 

�لم�صاو�ة بين �لن�صاء و�لرجال في �لمجاالت �القت�صادية و�الجتماعية، و�لثقافية، و�ل�صيا�صية…

ويندرج �لمجل�س  في م�صار ت�صاعدي، في نهاية �ل�صنة �الأولى من �لممار�صة، من �أجل �لم�صاهمة باآر�ئه في 

تح�صين �أد�ء �القت�صاد �لوطني وتعزيز �لتما�صك �الجتماعي في �إطار مقاربة ت�صتند �إلى �لتنمية �لم�صتد�مة. 

�صكيب بنمو�صى

الرباط، 28 يونيو 2012 
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تميز �لبناء �لموؤ�ص�صي في بالدنا في 2011 بتبني �لد�صتور �لجديد، �لذي يمثل تكري�صا  لم�صل�صل �الإ�صالحات 

�لتي �أطلقها �لمغرب خالل �لعقد �الأخير، وبد�ية لعهد جديد من �الإ�صالحات �لعميقة �لتي تهيئ لمغرب �لغد 

في �الآن نف�صه. وقد جاء �إحد�ث �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي في فبر�ير 2011 ليندرج في هذه �لحركية. 

ب�صفتها  منا�صب،  وطني  موؤ�ص�صي  موقع  �حتالل  �إلى  �ل�صامية،  �لملكية  للتعليمات  طبقا  �لهيئة،  هذه  وتطمح 

هيئة ��صت�صارية تمثل مر�آة لغنى وتنوع �لح�صا�صيات �لمختلفة للمجتمع �لمغربي، ومنتدى للتعبير و�لت�صاور بين 

مكوناته �لمختلفة، وتعميق �لحو�ر �الجتماعي و�لمدني.

�إر�صاء  على  بالعمل  �لملكية،  بالتوجيهات  م�صتنيرة   ، و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  مكونات  كل  �لتزمت 

م�صد�قية �لمجل�س خالل �ل�صنة �لمن�صرمة، عبر بحث م�صتمر عن مو��صيع منا�صبة، و�إعد�د تقارير نوعية ، 

بهدف �الرتقاء بال�صيا�صات �لعمومية، و�لجو�ب على �لق�صايا �لكبرى للتطور �القت�صادي و�الجتماعي بالمغرب.

وطبقا للقانون �لتنظيمي �لذي ينظم عمل �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، ي�صتمل هذ� �لتقرير على تحليل 

للو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية لبالدنا في 2011، و��صتعر��س الأن�صطة �لمجل�س خالل هذه �لدورة �الأولى 

من عمله. وهو يقدم بهذ� �ل�صدد قر�ءة �لمجل�س الأهم �أحد�ث �صنة 2011، ويقترح تحليال الأهم �لتطور�ت على 

ودولية.  وطنية  م�صادر  من  م�صتقاة  لموؤ�صر�ت  قر�ءة  و�لبيئي، من خالل   و�الجتماعي  �القت�صادي  �لم�صتوى 

وي�صتخل�س �لمجل�س من ذلك �لدرو�س للم�صتقبل، ويبرز بع�س عنا�صر �ليقظة �لتي ينبغي مر�عاتها على وجه 

�لخ�صو�س. ومن �أجل �الإعد�د للن�صخ �لقادمة من �لتقرير �ل�صنوي، يمهد �لمجل�س لو�صع مقيا�س لتقييم �لو�صعية 

�القت�صادية و�الجتماعية وتحديد �النتظار�ت �لرئي�صة لل�صاكنة و�لفاعلين �الجتماعيين، ح�صب مرجعية �لحقوق 

و�لمبادئ �لتي تم تحديدها في �لميثاق �الجتماعي.

يقدم التقرير ح�سيلة لل�سنة المن�سرمة في الق�سم المخ�س�س لن�ساط المجل�س ، وخطة عمل ل�سنة 2012. 

هذ�  وي�صتهدف  ��صتغاله.  لطرق  �لفاعلين  بع�س  ولنظرة  لعمله  تقييم  باإجر�ء  �لقيام  على  �لمجل�س  حر�س  و 

�لم�صعى  تقدير �لقيمة �لم�صافة �لتي يقدمها �لمجل�س للم�صهد �لموؤ�ص�صي بالبالد، مع �صرورة �ال�صتجابة لمبد�أ 

�لمحا�صبة.

�أولى منذ  �ل�صباب. فالمجل�س  �إدماج  باآليات  �ل�صنة على در��صة مو�صوعاتية تعنى  و�أخير� ي�صتمل تقرير هذه 

»ت�صغيل  مو�صوعي  يعالجان  تقريرين  لهم  �إذ خ�ص�س  �ل�صباب،  تم�س  �لتي  لالإ�صكاليات  عناية خا�صة  �إن�صائه 

�ل�صباب« و»�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة«، كما خ�ص�س ق�صما من �لميثاق �الجتماعي لحقوق �ل�صباب ، 

وقد تم ��صر�ك �لجمعيات �لممثلة لل�صباب في بلورة هذه �لتقارير، وذلك بمنا�صبة عدد من جل�صات �ال�صتماع 

وور�صات �لعمل، بهدف تحديد �نتظار�ت �ل�صباب و��صتقاء وجهات نظرهم. 

 

تمهيـــــــد
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الو�سعية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية في المغرب في 2011

1.  اأهم اأحداث �سنة 2011 : منظور المجل�س االقت�سادي واالجتماعي

تميزت �صنة 2011 ب�صل�صلة من �الأحد�ث و�ال�صطر�بات �الجتماعية  و�ل�صيا�صية ذ�ت �لدالالت �لكبيرة،  وبتفاقم 

�الأزمة �لمالية و�القت�صادية في �لبلد�ن �ل�صريكة للمغرب في منطقة �الأورو ، و�لتي �نعك�صت على �القت�صاد 

�لوطني ب�صكل و��صح.

كما �صجل هذ� �لتطور على �ل�صعيد �لدولي بروز حركات �جتماعية في مجموعة من �لبلد�ن �لعربية �أطلقها 

�صباب ب�صكل رئي�صي وتطورت، في غالبيتها، خارج �الأحز�ب �ل�صيا�صية، و�لنقابات، و�لجمعيات، م�صتعملين في 

ذلك �الأدو�ت �لجديدة لالت�صال، وتعبوؤو� دون �لخ�صوع الإطار تنظيمي تقليدي، �أو لقيادة محددة. و�إن كانت 

هذه �لحركات �صلمية في عمومها فاإنها �صهدت، �أحيانا، بع�س �النزالقات . �حتجت هذه �لحركات �صد تنامي 

�لبطالة، وتز�يد �لفروق، و�صد �الأعطاب �لتي �أ�صابت عو�مل �لترقي �الجتماعي. وف�صال عن �لمطالب ذ�ت 

�لطبيعة �الجتماعية عبر �ل�صباب عن رف�صهم للف�صاد، و�لزبونية وتعبوؤو� �صد جمود وت�صلطية بع�س �النظمة 

�ل�صيا�صية لدرجة �أف�صت �إلى �إحد�ث قطيعة �صيا�صية في بع�س �لحاالت.

�أما على �صعيد �لبلد�ن �لمتقدمة، فاإن حركات عبرت عن  مطالب �صيا�صية و�جتماعية ، في �صياق �أزمة �قت�صادية 

حادة، عن رف�صها لعولمة غير منظمة، ومنتجة للفو�رق �الجتماعية. وقد �أدت هذه �لمعطيات �لى ت�صاعد نزعات 

�أنتجت حركة »�ل�صاخطون« »Les indignés« في  يمينية متطرفة و�لى مو�قف رف�س �الآخر في �وروبا، كما 

مجموعة من �لبلد�ن �لغربية .

من  و�لتعبير جعلت  للتظاهر  �أ�صكاال جديدة  �لعربي«،  »�لربيع  هذ�  معمعة  في  �لمغربي،  �ل�صباب  �بتدع  وقد 

مطالب وتطلعات مختلف �صر�ئح �لمجتمع تنحو في �تجاه تعزيز �لديمقر�طية و�لحد من �لفو�رق . �إن �لخطاب 

�صنة  ميزت  قوية  لحظات  �صّكال  �أعقبه  �لذي  �لد�صتوري  و�ال�صالح   ، مار�س   9 في  �لملك  لجاللة  �لتاريخي 

مجموع  فيها  انخرط  والتي  عنها،  التعبير  تم  التي  االنتظارات  على  �سيا�سيا  جوابا  ذلك  مثل  وقد   .2011

�لقوى �لحية للبالد، ونجاحا تم  �لتنويه به على �ل�صعيد �لدولي. و�ذ� كان �لد�صتور �لجديد يندرج في �إطار 

��صتمر�رية �ال�صالحات �لتي �أطلقها �لمغرب في غ�صون �لعقد �الأخير، فانه يوؤ�صر على قطيعة، وعلى عهد 

جديد من �ال�صالحات �لعميقة �لتي تهيء لمغرب �لغد. يكر�س هذ� �لد�صتور �لحقوق �الن�صانية �الأ�صا�صية على 

�لم�صتويات �القت�صادية و�الجتماعية، و�لثقافية و�لبيئية، ويعزز �لحكامة من خالل هيئات �صبط جديدة تمت 

تقوية �صالحياتها. وقد كر�صت �نتخابات 25 نونبر 2011�لبعد �لتنفيذي للقو�عد �ل�صيا�صية �لجديدة. وبرهن 

�لمغرب، بهذه �الختيار�ت، عن �صالبة موؤ�ص�صاته ، وعن قدرته على �البتكار، بطريقة �صلمية وت�صاورية، وعن 

نحته طريقه �لمميز في �تجاه �لديمقر�طية �ل�صيا�صية و�الجتماعية �الإدماجية و�لحية.

�إن تنفيذ مقت�صيات �لد�صتور �لجديد ي�صكل تحديا للدولة وللمجتمع ب�صبب �لعدد �لكبير من �الإ�صالحات �لتي يتعين 

تطبيقها في �إطار زمني محدد. ولذلك يتطلب �الأمر تعبئة جماعية لترجمة �لحقوق و�لحريات �لمكر�صة، و�صمان 

�صيادة �لد�صتور، و�حتر�م وم�صاو�ة �لجميع �أمام �لقانون، وتطوير مبادئ �لربط بين �لم�صوؤولية و�لمحا�صبة، و�لتو�زن 

بين حقوق وو�جبات �لمو�طنين بنف�س �لقدر �لذي يتعين فيه �ال�صتجابة النتظار�تهم �القت�صادية و�الجتماعية.



28

التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي 2011

ومع ذلك، وفي �صياق هذه �لدينامية ، تجدر مالحظة تنامي مظاهر �نحر�ف، و�حتالل غير قانوني للف�صاء�ت 

�لعامة، و�لبناء�ت �لع�صو�ئية في بع�س �لمدن. كما �زد�د عدد �لنز�عات �الجتماعية �صو�ء في �لقطاع �لعمومي 

�أو في �لقطاع �لخا�س.وقد تولدت هذه �لو�صعيات، ب�صكل كبير، ب�صبب عجز على �صعيد �لو�صاطة �الجتماعية 

ونق�س �لثقة في �لفاعلين. يعقد هذ� �لو�قع �إنجاز �لتعاقد�ت �لكبرى �لتي يجب �أن تندرج �صمن مدة زمنية 

طويلة بال�صرورة، ف�صال عن �أهمية ترجمة �ال�صالحات �لمهيكلة �لى �أفعال توؤثر �إيجابا على حياة �لمو�طنين، 

�ل�صيا�صات  في  �لثقة  �نعد�م  من  ونوعا  �الجتماعي،  �ل�صقاء  تعبير�ت  مختلف  فيه  ت�صتمر  �لذي  �لوقت  في 

�لعمومية �لمتبعة، وفي قدرتها على �إ�صالح �لو�صعية �القت�صادية  و�الجتماعية.

1.1. االإ�سالح الد�ستوري : جواب مهيكل ذو انعكا�سات كبرى

يمثل �ال�صالح �لد�صتوري جو�با �صيا�صيا مهيكال على �ل�صياق �لدولي و�لجهوي �لذي يتميز بتنامي �لمطالب 

�أعادت  �أ�صكاال جديدة لالحتجاج،  �لحركات  �الجتماعية في ظروف من �الزمة �القت�صادية، و�تخدت هذه 

�لنظر في مجموعة من �النظمة �ل�صيا�صية، وتمخ�صت عنها في بع�س �لحاالت تغيير�ت جذرية. وقد عبر 

�ل�صباب �لمغربي، من جهته، على مجموعة من �لمطالب تركزت على �لحاجة �لى �إقر�ر مبد�أ تكافوؤ �لفر�س، 

و�حتر�م حقوق �الن�صان و�صلطة �لقانون.

وبالمو�ز�ة مع ذلك، يندرج �لد�صتور �لجديد في �صياق ��صتمر�رية �لمبادر�ت و�الإ�صالحات �لتي يعود بع�صها 

وخ�صو�صا حقوق  �الأ�صا�صية،  و�لحقوق  و�لحريات  �لجهوية  م�صائل  وقد همت  �صنو�ت.  ع�صر  من  �أكثر  �إلى 

�لن�صاء و�لحقوق �للغوية و�لثقافية �الأمازيغية، و��صتقاللية �لق�صاء، و�لتنمية �لب�صرية، و�لحكامة �لم�صوؤولة، 

ودولة �لقانون. وقد دعا �لعديد من �لفاعلين �ل�صيا�صيين و�الجتماعيين �إلى �إجر�ء هذ� �الإ�صالح، كما فعل 

ذلك تقرير �لخم�صينية في ر�صمه لمعالم »�لمغرب �لماأمول«. وقد كانت �لمر�جعة �لد�صتورية ل�صنة 2011 

تتويجا لإ�صالحات ومبادرات �صابقة، لكنها �صكلت في الآن نف�صه نقطة انطالق لجيل جديد من الإ�صالحات.

في �إطار عملية �ال�صالحات و�لمبادر�ت �لتي �أف�صت �إلى �لمر�جعة �لد�صتورية، تمت تقوية  �صالحيات  بع�س 

قانون  تغير  �الأعمال. وهكذ�  و�أخالقيات  و�لحكامة  �الن�صانية،  �لحقوق  تكري�س  �تجاه  �لو�صاطة في  هيئات 

�لمجل�س �ال�صت�صاري لحقوق �الن�صان وتحول �إلى �لمجل�س �لوطني لحقوق �الإن�صان باعتباره موؤ�ص�صة  م�صتقلة 

موؤ�ص�صة  �أن  كما  �الن�صان،  وت�صجيع حقوق  و��صعة في مجاالت حماية  ب�صالحيات  �لعمومية  �ل�صلطات  عن 

�قتر�حية   قوة  تحوز  هيئة  �إلى  و�نتقلت  �لتق�صي،  �صلطات  تمتلك  م�صتقلة  وطنية  موؤ�ص�صة  تمثل  »�لو�صيط« 

ل�صمان حماية حقوق م�صتعملي �لخدمات �لعمومية �صد �حتماالت تع�صفات �الإد�رة. كما �أن �لد�صتور �لجديد 

ذلك  �إلى  باالإ�صافة  �لعامة،  �لنيابة  �لى  �لق�صايا  بع�س  رفع  �و  تاأديبية  �قتر�ح مالحقات  �إمكانيات  خولها  

�أكدت �لدولة على �إر�دتها تخويل مجل�س �لمناف�صة و�لهيئة �لمركزية للوقاية  من �لر�صوة قو�نين  ت�صمن لها 

�ال�صتقاللية، وو�صائل �لعمل للقيام بمهامهما للوقاية ومحاربة �قت�صاد �لريع، و�لمناف�صة غير �ل�صريفة من 

جهة، و�لف�صاد و�ل�صطط في ��صتعمال �ل�صلطة من جهة ثانية.
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�القت�صادي  �لمجل�س  �أع�صاء  تن�صيب  على   2011 فبر�ير   21 في  �لملك  �أ�صرف جاللة  �لم�صمار  هذ�  وفي 

�صنة  �ال  ون�صره  عليه  ي�صوت  لم  �لتنظيمي  قانونه  �أن  1992، غير  د�صتور  عليه في  �لمن�صو�س  و�الجتماعي 

2010. وقد �عاد �لد�صتور �لجديد تاأكيد مهام هذه �لموؤ�ص�صة �لد�صتورية �لتي تجمع بين �لتمثيلية ، و�لتجربة، 
و�لخبرة في مجاالت �لتنمية �القت�صادية، و�الجتماعية، و�لثقافية، و�لبيئية.

تم �الإعالن عن هذ� �لور�س �لكبير في �لخطاب �لملكي �لتاريخي للتا�صع من مار�س 2011، حيث تم �إن�صاء �للجنة 

�ال�صت�صارية للمر�جعة �لد�صتورية، و�الآلية �ل�صيا�صية للتتبع، ليتوج في فاتح يوليوز بالم�صادقة على �لد�صتور 

�لجديد. و�ّصح خطاب 9 مار�س �لمنهجية �لتي ينبغي �تباعها في بلورة م�صروع �لد�صتور �لجديد. ويتعلق �الأمر، 

بالن�صبة للجنة �لتي تم �إن�صاوؤها لهذ� �لغر�س، باال�صتماع �إلى مجموع �الأحز�ب �ل�صيا�صية و�لنقابات و�لجمعيات 

و�لحركات �لمختلفة و�لمثقفين. وقد �صاهمت هذه �لمنهجية �لت�صاركية في جعل هذه �لعملية غير م�صبوقة من 

حيث طموحها، و�إدماجية من حيث منهجيتها.

يوؤكد �لد�صتور �لجديد على �لطابع �الجتماعي لليبر�لية �القت�صادية، باإعادة �لتن�صي�س على حرية �لمبادرة، 

�لد�صتور، من  �لحرة. كما يدعو  �لمناف�صة  �ل�صوق من خالل مبد�أ  �لفردية، وتعزيز حرية  �لملكية  و�لحق في 

جهة �أخرى، �إلى �صيا�صة �ال�صتقر�ر �لماكرو �قت�صادي على �أ�صا�س �أن »يحر�س كل من �لبرلمان و�لحكومة على 

�لمحافظة على �لتو�زنات �لمالية للدولة«. كما ير�صخ �صالحيات هياآت �ل�صبط و�لمر�قبة.

وي�صع �لد�صتور �لجديد �أ�ص�س مجتمع مت�صامن على �ل�صعيد �الجتماعي يحترم مبادئ �لتنمية �لب�صرية وي�صمن 

�لحقوق �القت�صادية �الجتماعية و�لبيئية للمو�طنين. وين�س منذ �لفقرة �الأولى من ديباجته على �أن �لمغرب يعمل 

على »�إر�صاء دعائم مجتمع مت�صامن، يتمتع فيه �لجميع باالأمن و�لحرية وتكافوؤ �لفر�س و�لعد�لة �الجتماعية 

للجميع. كما  �لفر�س  وتكافوؤ  �لعد�لة �الجتماعية  بين مبادئ  �لجمع  تم  �لكريم...«. وهكذ�  �لعي�س  ومقومات 

التمتع بحق  التي تمكنهم من  لل�سروط  والمواطنات  للمواطنين  المت�ساوي  الولوج  ت�سهيل  الدولة  يتوجب على 

»�لحماية �الجتماعية« و�لتغطية �ل�صحية، �صو�ء كان ت�صامنا تعا�صديا �أو منظما من طرف �لدولة. وهكذ� يعبر 

�إلتز�م و��صح بالمبادئ و�لحقوق و�لو�جبات �لمن�صو�س عليها في �لمو�ثيق و�التفاقيات �لدولية  �لمغرب عن 

�لخا�صة  بالحقوق �الن�صانية �لمتعارف عليها دوليا.

يمثل د�صتور 2011 خطوة حا�صمة �إلى �الأمام  من �أجل ت�صجيع �لم�صاو�ة و�لمنا�صفة بين �لرجال و�لن�صاء. وقد 

ن�س �لف�صل 19 على �لتز�م �لدولة و�لمجتمع بالم�صي في �صبيل تعزيز م�صاو�ة �لن�صاء و�لرجال في مجال �لحقوق 

و�لحريات �صو�ء ذ�ت �لطابع �لمدني �أو �ل�صيا�صي �أو �القت�صادي �أو �الجتماعي �أو �لثقافي �أو �لبيئي، �لتي وردت 

في ف�صول �أخرى من �لد�صتور ، و في �التفاقيات و�لعهود �لدولية �لتي �صادق عليها �لمغرب. كما يفتح �لف�صل 19 

�لباب لتحقيق �لمنا�صفة بين �لرجال و�لن�صاء بتاأ�صي�س هيئة الأجل �لمنا�صفة ومحاربة كل �أ�صكال �لتمييز.

كما ي�صمن �لقانون �الأ�صا�صي حماية خ�صو�صية �لفئات �الجتماعية في و�صعية �له�صا�صة : �لحماية �لعائلية 

و�إدماج  تاأهيل  باإعادة  يق�صي  �أنه  عن  ف�صال   . و�لم�صنين  لل�صباب  �لم�صاعدة  وتقديم   ، و�الأطفال  و�الأمهات 

�الأ�صخا�س في و�صعية �الإعاقة في �لحياة �الجتماعية و�لمدنية ب�صكل �إلز�مي من طرف �ل�صلطات �لعمومية.



30

التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي 2011

�لعام،  �ل�صاأن  تدبير  في  �لمو�طنين  و�إ�صر�ك  �لم�صوؤولة  للحكامة  قوية  �صيا�صية  مبادئ   2011 د�صتور  يُر�صي 

�صو�ء على �لم�صتوى �لمركزي �أو على م�صتوى �لجهات وباقي �لجماعات �لتر�بية. �أما في ما يخ�س �لم�صوؤولية 

و�لمحا�صبة، فنذكر �أن ديباجة �لقانون �الأ�صمى توؤكد، من فقرتها �الأولى، على �أن �لمملكة �لمغربية تعمل على 

�إر�صاء دعائم مجتمع مت�صامن » في نطاق �لتالزم بين حقوق وو�جبات �لمو�طنة«. كما ين�س �لف�صل �الأول على 

�أن �لنظام �لد�صتوري في �لمغرب يقوم على دعائم من بينها مبد�أ »ربط �لم�صوؤولية بالمحا�صبة.«

�إمكانية مر�قبة وتقييم �الد�ر�ت �لعمومية و�لجماعات �لتر�بية. وتوؤكد �لف�صول �لمخ�ص�صة  لقد تمت تقوية 

للمر�فق �لعمومية و�أعو�نها على مبادئ قوية للتغطية �لتر�بية �لعادلة ومعايير �لجودة و�ل�صفافية، و�لم�صوؤولية 

و�لمحا�صبة و�لحياد و�لنز�هة و�ل�صالح �لعام، و�إجبارية �لمر�قبة و�لتقييم.

ويمثل تفعيل �لد�صتور تحديا  كبير� للتاأهيل �لقانوني و�لموؤ�ص�صي، حيث �إن �لعديد من �لقو�نين �لتنظيمية، ذ�ت 

�لبعد �لد�صتوري، تنتظر بلورتها وترجمتها �إلى قو�نين وقر�ر�ت تطبيقية �أخرى. كما �أن �لت�صريع �لحالي ينبغي 

له �أي�صا �أن ين�صجم مع �لد�صتور �لجديد و�أن يندرج في مقا�صده. و�الإ�صالحات �لتي يتعين �إدخالها في وقت 

وجيز ن�صبيا هي من �لحجم بحيث ي�صح �لقول �إن تفعيلها يمثل تحديا حقيقيا �أمام �لدولة و�لفاعلين �ل�صيا�صيين 

و�الجتماعيين و�لمجتمع برمته. ال بد من تعبئة �لجميع من �أجل تفعيل �لحقوق و�لحريات �لمكر�صة، و�صمان 

�صيادة �لد�صتور و�حتر�م �صلطة �لقانون. في هذ� �الطار يتعين تعبئة مجموع �لفاعلين �الجتماعين، و�لحر�س 

على ردم �لفارق بين �لقانون و�لو�قع، و بين �لوعود و�لنتائج، ��صتجابة النتظارت �لمو�طنين.

�لتقرير  ويندرج  �خت�صا�صه.   �صمن  �لم�صار  هذ�  في  للم�صاركة  مدعو  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  �إن 

عن �لميثاق �الجتماعي �لجديد، �لذي تبناه �لمجل�س في 2011، في هذ� �الإطار. وي�صتند �لميثاق �لمقترح 

�إلى مرجعيٍة للحقوق و�لمبادئ �لملزمة، ت�صاحبها �أهد�ف وموؤ�صر�ت تتيح قيا�س مدى تفعيل هذه �لقو�نين. 

وتمثل هذه �لمرجعية �صبكة تحليل من �أجل ت�صور وتفعيل وتقييم وتح�صين �ل�صيا�صات �الجتماعية، �لعمومية 

و�لخا�صة، ومن �أجل �لت�صاور و�لحو�ر �الجتماعي و�لحو�ر �لمدني، و�لتفاو�س و�إبر�م �لتعاقد�ت �لجماعية، �لتي 

ت�صاهم في �لتما�صك �الجتماعي و�لتنمية �لم�صتد�مة بالمغرب.

2.1. �سياق اجتماعي يتميز با�سطرابات العالم العربي 

�ألهمت  �لعربي  �لعالم  با�صطر�بات غير م�صبوقة في  تميز  �صياق  �لد�صتورية في  �لمر�جعة  لقد جرت عملية 

حركات �جتماعية في بلد�ن �أخرى في جنوب �لمتو�صط كما في �صماله. �أطلق  �ل�صباب هذه �لحركات، ب�صكل 

�أ�صا�صي، م�صتعملين �أدو�ت �لتو��صل �لحديثة، وخلقو� حالة من �لتعبئة بدون تنظيم �أو قيادة محددة. و�إن كانت 

هذه �لحركات �صلمية عامة فانها �صهدت بع�س �لتظاهر�ت �لعنيفة في بع�س �ل�صاحات تحتج على و�صعيات 

تنامي �لبطالة، وتز�يد �لفو�رق ، و�أعطاب عو�مل �لترقية �الجتماعية. كما  عبرو� عن رف�صهم للف�صاد و�لزبونية، 

وتعبوؤو� �صد جمود وت�صلطية  بع�س �النظمة �ل�صيا�صة. كما رف�صت بع�س �لحركات في �لبلد�ن �لمتقدمة عولمة 

غير خا�صعة لل�صبط، تعمق �لفو�رق �الجتماعية �لتي في غياب م�صروع جامع، توؤدي �لى �نغالق �لهويات.
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وقد �صهد �لمغرب، تحت تاأثير �الأحد�ث بالمنطقة، ت�صعيد� في �لحركات �لمطلبية في بد�ية �صنة 2011. وهي 

�أطلقها في �لبد�ية �صبان، ومنهم حركة 20 فبر�ير، ��صتطاعو� تعبئة ق�صم من �لمجتمع وجد نف�صه  حركات 

�لف�صاد.  ومحاربة  و�لكر�مة  و�ل�صغل  �ل�صر�ئية  و�لقدرة  �الجتماعية  بالعد�لة  �لمطالبة  �لحركة،  �صعار�ت  في 

�لتي تم �لطعن  في �صرعية �الأنظمة �لقائمة، فاإن  �لبلد�ن  وبالمقارنة مع �لتطور�ت �لتي ح�صلت في بع�س 

حركات �الحتجاج بالمغرب عبرت عن مطالب تدعو �إلى �لعد�لة �الجتماعية و�لقدرة �ل�صر�ئية و�ل�صغل و�لكر�مة 

و تكافوؤ �لفر�س ، و�حتر�م حقوق �الن�صان  ومحاربة �لف�صاد و�لم�صاو�ة �أمام   �لقانون. كما ك�صفت هذه �لمطالب 

عن فقد�ن �لثقة في هيئات �لو�صاطة. وقد ��صتعمل �ل�صباب �الإنترنت و�صبكات �لتو��صل �الجتماعية و�صائل 

لن�صر �لمعلومات و�لتعبئة وتن�صيق عملهم.

يمكن �عتبار خطاب 9 مار�س و�ال�صالحات �لد�صتورية و�النتخابات �ل�صابق الآو�نها بمثابة جو�ب �صيا�صي مهيكل 

على تلك �لحركات، وبرهنت هذه �لدينامية على قدرة  �الأمة  على �البتكار، بطريقة  �صلمية وت�صاورية، وعلى 

نحت طريقها �لخا�س نحو ديمقر�طية �صيا�صية و�جتماعية، �إدماجية وحية، وعلى �صالبة موؤ�ص�صاتها �لتي تمثل 

�لملكية عمادها و�أ�صا�صها .

�صاحبت �لعملية �لد�صتورية مناق�صات غنية  �صاركت فيها مكونات �لمجتمع �لمدني و�الحز�ب �ل�صيا�صية، و�صاهمت، 

ب�صكل و��صع، مختلف �لو�صائط و�لتكنولوجيات �لجديدة في �إبر�ز رهانات هذه �ال�صالحات، و�لحث على �لم�صاركة 

�لمكثفة في �ال�صتفتاء على د�صتور فاتح يوليوز 2011، �المر �لذي عزز من دور �لقنو�ت �لموؤ�ص�صية للتعبير �الجتماعي.

حين  ال�صيما  حا�صرة  تبقى  �الجتماعي  �لعي�س  �صعوبات  عن  �لتعبير  �أ�صكال  باأن  �لمالحظة  يتعين  �أنه  غير 

تقترن بنوع من �نعد�م �لثقة  في �ل�صيا�صات �لعمومية �لمتبعة، وفي قدرتها  على تح�صين �لو�صعية �القت�صادية 

و�الجتماعية على �لمدى �لقريب.

ويالحظ طيلة هذه �لفترة بروز نوع من  �الإح�صا�س باالإفالت من �لعقاب، من خالل ظهور �أنو�ع �النحر�ف، 

�لمدن. وهي  بع�س  �لع�صو�ئي في  �لبناء  و�رتفاع في حاالت  �لعمومية  �لف�صاء�ت  �حتالل  و��صتفحال ظاهرة 

و�صعيات ناتجة عن نق�س في �لو�صاطة �الجتماعية ب�صكل رئي�صي. 

كما تميزت �صنة 2011 بتز�يد عدد �ال�صر�بات ، �صو�ء في �لقطاع �لعام �أو �لقطاع �لخا�س. ذلك �أن �لعدل 

كما   . �ال�صر�بات  هذه  م�صتها  �لتي  �لعمومية  �لخدمات  هي  كانت  و�ل�صحة  و�لتعليم،  �لمحلية،  و�لجماعات 

وجمع  والكهرباء،  الماء  لتوزيع  المفو�سة  والوكاالت  والموانئ  المهني  والتكوين  الفو�سفاط  قطاعات  �سهدت 

�الأزبال، ��صطر�بات عديدة. وفي هذ� �ل�صياق تم تنظيم دورة جديدة للحو�ر �الجتماعي �صاعد على �لتوقيع 

على �تفاق �جتماعي بين �لحكومة و�ل�صركاء �القت�صاديين و�الجتماعيين.

وبعد �إعادة �صياغة �لمرجعية �لد�صتورية، فاإن كل مكونات �لمجتمع �لمغربي  مدعوة للتعبئة من جديد من �أجل 

ترجمة روح الد�ستور اإلى اإجراءات واأعمال كفيلة بخلق �سروط ت�سعف على تقوية التناف�سية ومتابعة مجهودات 

تحديث وتنمية �لبالد �عتماد� على مبادئ �الن�صاف و�لحكامة �لم�صوؤولة و �لتما�صك �الجتماعي. �صت�صاهم هذه 

�لتعبئة ، وال�صك، في تح�صين م�صتوى �لثقة لدى �لمو�طنين، و�الرتقاء  بانخر�طهم في �ل�صيا�صات �لعمومية 

�لتي ال يمكن �أن تعطي  نتائج �إال على �لمديين �لمتو�صط و�لبعيد.
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3.1. �سياق اقت�سادي دولي يتميز بتفاقم اأزمة منطقة االأورو

عانت �لو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية في 2011 من �أزمة �لدين �لعمومي �لتي �صربت منطقة �الأورو، و�لتي 

م�صت مجموع بلد�ن جنوب �أوروبا، خ�صو�صا منها �ليونان.

وقد تميز المحيط الدولي بتوا�سل تراجع الن�ساط، مع تراجع للنمو العالمي من 5.2 �إلى 3.8 بالمائة، و��صتمر�ر 

�الأ�صو�ق  �لى  �لتوتر  وعودة  �لمتقدمة،  �القت�صادية  �الأنظمة  �أغلب  في  مرتفعة  م�صتويات  في  �لبطالة  ظاهرة 

مكونات  مختلف  في  و�صعف  فتور  �إلى  �الأورو  منطقة  في  �لمرتفعة  �لبطالة  م�صتويات  �أف�صت  وقد  �لمالية. 

�لطلب، ز�د من حدته ما تم �تخاذه من مخططات تق�صفية  لمو�جهة �أزمة �لديون �ل�صيادية. وبالتالي �نح�صرت 

ن�صبة �لنمو في �أهم �لبلد�ن �صريكة �لمغرب في حدود 1.6 بالمائة في 2011، فيما يتوقع �صندوق �لنقد �لدولي 

تر�جعا جديد� بنحو 0.5 بالمائة في 2012.

وفي هذ� �ل�صياق �صجلت �أ�صعار �لمو�د �الأولية تاأرجحا كبير�، غير �أن �أ�صعار �لبترول �صهدت �رتفاعا كبير� غذته 

�لتوتر�ت �لجغر�فية-�ل�صيا�صية، حيث ��صتقر معدل �صعر �لبرميل في حو�لي 104 دوالر�ت. و�صجلت �أ�صو�ق 

�لقرو�س �زدياد� في �لتوتر، مع �رتفاع قوي في �لمردود، وعلى �لخ�صو�س في �لبالد �الأكثر ت�صرر� من تردي 

حال �لمالية �لعمومية. �أما في �الأ�صو�ق �لمالية، فقد �تجهت ن�صب �لفائدة عموما نحو �الرتفاع. في حين �أن 

�أ�صو�ق �لمبادالت، فقد تميزت، وخ�صو�صا في نهاية �ل�صنة، بتر�جع ل�صعر �صرف �الأورو �أمام �أهم �لعمالت.

الطلب  في  اآثاراً  االأورو  منطقة  في  المتبعة  التق�سف  و�سيا�سات  الن�ساط  لركود  يكون  اأن  الطبيعي  من  كان 

�لطابع  �أن  �لموؤكد  ومن    . �لمنطقة  تلك  �لقادمة من  �لمالية  �لتدفقات  وفي  �لمغرب  �إلى  �لموجه  �لخارجي 

الم�ستدام  لركود الن�ساط االقت�سادي لدى اأهم ال�سركاء يتطلب الت�سجيع  على تنويع االأ�سواق اأمام المنتوجات 

�لمغربية، وتو�صيع د�ئرة �ل�صركاء في قار�ت �أخرى، عبر �لبحث عن �آفاق جديدة للنمو في �فريقيا �لتي ت�صهد 

مناف�صة دولية .  كما تعر�س �القت�صاد �لمغربي من جهة �أخرى الأثر �رتفاع �أ�صعار �لبترول، مما ز�د من عجز في 

�لميز�نية وفي  �لميز�ن �لتجاري. �أ�صبحت �أوجه هذ� �لعجز تمثل عو�مل خطر تهدد �ال�صتقر�ر �لمالي للبالد.

2. اأهم تطــورات �سنة 2011 علــى الم�ستــوى االقت�ســادي     

     واالجتماعـــي والبيئــــي

�لطلب  وتد�عياتها على  �لعالمية  �الأزمة  �لرغم من  �إذ على   ، �ل�صالبة  نوع من  �لمغربي على  �القت�صاد  برهن 

�لخارجي، فقد ��صتمر �لنمو �صنة 2011 بن�صبة 5 بالمئة، بم�صاهمة مهمة من �لقطاعات غير �لفالحية، وبتحكم 

في �لت�صخم. و�إذ� كان عجو �لميز�نية قد بلغ 6.1 بالمئة، وهي ن�صبة عالية وال �صك وي�صعب تحملها على �لمدى 

�لبعيد، فانه قابل للتمويل �صنة 2011،  �عتبار� للّدين �لعمومي �لذي بلغ 52.9 بالمئة من �لناتج �لد�خلي �لخام. 

كما لم يتغير �لتنقيط �لدولي للمغرب ، لكن �ليقظة  تفر�س ذ�تها للحفاظ على �الإم�صاء �لمميز للبالد.

�ل�صر�ئية،  �لقدرة  ل�صيانة  �لمدى  �إجر�ء�ت ق�صيرة  تبني  تطلب  �الجتماعي  �ل�صلم  �لحفاظ على  �أن  �صك  وال 

و�لقطاع  �لعمومية  �لوظيفة  في  �الجور  في  بالزيادة  وذلك  و�لمحروقات،  �ال�صا�صية  �لمو�د  �أ�صعار  و��صتقر�ر 

�لخا�ّس، و�إعالن �صل�صلة من �لتوظيفات لحاملي �ل�صهاد�ت �لعليا في �لوظيفة �لعمومية.



33

الو�سعية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية في المغرب في 2011

 لقد تحقق بع�س �لتقدم في مجال �لتنمية �لب�صرية ، لكنه يبقى �صعيفا قيا�صا �إلى حجم �لو�صائل �لمر�صودة، 

و�لمجهود�ت �لمبذولة من طرف �لجماعة �لوطنية، و�لى �نتظار�ت �ل�صاكنة . وهكذ�  فاإن �ال�صتمر�ر في �لوتيرة 

�لحالية على �صعيد �ل�صيا�صات �الجتماعية ال يمكن �أن ي�صتجيب لمتطلبات �ل�صكان �الأكثر فقر� مما من �صاأنه 

تهديد �لتما�صك �الجتماعي.

اأما في مجال البيئة فيتميز المغرب، مقارنة مع البلدان االخرى في المنطقة باأهمية البرامج التي انخرط فيها 

بت�صجيع من �صاحب �لجاللة �لملك محمد �ل�صاد�س. وذلك �أن �ل�صكان و�لمجتمع �لمدني يزد�د وعيهم باالأهمية 

�لتي يتعين �إيالءها لحماية �لبيئة. وغير �أن �لتحديات �لتي يو�جهها �لمغرب تتمثل في �ال�صتمر�ر في �إقر�ر 

حكامة بيئية مالئمة، وتح�صين وتعبئة مجموع �لفاعلين �لمعنيين، و�لتوجه نحو �قت�صاد �أخ�صر.

غير اأن االأزمة الدولية ، واالنح�سار الم�ستدام للن�ساط في اأوروبا الذي �سيفر�س على المغرب، ال محالة، تحمل 

�لتطور�ت  �لنمو و�النفتاح �القت�صادي. وبقدر ما تعني هذه  �إلى م�صاءلة نموذج  تبعاته طيلة �صنو�ت، يدفعنا 

�لت�صكل، ومن  �إعادة  �ال�صتفادة من فر�س عولمة في طور  �الآخرين بهدف  �لفاعلين  تهم  �لعمومية  �ل�صلطات 

�أجل �حتالل تموقع منا�صب لبالدنا �عتماد� على تخ�ص�صات جديدة في �صيرورة �إنتاج �لخير�ت و�لخدمات. 

وبالمقابل، فاإن حجم �نتظار�ت �لمو�طنين تلزم �أ�صحاب �لقر�ر باتباع �صيا�صات عمومية ت�صاعد على �لرفع من 

من�سوب ثقة المواطنين والتاكيد لهم على االنخراط في دينامية متو�سطة المدى ق�سد تح�سين عي�سهم ب�سكل 

م�صتد�م، و�صمان تفعيل �لحقوق �الجتماعية و�ل�صيا�صة و�القت�صادية. 

1.2. التطور االقت�سادي: تناف�سية في حاجة اإلى تح�سين

كان �لنمو �القت�صادي في 2011 مرتفعا ن�صبيا، كما تم �لتحكم في �لت�صخم  ل�صالح �لمجهود�ت �لتي بذلتها 

�لدولة،  و�ال�صتمر�ر في �ل�صيا�صات �لقطاعية. لكن بالمقابل �زد�دت حدة �الختالل �لمالي و�لخارجي، فيما لم 

تتر�جع �لفو�رق �الجتماعية و�لتر�بية �أو تقل�صت ن�صبة  بطالة �ل�صباب.

غير �أن �ل�صغط على  �لميز�نية يطرح م�صاكل عقلنة �النفاق �لعمومي، و�إ�صالح مقت�صيات دعم �ال�صعار ب�صكل 

خا�س. ومن جهة �أخرى ، فان تفاقم عجز �لمبادالت �لخارجية يك�صف عن �له�صا�صة �لبنيوية لالقت�صاد �لوطني، 

وعن �صعف في تناف�صية �لن�صيج �النتاجي بالدرجة �الولى .

ولعل �ال�صتمر�ر في �لبر�مج �لقطاعية �صنة 2011 تمهد ل�سروط تنويع وت�ساعد االأن�سطة المنتجة التي ت�سكل 

محركات �إنتاج �لثرو�ت ومنا�صب �ل�صغل في �لم�صتقبل. �إال �أن ذلك ي�صتدعي طرح ت�صاوؤالت جدية حول �ن�صجام 

وتكامل مختلف �ال�صتر�تيجيات.

1.1.2. نمو اقت�سادي ال باأ�س به وت�سخم متحكم فيه وتوازنات مالية ه�سة

رغم تردي الو�سعية الدولية، وخ�سو�سا تباطوؤ الن�ساط في البلدان ال�سريكة، فاإن اأداء االقت�ساد الوطني كان 

�أما ن�صبة نمو  في عمومه ُمر�صيا. فالنمو �لعام يقدر بنحو 5 بالمائة في 2011، مقابل 3.6 في 2010. 

�الأن�صطة غير �لفالحية فقد بلغت 4.9 بالمائة في 2011 بدل 4.5 في 2010، �أي باأ�صرع بقليل مما كانت 

عليه خالل �لفترة 2004-2009، حيث كان معدلها حو�لي 4 بالمائة.
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�إلى حيوية قطاعات �لبناء و�الأ�صغال �لعمومية و�لتجارة، و  �أد�ء �الأن�صطة غير �لفالحية  ويعود �لف�صل في 

تقدما، في حين �صجل  �لتحويلية  �ل�صناعات  �صهدت  بعد. وقد  باالت�صاالت عن  �لمرتبطة  �الأن�صطة  �إقالع 

الن�ساط المنجمي تباطوؤا.

�أما �لقيمة �لم�صافة �لفالحية فارتفعت من جهتها بما قدره 5.6 بالمائة، بعد �نخفا�س بلغ 1.6 بالمائة معدال 

خالل �لفترة 2004-2009، ور�صت ح�صتها من �لناتج �لد�خلي �لخام عند 12.1 بالمائة في 2011، مقابل 

12.9 في 2010 و12.8 معدال خالل �لفترة 2009-2004.

وقد تو��صل �لطلب �لد�خلي م�صجال على �لخ�صو�س زيادة قدرها 6.5 بالمائة في ��صتهالك �الأ�صر، �لتي 

بلغت ح�صتها من �لناتج �لد�خلي �لخام 3.7 بالمائة في 2011. ومحيط يطبعه ��صتقر�ر �الأ�صعار، �إذ ��صتقر 

�لت�صخم عند حدود 0.9 بالمائة، وهي نتيجة تترجم تر�جع �أ�صعار �لمو�د �لغذ�ئية بما قدره 2 بالمائة، بعد 

�رتفاع بلغ 5.1 بالمائة في 2010. و�أما �لتحكم في �لت�صخم فيعود �لف�صل فيه بالدرجة �الأولى �إلى �آلية دعم 

�الأ�صعار عبر �صندوق �لمقا�صة، وخ�صو�صا �أ�صعار �لمو�د �لبترولية.

غير �أن �أكثر من ت�صع �أ�صر من �أ�صل ع�صرة ترى �أن �أ�صعار تلك �لمو�د قد �رتفعت خالل �الأ�صهر �الثني ع�صر 

�ل�صابقة على �لبحث �لذي �تُّخذ قاعدة الإعد�د موؤ�صر ثقة �الأ�صر. �أما في ما تعلق بتطور م�صتوى عي�س �الأ�صر، 

و�إذ� كان بحث �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط بر�صم �لربع �الأخير من �صنة 2011 ي�صير �إلى تح�صن مطرد من 

�صنة الأخرى للر�صيد �ل�صافي، فاإن هذ� �الأخير يبقى �صلبيا (ناق�س 20.2 بالمائة).

2.1.2.  �سيا�سات قطاعية تطرح م�سكل االن�سجام

و�ل�صكن  �لتحتية،  و�لبنيات  �للوجي�صتيك  في  لال�صتثمار  �إر�دوية  �صيا�صة   2011 �صنة  �لمغرب  �تبع  لقد 

�الجتماعي، وفي تنفيذ �ال�صتر�تيجيات �لقطاعية في مجاالت �لفالحة، و�ل�صيد �لبحري، و�لمناجم و�لطاقة، 

وفي �لقطاعات �ل�صناعية، كال�صيار�ت و�لطائر�ت، و�أي�صا في �لخدمات ذ�ت �لقيمة �لم�صافة �لمرتفعة. وتهيئ 

هذه �ل�صيا�صة لتنمية �قت�صادية �صريعة بحيث تمثل محركات لخلق �لثروة وفر�س �لت�صغيل في �لم�صتقبل.

 لقد مكنت هذه �لدينامية من تطوير �أن�صطة �لقطاع �لثالث �لتي تمثل ح�صتها في �لناتج �لد�خلي �لخام 

ما يقارب 50 بالمائة، و�لتي �صهدت تنوعا كبير� مع تطور فروع �الت�صاالت و�لخدمات عن بعد و�لخدمات 

�لمالية. وفي ما يتعلق بهذه �الأخيرة، فقد �صاحب تطوَرها تح�صٌن في �أد�ء �لموؤ�ص�صات �لمالية ودعم لقوتها، 

�لمالي قد تم تعديلها تبعا الأف�صل �لمعايير  �لتي ي�صير وفقها �لنظام  �لقانونية و�لتنظيمية  �أن �الأطر  ذلك 

�لدولية.

�لمبادالت،  وتنظيم  �ل�صادر�ت،  وت�صجيع  تطوير  �إلى  تهدف  �إ�صتر�تيجية  عبر  �لبر�مج  تدعيم هذه  تم  وقد 

وتب�صيط �لم�صاطر، وبلورة �إطار تنظيمي جديد ي�صير وفقه نظام �لدفاع ، ودعم �لعالقات �لتجارية وتطويرها، 

و�إعادة تنظيم �الإطار �لموؤ�ص�صي. وتطمح هذه �الإ�صتر�تيجية �إلى م�صاعفة �صادر�ت �لمنتجات و�لخدمات – 

بغ�س النظر عن الفو�سفاط وال�سياحة – في �أفق 2015، ورفعها �إلى ثالثة �أ�صعاف في �أفق 2018.
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غير �أن  �لمقاربة �لمتبعة  في ت�صور هذه �لبر�مج لم ت�صاعد على خلق ما يلزم  من �الن�صجام في �ل�صيا�صات 

�الفقية، وذلك بربطها بالتربية و�لتكوين على �لخ�صو�س، وبالجبايات و�إعد�د �لتر�ب و�ل�صيا�صة �لح�صرية. 

�أن هذه �ل�صيا�صات لها �نعكا�صات قوية على �ال�صتر�تيجيات �لقطاعية �صو�ء فيما يخ�س  ومما ال�صك فيه 

�إعطاء �الولوية للتحفيز�ت �لتر�بية وتو�فر �لعقار باأثمان م�صجعة ، �أو جودة �لمو�رد �لب�صرية.

حيادية  على  �لموؤ�ص�صة  �لوطنية  �ال�صتر�تيجية  تعرقل  �لو�صعية  هذه  فان  �لجبائي  �لجانب  يهم  فيما  �أما 

�ل�صر�ئب ل�صمان �لم�صاو�ة في �لتعامل مع كل �لقطاعات، وتجنب �ال�صطر�بات �لقطاعية . �إن هذه �لمقاربة 

لتتبع  �آليات مندمجة  بتوفير  و�لكفيلة  �لمن�صجمة،  و�لتقييم  �لقيادة  �أدو�ة  ور�ء غياب  �أي�صا  تكمن  �لتي  هي 

�لبر�مج.

وف�صال عن ذلك ، تطرح م�صاكل �ن�صجام �صيا�صات �لتنمية �لقطاعية بخ�صو�س تنفيذ هذه �لبر�مج، وت�صاوؤالت 

حول �لقدرة على تعبئة �لمو�رد �لمالية �ل�صرورية وحول �آليات �لتوظيف �لق�صوى للمو�رد �لمتوفرة بالفعل.

ويتعين �الإقر�ر باأن خلق �لثرو�ت يتاأ�ص�س د�ئما، بن�صبة كبيرة، على �لمكانة �لهامة �لتي يحتلها �القت�صاد غير 

�لمهيكل، �لذي بلغت ح�صة م�صاهمته في �لناتج �لد�خلي �لخام ما يناهز 14.3 بالمائة في 2007، و�لذي ي�صغل 

ق�صما هاما من �ل�صاكنة. وح�صب �لبحث �لذي �أنجزته �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط في 2007، يتبين �أن �لحجم 

�الإجمالي لمنا�صب �ل�صغل كان يبلغ 2.216 مليون من�صب، مقابل 1.902 مليون في 1999، مما يعني �إحد�ث 

عدد �صاف من �لمنا�صب بلغ 314.169 من�صبا خالل تلك �لفترة، �أو ما معدله 39.300 من�صب في �ل�صنة.

و�لحماية  �لعاملين،  حقوق  وحماية  �لم�صتقر،  غير  �لعمل  مو�صوع  معالجة  �صرورة  �لو�صعية   هذه  تطرح 

�الجتماعية، و �لمناف�صة غير �ل�صريفة و�صعف �الأد�ء �لعام لالقت�صاد.

3.1.2.  نمو مازال يعاني من مناخ اأعمال ومن حكامة غير مالئمين

لقد �أحدثت �ل�صلطات �لعمومية في نهاية 2009 لجنة خا�صة هي »�للجنة �لوطنية لمناخ �الأعمال«، �لتي من 

بين مهامها �لرئي�صة دعم �لحكامة �لم�صوؤولة و�ل�صفافية في عالم �الأعمال، و تحديث �لت�صريعات لالأعمال 

�لمتعلقة باالقت�صاد.

على  و�لقانونية  �لتنظيمية  �الإ�صالحات  �الأوليتين،  �ل�صنتين  بنهاية  �إنجازها  تم  �لتي  �لخطو�ت  همت  وقد 

�لخ�صو�س، م�صروع مر�صوم حول �ل�صفقات �لعمومية، وم�صروع �لمر�صوم �لقا�صي باإحد�ث �الطار �لمرجعي 

من   V بالكتاب  �لمتعلق  �لقانون  وم�صروع  �لم�صوؤولية،  محدودة  �ل�صركة  حول  �لقانون  وم�صروع  للمقاولة، 

قانون �لتجارة، �لخا�س بالم�صاطر �لمطبقة على �لمقاوالت �لتي تعاني �صعوبات، وم�صروع �لقانون �لمتعلق 

بالمحاكم �لتجارية.

وفي ارتباط بهذه المجهودات ربح المغرب �سنة 2011، 21 رتبة في �لت�صنيف �لدولي �لمتعلق ب�صهولة �لقيام 

للمغرب  �لتقدم  �صمح هذ�  لقد  �لدولي.  �لبنك  �أ�صدره  �لذي   Doing Business تقرير  باالأعمال ح�صب 

باعتباره �أح�صن بلد ��صالحي عالمي في هذ� �لمجال .
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ويعزى ذلك �لتقدم �لم�صجل �إلى مجاالت �لترخي�س للبناء، و�أد�ء �ل�صر�ئب. غير �أن �لتح�صن يجب �أن ال يغطي 

و�قع �أن �لمغرب بقي م�صنفا في �لرتبة 98، و154 في هذين �لبعدين كما �أنه بقي مرتبا 154 في مجال 

» حماية �لم�صتثمرين « على �لرغم من �لت�صهيالت �لممنوحة للم�صاهمين �ل�صغار.

وفي �الإجمال بقي �لمغرب مرتبا، على �لرغم من كل �لمجهود�ت �لمبذولة �صنة 2011، في �لمرتبة 94 على 

183 بلد�. ومن �لموؤكد �أن هذ� �لترتيب ، كما هو �ل�صاأن بالن�صبة للموؤ�صر�ت �لمن�صورة من طرف �لمنظمات 
�لدولية، يطرح �أكثر من �صوؤ�ل على بالدنا فيما يتعلق بال�صيا�صات �لعمومية في هذ� �لمجال.

4.1.2. ا�ستمرار مظاهر ه�سا�سة االقت�ساد الوطني

كان من �صاأن تردي �لظرفية �لعالمية و�أوجه �لعجز على م�صتوى مناخ �الأعمال �أن �أكدت مظاهر �له�صا�صة 

�لبنيوية لالقت�صاد �لوطني، وخ�صو�صا منها �صعف �لتناف�صية وتفاقم �لعجز �لخارجي و�لمالي، وكذ� عدم 

كفاية منا�صب �ل�صغل �لتي يتم �إحد�ثها، و��صتمر�ر �لفو�رق �لقائمة بين �لجهات.

فوارق في التنمية الجهوية

�لثرو�ت  خلق  م�صتوى  على  �لجهات  بين  هامة  مجالية  فو�رق  ��صتمر�ر  ي�صجع  لبالدنا  �لتنموي  �لنموذج  �إن 

وتوزيعها، كما يتبين ذلك من �لح�صابات �لجهوية ل�صنة 2009، �لتي �أنجزتها �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط على 

�أ�صا�س �لتق�صيم �إلى 12 جهة �لذي قامت به �للجنة �ال�صت�صارية للجهوية. وهكذ� ت�صاهم �أربع جهات  بما يناهز 

65.5 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام، مع ح�ص�س مقد�رها 27 بالمائة لجهة �لد�ر �لبي�صاء-�صطات، و16.9 
بالمائة لجهة الرباط-�سال-القنيطرة، في حين اأن هناك اأربع جهات اأخرى ال ت�سهم مجتمعة اإال بما قدره 28 

بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام، مع ح�ص�س تتر�وح بين 5 و10 بالمائة لكل منها.  بخ�صو�س �لناتج �لد�خلي 

�لخام ح�صب �ل�صكان، فان ثالث جهات ت�صتفيد من م�صتوى عال قيا�صا  للمعدل �لوطني �لذي يبلغ 23240 

زمور  الرباط �سال-  37.800 درهم، وجهة  بـ  �لكبرى  �لبي�صاء  �لد�ر  بجهة  �الأمر  ويتعلق  لكل مو�طن،  درهم 

36.600 درهم، وجهات �لجنوب  ب 30.600 درهم. وتتفاقم هذه �لتفاوتات �لجهوية ب�صبب �لفو�رق �لملحوظة 
على م�صتوى �ال�صتهالك �لنهائي لالأ�صر.

توزيع   �إقر�ر  ق�صد  جهوية  بمقاربة  �ال�صتثمار  بر�مج  تلتزم  �أن  يتعين  �لجهات  بين  �لتفاوتات  تقلي�س  وبهدف 

متو�زن للقيمة �لم�صافة على كافة �أرجاء �لتر�ب �لوطني، و�لبحث عن عو�مل �لتكامل ما بين �لجهات.

ومن �لمفرو�س �أن ي�صهم م�صروع �لجهوية �لمتقدمة، ب�صكل كبير، في �إقامة �آليات للت�صامن بين �لجهات، وفي 

�لرفع من م�صاهمتها في خلق �لثروة �لوطنية وتوزيعها �لمتو�زن.

ا�ستمرار ظاهرة بطالة ال�سباب

تبقى غير كافية لمو�جهة تحديات  فاإنها  �لعالمية،  �الأزمة  ُمر�صية في �صياق من  تبدو  �لنمو  ن�صبة  �إذ� كانت 

�إحد�ث منا�صب �ل�صغل و�لتح�صين �لملمو�س لم�صتوى عي�س �ل�صكان. فتطور �القت�صاد �لمغربي يتميز ب�صعف 

في �الإحد�ث �ل�صافي لمنا�صب �ل�صغل، حيث لم يتجاوز عدد �لمنا�صب �لمحدثة 156.000 من�صب في �ل�صنة 

معدال للفترة 2000-2010. �أما في 2011، ف�صجلت �صوق �ل�صغل تر�جعا، حيث لم تحدث �إال 74.000 من�صب 
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�صغل موؤدى عنه، و31.000 من�صب غير موؤدى عنه، �أي ما مجموعه 105.000 من�صب �صغل، 97 بالمائة منها 

في �لمناطق �لح�صرية. �أما على �لم�صتوى �لقطاعي، فاإن �إحد�ث منا�صب �ل�صغل َهَمّ باالأ�صا�س �لخدمات. في 

حين �أن �ل�صناعة و�لفالحة �صجلتا �صياعا لمنا�صب �صغل قدرت بنحو 31.000 و90.00 من�صب على �لتو�لي، 

كما �صجل �ل�صغل في مجال �لبناء و�الأ�صغال �لعمومية �نخفا�صا كذلك، �إذ لم يخلق �صوى 30.000 من�صب في 

�صنة كاملة، مقابل معدل يبلغ 48.000 من�صب.

تر�جعت �أعد�د �ل�صاكنة �لن�صيطة �لعاطلة بما قدره 0.9 بالمائة، حيث �نتقل �لعدد من 1.037.000 عاطل 

�إلى 1.028.000 في 2011، �أي بما قدره 9.000 عاطل. وقد ��صتفاد من هذ� �النخفا�س على  في 2010 

�لخ�صو�س �لنا�صطون �لذكور، �صو�ء في �لو�صط �لح�صري �أم �لقروي، حيث بلغت ن�صبة �لبطالة 10.2 بالمائة 

 12.9 فبقيت مر�وحة مكانها حول  �ل�صباب  بطالة  ن�صبة  �أما  �لرجال.  لدى   8.4 �لن�صاء، مقابل  بين �صفوف 

بالمائة لدى �لفئة �لعمرية 25-34 �صنة، و17.9 بالمائة لدى فئة 15-24. كما �أن ن�صبة �لبطالة بين �صفوف 

بالمائة،   19.4 �إلى  �لعليا  �ل�صهاد�ت  حاملي  لدى  ترتفع  بالمائة،   16.7 معدلها  يبلغ  �لتي  �ل�صهاد�ت  حاملي 

وتنخف�س �إلى 4 بالمائة فقط بين �صفوف من ال �صهادة لهم، مما يوؤكد �للجوء �لمكثف �إلى ��صتخد�م يد عاملة 

غير موؤهلة، مع ما يعنيه ذلك من �نعكا�صات على �إنتاجية �لمقاوالت.

�إن منا�صب �ل�صغل �لتي يقوم بها �ل�صباب معر�صة لله�صا�صة و�نعد�م �ال�صتقر�ر، ذ�ت �أجور �صعيفة، ونادر� ما 

تكون في �طار تعاقدي ، �أوتحترم مقت�صيات نظام �لحماية �الجتماعية، كما �أن بطالة �ل�صباب �لطويلة �المد 

تبرهن على عدم مالءمة �لتكوينات لحاجيات عالم �ل�صغل.

و�إجماال ��صتقرت ن�صبة �لبطالة ح�صب �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط عند 8.9 بالمائة، مقابل 9.1، �أي دون 

تغيير يذكر بالن�صبة �إلى �ل�صنة �ل�صابقة.

�إن �ال�صتعجال  �لذي تكت�صيه ��صتمر�رية م�صكلة �لبطالة ، وبالخ�صو�س بطالة �ل�صباب، دفع �لمجل�س �القت�صادي 

و�الجتماعي �إلى �قتر�ح مجموعة من �الجر�ء�ت تتحدد، �أ�صا�صا، في  ثالثة توجهات. يتعلق �الأمر ، في �لبد�ية، 

بعقلنة مختلف �لهيئات �لتي تتدخل في ت�صجيع �ل�صغل، و�إعادة �لنظر في و�صائلها بهدف تح�صين حكامتها. 

من  تاأتي  �لتي  �ل�صغل  منا�صب  لخلق  �لمتوفرة  �المكانات  ��صتغالل  ثانية،  جهة  من  �ل�صروري،  من  كما ظهر 

�لن�صيج  في  و�إدماجه  �لمهيكل  غير  �لقطاع  من  �القت�صاديين   �لفاعلين  من  و�إخر�ج جزء  �لخا�صة،  �لمبادرة 

�النتاجي �لمهكيل. ويتعين بالموز�ة  ت�صجيع �لمقاوالت �ل�صغيرة جد� ، وم�صاحبة حاملي �لم�صاريع �ل�صباب. 

�لخ�صو�س، من خالل  بالمدن على وجه  و�لمحيطة  �لفالحية  �لمناطق  �لذ�تي في  �لت�صغيل  تقوية  كما يجب 

�إطار مقاربة تتمحور حول تثمين �لمجاالت، وتوزيع تر�بي ي�صاعد على  �الأن�صطة �لمدرة للدخل في  ت�صجيع 

�ال�صتفادة �لمثلى من �المكانيات �لتناف�صية �لخا�صة بكل جهة. ويمكن تدعيم  هذه �لتوجهات با�صتبعاد بع�س 

عو�مل �الختناق  �لتي تعوق دينامية �لت�صغيل، وذلك بالعمل �صد ظاهرة مر�كمة �لم�صوؤوليات بالتطبيق �لحرفي 

للقانون، و من خالل و�صع �تفاقيات جماعية قطاعية لمر�عاة �لو�صعيات �لخ�صو�صية.
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تدهور المالية العمومية

�إن �لتدهور �لكبير لو�صعية �لمالية �لعامة �صنة 2011 يعود �إلى �رتفاع �لمو�د �لطاقية و�لمو�د �الأولية، بازدياد 

�لناتج  من  بالمائة   3.6 �إلى   1.8 من  منتقلة  و2010،   2009 بين  ت�صاعفت  �لتي  �لمقا�صة،  �صندوق  �أعباء  

�لد�خلي �لخام. كما ت�صاف �الأعباء �لمترتبة على �لحو�ر �الجتماعي على �إثر �تفاق �أبريل 2011، و�لتي تقدر 

قيمتها بر�صم �صنتي 2011 و2012 بما قدره 13.2 مليار. في ظل هذه �لظروف، لم تتح �لمد�خيل �لعادية 

�صنة  للعجز منذ  �أعلى م�صتوى  ملياري درهم، وهو  يجاوز  �لعادية، مما خلق عجز� عاديا  �لم�صاريف  تغطية 

2000. �أما عجز �لميز�نية فانتقل من 2.2 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام في 2009 �إلى 4.6 بالمائة في 
2010، قبل �أن يبلغ 6.1 بالمائة في 2011.

وقد لجاأت �لخزينة في هذه �لظروف �إلى �إيجاد �صبل للتمويل عبر ��صترجاع ديون متاأخرة بما قدره 10 مليار�ت 

وهو ما �صيكون له �أثر في �لو�صعية �لمالية للمقاوالت. وقد �نتقلت ن�صبة �لدين �لد�خلي �إلى �لناتج �لد�خلي 

�إلى  �لدولة  لجوء  �أن  كما  بالمائة.   53 �إلى   50.6 �لدين من  ن�صبة مجمل  و�نتقلت  بالمائة،   40.8 �إلى  �لخام 

�القتر��س من �أ�صو�ق �الأمو�ل يطرح م�صكلة مفعول �لطرد �لذي يعانيه �لقطاع �لخا�س �إذ يو�جه هذه �لمناف�صة 

من قبل �الإ�صد�ر�ت �لعمومية.

ويبدو م�صتوى �ال�صتد�نة �أكثر �رتفاعا متى �أخذنا بالح�صبان ديون �لقطاع �لعمومي. فديون �لمقاوالت �لعمومية 

بلغت في 2011 ما يناهز 89.3 مليار درهم في ما يخ�س �لدين �لخارجي �لم�صمون من قبل �لدولة، و15.5 

مليار في ما يخ�س �لّدين �لد�خلي.

كما �أن و�صعية �لح�صابات �لعمومية قد تتاأثر �صلبا من �لديون �ل�صمنية لالأنظمة �لعمومية للتقاعد، �لتي تفتقد 

�لى ما ي�صمن تو�زناتها �لمالية.

اإن االنخراط القوي للدولة ق�سد م�ساعفة  تناف�سية االقت�ساد على المدى الق�سير، يتطلب اإطارا ماكرواقت�ساديا 

�لتدخل لمو�جهة  بناء هام�س  و�إعادة  �لعمومية،  �لمالية  تو�زن  و�إعادة هيكلة  بالدرجة �الولى،  �صويا وو��صحا 

ال�سدمات الخارجية. لقد قامت ال�سلطات العمومية باتخاد اإجراءات لدعم الن�ساط االقت�سادي �سنة 2009. 

لمو�جهة �ل�صعوبات �لظرفية، �إال �أنها لم تعد تتوفر على نف�س هذ� �لهام�س �بتد�ء� من نهاية �صنة 2011. وبهذ� 

�لخ�صو�س يتعين، وعلى وجه �ال�صتعجال، �لبحث عن مد�خل �ال�صالح �ل�صروري لنظام �لمقا�صة ب�صكل عام، 

ول�صيا�صة دعم �أ�صعار �لمنتجات �لبترولية ب�صفة خا�صة.

عجز الميزان التجاري، والتناف�سية 

تفاقمت حدة عجز �لميز�ن �لتجاري في 2011، حيث بلغ 185.7 مليار�، �أو 20 بالمائة من �لناتج �لد�خلي 

�رتفاع  في  تف�صيره  �لتطور  ويجد هذ�   .2010 �صنة  مع  مقارنة  بالمائة   24.9 قدره  �رتفاعا  م�صجال  �لخام، 

�لو�رد�ت بن�صبة 19.1 بالمائة، �أ�صرع من �رتفاع �ل�صادر�ت �لذي لم يتجاوز 13.1 بالمائة. وقد ��صتقرت ن�صبة 

�لتغطية عند 47.7 بالمائة، عو�س 50.2 في �ل�صنة �ل�صابقة.

�لمهاجرين  �لعمال  �ل�صياحة وتحويالت  2007، فاإن مد�خيل  �لى حدود �صنة  �لتطور �لمالحظ  وعلى عك�س 

لم تعد تكفي لتغطية �لعجز في ميز�ن �لمبادالت �لتجارية. وبالتالي �أ�صبح �لح�صاب �لجاري لميز�ن �الأد�ء�ت 
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ي�صجل عجز� متفاقما، بلغ في 2011 ما يقارب 8 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام، بحيث لم تعد �لعمليات 

�لمالية كافية لتغطيته. وكانت �لنتيجة �أن �قت�صى �لر�صيد �ل�صلبي لميز�ن �الأد�ء�ت �صحب �أمو�ل من �الأر�صدة 

�لخارجية، �لتي لم تعد تمثل �صوى 5 �أ�صهر من �ال�صتير�د نهاية 2011، عو�س ما يقارب ت�صعة �أ�صهر نهاية 

للبالد.  �لمالي  �ال�صتقر�ر  على  خطر�  يمثل  �أن  �ل�صرف  مدخر�ت  �نخفا�س  تو��صل  �صاأن  من  و�إن   .2007
وي�صتدعي ذلك مر�عاة �له�صا�صة �لمرتبطة بدخول �لعملة �ل�صعبة في قطاع �ل�صياحة وفي تحويالت �لعمال 

 ، �أوروبا  في  للمغرب  �لرئي�صيين  لل�صركاء  �القت�صادية  للو�صعية  ممتد  بتدهور  يتميز  �صياق  في  �لمهاجرين، 

و�لتدخل على م�صتوى �ال�صباب �لبنوية لعجز مبادالت  �لخير�ت و�لخدمات.

يوؤكد تفاقم عجز �لميز�ن �لتجاري محدودية �لتناف�صية �لعامة القت�صادنا ويطرح، بالفعل، �لتناف�صية �لعامة 

ر في 2011 بنحو 4.08، مقابل 4.03 في  لالقت�صاد �لمغربي، ح�صب قيا�س د�فو�س �القت�صادي �لعالمي، �إذ ُقِدّ

2010. غير �أن هذ� �لتح�صن �لطفيف في �لموؤ�صر لم يمنع بالدنا من �لتر�جع من �لرتبة 73 في 2010 �إلى 
�لرتبة 74 في 2011.

ي�صير تحليل �لموؤ�صر�ت �لفرعية �إلى �أن �لمغرب يوجد بين فئة �لبلد�ن �لتي ت�صمن تناف�صيتها بو��صطة �لمو�رد 

بف�صل عو�مل �النتاج، وبين فئة �لبلد�ن �لتي ت�صتطيع خلقها بف�صل نجاعة �أ�صو�قها، و�أما �لمرتبة �لثالثة فهي 

تلك �لتي تتمكن من ذلك بو��صطة �البتكار. ويحتل �لمغرب �أف�صل مرتبة على �صعيد �لمتطلبات �لدنيا (4.57)، 

في حين تبقى مرتبته  �صعيفة، ن�صبيا، على م�صتوى عو�مل ت�صريع �لنجاعة و�لفاعلية، و�لمجموعة �لفرعية �لتي 

تحيل على »�البتكار« بنقط هي على �لتو�لي 3.36، و3.78.

يتطلب �لتدخل �لقوي للدولة للرفع من �لتناف�صية �إطار� ماكرو�قت�صاديا �صفافا، وتكري�صا للتو�زنات �لمالية �لعامة، 

و�عادة ت�صكيل هام�س تدخل لمو�جهة �ل�صدمات �لخارجية، وهكذ� �إذ� تمكنت �ل�صلطات �لعمومية من تبني �إجر�ء�ت 

دعم الن�ساط �سنة 2009 لمو�جهة �ل�صعوبات �لظرفية فاإنها لم تعد تملك هام�س تدخل م�صابه �صنة 2011.

ي�صتدعي تفاقم عجز �لميز�ن �لتجاري �تخاذ بع�س �لتد�بير على �لمدى �لقريب. فمن �أجل توفير حماية �أف�صل 

�إ�صر�ك �لفاعلين  �لمعايير مع  �أجدى الآلية  �لتفكير في ��صتعمال  �لو�رد�ت، ينبغي  للم�صتهلكين وتنظيم تدفق 

لم�صار  تحويل  �أي  مخاطر  من  يحد  �أن  �صاأنه  من  �لم�صدر  لقو�عد  �ل�صارم  �لتطبيق  �أن  كما  �القت�صاديين. 

�لتدفقات تحت غطاء �تفاقيات �لتبادل �لحر �لتي �أبرمها �لمغرب.

من جهة �أخرى، وعلى غر�ر ما �صهدته بلد�ن �أخرى، يتعين �إطالق حملة تح�صي�س وتوعية الإنتاج و��صتهالك 

ما هو مغربي، بالت�صاور مع �لفاعلين �لعموميين و�لخو��س �لمعنيين باالأمر. بل �كثر من ذلك يتعين تحديد 

توجهات و��صحة من �أجل �صيا�صة تنطلق من �الولوية �لوطنية وتعين �ل�صلطات �لعمومية �الختيار�ت بالت�صاور 

مع �لفاعلين. ويتعلق �المر بايجاد تو�زن يحترم �اللتز�مات �لمتخدة في �إطار �النفتاح و�صرور�ت �لحفاظ على 

�لم�صالح �لوطنية وحماية فر�س �لت�صغيل.

وقد بينت �لتجارب �لحديثة �أن �لبلد�ن �لتي نجحت في �الندماج في �القت�صاد �لعالمي هي تلك �لتي تمكنت 

من دخول ��صو�ق جديدة وتو�صيع الئحة �لمنتوجات �لم�صدرة.  �إذ ال تنح�صر �لتناف�صية في �الإنتاج �لمنخف�س 

�لتكلفة و�إنما في �كت�صاب قاعدة �إنتاجية وطنية ومتنوعة، مرتبطة بقدرة تكنولوجية عالية.
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ورغم جهود �لتنويع �لتي تم بذلها منذ ت�صعينات �لقرن �لما�صي، وبروز مجموعات جديدة من �لمنتجات �لتي 

يزد�د و�صعها في �ل�صوق تح�صنا باطر�د، فاإن بنية �ل�صادر�ت ال تز�ل تغلب عليها �لمو�د �الأولية و�لمنتجات 

�لم�صنعة ذ�ت �لقيمة �لم�صافة �ل�صعيفة.

وقد �رتفعت قيمة �لمبادالت خالل �ل�صنو�ت �لع�صر �لمن�صرمة بما قدره 12.6 بالمائة في �لبلد�ن �لنامية، فاإن 

ن�صبة نمو �ل�صادر�ت �لمغربية لم تتجاوز 9 بالمائة. وقد تر�جعت ح�صة �لمغرب من �ل�صادر�ت �لعالمية ب�صفة 

مطردة منذ 1995، حيث �نحدرت من 0.13 �إلى 0.11 بالمائة.

كما �أن ح�صة �ل�صادر�ت في �لناتج �لد�خلي �لخام لم ت�صهد نمو� يذكر، حيث ر�وحت بين 16 و23 بالمائة، 

مقابل ن�صبة 26 �إلى 37 بالمائة في �لدول �ل�صاعدة. فقطاع �لت�صدير في هذه �لبلد�ن، �إذ يتطور باأ�صرع مما 

تتطور به باقي �لقطاعات، يمثل بالن�صبة الأنظمتها �القت�صادية محركا قويا للنمو �القت�صادي.

�إن �صعف �لتناف�صية �لعامة لالقت�صاد �لمغربي ينتج عن �صعف تناف�صية �لمقاوالت و�لمنتجات �لمغربية، �لتي 

ال تتمتع بتناف�صية في �ل�صوق �لخارجية قيا�صا �إلى منتجات �لدول �لمناف�صة، وال في �ل�صوق �لد�خلية قيا�صا �إلى 

�لمنتجات �لم�صتوردة. ذلك �ن تناف�صية منتجاتنا تعاني من كلفة جميع عو�مل �الإنتاج، �ل�صغل �لمو�رد �لطبيعية 

و�لطاقية �لر�أ�صمال �لتقني و�لمالي.

فكلفة �الأجور كبيرة في �لمغرب مقارنة مع �لدول �لمناف�صة وكذلك مع م�صتوى �إنتاجية �لعمل. غير �أن ذلك 

كذلك  فهي  فقط،  �أعباء  تمثل  ال  �لتي  �الأجور،  من  �لتخفي�س  عبر  �الأ�صعار  في  �لتناف�صية  تح�صين  يعني  ال 

�ال�صتغال عليه في  ينبغي  �أما ما  �لنهائي.  �ال�صتهالك  �لمتمثلة في  �لمغرب،  �لتنمية في  ر�فعة  ت�صكل  مو�رد 

هذ� �لمو�صوع فهو �لبحث عن �صبل تح�صين �إنتاجية �لعمل. من خالل مقاربة متعددة �الأبعاد تتطلب تدعيما 

للقدرة �لتكنولوجية لالن�صطة �لمنتجة �لمرتبطة ب�صيا�صات محددة للتنمية �لب�صرية، وت�صجيع �أن�صطة �لبحث 

وبالخ�صو�س �لبحث �لتطبيقي.

�إن تناف�صية �القت�صادية �لمغربي ال يمكنها �أن تعرف تح�صنا م�صتد�ما بالتدخل في معدل �ل�صرف، الأنه يمكن 

�أن تكون له �نعكا�صات على �ل�صادر�ت و�لمنتجات �لم�صنعة عبر مو�د م�صتوردة، �أو على خدمة �لّدين �لخارجي.

 2.2. تطور في  القطاعات االجتماعية

تميز �لحقل �الجتماعي ل�صنة 2011 بظهور �أ�صكال جديدة من �الحتجاج �الجتماعي، و�زدياد ن�صبة نز�عات 

�لبنيوي،  �ل�صيا�صة �لعمومية  على �ل�صعيد  �إعادة توجيه  باإ�صتر�تيجية  �أجابت عليه �لدولة  �ل�صغل، وهو ما 

 ،RAMED وخ�صو�صا عبر �إطالق �لمرحلة �لثانية من �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، و�إعالن تعميم نظام

وكذ� عبر �إر�دة �صيا�صية ترمي �إلى �لتخفيف من �آثار �الحتجاجات عبر خطو�ت باتجاه مختلف فئات �لمجتمع 

(من �تفاق �جتماعي في 26 �بريل ، و�إدماج �لعاطلين في �أ�صالك �لوظيفة �لعمومية، ومو��صلة وزيادة �لمجهود 

�لعمومي لدعم ��صتقر�ر �أ�صعار �لمو�د �الأ�صا�صية و�لمنتوجات �لطاقية). غير �أن �ال�صتمر�ر في �التجاهات 

�لحالية على �صعيد �ل�صيا�صات �لعمومية من �صاأنه �أن يوؤثر  �صلبا على �لتما�صك �لوطني.
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و �إز�ء �صخامة �أ�صكال �لعجز على �لم�صتوى �الجتماعي ، و�عتبار� النتظار�ت �ل�صاكنة، والأهمية �لمجهود�ت 

�لمبذولة من طرف �لجماعة �لوطنية، فاإنه من �ل�صروري �لزيادة في نجاعة منظومتي �ل�صحة و�لتربية و�لتكوين 

ب�صكل خا�س، ف�صال عن �الجر�ء�ت �لهادفة �لى تقلي�س �لفو�رق �الجتماعية، وما بين �لن�صاء و�لرجال. لذلك 

فاإنه البد من و�سع اأ�س�س لمناخ اجتماعي �سلمي كفيل ببناء �سروط ت�ساعد على تعزيز هذا المنحى.

 1.2.2. نزاعات �سغل في تزايد، لكن مع اآفاق واعدة في مجال تفادي النزاعات وف�سها �سلميا

 98.1 بن�صبة  �الإ�صر�بات  �زد�د عدد  فقد  �لجماعية.  �لنز�عات  الأعد�د  كبير�  �رتفاعا   2011 �صنة  �صجلت 

بالمائة في �لقطاع �لخا�س، و�زد�د عدد �لمقاوالت �لمت�صررة من تلك �الإ�صر�بات بن�صبة 84 بالمائة. وقد نتج 

عن �لتفاو�س �لجماعي �لثالثي (حكومة، م�صغلين ونقابات ) �إلى �تفاق حول �لزيادة في �لحد �الأدنى لالأجر، 

(�لم�صغلون  �لثنائية  �لمفاو�صات  و�أما  �لعمومية.  �لوظيفة  �لت�صنيف في  ونمط  �لرو�تب  �التفاق حول  و�إلى 

و�لنقابات ) فتبقى مح�صورة في �لمقاوالت �لكبرى.

 وترجع  �أ�صباب نز�عات �ل�صغل �إلى عدم تطبيق �لمقت�صيات �لتنظيمية �لجارية، و�إلى غياب �آليات للوقاية 

و�لو�صاطة. ومن �صاأن هذه �ال�صر�بات �أن ت�صيء  للعالقات بين �ل�صركاء �الجتماعيين، و�أن توؤدي �إلى فقد�ن 

باالأطر  �لمعرفة  ن�صر  يتعين  �لنز�عات  هذه  �أ�صباب  محا�صرة  على  �لعمل  وبغر�س  �لموؤ�ص�صات.  في  �لثقة 

�لتنظيمية لل�صغل و�لحر�س على تطبيقها �صو�ء من طرف �ل�صركاء �القت�صاديين و�الجتماعيين �أو من طرف 

نظام �لق�صاء. وباالإ�صافة �إلى ذلك يتعين ت�صجيع �لمقاوالت �لمهيكلة على �التجاه نحو »�إدماج مبد�أ �لم�صوؤولية 

�الجتماعية للمقاوالت«. �إن هذه �لدينامية �لتي تبنتها »�لكونفدر�لية �لعامة لمقاوالت �لمغرب« و�لمنظمات 

�لنقابية تمثل عامل تقدم ي�صتحق ت�صجيع تجاربها �لنموذجية وتعميمها. 

غير �أنه ال يمكن �إنكار �أن �لمغرب ي�صهد ن�صجا لل�صركاء �القت�صاديين و�الجتماعيين ي�صير في �تجاه بروز �صكل 

جديد من �أ�صكال ف�س نز�عات �ل�صغل، عبر و�صع �آليات للوقاية من تلك �لنز�عات وحلّها بطريقة �صلمية.

من  يجعل  �أن  ذ�تية،  �إحالة  �إطار  في  �لمو�صوع  تناول هذ�  �لذي  و�الجتماعي،  �القت�صادي  �لمجل�س  وينوي 

لنز�عات  �ل�صلمي  للتدبير  مخ�ص�س   ، كبير  �جتماعي  لتعاقد  �أ�صا�صا  �الإحالة  تلك  عن  �لمنبثقة  �لتو�صيات 

�ل�صغل �لجماعية.

2.2.2. تنمية ب�سرية غير كافية رغم الخطوات المنجزة

في  وت�صتمر  �لحكامة  م�صاكل  �لى  تعزى  و�ل�صحة  �لتربية  قطاعي  في  �لعجز  �أوجه  �أن  �لى  �ال�صارة  يتعين 

�إعاقة �صير �لتنمية �لب�صرية في بالدنا. وبغ�س �لنظر عن م�صاكل �لحكامة و�لنجاعة ، ي�صكو هذ�ن �لقطاعان 

من نق�س في �لمو�رد �لب�صرية وولوج محدود لل�صاكنة �إلى خدماتهما، وبخا�صة �لقرويين و�لن�صاء. �أما على 

�لم�صتوى �لنوعي فتت�صل �أوجه �لعجز ب�صعف �لكفاء�ت في مجال �لتربية، و�لتكوين، وعدم مالئمة عر�س 

�لعالجات الحتياجات �ل�صاكنة في �لعالم �لقروي بالخ�صو�س.
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يمكن لهذه �لمالحظة، وبوجه �أخ�س في ما يتعلق بالتربية و�ل�صحة، �أن تكون مو�صوعا لقر�ءة تركيبية عبر 

موؤ�صر �لتنمية �لب�صرية. وبالفعل، وعلى �لرغم من تح�صن قيمة �لموؤ�صر �صنة 2011، حافظ �لمغرب منذ 

2009 على �لمرتبة 130. في حين �أن �لموؤ�صر�ت �لفرعية على �صعيد �لتربية و�ل�صحة  هي �لتي تجعل 
�لمغرب في هذه �لمرتبة . و�إن تغيير نمط �الحت�صاب ال ياأتي بتعديالت تخ�س مكانة �لمغرب الأن �المر 

يتعلق بم�صكل بنيوي. ف�صال عن ذلك فاإن موؤ�صر �لتنمية �لب�صرية قيا�صا �لى �لتفاوتات  �لم�صجلة  لي�س �صوى 

0.409 في 2011، مقابل 0.582 بالن�سبة للموؤ�سر المرجعي .  وفي هذه ال�سروط من المطلوب اأن يوجه 
�لمغرب �صيا�صاته �لعمومية نحو �لتقلي�س من �لتفاوتات في هذ� �لمجال كما في قطاع �ل�صحة.

ومن �لموؤكد �أن تح�صنا ملمو�صا للتنمية �لب�صرية ي�صعب تحقيقه بدون �لرفع من م�صتوى ولوج �لن�صاء �إلى 

�لحياة  في  �لم�صاركة  على  وت�صجيعهن  و�لن�صاء،  �لرجال  بين  �لفو�رق  وتقلي�س  و�ل�صحة  �لتربية  خدمات 

�القت�صادية و�ل�صيا�صية.

وح�صب تقرير Gender Gap Index  للمنتدى �القت�صادي �لعالمي، فقد �لمغرب رتبتين بالتر�جع من 

�لرتبة 127 �لى 129 من بين 134 بلد�. و�إذ� كان �لمغرب قد حقق تقدما على م�صتوى موؤ�صر �لتربية، فاإنه 

يبقى متاأخر� ب�صبب �لموؤ�صر �لفرعي لالأمية حيث يحتل �لمرتبة 125 . وكما �أن �لمغرب مرتب في 102 

بالن�صبة للم�صاركة �ل�صيا�صية للن�صاء حيث يحوز 0.067 في موؤ�صر �لالم�صاو�ة مقابل 0.185 كمعدل، بموؤ�صر 

�أي�صا، ب�صبب �لم�صاركة  0.12 مقابل 0.22 على �صعيد عدد �لن�صاء �لبرلمانيات. ويتاأثر ترتيب �لمغرب، 
�القت�صادية بموؤ�صر 0.418 مقابل 0.588 كمعدل.وهكذ�، وعلى �لرغم من �لتقدم �لحا�صل على م�صتوى 

�لم�صاو�ة في �الجور، فانه ي�صجل تاأخر� ملحوظا في ح�صة قوة  �لعمل (0.34 مقابل 0.68)، في ح�صور 

�لمر�أة في مو�قع �لم�صوؤولية (0.15 مقابل 0.26 كمعدل).

3.2.2. موؤ�سرات غير مر�سية في قطاع ال�سحة 

يبين تحليل �لمعطيات �لمتوفرة �أن �لعر�س �لعالجي في عدد �لموؤ�ص�صات �لتي تقدم �لعالجات �الأ�صا�صية،  

�لقروي  �لو�صط  في   1938 منها   ،2011 في   2689 �إلى   2009 في  موؤ�ص�صة   2626 من  عددها  �نتقل 

. وقد �أتاح ذلك تح�صين �لعر�س �لعالجي، و�صاهم بال �صك في �إطالة �لعمر 
1
و751 في �لو�صط �لح�صري 

�الفتر��صي عند �لوالدة ، غير �أن �لموؤ�صر�ت في مجال �ل�صحة تبقى مقلقة. ومنها  وفيات �الأمهات عند 

 (مقابل 135 معدال في �لبلد�ن ذ�ت �لتنمية 
2
�لو�صع، حيث ترتفع هذه �لوفيات �إلى 112 لكل مائة �ألف والدة 

�لب�صرية �لمتو�صطة، و192 في �لبلد�ن �لعربية، ح�صب تقرير برنامج �الأمم �لمتحدة للتنمية PNUD ل�صنة 

�لم�صتوى  على  �رتفاعا  �لن�صب  �أكثر  من  وهي  �الألف،  في   28.8 تبلغ  �لتي  �لر�صع،  وفيات  وكذ�   ،(2011
�لعالمي.  لكن، وعلى عك�س �لعديد من �لبلد�ن، فاإن �التجاه نحو �نخفا�س ن�صبة وفيات �الأمهات عند �لو�صع 

�لب�صرية  �لتنمية  ذ�ت  �لبلد�ن  44 في  �لمغرب، مقابل  30.5 في  بلغت  و�ل�صغار (حيث  �لر�صع  و�الأطفال 

�لمتو�صطة، و49 في �لبلد�ن �لعربية، ح�صب تقرير برنامج �الأمم �لمتحدة للتنمية PNUD ل�صنة 2011) 

�لذي تمت مالحظته في �لمغرب بين 1990 و2000 �صيتيح لبالدنا بلوغ هدفي  4 و5 من �أهد�ف �الألفية 

للتنمية في �أفق 2015.

عن تقريَري »�ل�صحة في �أرقام« ل�صنتي 2009 و2010، وز�رة �ل�صحة.
   1

مذكرة �إخبارية للمندوبية �ل�صامية للتخطيط، جدول �لوفيات بالمغرب، 2010-2009.
   2
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ح�صب �لبحث �لوطني لل�صكان و�ل�صحة �لعائلية ل�صنة 2011 فان حال �لتغذية لدى �الأطفال و�لن�صاء تف�صي �إلى 

نتائج خطيرة، مع وجود ما يقارب 14.9 بالمائة من �الأطفال دون �صن �لخام�صة، يعانون من تاأخر في �لنمو.

تنطق هذه �الأرقام في �لحين نف�صه بالتردي و�لق�صور �لذي ت�صكو منه �لبنيات �لتحتية �ل�صحية، و�لنق�س في 

�لمو�رد �لب�صرية من �أطباء وممر�صين، وبع�س و�صعيات غ�س �لطرف في ما تعلق بالتكفل بالمر�صى من غياب 

ور�صوة وتحكم غير كاف في �لوقت. ويف�صي تكاثف هذه �لعو�مل �إلى �إطالة �أمد �نتظار �لتكفل.

وح�صب �لمنظمة �لعالمية لل�صحة، فاإن درجة تغطية �ل�صاكنة بالرعاية �لطبية، وخ�صو�صا قبل �لوالدة، قد 

تح�صنت ما بين 2000 و2009، غير �أنها تبقى بطيئة بالنظر �إلى مظاهر �لعجز �لتي ينبغي تغطيتها من �أجل 

تح�صين �لحالة �ل�صحية للن�صاء �لحو�مل، وخ�صو�صا في �لو�صط �لقروي.

4.2.2. تغطية �سحية جزئية جدا وحكامة مجزاأة

بد�أ �لعمل في تفعيل �إ�صالح �لتغطية �ل�صحية �الإجبارية �الأ�صا�صية في نهاية 2005، وذلك عبر نظام �لتاأمين 

�الإجباري على �لمر�س AMO بالن�صبة لالأجر�ء و�أ�صحاب �لمعا�صات. وهو نظام يتولى تدبيره �ل�صندوق 

الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي CNOPS بالن�صبة �إلى �أجر�ء �لقطاع �لعمومي، و�ل�صندوق �لوطني 

لل�صمان �الجتماعي CNSS بالن�صبة �إلى �أجر�ء �لقطاع �لخا�س.

كل  �إخ�صاع  تم  �لمر�س،  عن  �الأ�صا�صي  �الإجباري  �لتاأمين  نظام  تفعيل  من  �الأولى  �لخم�س  �ل�صنو�ت  خالل 

�الأجر�ء و�أ�صحاب �لمعا�صات من �لقطاعين �لعمومي و�لخا�س الإجبارية �لتغطية �ل�صحية �الأ�صا�صية. وقد 

�صلة   تو�صيع  تم  كما  �ل�صكان.  بالمائة من مجموع   33 قدره  ما   2011 �صنة  نهاية  في  �لتغطية  ن�صبة  بلغت 

نين �لذين تفوق �صنهم 12  �لعالجات بما فيها �الأمر��س �لمتنقلة، با�صتثناء عالج �الأ�صنان بالن�صبة �إلى �لموؤَمّ

�صنة في ما يخ�س �ل�صندوق �لوطني لل�صمان �الجتماعي.

ظلت ميز�نيات �لنظام �ل�صحي �الإجباري  لل�صندوق �لوطني لل�صمان �الجتماعي و�ل�صندوق �لوطني لمنظمات 

االحتياط االجتماعي تتمتع بفائ�س اإلى غاية نهاية 2011، غير �أن ت�صارع �لنفقات ي�صير بوتيرة �أ�صرع بكثير 

من وتيرة الموارد، وخ�سو�سا بالن�سبة اإلى ال�سندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، الذي ي�سجل 

�أعد�د� كبيرة من �لمحالين على �لتقاعد، في �صياق من محدودية �لت�صغيل في �لقطاع �لعمومي. وباالإ�صافة 

بالمائة من   2.7 ن�صبته  ما  تم�س  �لتي  �الأمد،  �لمزمنة طويلِة  باالأمر��س  �لمرتبطة  �لمخاطر  فاإن  �إلى ذلك 

مجموع �لم�صتفيدين، ت�صتحوذ على �أكثر من 50 بالمائة من �لنفقات �لعامة للنظامين معا.

فوارق في مجال الولوج اإلى العالج الطبي 

ي�صير �لتوزيع �لتر�بي �إلى غياب كبير للتو�زن، مع تركيز هام للعر�س �لطبي على م�صتوى �لد�ر �لبي�صاء 

والرباط-زمور-زعير، وهما الجهتان اللتان ت�سمان ما يقارب 48 بالمائة من مجموع �لعاملين في �لمجال 

�لطبي، وقر�بة 60 بالمائة من �الأطباء �الخت�صا�صيين. �إ�صافة �إلى ذلك فاإن �لفو�رق هامة ما بين �لمدن 

و�لبو�دي في مجال �لبنيات �لتحتية �ل�صحية. فال�صاكنة �لقروية تلجاأ �أ�صا�صا �إلى �لم�صتو�صفات، في حين 

تتوفر �لمر�كز �لح�صرية على مر�كز �صحية بمو�رد ب�صرية وتجهيز�ت ذ�ت نوعية جيدة. ومما يزيد من 

تفاقم هذه �لفو�رق �صعوبات �لولوج بالن�صبة �إلى �لفئات �الأ�صد عوز�.
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�أما نظام �لم�صاعدة �لطبية RAMED لالأ�صخا�س �لمعوزين، �لذي مر بمرحلة تجريبية في �لجهة �لنموذجية 

تادلة-�أزيالل منذ 2009، في�صتفيد منه �ليوم 230.000 �صخ�س، �أ�صبحو� يتمتعون بولوج �صهل �إلى �لعالج 

�لتنظيمية و�الإجر�ئية �لحالية، تمت  �لتقييم، وتكييف �الآليات  �إجر�ء  �لبنيات �ل�صحية �لعمومية. وبعد  في 

برمجة تعميم هذ� �لنظام – �لذي ي�صتهدف 28 بالمائة من مجموع �ل�صاكنة، �أي 8.5 ماليين من �الأفر�د –  

�إلى مختلف جهات �لمملكة في بد�ية 2012. غير �ن هذ� �لتعميم يفتر�س تاأهيال ملمو�صا للبنيات �لتحتية 

�ال�صت�صفائية، و�لمو�رد �لب�صرية، وعر�صا لالأدوية يتالءم و�نتظار�ت وحاجيات �ل�صكان.

هذ�، فاإن تعميم �لتغطية �ل�صحية ي�صتلزم و�صع نظام مالئم لفائدة �لحرفيين، و�لم�صتقلين، و�لمهن �لحرة 

و�لطلبة.

�أما في ما يتعلق بحكامة مجموع �لمنظومة �ل�صحية �لوطنية للتغطية، فال يمكن �إنكار �أن هذه �لمنظومة تتميز 

بطبيعتها �لمجز�أة، �لتي ينق�صها �الن�صجام، وعلى �لخ�صو�س �آليات �لت�صامن بين كل مكوناتها، وخ�صو�صا 

نظام �لتاأمين �الإجباري AMO ونظام �لم�صاعدة �لطبية RAMED، �إ�صافة �إلى �ل�صعوبات �لتي تو�جهها 

�لوكالة �لوطنية للتاأمين �ل�صحي ANAM في �ال�صطالع بدورها في �صبط وتنظيم مجموع �لمنظومة.

5.2.2. نظام تربوي ي�سكو من نق�س على الم�ستوى الكمي الكيفي

بلغت �لنفقات �لمخ�ص�صة للتربية في 2011 ما مقد�ره 24.428 بالمائة من ميز�نية �لدولة، و5.5 بالمائة 

من �لناتج �لد�خلي �لخام. وقد �صاعد هذ� �لمجهود �لمالي في تح�صين �لولوج �لى �لتعليم.  وهكذ� �نتقلت 

�لدر��صي  �لمو�صم  في  بالمائة  من91.4  �لعمر  من  ع�صرة  و�لحادية  �ل�صاد�صة  بين  �الأطفال  تمدر�س  ن�صبة 

�إلى 97.5 بالمائة في 2010-2011، بينما ��صتقرت �لن�صبة �ل�صافية للت�صجيل في �ل�صنة   2008-2007
�الأولى من �لثانوي �الإعد�دي عند 75.6 بالمائة في 2010-2011، مقابل 71.8 بالمائة في 2008-2007، 

ون�صبة �لت�صجيل �ل�صافية في �لجذع �لم�صترك عند 45.2 بالمائة، مقابل 35.5.

ومع ذلك ، فان �لمجهود�ت �لمبذولة على �صعيد �لتمدر�س تتقل�س ب�صبب مختلف �أ�صكال �ل�صعف �لتي تعود 

�إلى �لتكر�ر و�لهدر كما �إلى �لكفايات �لمكت�صبة، وكذ� �إلى �لفو�رق �لتي تعاني منها �لفتيات  بالدرجة �الأولى. 

يتفاقم هذ� �لعجز بغياب تعليم �أولي عمومي ي�صاعد على �لتن�صئة �لمبكرة لالأطفال.

وهكذ� فاإن مردودية �لنظام �لتربوي تبقى غير كافية ، كما تبينه ن�صبة �لتكر�ر في �ل�صنة �الولى من �العد�دي 

في �ل�صنة �لمدر�صية 2010-2011، �لتي بلغت 10.2 بالمئة، في حين ت�صل ن�صبة �لهدر 2.8 بالمئة. وعلى 

م�صتوى �لثانوي ، فاإن �لتكر�ر في �ل�صنة �لثالثة بلغ 31 بالمئة ون�صبة �لهدر 16.6 بالمئة. وباالإجمال فان 

�لهدر �لمدر�صي في �ال�صالك �لثالثة للتعليم �لعمومي يم�س ما يقارب 387.000 تلميذ�. وال ي�صل معدل 

مدة �لتمدر�س �ال �لى 4.7 �صنة مقابل 6.3 في �لبلد�ن �لتي تتميز ب�صعف في �لتنمية �لب�صرية. معدل �لحياة 

�لمدر�صية يبلغ 10 �صنو�ت في �لوقت �لذي ي�صتوجب �أن ينتقل �إلى 14 �صنة على �القل. وعلى �لرغم من ذلك 

ثم ت�صجيل  تر�جع ملحوظ لن�صبة �لهدر في كل م�صتويات �لتعليم طيلة �الربع �صنو�ت �الخيرة. وقد �نتقلت 

هذه �لن�صبة في �البتد�ئي ما بين 2007 و2008 و 2009-2010 من 4.6 �لى 3.1 بالمئة مقابل 13.1 بالمئة 

و10.8 بالمئة في �لثانوي، و15 بالمئة بالن�صبة لالإعد�دي، و9.2 بالمئة بخ�صو�س �لثانوي و�لتاأهيلي.
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وي�صع �لت�صنيف �لذي �أنجزه »برنامج �المم �لمتحدة للتنمية« (PNUD) م�صتند� في ذلك على نتائج تقييم 

عن  �ل�صادر   ،2008 تقرير  يبرز  كما   ،  MENA مينا  منطقة  بلد�ن  موؤخرة  في  �لمغرب  �لعلمية،  �لمو�د 

�لمجل�س �الأعلى للتعليم، و�لمتعلق بالبرنامج �لوطني لتقييم �لمكت�صبات، �أوجه �لعجز في �لكفاء�ت، وخ�صو�صا 

في علوم �لحياة و�الأر�س وفي �لريا�صيات لدى تالميذ �البتد�ئي و�الإعد�دي.

وف�صال عن �لفو�رق في �لدخل و�لفو�رق �لجهوية �لتي تقل�س من مردودية �لنظام �لتربوي ، تجدر �الإ�صارة 

�إلى �أن موؤ�صر �لمنا�صفة كان يبلغ في 2010-2011 في �لو�صط �لقروي 55.6 بالمائة في �لثانوي �الإعد�دي، 

و68.8 بالمائة في �لثانوي �لتاأهيلي، مقابل 88.2 و98.7 بالمائة على �لتو�لي في �لو�صط �لح�صري. �أما 

ح�صة �لفتيات �لقرويات �لمتمدر�صات من مجموع �لفتيات �لمتمدر�صات فبلغت في 2010-2011 ما قدره 

 .
3
20.5 بالمائة في �لثانوي �الإعد�دي و8.4 بالمائة في �لثانوي �لتاأهيلي 

ن�سبة االكتظاظ في االأق�سام عالية، في ارتباط ب�سعف التاأطير التربوي. وهكذا  فاإن عدد التالميذ لكل 

مدر�س كان يبلغ 27.5 في �لمرحلة �البتد�ئية في 2011-2010.

ورغم �الرتفاع �لم�صجل في 2011 في ن�صبة �لنجاح في �لباكلوريا، فاإن عدد �لطلبة �لجامعيين يظل في حدود 

400.000، �أي في م�صتوى قريب من م�صتوى بلد مثل تون�س، ال تتجاوز �صاكنته ثلث �ل�صاكنة �لمغربية. كما 
�أن ن�صبة �لتاأطير في �لموؤ�ص�صات ذ�ت �لولوج �لمفتوح يبقى �صعيفا، مما يف�صي �إلى �نعكا�صات على نوعية 

�لتعليم و�لبحث �لعلمي.

يبدو من �لم�صتعجل تح�صين نوعية وحكامة قطاع �لتربية و�لتعليم بكل �أ�صالكه بهدف م�صاهمة �أف�صل في 

�لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية. فاإن �إكر�ه �لمو�رد �لمالية يمكن �لتخفيف منه عبر عقلنة �لنفقات وتح�صين 

�لحكامة مقرونة بااللتز�م �لفعلي لمختلف �لمتدخلين. كما ينبغي �لتفكير من جهة �أخرى في م�صادر مجددة 

للتمويل، من قبيل �ل�صر�كة بين �لقطاعين �لخ�صو�صي و�لعام، وكذ� بين �لدولة و�لجهات. ف�صال عن �إيالء 

عناية خا�صة بالبحث �لعلمي و�لتقني لمو�كبة �لتنمية �لقطاعية.

6.2.2. اإطار ت�سريعي من اأجل حماية اأف�سل للن�ساء واالطفال في و�سعية �سعبة

 من �لموؤكد �ن �لعنف �صد �لن�صاء ي�صكل و�قعا �صادما. وقد بين بحث �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط في يناير 

2011 �أن ما يقرب  من 63 بالمائة من �لن�صاء ي�صرحن باأنهم تعر�صن للعنف .

ال�صك �أن تقدما ح�صل على �ل�صعيد �لت�صريعي (مدونة �ال�صرة، قانون �لجن�صية، �لقانون �لجديد للم�صطرة 

�لجنائية، �إ�صالح �لقانون �لجنائي، قانون �ل�صغل، ورفع �ل�صرية �لطبية على �الأطفال �صحايا �لعنف و�العتد�ء�ت 

�لجن�صية)، لكن ماز�لت بع�س �لثغر�ت قائمة على �صعيد تنفيذ بع�س �لقو�نين في مجال �لعنف �صد �لن�صاء، 

وت�صغيل �الأطفال ، وحماية �الطفال �لمتخلى عنهم.

   تم قيا�س �لموؤ�صر �عتماد� على معطيات �ل�صجل �الإح�صائي �ل�صنوي لوز�رة �لتربية �لوطنية، 2011.
3
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ومن جهة �أخرى �ذ� كان ت�صغيل �الطفال في تر�جع فاإن �لن�صبة ماتز�ل مرتفعة. وهكذ� فان �لبحث �لذي 

�أنجزته �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط �صنة 2010 يبرز �أن 147.000 طفل مابين 7 و 14 �صنة ي�صتغلون، �أي 

ن�صبة 3 بالمئة من مجموع �الطفال في هذ� �لعمر، �أما فيما يخ�س �الطفال �لمتخلى عنهم منذ �لوالدة، فاإن 

عددهم في تز�يد. وح�صب بحث منظمة �الأمم �لمتحدة لحماية �لطفولة و�لع�صبة �لمغربية لحماية �لطفولة 

�صنة 2010 فاإن ن�صبة 2 بالمئة من مجموع �الطفال �لجدد يتم �لتخلي عنهم، ون�صبة كبيرة من هوؤالء �الطفال 

�لت�صريعية  �لمقت�صيات  تفعيل  يتعين �صمان  ولهذ�  �صرعيين.  و�صطاء غير  �لماآل من خالل  لهذ�  يتعر�صون 

�لموجودة من خالل و�صع �آليات موؤ�ص�صية مالئمة  ت�صاعد على تن�صيق تدخالت �لفاعلين في مجال حماية 

�لن�صاء و�الأطفال في و�صعية �صعبة وت�صهيل �لم�صاطر �لقانونية �لموجودة وتقوية �لو�صائل �لب�صرية و�لمالية 

للموؤ�ص�صات �لتي تتكفل بهوؤالء �الأ�صخا�س.

7.2.2.  الفائدة من مقاربة اأفقية وحكامة متوائمة مع التنمية الب�سرية

ويمكن  �لعمومية.  �ل�صيا�صات  تن�صيق  �صعف  يبرز  �لب�صرية  �لتنمية  مجال  في  �لرئي�صية  �لم�صاكل  بين  من 

تحقيق ربح هام في فعالية وفاعلية �صيا�صات �لتنمية �الجتماعية عبر تحليل �الآثار �لمتبادلة بين �لمجاالت 

�لمختلفة. ففي ما تعلق بالتربية و�ل�صحة على �صبيل �لمثال، فاإن من �صاأن تح�صين �لولوج و�لقيام بعمليات 

ل�صحة  �لعامة  �لحالة  �أن يح�صن من  �ل�صحية،  �لوقاية  و�صائل  �لمدر�صة في مجال  د�خل  وتوعية  تح�صي�س 

�ل�صاكنة، وخ�صو�صا بين �صفوف �لفئات �لمعوزة في �لمناطق �صبه �لح�صرية و�لمناطق �لقروية. كما �أن من 

�صاأن �لتح�صي�س في مجال حماية �لبيئة �أن ي�صاهم في �لحد من ت�صارع �لتدهور �لذي يعانيه �لو�صط �لطبيعي، 

و�لذي ت�صعر باآثاره �لفئات �لمعوزة من �صاكنة �لبو�دي �أكثر من غيرها.

وفي ما يتعلق بالمنظومة �لتربوية على وجه �لخ�صو�س ، فاإن �لتقرير �لثاني للمر�صد �لوطني للتنمية �لب�صرية 

يوؤكد �أن �أد�ءها  يمكنه  �أن يتح�صن �إن هي �ندرجت في نظام �لحكامة �لذي يجري و�صعه حاليا في �إطار 

�لالمركزية و�لال تمركز.

قطاع التكوين المهني

�إلى  �أن عر�س �لتكوين يبقى غير كاف بالن�صبة  �إال  رغم تطور بلغ 8 بالمائة معدال بين 2001 و2010، 

�لطلب �الجتماعي. فثالثة مر�صحين �صباب يتبارون على كل مقعد في تلك �لموؤ�ص�صات في �لمعدل.

من جهة �أخرى، يبقى �صكل �لتكوين �لقار مهيمنا على نظام �لتكوين �لمهني بن�صبة 80 بالمائة من مجموع 

ي�صركان  �للذ�ن  بالتناوب،  و�لتكوين  بالتعلم  كالتكوين  �لتكوين،  من  �الأخرى  �الأ�صكال  �أما  �لم�صتفيدين. 

�لمقاوالت في عملية �لتكوين، فال يمثالن �إال 20 بالمائة.

يبلغ معدل ن�صبة �الإدماج 63 بالمائة بعد 9 �أ�صهر من �لح�صول على �ل�صهادة، وهي مالحظة يمكن ردها 

�إلى هيمنة �العتبار�ت �لمرتبطة بعدد �لمتخرجين، على ح�صاب نوعية �لتكوينات.
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كما ي�صير �لتقرير نف�صه �إلى �أن محاربة �لهدر �لمدر�صي تقت�صي �إقامة �أنظمة للقيادة على �لم�صتوى �لمحلي، مع 

تحديد �أهد�ف دقيقة، وتح�صي�س مختلف �لمتدخلين بالم�صوؤولية، مع �أخذ �لخ�صو�صيات �لمحلية بعين �العتبار.

8.2.2.  المبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية: التملك ال�سروري من طرف الفاعلين

�لفقر  لمحاربة  جديدة  دينامية  خلقت  قد  �لمبادرة  هذه  �أن  بد�   (2010  -  2006) �لمرحلة  نهاية   في   

و�الق�صاء، وذلك لفائدة مقاربة تر�بية وت�صاركية.

و�إن �لنتائج �لم�صجعة في مجال �لتقلي�س من �لفقر قد تاأكدت من خالل �لدر��صات �لذي �أنجزها »�لمر�صد 

�لوطني للتنمية �لب�صرية«، �لتي ت�صير، مع ذلك، �إلى �نحر�فات مهمة ت�صتبعد �لفئات �لمعدمة و�صط �ل�صاكنة 

�لفقيرة، و�إلى عدم ��صتفادتها من �لم�صاريع �لمبرمجة، �أو ب�صبب �لتاأثير �ل�صعيف للمبادرة بخ�صو�س ولوج 

�لخدمات �ال�صا�صية (�لتربية، �ل�صحة، �لماء �ل�صالح لل�صرب، �لكهرباء). ويمكن لهذه �النحر�فات ت�صحيحها 

�ذ� ما تم �إعادة تحديد �أهد�فها بو�صوح.

لها، و�صعف  �لمر�صودة  و�لمبالغ  للدخل،  �لمدرة  لالأن�صطة  �لمخ�ص�صة  للم�صاريع  �لمحدود  �لحجم  �أن  كما 

م�صاركة �لجماعات �لمحلية في �لتمويل، �أو في تدبير م�صاريع �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، توؤثر هذه 

�لعو�مل مجتمعة في ��صتمر�ريتها.

وهكذ� يمكن لمفعوالت �لمبادرة وال�صتمر�ر �أن�صطتها �أن تتح�صن من خالل �لتقائية تر�بية لل�صيا�صات �لعمومية، 

وتوفير �سروط التن�سيق مع مخططات التنمية الجماعية. كما ي�ستح�سن خلق ظروف لت�سجيع بروز وم�ساحبة 

�الن�صطة �لمدرة للدخل �لقابلة لال�صتمر�ر �قت�صاديا.

منذ ��إطالق �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية  �صنة 2005 وهي ت�صاهم، �إيجابيا، في �لحد من �لفقر ومن 

وتح�صين  للدخل  �لمدرة  �الأن�صطة  ت�صجيع  تقوم على  �الجتماعي، وخ�صو�صا عبر خطو�ت عملية  �الإق�صاء 

�لولوج �إلى �لخدمات �الأ�صا�صية.

كما ت�صير �لى ذلك تقارير �لمر�صد �لوطني للتنمية �لب�صرية ، يتعين تقوية مفاعيل �لمبادرة من خالل �لحر�س 

 ، �لجماعية  �لتنمية  مخططات  مع  �ن�صجام  في  �لتر�بي  �ل�صعيد  على  �لعمومية  �ل�صيا�صات  �لتقائية  على 

وال�صتمر�رية �لم�صاريع �الجتماعية من خالل �لحر�س على تملك هذه �لم�صاريع من طرف �لم�صتفيدين منها، 

وعلى تمويل مالئم لمرحلة �ال�صتغالل.

وقد قام �صاحب �لجاللة باإطالق �لمرحلة �لثانية في 2011  للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية �لتي تغطي 

�إلى تقييم نتائج �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، تتطلع �لمرحلة �لجديدة  فترة 2011-2016. م�صتندة 

�لى تجذير فل�صفة �لمبادرة. متابعة �لبر�مج �الربعة لفترة 2006-2010 بتو�صيعها، وتطوير �لبرنامج �لجديد 

�لمخ�ص�س للتاأهيل �لتر�بي لفائدة  �ل�صكان �لقاطنين في �لمناطق �لمعزولة.
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9.2.2. تطوير االقت�ساد االجتماعي والت�سامني: مجال لخلق فر�س ال�سغل وتقلي�س الفوارق

يوفر قطاع �القت�صاد �الجتماعي و�لت�صامني �إمكانيات لتقديم �أجوبة مالئمة على �إ�صكاليات �لفقر و�الإق�صاء. 

ويتميز هذ� �لقطاع، �لمكون من تنظيمات ذ�ت �أطر قانونية مختلفة (جمعيات، تعاونيات، وموؤ�ص�صات...)، 

بغياب �صيا�صة من�صجمة تمتلك �آليات �لتن�صيق بين مختلف �لمتدخلين. كما يعاني من غياب �إجر�ء�ت بهدف 

تكوين وتقوية كفاء�ت �لتدبير وترويج �لمنتوجات، ف�صال عن �صعوبات �لح�صول على �لتمويل. فالقرو�س �لتي 

تمنحها جمعيات �لقرو�س �ل�صغيرة بالخ�صو�س، و�إن كانت تهم مبالغ �صعيفة، فاإنها تفر�س ن�صبا للفائدة ال 

ت�صجع على �لح�صول عليها. ف�صال عن �لغياب �صبه �لتام الحتر�م مبادئ �لحكامة �لجيدة. 

وبهدف �إعطاء دفعة جديدة لهذ� �لقطاع من �ل�صروري و�صع �ال�صتر�تيجية �لوطنية (2010-2020) حيز 

�لتنفيذ. وفي �الإجمال، يتعين �لرفع من م�صتوى نجاعة �ن�صجام �صيا�صات �لتنمية �الجتماعية بهدف �ال�صتجابة 

�لمجتمعي  �لم�صروع  و�إنجاح  و�لتناف�صية،  �الجتماعي،  �لتما�صك  تقوية  تحديات  ورفع  �ل�صكان،  النتظار�ت 

للتنمية �الإدماجية و�لم�صتد�مة. 

3.2.  تحديات و�سيا�سات عمومية في مجال البيئة

لقد �أولى �لمغرب �أهمية خا�صة للم�صاألة �لبيئية في �ل�صنو�ت �الخيرة، وقد هياأت �ل�صلطات �لعمومية �لميثاق 

�لوطني   للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة �صنة 2010 و�أما �لم�صادقة عليه، في �صكل قانون �طار يق�صي باإدماج 

�لم�صاألة �لبيئية في مجموع �ل�صيا�صات �لعمومية ، فما تز�ل لم تح�صل بعد. ويكر�س �لد�صتور �لجديد للمملكة 

»�لحق في بيئة �صليمة« ويمنح �أهمية خا�صة لق�صايا تدبير �لبيئة، وحماية �لمو�رد �لطبيعية و�لتنمية �لم�صتد�مة، 

كما �أن بر�مج �إجر�ئية عدة تم �طالقها في مجاالت �أ�صا�صية لالقت�صاد �الأخ�صر. غير �أنه، مع ذلك فاإن �تجاهات 

تدهور �لبيئة �لطبيعية و �إطار �لعي�س لم تتوقف بعد.

1.3.2. االإ�سرار بالبيئة

تتفاقم مظاهر �العتد�ء على �لبيئة في مختلف �لم�صتويات. فالو�صعية �لبيئية ت�صي بتدهور قوي للمو�رد 

�لطبيعية و�إطار عي�س �ل�صاكنة، ب�صبب تلوث �لهو�ء و�لمياه �لقارية و�لبحرية، وت�صحر �الأر��صي، وتردي حال 

�لغابات وحال �لتنوع �لبيولوجي و�ل�صريط �ل�صاحلي، و�الآثار �ل�صلبية للمطارح �لع�صو�ئية.

�ل�صركات  في  �الإ�صر�بات  ب�صبب حركة   2011 �صنة  لل�صرر  تعر�س  �لح�صرية  �ل�صاكنة  عي�س  �إطار  �أن  كما 

حركة  بتنامي  �ل�صنة  هذه  تميزت  وبالمقابل  �لمدن.  من  مجموعة  في  �لمنزلية  �الزبال  لجمع  �لمفو�صة 

�حتجاجات �لمنظمات غير �لحكومية لحماية �لبيئة خ�صو�صا في مو�صوع �لكارثة �لطبيعية �لتي �صهدها نهر 

ملوية في يوليوز 2011. وهي منطقة م�صنفة ومحمية.

بد�ية  ن�صرت في  �لدولي  للبنك  بينت در��صة جديدة  �لوطني  �لبيئة على �القت�صاد  تاأثير تدهور  بخ�صو�س 

2012 بعنو�ن »�لنمو �الخ�صر �الدماجي: مدخل لتنمية م�صتد�مة« ، �ن كلفة تدهور �لبيئة في �لمغرب تبلغ 
3.8 بالمئة من �لناتج �لد�خلي �لخام.
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 من جهة اأخرى فاإن تدهور حال البيئة يوؤثر �سلبا في �سحة ال�ساكنة وفي الن�ساط االقت�سادي، بفعل نفاد 

بع�س �لمو�رد �لطبيعية �ل�صرورية ل�صمان تنمية م�صتد�مة للبالد.

و تمار�س �الأن�صطة �القت�صادية بطبيعتها �صغوطا تف�صي �إلى �آثار �صلبية في �لبيئة ت�صاهم بدورها في مفاقمة 

هذ� �الختالل.

كما يتعين �ال�صارة �لى �ن �لموؤ�صر�ت �لبيئية تعاني من نق�س في �لتمثيلية �لمجالية و�لقطاعية وفي �لدقة . 

لذلك يبدو من �ل�صروري مر�جعة �لموؤ�صر�ت �لموجودة لتحديد موؤ�صر�ت مدمجة ومالئمة يمكنها �ن ت�صكل 

�طار� تنظيميا بخ�صو�س �لبيئة، وت�صاعد على �لتتبع �لمو�صمي للظرفية �لبيئية ، وتطعيم قو�عد معطيات 

ذ�ت م�صد�قية، كاملة ومن�صجمة تمكن من قيا�س موؤ�صر تموقع �لمغرب على �ل�صعيد �لدولي ، كما هو �صاأن 

.(IPE) موؤ�صر �لنجاعة �لبيئية

�أما في مجال �لتلوث �لح�صري �لناتج عن و�صائل �لنقل، فاإن تطور قطاع �لنقل (ت�صجل �أعد�د �ل�صيار�ت في 

�لمغرب زيادة تفوق 5 بالمائة �صنويا) ي�صاهم في تلويث �لهو�ء  بن�صبة يتر�وح بين 50 و60 بالمائة. 

تبلغ  �لتي  �لم�صتعملة،  �لمياه  من  بالمائة   90 من  فاأكثر  �لتلوث.  �أنو�ع  كل  فتتهددها  �لمائية  �لمو�رد  �أما 

750 مليون متر مكعب معدال في �ل�صنة، يتم �الإلقاء بها في �لو�صط �لطبيعي دون معالجة م�صبقة. كما �أن 
اال�ستعمال المفرط لمبيدات الطفيليات ي�ساهم من جانبه في تلويث المياه الجوفية، وخ�سو�سا بالنترات التي 

تتعدى ن�صبها معايير منظمة �ل�صحة �لعالمية OMS في �أعالي �لمناطق �لمروية. وتعاني �لمو�رد �لمائية 

كذلك من �الإهمال و�لهدر، حيث ي�صيع ما يقارب 4 مليار�ت متر مكعب في �صبكات �لري وفي �الأنظمة �لعاملة 

IPE موؤ�سر النجاعة البيئية

من �أجل تقدير تركيبي لمجموع �لخطو�ت �لر�مية �إلى �لحفاظ على �لبيئة، وتقييم فعالية �ل�صيا�صات �لبيئية 

ومقارنتها و�الرتقاء بها، قام باحثون جامعيون �أمريكيون من جامعتي يال وكولومبيا بو�صع موؤ�صر لالأد�ء 

�لبيئي، يقوم على �صتة ع�صر معيار�، هي:

•  �لولوج �إلى �لماء �ل�صالح لل�صرب؛
•  �لتطهير؛

•  ن�صبة �لوفيات بين �الأطفال؛
•  �لتلوث �لد�خلي؛

•  �لجزيئات �لعائمة في هو�ء �لو�صط �لح�صري؛
•  ن�صبة �الأوزون في �لهو�ء،

•  ن�صبة مركبات �الأزوت في �لماء؛
•  ��صتهالك �لماء؛

•  حماية �لمناطق �لبرية؛
•  حماية �لمناطق �لبيئية؛
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بالتوزيع على �لِقطع، وما يعادل 400 مليون متر مكعب في �صبكات �لتزويد بالماء �ل�صالح لل�صرب، وما يقارب 

415 مليون متر مكعب من �لمياه �لم�صتعملة �لتي يلقى بها في �لبحر. وتمثل هذه �الأخيرة م�صدر� لتلوث 
مياه �لبحر، و�صياعا لمياه كان باالإمكان �إعادة ��صتعمالها بعد �لمعالجة. �أما �لمياه �لجوفية فتتعر�س بدورها 

ال�ستغالل مفرط اأدى اإلى تناق�س في المخزون المائي يفوق مقداره 900 مليون متر مكعب في �ل�صنة.

وتتعر�س مياه �لبحر بدورها لعدد كبير من م�صادر �لتلوث، �أهمها �لمياه �لم�صتعملة �لمنزلية (حيث �إن �لمياه 

�لم�صتعملة �ل�صادرة عن �لمدن �ل�صاحلية، و�لتي يناهز حجمها 415 مليون متر مكعب في �ل�صنة (55 بالمائة) 

يلقى بها مبا�صرة في �لو�صط �لبحري، علما �أن �لمناطق �ل�صاحلية ت�صم �لتجمعات �ل�صكانية �لكبرى، باأكثر من 

60 بالمائة من �ل�صاكنة �لح�صرية)، و�لنفايات �ل�صناعية (حيث يعد �لو�صط �لبحري �أهم م�صتقبل للنفايات 
�ل�صناعية، بما �أن �أكثر من 80 بالمائة من �ل�صناعات تتركز في �ل�صاحل، ممثلة خطر� كبير� وم�صدر� للتلوث 

بالمعادن �لثقيلة).

كما �أن حركة �لتعمير �ل�صريعة كثير� ما ت�صكو من �صوء �لتاأطير في �لمناطق �لهام�صية للمر�كز �لح�صرية 

�لكبرى و�لمتو�صطة، وذلك على ح�صاب �الأر��صي �لزر�عية، �لتي تكون في �لغالب �أكثر �الأر��صي �إنتاجا. وتقدر 

ن�صبة �لتعمير �ليوم بحو�لي 55 بالمائة، وهي ن�صبة يُتوقع لها �أن ترتفع لتبلغ ما يقارب 70 بالمائة في �أفق 

.2025

•  ��صتغالل �لغابات؛
•  ال�سيد المفرط؛

•  �لم�صاعد�ت �لفالحية؛
•  �لكفاية في مجال �لطاقة؛

•  �لطاقات �لمتجددة؛
•  �نبعاث غاز ثاني �أك�صيد �لكربون.

وقد �صجل هذ� �لموؤ�صر، بالن�صبة �إلى �لمغرب، بر�صم �صنة 2011، قيمة قدرها 45.76، مما ي�صعه في 

�لرتبة 105 عالميا، �أي �صمن �أ�صحاب �الأد�ء �ل�صعيف في هذ� �لمجال. و�لحق �أن بالدنا ت�صجل تقدما 

على هذ� �لم�صتوى، بل �إنها ح�صلت على �لرتبة 37 عالميا في مجال تح�صين �الأد�ء �لبيئي. لكن، وعلى �إثر 

تغيير في منهجية ح�صاب موؤ�صر �الأد�ء �لبيئي، تر�جع �لمغرب باأربع وع�صرين رتبة في مدى �صنة و�حدة. 

بيد �أن �لتح�صن �لذي ي�صجله �لمغرب غير كاف، وم�صتوى �أد�ئه �لبيئي يبقى �صعيفا، حين نعلم على �صبيل 

�لمثال �أن م�صر تحتل �لرتبة 60، بقيمٍة على موؤ�صر �الأد�ء �لبيئي تبلغ 55.18.

غير �أن هذه �لمعايير ال تطرح لبالدنا م�صاكل بالحدة نف�صها. و�إذ� كان ينبغي معالجة كل تلك �لم�صاكل من 

�أجل �الرتقاء باأد�ئنا �لبيئي وتاأمين محيط �صليم لل�صاكنة – وهو ما �أ�صبح يمثل هدفا د�صتوريا لبالدنا – فاإن 

هناك مو�صوعين �ثنين يعد �لنظر فيهما م�صاألة بالغة �ال�صتعجال على �لم�صتوى �القت�صادي و�الجتماعي 

و�لبيئي، ونعني به مو�رد �لطاقة و�لمو�رد �لمائية.
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اأثر �سغوط كبيرة ذات طبيعة ب�سرية، وخ�سو�سا منها االإفراط  �ٌس لله�سا�سة من  اأما التراث الغابوي فمعَرّ

في ��صتغالل �لحطب (10 ماليين متر مكعب في �ل�صنة، في حين �أن �إنتاج �لغابات ال يتجاوز 3 ماليين متر 

مكعب في ال�سنة)، والرعي الغابوي، والرعي المفرط، وحقوق اال�ستغالل (حيث اإن عبء الرعي يجاوز باأربع 

�إلى خم�س مر�ت قدرة �لم�صالك �لغابوية على توفير �لكالأ)، وحر�ئق �لغابات (�صياع حو�لي 3000 هكتار في 

�ل�صنة)، و�لتو�صع �لديمغر�في (يوؤدي �لتعمير و�قتالع �الأ�صجار بغر�س توفير �لم�صاحات �لعارية �إلى �صياع 

4.800 هكتار في �ل�صنة)، ت�صاف �إليها �لظروف �لمناخية.

من جهة �أخرى، يرتفع �إنتاج �لنفايات �ل�صلبة �ليوم �إلى ما يناهز 18.000 طن في �ليوم، �أي بمعدل 0.75 

كيلوغر�م لكل فرد في كل يوم. �أما �لنفايات �ل�صناعية فتقدر بنحو 1.6 مليون طن �صنويا، منها 250.000 طن 

من �لنفايات �لخطرة. وهناك 3.000 مطرح ع�صو�ئي مقابل 10 مطارح متحكم فيها. وتتم �إعادة �لتدوير غير 

�لمهيكلة على يد 15.000 فرد يعمل في جمع �لمو�د �لقابلة لذلك. �أما حجم �لنفايات �لطبية �لخطرة فيبلغ 

6.600 طن في �ل�صنة، 37 بالمائة منها يتم اإنتاجها في منطقة الدار البي�ساء والرباط.

2.3.2.  �سيا�سات عمومية من اأجل تنمية م�ستدامة وحماية البيئة 

حالة م�ساريع وتنمية موارد الطاقات المتجددة

�رتفع ��صتهالك �لكهرباء في نهاية 2011 �إلى 28.752 جيغاواط/�ساعة من الطاقة المخ�س�سة لال�ستهالك، 

�أي بارتفاع في �لطلب قدره 8.4 بالمائة قيا�صا �إلى 2010، مقابل توليد للطاقة قدره 6.377 ميغاو�ت في 

نهاية 2011. ويقدر معدل �لزيادة في �لطلب �لوطني على �لكهرباء بما يناهز 6.8 بالمائة، وذلك بف�صل �لنمو 

�القت�صادي وتعميم �لولوج �إلى �لكهرباء PERG، �لذي بلغ 97.4 بالمائة في نهاية 2011. وقد بلغ ��صتهالك 

�لفرد من �لكهرباء 795 كيلوو�ت �صاعة للفرد، بزيادة قدرها 5.2 بالمائة مقارنة ب�صنة 2010. و�أمام �رتفاع 

�لحاجيات في مجال �لطاقة، و�نعكا�صات �رتفاع �لمو�د �لطاقية، �صو�ء على �لمالية �لعمومية �أم على �لميز�ن 

�لتجاري، �أطلقت �ل�صلطات �لعمومية بر�مج طموحة لتطوير م�صادر بديلة للطاقة.

المخطط ال�سم�سي المغربي

 يعد �لمركب �ل�صم�صي لمدينة ورز�ز�ت �أولى �الأولويات �الإجر�ئية في مخطط �لمغرب �ل�صم�صي. وقد تم 

�النتهاء من �لدر��صات �لتقنية و�أعمال تاأهيل �لموقع.

مخطط طاقة الرياح المندمج

تقدر طاقة �لمن�صاآت �لعاملة بنحو 280 ميغاو�ت، ويجري تطوير محطات جديدة قدرتها 770 ميغاو�ت في 

�إطار �لقانون 13.09 حول �ل�صر�كة بين �لقطاعية �لعمومي و�لخا�س في مجال �لطاقات �لمتجددة (طرفاية: 

300 ميغاو�ت؛ �أخفنير: 200 ميغاو�ت؛ �لعيون: 50 ميغاو�ت؛ �لحومة: 50 ميغاو�ت؛ جبل �لخالدي: 120 
�أن هناك عدد� من  ميغاو�ت؛ منها 50 ميغاو�ت من �لمحطة �لقائمة، محطة عبد �لخالق �لطري�س). كما 

�إطالقها بهدف تو�صيع موقع �لكدية  850 ميغاو�ت، تم  �لرياح، مجموع قدرتها  �لم�صاريع في مجال طاقة 

�لبي�صاء.
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مو�كبة  �أجل  2011 من  IRESEN في  �لجديدة  و�لطاقات  �ل�صم�صية  �لطاقة  �لبحث في  �إن�صاء معهد  تم 

�لمبادر�ت �لوطنية باإحد�ث موقع في مجال �لبحث �لتطبيقي، مما تطلب �عتماد� ماليا لالإقالع قدره 250 

مليون درهم.

�ل�صم�صية و�لريحية، يبدو من  ومن �ال�صتثمار �الأمثل ونجاح بر�مج �لطاقات �لمتجددة في ميادين �لطاقة 

االف�سل تعزيز االختالط الطاقي بوا�سطة تنمية برامج اال�ستثمار في المحطات ال�سغيرة المولدة للكهرباء 

عن طريق �لماء، و�لمناطق �لحرة للطاقة �لريحية،  وحر�رة �الر�س �لجوفية، و�لفحم �لحجري �لنظيف و�لغاز 

�لطبيعي �ل�صائل ، ف�صال عن �أن تحرير �إنتاج وتطوير �لتجهيز�ت ذ�ت �لقوة �لمتو�صطة و�ل�صغيرة من طرف 

�الأفر�د و�لم�صتثمرين �لخو��س في �إطار تدبير يهم كل جهات �لمملكة، �صي�صمح للمو�طنين من �لم�صاهمة في 

مجهود�ت �لدولة للحد من �لتبعية �لطاقية.

النجاعة الطاقية  في ميادين النقل والبناء وال�سناعة واالإنارة العمومية

تم تحقيق عدد من �لخطو�ت �لعملية في �إطار �لمخطط �لوطني للتد�بير ذ�ت �الأولوية PNAP �لذي جرى 

�إطالقه في 2008، و�لذي يرمي �إلى تحقيق �لتو�زن بين �لعر�س و�لطلب في مجال �لكهرباء في �أفق 2014. 

وقد مكنت �لخطو�ت �لمنجزة حتى منتهى 2011 من تحقيق ربح في �لقدرة يناهز 390 ميغاو�ت، خ�صو�صا 

�لتوقيت �لدولي، وتركيب 5 ماليين م�صباح من ذ�ت �ال�صتهالك  �لتوقيت ب�صاعة و�حدة على  بف�صل زيادة 

وتركيب  �لعالي،  و�لتوتر  جد�  �لعالي  �لتوتر  ت�صتعمل  �لتي  لل�صناعات  �ختيارية  تعرفة  وتحديد  �لمنخف�س، 

بطاريات للمكثفات. باالإ�صافة �إلى ذلك، تم و�صع تعرفة �جتماعية وتحفيزية من نوع »ناق�س 20 بالمائة – ز�ئد 

20 بالمائة« �لذي يتمثل في ت�صجيع �لزبائن �لخو��س و�لخا�صعين لل�صريبة �لتجارية وزبائن �الإنارة �لخا�صة 
على �لحد من ��صتهالكهم �ل�صهري بنحو 20 بالمائة قيا�صا �إلى �ل�صهر نف�صه من �ل�صنة �لما�صية، مع تمتع 

�لزبون بمكافاأة قدرها ع�صرون بالمائة من �ال�صتهالك �ل�صهري �لمقت�َصد، وقد مكن هذ� �الإجر�ء من �قت�صاد 

نحو 988 جيغا واط/�ساعة، وا�ستدعى اإرجاع مبالغ على �سكل مكافاآت مقدارها 161.6 مليون درهم.

وقد تميزت �صنة 2011 ب�صدور �لقانون 47.09 في �صهر �أكتوبر، وهو �لقانون �لمتعلق بالكفاية في مجال 

�لطاقة. وير�صم هذ� �لقانون خطوطا توجيهية و��صحة و�إجر�ئية من �أجل تفعيل �الإ�صتر�تيجية �لجديدة في 

ميد�ن �لكفاية �لطاقية. و�إن من �صاأن تفعيل هذه �لتد�بير �لتنظيمية �لجديدة �أن يتيح تدبير� �أمثل للطلب على 

�لطاقة، و�إحد�ث �صوق للفعالية في مجال �لطاقة، و�لرفع من تناف�صية �لن�صيج �ل�صناعي �لوطني، وت�صجيع 

�لطبيعية  للمو�رد  �الأمثل  و�لتدبير  �الأخ�صر  لل�صغل  جديدة  فر�س  و�إحد�ث  �لقطاع،  هذ�  في  �ال�صتثمار�ت 

على �لم�صتوى �لوطني و�لجهوي. ويمكن �لو�صول �لى هذه �الهد�ف بتوفير مو�رد ب�صرية وتكنولوجية ومالية 

منا�صبة، بعد ن�صر �لن�صو�س �لتطبيقية �لمتعلقة بهذ� �لمجال.

 60 باإجر�ء  �لطاقة  وكفاءة  �لمتجددة  �لطاقات  تطوير  وكالة  قامت  �لعملية،  �لخطو�ت  هذه  مع  بالمو�ز�ة 

�فتحا�صا طاقيا لوحد�ت �صناعية، بدعم مالي من �لبنك �الأفريقي للتنمية و�لبنك �الأوربي لال�صتثمار، كما 

�أطلقت برنامجا ر�ئد� من 340 �فتحا�صا طاقيا، منها 130 في �لبنايات �لثالثية، بدعم من وز�رة �لطاقة 

و�لمعادن و�لمياه و�لبيئة و�صندوق تنمية �لطاقة، بما قدره 120 مليون درهم. و�صت�صبح هذه �الآلية �لقانونية 



53

الو�سعية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية في المغرب في 2011

و�لتنظيمية فعلية متى تم ن�صر �لن�صو�س �لتطبيقية �لخا�صة بها، وتم تعميم معايير �إبر�ز بطاقات �ال�صتهالك 

وكذ� �لت�صنيف �لطاقي للتجهيز�ت و�الآليات.

غير �أن �الإ�صر�ع في تنفيذ هذ� �لبرنامج متوقف على مر�جعة �الآلية �لحالية لتمويل �لطاقات �لتي ت�صتدعي 

�لحفر ، وو�صع بر�مج للتكوين و�لبحث و�البتكار، في �إطار موؤ�ص�صي جامع ي�صتقطب �لفاعلين  �الأكاديميين 

و�القت�صاديين ، من �أجل �إنتاج معرفة علمية وطنية  قابلة للت�صدير في  مجال �لنجاعة �لطاقية.

ال�سيا�سة الوطنية في مجال حماية الموارد المائية وتثمينها

�أدى تاأخر �الأمطار في �لربع �الأخير من �ل�صنة �إلى تر�جع في ن�صبة �متالء �ل�صدود �لكبرى �إلى 11.197.6 

مليون متر مكعب، �أي بن�صبة �متالء قدرها 71 بالمائة، مقابل 76.3 بالمائة من �لقدرة �ال�صتيعابية �لعادية 

في 2010. 

تقدم برنامج اقت�ساد المياه في الري

�إطار ن�صر �الإ�صتر�تيجية �لفالحية �لجديدة »مخطط �لمغرب �الأخ�صر«، تبنت �ل�صلطات  في 2009، وفي 

تناق�س  مو�جهة  �أجل  من  �لمياه،  ��صتهالك  في  �لمقت�صدة  �لري  تقنيات  لت�صجيع  �إر�دية  �صيا�صة  �لعمومية 

�لمو�رد �لمائية، �لذي تزيده �لتغير�ت �لمناخية تفاقما في �أغلب �لم�صاحات �لمروية.

يرمي تفعيل �لبرنامج �لوطني لالقت�صاد في مياه �ل�صقي �إلى �إعادة تاأهيل ما يقارب 550.000 هكتار في �أفق 

2020، وهو يقوم على نوعين من �لمخططات، �أولهما �لمخططات �لجماعية الإعادة �لتاأهيل، �لتي �أطلقتها 
�إعادة  وثانيهما مخططات  218.000 هكتار�،  مقد�رها  �لتاأهيل  الإعادة  قابلة  م�صاحة  �أ�صا�س  على  �لدولة 

�لتاأهيل �لفردية �لتي يقوم بها �لفالحون، و�لتي تتمثل في مو��صلة �لتجهيز �لفردي للم�صاحات �لزر�عية، في 

�إطار �صندوق �لتنمية �لفالحية، على م�صاحة مفتر�صة قدرها 330.000 هكتار.

ن – �أي 291.606  في نهاية 2011، كانت 20 بالمائة من مجموع �لم�صاحة �لمروية في �لبالد مجهزة بنظام ُموَطّ

من �أ�صل 1.4 مليون هكتار – مقابل 11 بالمائة في 2007، �ل�صنة �ل�صابقة على �إطالق �لبرنامج، و7 بالمائة في 

2002. وقد �أتاح ذلك �قت�صاد ما يجاوز 130 مليون متر مكعب من �لمياه �صنويا. ويتمثل �لهدف في رفع ن�صبة 
هذه �لم�صاحات �لمجهزة بنظام موطن �إلى 48 بالمائة في نهاية �لبرنامج �لوطني لالقت�صاد في مياه �لري.

تح�سن ملمو�س في تدبير التلوث الناتج عن المياه الم�ستعملة والنفايات ال�سلبة

�ل�صرف  مياه  لت�صفية  محطات  و�إقامة  �ل�صائل،  �لتطهير  خدمة  تعميم  في  ت�صريعا   2011 �صنة  �صهدت 

�لح�صرية، في �إطار �لمخطط �لوطني للتطهير PNA. وقد �أتاح ذلك تحقيق ن�صبة ربط بلغت 73 بالمائة 

(مع ربط �أكثر من 3 ماليين �صاكن جديد منذ �نطالق �لمخطط) ، ورفع ن�صبة تطهير �لنفايات �ل�صائلة، �لتي 

يقدر معدل حجمها بنحو 750 مليون متر مكعب �صنويا، من 6 بالمائة في 2005 �إلى 22 بالمائة في 2011، 

مع بناء 46 محطة تطهير جديدة.
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�إن �النعكا�صات �الجتماعية و�القت�صادية و�لبيئية للمخطط �لوطني للتطهير يمكنها �أن تتعزز بف�صل ت�صجيع 

�لتكامل بين  مختلف �لفاعلين �لموؤ�ص�صيين �لذين يتدخلون  في هذ� �لمجال: وز�رة �لطاقة و�لمعادن، و�لماء 

و�لبيئة، وز�رة �لد�خلية ، وكاالت �الأحو��س �لمائية، �لمكتب �لوطني للماء �ل�صالح لل�صرب، �لوكاالت ، و�لهيئات 

�لخا�صة �لمفو�صة، وذلك لو�صع �إطار �صريبي بيئي ي�صجع على محاربة  تلوث �لنفايات �ل�صائلة و�لمنزلية 

و�ل�صناعية. كما �أن هذ� �لمخطط يجب ��صتكماله با�صتر�تيجية لمحاربة �لتلوث �ل�صناعي، ومخطط وطني 

للتطهير في �لعالم �لقروي ، بحيث ي�صاعد على تح�صين نوعية عي�س �لمو�طنين ، وخلق عدد كبير من منا�صب 

�ل�صغل للقرب با�صتعمال تقنيات �لتطهير غير �لتقليدية.

�أما في ما يخ�س �لنفايات �ل�صلبة، فقد �رتفعت ن�صبة �لتجميع من 44 �إلى 75 بالمائة في مدى �أربع �صنو�ت، 

فيما ت�صاعفت ثالث مر�ٍت ن�صبُة �الإفر�غ في مكبات متحكم فيها منذ 2008، وذلك بف�صل تفعيل �لبرنامج 

�لوطني لتدبير �لنفايات �ل�صلبة �لمنزلية و�لمماثلة لها PNDM. ويتطلب هذ� �لبرنامج تعميم �لمخططات 

�لتوجيهية �لجهوية لتدبير �لنفايات �ل�صلبة �لمنزلية �ل�صناعية و�لخطيرة. وذلك بتبني تقنية �لتدوير و�لتثمين 

تقوية �سروط  يتعين  المراقبة. كما  المطارح  اإلى  للتحويل، بدل توجيهها  قابلة  النفايات مواد  باعتبار هذه 

�لتدبير �لمفو�س لخدمات �لنفايات �لمنزلية، بت�صجيع �لجماعات �لمحلية على �الرتقاء �إلى �لتعامل �لمهني 

مع تدبير �لنفايات �لمنزلية، بتوفيرها م�صاعدة تقنية من طرف �لدولة بخ�صو�س �ختيار �لمتعهدين  �لخو��س 

كما على م�صتوى �لتتبع ومر�قبة تعاقد�ت �لتفوي�س.

الحفاظ على ال�سريط ال�ساحلي

في 2011، توجت �لجهود �لتي بذلها �لمغرب منذ �صنو�ت من �أجل �لحد من تردي حالة �صو�حله، بالم�صادقة 

ال�ساحل  بتهيئة  المتعلقة  ال�سروط  يحدد  الذي  ال�ساحلي،  ال�سريط  31.06 حول حماية  رقم  �لقانون  على 

وحمايته و��صت�صالحه، وكذ� �لحفاظ على �لتو�زنات �لبيولوجية و�لبيئية. كما ين�س هذ� �لقانون �أي�صا على 

و�صع مخطط وطني ومخططات جهوية لحماية �لمناطق �ل�صاحلية. ومن �صاأن هذ� �لقانون، �لذي ير�صخ مبد�أ 

�لولوج �لحر �إلى �ل�صاطئ، �أن يتيح حل م�صاألة �لتعمير �لمتنامي لل�صاحل، عبر و�صع قو�عد جديدة توؤمن تو�زنا 

طبيعيا وبيئيا وعمر�نيا.

3.3.2.  اإ�ستراتيجية وطنية للبيئة

كل  �أركان  من  ركنا  �لبيئة  �إلى جعل  ترمي  �لتي  للبيئة،  �لوطنية  �الإ�صتر�تيجية  �إطالق   2011 بد�ية  في  تم 

�ل�صيا�صات �لعمومية في �لقطاعات جميعا، مع غاية تتوخى �لوقاية �أكثر من �لعالج. كما �أنه من �لمتوقع �أن 

يجري في بد�ية 2012، بطريقة تكميلية، �إطالق �إ�صتر�تيجية وطنية للتنمية �لم�صتد�مة، بهدف �إدماج �الأبعاد 

�سروط  وتاأمين  واالجتماعية-الثقافية،  االجتماعية-االقت�سادية  وبال�سياقات  الترابية  بالمجاالت  المرتبطة 

�النتقال �إلى �قت�صاد �أخ�صر.
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و�سع اآليات لمراقبة وقيا�س حال البيئة والتنمية الم�ستدامة

ن�صر �لمر�صد �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة في 2011 تقريره �ل�صنوي �الأول عن حال �لبيئة في �صنة 

2010، باالإ�صافة �إلى تقارير عن حال �لبيئة في جهات �لمملكة.

رغم �لتقدم �لذي تم تحقيقه في مجال حماية �لبيئة ومحاربة �لتعرية �لغابوية، ال بد من �إقامة حكامة بيئية 

متالئمة مع �لتحديات �لقائمة. فالعديد من �لمجاالت منظمة تنظيما غير كاف، �أو غير منظمة على �الإطالق، 

ويتعلق �الأمر �أ�صا�صا بمجاالت �الأر�س، و�ل�صجيج، و�لموؤ�ص�صات �لم�صنفة، و�لمقالع، و�لحق في �لمعلومة �لبيئية.

�إن �لمو�رد �لمالية غير كافية، وخ�صو�صا حين يتعلق �الأمر بالجماعات �لمحلية �لتي ال ت�صتطيع �أن تو�جه 

�لمدى  تقت�صي تخطيطا على  �لم�صتد�مة  �لحماية  �أن  ب�صفته مرفقا عموميا، علما  �لبيئي  �لطلب  وحدها 

�لبعيد، ومخططات متنا�صقة ومن�صجمة على �لم�صتوى �لوطني، يتطلب تفعيلها ميز�نيات هامة.

اأنه من ال�سروري تخ�سي�س ميزانية كافية الإ�سالح االأ�سرار التي لحقت بمختلف االأو�ساط الطبيعية  كما 

وبالبيئة بوجه عام، و�إقامة نظام للتعوي�س على �أ�صا�س مبد�إ »�لملوث �لموؤدي« لتغذية �ل�صندوق �لوطني للبيئة 

و�صندوق محاربة �لتلوث �ل�صناعي، و�إدخال مبد�إ �ل�صريبة �لبيئية. كما �أنه من �لمنا�صب �لعمل على �إعادة 

�لنظر في �لموؤ�صر�ت �لقائمة لت�صتخرج منها موؤ�صر�ت مندمجة ومالئمة تتيح و�صع لوحة قيادة وطنية في 

مجال �لبيئة، ومتابعة دورية للو�صعية �لبيئية.

نحو مقيا�س معياري للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي حول الحالة االقت�سادية واالجتماعية والبيئية 

 بهدف �إغناء طريقة قر�ءة �لحالة �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية �عتماد� على معطيات نوعية ميد�نية، 

قرر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�صع مقيا�س معياري �صنوي لتقييم نظرة  و�إدر�ك �لمو�طنين و�لفاعلين 

�الجتماعيين للحالة �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية وكذ� تطورها (�أرباب �لمقاوالت، �لم�صوؤولين �لنقابيين 

وم�صوؤولي �لجمعيات و�لتعاونيات).

و�صيعتمد هذ� �لمقيا�س على مختلف �لمحاور �لتي حددها �لميثاق �الجتماعي �لجديد وعلى تحليل معيار 

�لحقوق و�لمبادئ �لو�ردة فيه، طبقا لبنية ناجعة لتقييم هذ� �لمعيار من طرف �لفاعلين.

من  �لمقيا�س  هذ�  و�صع  فاإن  �ل�صاأن،  بهذ�  ناجع  �أولي  معيار  على  �لتوفر  وبهدف  �لمنهجية  هذه  والختبار 

 2011 �صنة  بر�صم  و  �الأفق،  �صنو�ت. وفي هذ�  �صيمتد على عدة  �القت�صادي و�الجتماعي  �لمجل�س  طرف 

فان �لمجل�س قام بدر��صة ��صتك�صافية نوعية �عتمد فيها على تنظيم عدة �جتماعات مع مجموعة من فئات 

�لمو�طنين �لقاطنين في بع�س �لمدن، كما �أجرى لقاء�ت مبا�صرة مع ممثلين نقابيين، و�أعد ��صتمارة مهيكلة 

موجهة للمقاوالت و�لجمعيات و�لتعاونيات. ولقد �أنجزت هذه �لدر��صة خالل �صهري مار�س و�أبريل 2011 

يمكن  �ل�صدد  بهذ�  عامة  �أفقية  توجهات  �إ�صتنتاج  �ل�صعب  من  �لحالية  �لمرحلة  في  �أ�صحى  نتائج  �أفرزت 

�إيجازها فيما يلي :



56

التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي 2011

ت�صاحبها  لم  هي  �إن  �القت�صادية،  �لتنمية  �أن  و�الجتماعيون  �القت�صاديون  و�لفاعلون  �لمو�طنون  يعتبر   •
تنمية �جتماعية، قد وّلدت عدة مظاهر من �لحرمان. فالتقدم �القت�صادي �لمن�صود يجب �أن يوفر فر�صا 

لل�صغل وتح�صينا لم�صتوى �لعي�س و�لقوة �ل�صر�ئية للمو�طنين. �أما على �ل�صعيد �الجتماعي فاإذ� تم ت�صجيل 

تطور فاإن مجموعة من �لعو�ئق الز�لت قائمة على �صعيد ولوج �لمو�طنين للخدمات �لعمومية �الأ�صا�صية. 

وال�صيما �أ�صكال �لعجز �لمالحظة في قطاعات �لتعليم و�ل�صحة (وفرة �لعر�س، وجودة �لخدمات و�لتكلفة 

�لحقيقية)، تعتبر �ل�صبب �لرئي�صي في �لتقدير �ل�صلبي للمو�طنين وللن�صيج �لجمعوي للو�صعية �الجتماعية. 

فالولوج غير �لمتكافئ للخدمات من طرف جزء من �ل�صاكنة، خا�صة �لقرويين و�لن�صاء، يقوي هذ� �لتقدير 

على �صعيد مختلف هذه �لفئات.

هاما،  تقدما  �لفردية  للحريات  بالن�صبة  �الجتماعيون  و�لفاعلون  �لمو�طنون  ي�صجل  �آخر،  �صعيد  وعلى   •
�لمو�طنون  كان  و�إذ�  �لعدل.  ناجعة في مجال  تدخالت  بتطوير  �لحريات  تقوية هذه  ذلك  مع  منتظرين 

ماز�ل  فاإنه   متخ�ص�صة)،  محاكم  و�إحد�ث  تجهيز�تها  وتح�صن  �لمحاكم  عدد  (�رتفاع  تح�صنا  ي�صجلون 

�إح�صا�س بعدم �لقدرة على �العتماد على حماية قانونية من�صفة. فالمو�طنون يالحظون  ي�صيطر عليهم 

�صيادة ظاهرتي �لزبونية و�لر�صوة على �صعيد �لعديد من �لخدمات �لعمومية. 

ومن  �لبطالة  يعانون من  �لذين  للمو�طنين  بالن�صبة  �أولوية  �ل�صغل  يمثل  �ل�صكان  بالن�صبة النتظار�ت  �أما   •
و�لتعليم  �ل�صحة  قطاعات  في  ملمو�صة  تح�صينات  �أولوياتهم  �صمن  كذلك  وي�صعون  �لمد�خيل،  ه�صا�صة 

و�الأمن و�لعدل ومحاربة �لر�صوة د�خل كل �لموؤ�ص�صات.

• فاالأهمية �لتي يوليها �لمو�طنون و�لفاعلون �القت�صاديون و�الجتماعيون لمحاربة �لزبونية و�لر�صوة توؤكد 
على �لطبيعة �ال�صتعجالية لتحقيق تطور ملمو�س على �صعيد �لحكامة �لعمومية و�لخا�صة، وتخليق �لحياة 

�لعمومية باعتباره �صامنا لتقوية �لتما�صك �الجتماعي و�لحفاظ على �لثقة في �لموؤ�ص�صات. 

3. الدرو�س الرئي�سة وعنا�سر اليقظة

�إن ت�صخي�س �لتطور�ت �لرئي�صة �القت�صادية، �الجتماعية و�لبيئية �لتي �صهدها �لمغرب في 2011 يوؤدي �إلى 

و�الجتماعي  �القت�صادي  �لتقدم  في  م�صتد�مة  بطريقة  توؤثر  باأن  �لقمينة  �لتوجهات  ب�صاأن  �لعبر  ��صتخال�س 

لبالدنا، والتي قد ت�ستفيد كثيرا من انخراط مجموع  الفاعلين االجتماعيين واالقت�ساديين وال�سيا�سيين. ففي 

�صياق دولي تطبعه �إعادة ت�صكيل �القت�صاد �لعالمي ، كما تطبعه حاالت �لقطيعة �ل�صيا�صية �لتي �صهدتها بع�س 

بلد�ن �لجنوب . ي�صح �لقول �إن بالدنا تتوفر على موؤهالت ال تنكر. لكن يتعين �لقيام ببع�س �لخطو�ت من �أجل 

تحقيق تغيير جذري على م�صتوى �لقيم �لم�صتركة و�لعالقات مع �لمو�طنين، وتحقيق تغيير�ت على م�صتوى 

طرق ت�صور وتفعيل �ل�صيا�صات �لعمومية، مع �لعمل على �الرتقاء بتناف�صية �القت�صاد �لوطني.
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فاال�صتقر�ر �ل�صيا�صي يمثل عامل قوة حا�صم  يتعين �لحفاظ عليه ودعمه، وذلك با�صتثمار �لتقدم �لمحقق في 

مجال تر�صيخ دولة �لقانون ومبادئ ت�صاوي �لفر�س و�لمناف�صة �ل�صريفة، كما ر�صخها د�صتور 2011. و�إن من 

�صاأن �الأعمال �لتي يتعين �لقيام بها  تركيز �لجهود على �صتة محاور متر�بطة. يمكنها توجيه �لعمل �لم�صتقبلي 

باال�صتفادة من �لدرو�س �لم�صتقاة من �لتحليل �لنقدي للتطور�ت طيلة �صنة 2011. وتتطلب �لمجاالت �لمعنية 

يقظة متز�يدة من طرف �لمج�س �القت�صادي و�الجتماعي.

1.3. دعم قيم المواطنة، تخليق الحياة العمومية وتقوية هيئات الو�ساطة 

د�صتور  و�لتي كر�صها  �لفردية،  �لحريات  تم تحقيقها في مجال  �لتي  �لخطو�ت  �لمنا�صب، في ظل  يبدو من 

2011، �إطالق دينامية ف�صلى تف�صي �إلى �إيالء �الولوية لقيم �لمو�طنة �لم�صوؤولة و�لعي�س �لم�صترك.

هناك تغيير�ت كبرى في مجال �عتماد لغة �لحقائق في مخاطبة �لمو�طنين و�لفاعلين �الجتماعيين، و�لتركيز 

�لفاعلون  و�أما  �لخا�س.  و�لملك  �لعمومية  �لممتلكات  على  �لحفاظ  و�صرورة  �لمو�طن،  �لو�جب  قيم  على 

�الجتماعيون فينبغي �لتاأكيد في مو�جهتهم، وبا�صتمر�ر، على �صيادة �لقانون. وبقدر ما يجب تخليق �لدو�ئر 

�ل�صيا�صية و�القت�صادية يتعين تخليق �لعمل �لنقابي و�لجمعوي، مما �صي�صاعد دون �صك في �إر�صاء م�صد�قية 

�لمنظمات و�لهيئات �لو�صيطة ودعم ثقة �لمو�طنين فيها. وينبغي تدعيم هذه �لجهود على �لخ�صو�س عبر 

مزيد من ال�سرامة في محاربة الف�ساد والر�سوة والزبونية، من اأجل �سمان انخراط المواطنين في هذا التطور 

�ل�صروري.

2.3. التوفيق ما بين العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للجهد الت�سامني

ينبغي للخطو�ت �لعملية �لتي تتخذها �لدولة �أن تترجم با�صتمر�ر رغبة في تحقيق توزيع عادل للجهد �لمطلوب 

بذله، وفي �ال�صتفادة من ثمار �لنمو بين �لطبقات �الجتماعية و�لجهات. و�إن من �صاأن م�صروع نظام �لجهوية 

�الجتماعي  �القت�صاد  تطوير  يتعين  وهكذ�  �لجهات.  بين  للت�صامن  �آليات  �إقامة  في  ي�صاهم  �أن  �لمتقدمة 

و�لت�صامني النه يمثل رهانا �أ�صا�صيا بخ�صو�س �لت�صغيل و�لتما�صك �الجتماعي.

ومن �صاأن م�صروع نظام �لجهوية �لمتقدمة �ن ي�صاهم في �قامة �ليات للت�صامن بين �لجهات وفي �لرفع �إلى 

�لحد �الأق�صى من م�صاهمتها في خلق �لثروة، وفي �لحد من �لفو�رق �لمجالية. و�إذ� تمت تقوية هذ� �لتوجه عبر 

�إ�صهام �ل�صاكنة على �لم�صتوى �لمحلي – �صو�ء في ما تعلق بالت�صور �أم بالتتبع و�لتقييم – وكذ� عبر مقاربة �لنوع 

في �صيا�صات �لتنمية، فاإنه خليق باأن يدعم قيم �لمو�طنة و�لم�صوؤولية �لجماعية. فيما يخ�س  نظام �لمقا�صة 

فاإنه يبدو من �لالزم �النتقال من نظام �أ�صبح م�صر� لمالية �لدولة، عاجز� قيا�صا �إلى �الأهد�ف �الجتماعية �لتي 

حددت له، نحو �آلية �صفافة وناجعة موؤ�ص�صة على �لتحديد �لدقيق للفئات �لم�صتفيدة. و�إن نجاح هذ� �الإ�صالح 

على  العمل  ال�سدد  بهذا  المهم  ومن  المواطنين.  انخراط  ابتغاء  على  تقوم  ت�ساركية  مقاربة  باعتماد  رهين 

�إعادة ن�صر جزء معتبر من �لمو�رد �لتي �صيوفرها �الإ�صالح، نحو ��صتثمار�ت في �لبنيات �لتحتية و�لقطاعات 

�الجتماعية، بما يمكن من تح�صين نوعية عي�س �لمو�طنين.
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3.3. االنخراط في �شيا�شة ثقافية ن�شطة

تاأثير� كبير� على م�صار �لتنمية  �أن �إطالق �صيا�صة ثقافية �صيكون لها  يرى �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

�القت�صادية و�الجتماعية، وال�صيما على �صعيد تجذير قيم �لمو�طنة ، وتعزيز �لتما�صك �الجتماعي. وهكذ� فاإن 

تطوير �لولوج �إلى �لتجهيز�ت و�لبنيات �لتحتية و�لثقافية �صي�صاهم، المحالة، في تقلي�س �لتفاوتات بخ�صو�س 

ولوج �لتمدر�س، و�ال�صتفادة من �النتاجات �لفنية، و�لم�صاركة في �الأن�صطة �ل�صيا�صية و�لجهوية، وذلك بو��صطة 

�لتح�صي�س على قيم �لم�صوؤولية �لمو�طنة، و�ل�صلوكات �لمدنية، و�لت�صامح. وبالمو�ز�ة، ي�صجع هذ� �لتوجه بناء 

�لهوية  بناء  في  و�لم�صاهمة  �لذ�تي،  و�ال�صتقالل  �لتكيف  كفاياتهم على  بتقوية  بالخ�صو�س،  و�ل�صباب  �لفرد، 

�لوطنية �نطالقا من �لوعي بخ�صو�صيات �لبالد، وبانفتاحها على محيطها �لدولي وبمكانتها في �لعالم.

ومن �أجل نجاعة �أكبر لالإجر�ء�ت �لتي يمكن �تخادها على �ل�صعيد �لثقافي فاإن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، 

وعلى غر�ر �لتو�صيات �لتي �قترحها بخ�صو�س �ل�صيا�صات �لعمومية �الأخرى، يثير �النتباه، ب�صكل �أ�صا�صي، �إلى 

�صرورة خلق ما يلزم من �الن�صجام بين �ل�صيا�صة �لثقافية و�صيا�صة �لتربية ب�صكل رئي�صي.

4.3.   الحر�س على تفعيل ممار�سات الحكامة الم�سوؤولة

من اأجل تنا�سق اأف�سل لل�سيا�سات العمومية

ال بد لكل �صيا�صة فعالة لتنمية قطاعات منتجة من تناف�صية قادرة على �لتالوؤم مع متغير�ت �لمحيط �لدولي، 

من ت�سجيع موا�سلة تفعيل البرامج القطاعية، مع تبني مقاربة التقائية تاأخذ بعين االعتبار اأوجه االرتباط بين 

مختلف �لقطاعات، فتتيح �ال�صتفادة �لمثلى من ثمار �لتعاون في ما بينها. وال ينبغي �أن ينح�صر هذ� �لتوجه 

في �لقطاعات �لمنتجة، بل �إنه ي�صتحق �لتعميم على �لقطاعات �الجتماعية، حيث يف�صي كل تقدم محرز في 

ميد�ن معين �إلى دعم فعالية �لمبادر�ت �لمتخذة في غيره من �لميادين.

باالإ�صافة �إلى ذلك، يجب �إيالء �هتمام خا�س للجانب �لتمويلي، عبر تعميم �للجوء �إلى �ل�صر�كات بين �لقطاعين 

�لعمومي و�لخا�س، وهو �الأمر �لذي �أثبت فعاليته في م�صاريع بنيوية مثل ميناء طنجة-�لمتو�صط و�لبنية �لتحتية 

�لطرقية.

وفاعلون  خو��س  فاعلون  فيها  يتدخل  �لدولة،  م�صوؤولية  تحت  تنفيذها  يجري  �لتي  �لبر�مج  مختلف  �أن  كما 

�جتماعيون، ويجب �أن ت�صاحبها �آليات قيادة قادرة على تاأمين �لمتابعة و�لتقييم. كما يجب �أن ت�صطلع �ل�صلطات 

�لعمومية في هذ� �ل�صدد بدور �لمحفز و�لم�صهل، فتحر�س على �صمان تناف�صية �القت�صاد و جودة وولوجية 

�لخدمات �الجتماعية �الأ�صا�صية.

عقلنة وتدبير اأمثل للم�ساريف العمومية

�صيتيح ��صتعمال �أدو�ت �لتقييم في قيادة �لتدخالت �لعمومية �إر�صاء طرق جديدة في �لتدبير، تقوم على �عتبار 

�لنتائج وعلى �ل�صعي �إلى تحقيق �ال�صتفادة �لق�صوى من �أوجه تعيين �لمو�رد.
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ويتعلق �الأمر بالدرجة �الأولى بعقلنة �لم�صاريف �لعمومية، وخ�صو�صا منها م�صاريف �لتجهيز. ويمكن �إعطاء 

دفعة قوية في هذ� �التجاه عبر �إ�صالح �لقانون �لتنظيمي للمالية، بما يتيح على �لخ�صو�س �لرفع من م�صتوى 

�ن�صجام �الإ�صتر�تيجيات �لقطاعية، وذلك ببلورة قانون �لمالية على �أ�صا�س مرجعية وبرنامج يمتد على مدى 

�إ�صناد  مع  و�الأد�ء،  �لفعالية  تقوم على  �لمو�رد  تدبير  �إر�صاء ممار�صة  في  فيتمثل  �لثاني  �لهدف  �أما  �صنو�ت. 

�أن من �صاأن بع�س �لتد�بير �لتكميلية، من  �إلى �أهد�ف قابلة للقيا�س باعتماد موؤ�صر�ت مالئمة. كما  �لبر�مج 

قبيل تحديد �صقف �أق�صى لبع�س �الأعباء �أو لعمليات �للجوء �إلى �القتر��س، �أن تمثل خطوة في �صبيل �لتحكم 

بالم�صاريف. و�عتبار� لالآثار �لتي �صتكون لهذ� �لم�صروع في �لحكامة �لعمومية، فاإنه من �ل�صروري �لعمل على 

ت�صريع م�صل�صل تبنيه وتفعيله.

حكامة للقرب في خدمة التنمية

�صيظل �الرتقاء بالحكامة جزئيا وغير مكتمل ما لم يت�صمن �لمكون �لمحلي للدولة، وفي �أفق تطبيق �لجهوية 

�لمتقدمة. كما يتعين �لحر�س على تطبيق مقت�صيات �لحكامة �لم�صوؤولة على �صعيد �لكيانات �لتر�بية وال�صيما 

فيما يتعلق فيها بالتتبع و�لتقييم.

كما يتطلب االأمر االنخراط في نموذج المركزي للحكامة يدور، فعليا، حول م�ساريع ترابية يمكن ان ت�سكل 

خز�نا مهما للثروة �القت�صادية. وهو خز�ن ماز�ل �لى �ليوم غير معروف �و غير م�صتغل بما فيه �لكفاية.

و�صي�صاعد �اللتز�م بالبعد �لجهوي على :

•  تقوية وت�صجيع  �لمنافع �لمقارنة بين كل جهة؛

•  خلق �أقطاب للكفاء�ت و�لمناف�صة �لتر�بية حتى ت�صير �لجهات �أكثر جذبا ؛

•  �إعادة �لتو�زن في توزيع �الن�صطة بين �لجهات وو�صع �صبكات ناجعة لالت�صال و�لتو��صل؛

تقوية  على  �لقادرة  �لب�صرية  �لكفاء�ت  وجذب  بالحفاظ  كفيل  عي�س  �إطار  تطوير  على  �لجهة  م�صاعدة    •
�زدهارها �القت�صادي و�الجتماعي بكيفية م�صتد�مة.

وهكذ� يتعين على �لجهوية �إبد�ع مقاربات ناجعة للتفعيل �لتر�بي لل�صيا�صات و�لبر�مج �لعمومية في �تجاه تعبئة 

ق�صوى للمو�رد ب�صكل خا�س وتحريك �صوق �ل�صغل �صو�ء على �ل�صعيد �لجهوي �و �لمحلي.

5.3. دعم االأعمال الرامية اإلى التنمية الب�سرية والحد من الفوارق

كان لل�صيا�صات �لر�مية �إلى �الرتقاء بم�صتوى �لتنمية �لب�صرية و�الجتماعية �أثر ملمو�س  على م�صتوى �لموؤ�صر�ت 

�لنموذج  ��صتمر�رية  �أمام  كبير�  يمثل تحديا  �لعجز �الجتماعي  �أوجه  بلغته  �لذي  �لم�صتوى  �أن  �لرئي�صة. غير 

�لتنموي. و�إن من �صاأن تفاقم �أوجه �لعجز هذه وبطء وتيرة �لتقل�س منها �أن تمثل عامل خطر على �لتما�صك 

�الجتماعي. كما �أن ��صتمر�ر ظاهرة �لبطالة و�أوجه �لنق�س في ولوج �لمو�طنين �الكثر �حتياجا �إلى �لخدمات 

�الأ�صا�صية، وكذ� م�صاألة جودة مردود �لنظام �لتربوي و�آلية �لحماية �الجتماعية، كلها عو�مل من �صاأنها �أن تعوق 

��صتمر�رية �لنمو.
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ومن �لمهم بهذ� �ل�صدد �إعطاء �الأولوية لمحاربة �لبطالة و�لحد من �لفو�رق بين �لمناطق �لح�صرية و�لعالم 

�إلى �لعالج و�إلى �لنظام �لتربوي، وكذ� �لفو�رق بين �لجن�صين. كما ينبغي دعم  �لقروي في ما يخ�س �لولوج 

�لجهود �لر�مية �إلى تو�صيع مجال �لتغطية �ل�صحية و�لحماية �الجتماعية.

وينبغي دعم هذه �لجهود عبر تاأهيل �لمتعلمين �لنظام �لتربوي �لتعليمي بما ي�صمن فعالية �لجهد �لمبذول، 

بهدف تحقيق مردود �أف�صل و�لرفع من قدر�تهم ومن كفاء�تهم �ل�صلوكية �لكفيلة بت�صجيع تفتح مو�طنين و�عين 

بحقوقهم وو�جباتهم، تحركهم في ذلك �إر�دة �لمبادرة و�لتجديد.

كما �أن تقدم �لتنمية �لب�صرية في �لمغرب يبقى رهينا بتد�بير تتوخى ترجمة مكت�صبات �لد�صتور �لجديد �إلى 

�إ�صتر�تيجية وطنية قادرة على �أن تر�صخ، على م�صتوى �لقانون و�لممار�صة، ت�صجيع وتثمين مكانة ودور �لمر�أة 

و�لثقافة  و�ل�صغل  �لتكوين  عبر  لل�صباب  �أمثل  �إدماج  �إلى  �لر�مية  و�الإ�صالحات  �لمجتمع،  وفي  �القت�صاد  في 

و�لم�صاركة.

6.3. العمل على االرتقاء بالتناف�سية

العمل على وجه ال�سرعة على ا�ستعادة التوازنات الماكرو اقت�سادية

�إن �إ�صهاما �أكبر من قبل �لدولة بهدف دعم �لتناف�صية يقت�صي وجود �إطار ماكرو �قت�صادي �صليم، وبالخ�صو�س 

�أقرب، فاإن �نعكا�صات �لركود �لذي  قدرة على �ال�صتعادة �لم�صتد�مة لتو�زنات �لمالية �لعمومية. وعلى مدى 

ت�صهده �أهم �لبلد�ن �الأوربية �ل�صريكة يجعل من �ل�صروري �لعمل على �إعادة تكوين هام�س للمناورة من �أجل 

��صتطاعت  قد  �لعمومية  �ل�صلطات  كانت  فاإذ�  و�ل�صغل.  �لنمو  على  �لخارجية  �ل�صدمات  هذه  �آثار  مو�جهة 

الحفاظ على وتيرة الن�ساط في 2009 بف�صل جهود تجميع �لمو�رد على �لخ�صو�س، فاإنها لم تعد تتوفر على 

مثل ذلك �لهام�س في 2011.

فتقويم �لميز�نية على �أ�صا�س م�صتد�م يقت�صي، �إ�صافة �لى �إ�صالح  �آلية دعم �الأ�صعار، �تخاذ تد�بير لتر�صيد 

مجموع �لم�صاريف �لعمومية، وخ�صو�صا منها م�صاريف �لتجهيز، كما يجب �أن يهم كل مكونات �لدولة. وفي 

هذ� �الإطار فاإن �إعادة �صياغة مالية �لجماعات �لتر�بية وتقييم قدر�ت �لتدبير و�لحكامة على �لم�صتوى �لمحلي 

تبدو �صرورية، في �أفق تفعيل م�صروع �لجهوية �لمتقدمة. كما �أنها �صوف تمكن من توفير مو�رد �إ�صافية بالنظر 

�إلى �حتياطات �لمد�خيل �لكامنة.

تعميق االإ�سالحات الرامية اإلى اإقامة مناخ اأعمال تناف�سي ي�سجع تنمية اال�ستثمار

�إن �لرفع من م�صتوى �ال�صتثمار هو �لو�صيلة �لرئي�صية  لت�صريع �لنمو �القت�صادي وخلق منا�صب �ل�صغل �لذي 

�لنظام  و�إ�صالح  �لق�صاء  باإ�صالح  هذ�  �الرتقاء  عملية  تعنى  �أن  ويجب  �الأعمال.  مناخ  تح�صين  على  يتوقف 

�ل�صريبي، ومحاربة �لر�صوة و�لنهو�س بالحكامة �لم�صوؤولة على وجه �لعموم.
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تح�سين المناخ االجتماعي

�إن تز�يد �أعد�د �لنز�عات �الجتماعية ينق�س من مردود �لر�أ�صمال �لب�صري للمقاوالت. وبالتالي فمن �ل�صروري 

بهذ� �ل�صدد �لتاكيد على �أولوية �حتر�م �لقانون وماأ�ص�صة �لحو�ر �الجتماعي،  وو�صع �آليات من �أجل نجاعة 

�لجماعية،  و�التفاقات  �لمفاو�صات  ت�صجيع  ذلك  بمو�ز�ة  يتعين  كما  م�صتد�م،  �جتماعي  �صلم  الإقر�ر  �أف�صل 

وتحديد �سروط وكيفية ممار�سة الحق الد�ستوري في االإ�سراب.

اإعطاء دينامية جديدة للقطاع ال�سناعي

في �إطار �الإ�صتر�تيجية �لقطاعية و�لمبادر�ت �لر�مية �إلى تح�صين مناخ �الأعمال، يتعين على وجه �لخ�صو�س 

رفع �الإكر�هات �لتي تعوق نمو �لقطاع �ل�صناعي، �لذي يمثل �الإطار �الأف�صل للتجديد وللحفاظ على �ل�صغل. 

وتتعلق تلك �الإكر�هات خ�صو�صا بالولوج �إلى �لعقار، وكلفة عو�مل �الإنتاج (من طاقة ويد عاملة)، وعر�س �ليد 

�لعاملة �لموؤهلة، و�لمناف�صة غير �ل�صريفة �لتي تمار�صها �الأن�صطة غير �لمهيكلة، ونوعية �لبنيات �لتحتية، وكذ� 

�لنظام �ل�صريبي. وف�صال عن ذلك ينبغي �للجوء �لى �لتحفيز�ت �ل�صريبية للتاأثير على تخ�صي�س �لمو�رد بهدف 

ت�صجيع �ل�صادر�ت �ل�صناعية.

ال�سروع في اإ�سالح �سريبي 

يجب �أن يهدف هذ� �الإ�صالح �إلى �لحد من �لم�صاريف �ل�صريبية، على �إثر تقييم دقيق للفعالية �القت�صادية 

و�الجتماعية لالإعفاء�ت و�ال�صتثناء�ت �لممنوحة. وينبغي على وجه �لخ�صو�س �أن يعاد �لنظر في بع�س حاالت 

�ال�صتثناء �أو �لتخفي�س �ل�صريبي، �لتي تحرم ميز�نية �لدولة من مد�خيل وتركز �لمو�رد �لمالية في �تجاه يحرم 

منها بع�س �لقطاعات، �أو تخلق �أوجه خلل يمكن �أن تعوق �ال�صتثمار�ت.

وباال�صافة �لى ذلك ينبغي �أن يهدف �الإ�صالح �لجبائي �إلى �لعمل على تو�صيع �لتقلي�س من �لفو�رق جاعال من 

�ل�صريبة �أد�ة للعد�لة �الجتماعية، طرق �لطعن �أمام �لمو�طنين على م�صتوى �الإد�رة مو�ز�ة مع محاربة �لغ�س 

و�لتهرب �ل�صريبي.

ت�سجيع االبتكار باعتباره مفتاح التناف�سية

البلدان ومقاوالتها يتمثل في االنخراط في  لتناف�سية  اأن المدخل الحقيقي والم�ستدام  اليوم  الم�سلَّم به  من 

م�صعى �إر�دي معقلن لتنمية �إمكاناتها وقدرتها على �لتجديد. ومن ثمة فاإنه من �لحيوي �ال�صتناد �إلى �صيا�صة 

عمومية ترمي �إلى �نتظام مقاولينا ومقاوالتنا حول �آلية وطنية للبحث و�البتكار، وو�صع �آليات تحفيزية لت�صجيع 

�أن�صطة �لبحث و�لتطوير، مع �العتماد في كل ذلك على تعبئة كل �لطاقات �لب�صرية و�لتجهيز�ت �لمتوفرة في 

�لجامعات ومر�كز �لبحث �لرئي�صة، لفائدة �لقطاعات �ال�صا�صية في �قت�صادنا �لوطني. فبالدنا تمتلك بما ال 

جد�ل فيه موؤهالت هائلة في هذ� �لمجال يمكنها، متى �أ�صيفت �إليها موؤهالت مغاربة �لمهجر، �أن تتيح لها رفع 

تحدي التجديد وبالتالي تحدي التناف�سية العلمية والتكنولوجية الذي ينخرط فيه اأهم مناف�سينا. 
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7.3. التحول اإلى االقت�ساد االأخ�سر باعتباره رافعة من رافعات التنمية الم�ستدامة

�القت�صادية  �لقطاعات  مختلف  في  �الأخيرة  �لع�صر  �ل�صنو�ت  خالل  �إطالقها  تم  �لتي  �لبيئية  �لدينامية  �إن 

من �صاأنها �إقامة مناخ مالئم النتقال �القت�صاد �لوطني نحو �قت�صاد �أخ�صر. و�صيمكن هذ� �لنموذج �لتنموي 

�القت�صادي و�الإن�صاني �لم�صتد�م من ت�صهيل �اللتقائية ، عبر عقلنة ��صتهالك �لمو�رد �لطبيعية ودعم �لتما�صك 

�الجتماعي وحماية �لبيئة. كما �صيتيح هذ� �لنموذج �القت�صادي �إدماج �لمتطلبات �لبيئية و�الجتماعية، ب�صفة 

و�ال�صتثمار  و�لتكوين  �لتقنين  �أن�صطة  تغطي  �لتي  �القت�صادية  �لقطاعات  حلقات  في مجموع  فيها،  رجوع  ال 

�لحفاظ على  نمو م�صتد�م وفي  تاأمين  �أي�صا في  �صت�صاهم  �لمقاربة  فاإن هذه  و�أخير�  و�ال�صتغالل.  و�لتمويل 

م�صالح �الأجيال �لقادمة.
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الق�سم  الثاني
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معرفة  على  �لح�صول  في  �لعامة،  �لحياة  في  �إدماجهم  م�صار  في  كبرى  �صعوبات  �لمغربي  �ل�صباب  يو�جه 

نافعة، �أو على �صغل، وولوج �لخدمات، �أو �لم�صاركة في �لموؤ�ص�صات �لتمثيلية و�ل�صيا�صية. وقد عبرو� عن هذه 

�ل�صعوبات من خالل ردود �أفعال �تخذت �أ�صكال �حتجاج جماعية �نطلقت منذ عدة �صنو�ت، حيث تفاعلت معها 

�صر�ئح متعددة من �ل�صباب، و�أطلقت، في �صياق �إقليمي ودولي م�صطرب وماأزوم، عملية �صيا�صية وطنية �بتد�أت 

بالخطاب �لملكي ل 9 مار�س 2011،  وباإقر�ر وثيقة د�صتورية جديدة  في 1 يوليوز 2001، وبتنظيم �نتخابات 

�صابقة الأو�نها.

ي�صهد �لمغرب �نتقاالت متنوعة على كل �الأ�صعدة، في �ل�صيا�صة (باإقر�ر �لد�صتور �لجديد) في تركيبته �ل�صو�صيو- 

(�الأور��س  �القت�صادية  وديناميته  �الجتماعية...)  �لتفاوتات  �لمتنامي،  و�لتمدين  �الأ�صرة،  بنية  (في  ديمغر�فية 

�لكبرى، و�لتغير�ت في بنيات �النتاج) و�لثقافية (باإقر�ر �لتنوع �لثقافي و�النفتاح �العالمي...) و�لتر�بية (باإعادة 

هيكلة �لدولة �لمغربية من خالل �لجهوية �لمو�صعة). تعتر�س هذه �لتحوالت مجموعة من �لعو�ئق في �لمجاالت 

�ال�صتر�تيجية �لمتعلقة بالحكامة، و�لتعليم و�القت�صاد و�الإدماج. وهي عو�ئق �أو »بوؤر«، كما ينعتها تقرير �لخم�صينية، 

ترجع اإلى �سيا�سات عمومية نادرا ما تتوفر على �سروط اال�ستمرارية، واالإ�سرار على بدل المجهود. 

معاناة من مختلف  و�أكثرها  �لتحوالت،  ت�صرر� من هذه  �الأكثر  �الجتماعية  �لفئة  �ل�صباب هم  �أن  و�لمالحظ 

�أ�صكال �لعجز في �لحكامة و�لتنمية. بل �إن �لبع�س يذهب �إلى حد �لقول �إن �ل�صباب يمثلون جيال �صحية بدليل 

�صنة  �لخم�صين  و�القت�صادي طيلة  �الجتماعي  �إدماجهم  وتميز  بل  �لتحديث،  م�صتبعدون عن مجهود�ت  �أنهم 

�لما�صية ب�صعف الفت في تاأطيرهم تربويا و�صيا�صيا وثقافيا وريا�صيا.

و�عتبار� الأن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي جعل من �لم�صاألة �ل�صبابية محور� مركزيا في عمله، فاإنه �رتاأى 

تخ�صي�س �لق�صية �لمو�صوعاتية لتقريره �ل�صنوي �الأول لهذه �لم�صاألة بناء� على ثالثة عنا�صر يفر�صها �ل�صياق 

وتعزز نجاعة �الختيار.

من جهة �أولى  يوؤكد �لف�صل �لثالث و�لثالثون من �لد�صتور على »تو�صيع وتعميم م�صاركة �ل�صباب في �لتنمية 

�الجتماعية و�القت�صادية و�لثقافية و�ل�صيا�صية للبالد، وم�صاعدة �ل�صباب على �الندماج في �لحياة �لن�صيطة 

و�لجمعوية وتقديم �لم�صاعدة الأولئك �لذين تعتر�صهم �صعوبة في �لتكيف �لمدر�صي �أو �الجتماعي �أو �لمهني، 

وتي�صير ولوج �ل�صباب للثقافة و�لعلم و�لتكنولوجيا، و�لفن و�لريا�صة و�الأن�صطة �لترفيهية مع توفير �لظروف 

�لمو�تية لتفتق طاقاتهم �لخالقة و�البد�عية في كل هذه �لمجاالت«.

ومن جهة ثانية تق�صي �لمادة �لثانية من �لظهير �لموؤ�ص�س للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي ب »تقديم �قتر�حات في 

مختلف �لميادين �لمرتبطة باالأن�صطة �القت�صادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لتنمية �لم�صتد�مة« . وهي مهمة تفتر�س، 

على �أكثر من م�صتوى، ��صتح�صار �الأ�صئلة �لتي تعني �ل�صباب باعتبارهم �لفئة �الأكثر �أهمية ودينامية في �لمجتمع.

المو�سوع الخا�س للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي ل�سنة 2011

 ال�سباب واآليات االإدماج
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وفي �صوء �نكباب �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي منذ تن�صيبه على بلورة »ميثاق �جتماعي جديد« حدد فيه 

�صو�بط يتعين �حتر�مها وتعاقد�ت كبرى مهيكلة ؛ و�عتبار� الن�صغال مكونات �لمجل�س بمو�صوعين يهمان، ب�صكل 

مبا�صر، �ل�صباب و�الإدماج من خالل ت�صخي�س ومقاربة ق�صايا تتعلق بـ »ت�صغيل �ل�صباب« »و�إدماج �ل�صباب عن 

طريق �لثقافة«، و �أنتج تقارير ومقترحات الإعادة بناء مجتمع �أكثر �إدماجية، يجعل �ل�صباب في قلب �ل�صيا�صات 

العمومية، تحترم فيه الحقوق االن�سانية وينخرط فيه ال�سباب ب�سكل اإيجابي. 

فاإن هذ� �لتقرير ي�صعى �إلى ر�صد وت�صخي�س بع�س مظاهر و�قع حال �ل�صباب �لمغربي، و �إبر�ز بع�س �أ�صكال 

الخ�سا�س والعجز التي يواجهونها في االإدماج االجتماعي، كما ي�ستعر�س مداخل وروؤى ممكنة لتوفير �سروط 

باأن هذ�  �ل�صباب في �لحياة �القت�صادية، و�الجتماعية و�لمدنية. علما  �إدماج  �أنجع الإنجاح  و�آليات موؤ�ص�صية 

�لتقرير يعمل على �القتر�ب من �لق�صايا �لكبرى �لتي تهم �ل�صباب، وي�صخ�س �لم�صاكل �لتي تبدو �أ�صا�صية في 

م�صار �إدماجهم، بقدر ما ال يّدعي تقديم �إجابات �صاملة �أو �قتر�ح حلول جاهزة ، و�إنما يروم �إثارة �نتباه �لفاعلين 

�ل�صيا�صيين و�القت�صاديين و�الجتماعيين لالأهمية �لق�صوى �لتي تكت�صيها �لم�صاألة �ل�صبابية، �ليوم، في بالدنا.

1. في �سوؤال ال�سباب اليوم؟

ي�صعب تحديد هذه �لفئة �الجتماعية بدقة ل�صبب و��صح هو �أنه الوجود لفئة �صبابية و�حدة ومتجان�صة و�إنما 

�أو تتباعد من حيث �لنوع، ومكان �الإقامة،  و�لو�صع �الجتماعي، و�لر�أ�صمال  �صر�ئح من �ل�صباب قد تتقارب 

�لثقافي، و�لحالة �القت�صادية. ولذلك �أ�صبح ينظر �إلى هذه �لفئة �الجتماعية بو�صفها  تعبر عن »�النتقال �إلى 

�لن�صج«، و�لدخول في �لحياة �لعامة، بحيث يتمكن �أفر�دها من تغيير �أو�صاعهم بو��صطة �النتقال من �لتعليم 

�إلى �لعمل، ومن �لعائلة �الأ�صلية �إلى تكوين �أ�صرة م�صتقلة.

بلغت ن�صبة �ل�صباب  (�لمتر�وحة �أعمارهم ما بين 15 و 34 �صنة)  36.8  بالمئة �صنة 2010 من مجموع �ل�صاكنة 

�لمغربية، و�صت�صل ح�صب تقدير�ت �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط �إلى 29.02 بالمئة �صنة 2030، �صتنتقل هذه 

�لن�صبة من 36.4 بالمئة  �لى 28.1 بالمئة في �لو�صط �لح�صري مقابل 37.4 �إلى 31.5 في �لو�صط �لقروي. 

ويبدو هذ� �النتقال �أكثر �صرعة عند �الناث مقارنة مع �لذكور �أي 36.8 بالمئة و 28.5 بالمئة مقابل 36.9 

بالمئة و 30بالمئة.

وعلى �لرغم من �النتقال �لديمغر�في �لذي ي�صهده تطور �ل�صاكنة �لمغربية، فان ن�صبة �ل�صباب تبقى مهمة و�إن 

كان �تجاه �لثقل �لديمغر�في ينحو �لى �النخفا�س. وهكذ� �صيبلغ مجموع �ل�صباب 11.165.000 �صنة 2030 

مقابل 6.939.000 �صنة 1982، �أي ما ي�صكل ن�صبة نمو ت�صل 61 بالمئة.
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تطور ن�سبة ال�سباب المتراوحة اأعمارهم ما بين 15 و34 �سنة  ما بين �سنة 1982 و2030

ح�سب الجن�س ومكان االإقامة

�لمرجع: �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط

وح�صب �لبحث �لوطني �الأخير حول �ل�صباب �لذي �أنجزته �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط (يونيو 2012)، فاإن 

60 بالمئة من �ل�صباب يعي�صون في �لو�صط �لح�صري،  و52 بالمئة من �لن�صاء. �أكثر من ن�صفهم متزوجين ولهم، 
عموما، م�ستوى تعليمي �سعيف، خ�سو�سا في اأو�ساط القرويين واالإناث. و باالجمال، نجد �سابا من بين ثالثة لي�س 

له اأي م�ستوى مدر�سي. ترتفع هذه الن�سبة في اأو�ساط القرويين  (1 على 2 مقابل 1 على 5 في �لو�صط �لح�صري) 

و�الإناث (4 على 10 مقابل 2 على 10 في اأو�ساط الذكور). كما اأن 9 بالمئة من �ل�صباب له م�صتوى تعليمي عالي.

�آبائهم.  بالمئة) يعي�صون مع  �ل�صباب (54  �أكثر من ن�صف  �لبحث،  �أخرى، وح�صب معطيات نف�س  من جهة 

81 بالمئة عازبين، 16 بالمئة متزوجين، 3 بالمئة مطلقين �أو فقدو� �أزو�جهم وزوجاتهم.

تفتر�س كل ��صتر�تيجية ت�صتهدف �لتفكير في حال وماآل �ل�صباب �النتباه �إلى تنوع وتفاوت و�صعيات �ل�صباب، 

�أ�صباب تعطيل وعجز  تعاني من  �الأقل  �أو على  باأن ر�فعات �الرتقاء �الجتماعي معطلة،  نعلم  خ�صو�صا حين 

خ�سو�سا في اأو�ساط االإناث وفي العالم القروي، وعلى راأ�سها منظومة التربية والتعليم، ونق�س في ن�سبة نمو 

ال ت�صمح بتوفير فر�س �صغل �صو�ء لل�صباب �لحا�صل على �صهاد�ت، �أو �ل�صباب �لذين تركو� �لمدر�صة مبكر� �أو 

هاجرو� من �لبادية . �الأمر �لذي ينتج �أعد�د� كبيرة من �ل�صباب، ذكور� و�إناثا، تبقى مق�صية من �لمجهود�ت 

�لتي تبدل من �أجل �الإدماج.

2. �سعوبات اإدماج ال�سباب

�الأن�صطة  في  �ل�صباب  الإ�صر�ك  مالئمة   �إمكانيات  توفر  و�صيا�صات  توجهات  تحديد  معناه  �ل�صباب  �إدماج 

�القت�صادية و�لحياة �الجتماعية، و�لمدنية و�لثقافية، مهما كان �أ�صلهم �الجتماعي، و�نتماءهم �لجهوي. وتتميز 

�ل�صيا�صات �الدماجية بقدرتها على تفادي �إنتاج عو�مل �الإق�صاء �أو ما من �صاأنه �أن يفاقم حياة �لفئات �ل�صابة، 

وغير �ل�صابة �لمعر�صة لله�صا�صة.

2030        2020        2010        2004        1994        1982

29.2         33.2         36.8         36.0         36.0          33.9

28.1         32.1         36.4         37.1         38.8          38.6

31.5         35.0         37.4         36.0         33.0          30.4

30.0         33.8         36.9         36.2         35.2          33.7

28.5         32.5         36.8         36.9         36.7          34.1

مكان �الإقامة و�لجن�س 

�لمجموع

�لو�صط �لح�صري 

�لو�صط �لقروي

�لذكور

�الناث
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تبد�أ �صيا�صات �الإدماج، �إذن، باإ�صالح منظومة  �لتربية و�لتعليم، وتوفير ممكنات ت�صغيل �ل�صباب باعتباره �لقناة 

�لعائلية، وتحفيزهم على �لم�صاركة  �أ�صرة بتعزيز �لرو�بط  �إدماج في �لمجتمع، وتي�صير تكوين  �لرئي�صية لكل 

ديمقر�طية  تبّني حكامة  �لمد�خل  وتتطلب هذه  و�لفني.  �لثقافي  �لتجدد  وتمكينهم من  و�لمدنية،  �ل�صيا�صية 

جديدة لق�صايا �ل�صباب �صمن روؤية �صيا�صية �صمولية.

لقد �أنتجت �لو�صعية �لحالية لل�صباب �لمغربي م�صاعر ظلم وحاالت قلق، ب�صبب �أ�صكال �صوء �لتفاهم بينهم وبين 

االآباء، وبالخ�سو�س في االأو�ساط االجتماعية التي تعاني من الفقر، واالأمية، وانعدام ال�سكن الالئق. كما اأنتجت 

بحرية  �لمتنامي  و�الإح�صا�س   و�لزبونية،  �لف�صاد  وو�قع  و�القت�صادي،  �الجتماعي  �ل�صرخ  على  تمرد  مظاهر 

محجوزة من جر�ء �ل�صعوبات �القت�صادية. وهو ما يوؤدي باأعد�د الباأ�س بها �إلى �ل�صياع، و�له�صا�صة و�ل�صر�عات 

مجتمع  �صحايا  بكونهم  �الإح�صا�س  و��صتبطان  �لذ�تي،  و�الحتقار  �لالجدوى  وم�صاعر  �لقيم،  و�نهيار  �لعائلية 

غير قادر على �الإن�صات �إليهم، �أو على �العتر�ف لهم بذكائهم  وكر�متهم. �الأمر �لذي ينتج �أ�صكاال متنوعة من 

االحتجاجات والعنف والالمدنية، بل وال�سقوط في �سرك التعبيرات المختلفة للتطرف.

�ل�صباب  من  و��صعة  فئات  تعر�صت  حيث  �لثمانينات  �أو��صط  من  �بتد�ء�  تتفاقم  �لو�صعية  هذه  بد�أت  وقد   

لله�صا�صة ، ووجدو� �صعوبات في �لح�صول على �صغل. وقد تز�يد �لطلب على �ل�صغل في �لعقدين �الأخيرين، 

حيث �تخد �أ�صكاال �حتجاجية دفعت �ل�صلطات �لعمومية، في كل مرة، �إلى �ال�صتجابة لبع�س هذه �لمطالب بناء 

على حيثيات نادر� ما تدخل �صمن ت�صور �صمولي لم�صاألة �إدماج �ل�صباب.

و�لظاهر �أن رهانات �إدماج �ل�صباب متعددة �الأبعاد الأن �الأمر يتعلق ب�صريحة مجتمعية مهمة في و�صعية »�نتقال 

�ل�صحي  و�لتاأطير  و�لريا�صة  و�لت�صغيل  �لتعليم  م�صتويات  على  كبرى  مجهود�ت  تتطلب  وهوياتي  بيولوجي« 

�لتدبير  وطرق  �لو�صائل،  حيث  من  بعناية  فيها  مفكر  �صيا�صة  نتاج  �لمجهود�ت  هذه  كانت  و�صو�ء  و�لثقافة. 

و�الأهد�ف، �أو ينق�صها �لو�صوح و�الإمكانات، فاإنها توؤثر، في كل �الأحو�ل، على و�صعية �ل�صباب وعلى م�صيره 

باالإيجاب �أو بال�صلب، وعلى �لمجتمع برمته. الن تدبير �لم�صاألة �ل�صبابية تو�جه، مو�صوعيا، م�صكلة نذرة �لمو�رد 

و�لو�صائل وتعقد �إعمال و�إنجاح �آليات �الإدماج.

وعلى �لرغم من ذلك نجد �صبابا يجتهدون من �أجل فر�س ذو�تهم و�لدخول في معمعة �لحياة، و�الندماج في 

�لمجتمع، ونعثر على م�صار�ت ناجحة ل�صباب تمكنو� من ولوج �صوق �ل�صغل وتكوين �أ�صرة، و�لم�صاركة في �ل�صاأن 

�لعام. غير �أن �صورة �ل�صباب �لذين ينجحون، �أو �لذين يتمكنون من تحمل م�صوؤولياتهم ويفر�صون ��صتقاللهم 

�لذ�تي تبقى �صورة محدودة وغير بارزة قيا�صا �إلى �ل�صباب �لذين يعانون �ن�صد�د� �أو �لفئات �ل�صبابية في و�صعية 

�له�صا�صة �أو �لمهددة باالإق�صاء. وهذه �لفئة  هي �لتي تمثل م�صكلة كبرى لكل �صيا�صة عمومية. 

3. ت�سور جديد لل�سباب

تتطلب كل مقاربة لم�صاألة �ل�صباب و�الدماج في �لمغرب فهما منا�صبا للرهانات �ل�صيا�صية، و��صتيعابا للتعقد 

�ل�صو�صيولوجي للمجتمع �لمغربي، و�إدر�كا لالأو�صاع �القت�صادية �لمتبدلة. فاالتجاه �لمتنامي للتمدين، وترييف 

�لمجاالت �لح�صرية، و�ل�صيا�صات �لقطاعية غير �لمتنا�صقة ت�صتمر في طرح جملة من �لم�صاكل �أمام �أ�صحاب 

القرار لمواجهة �سغوط الحاجيات واالنتظارات المتزايدة لل�سباب.
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ويتعين �العتر�ف في نف�س �لوقت باأن �لع�صر �صنو�ت �الخيرة �صهدت تن�صيطا كبير� للمجتمع �لمدني ببروز 

حركات جديدة لل�صباب و�لن�صاء، وتجمعات مهنية و�أ�صكال ت�صامن متنوعة، كما �صهدت حركات �حتجاج و��صعة 

للعاطلين اأ�سحاب ال�سهادات، ومطالب متعددة االأنماط. يمثل ال�سباب طالئع هذه الحركات مدعومة في ذلك 

بو�صائل �إعالم م�صتقلة ومو�قع �لتو��صل �الجتماعية. كما تعبر هذه �لحركات عن تطلعات مجتمع يطالب بمزيد 

من �لحقوق و�لم�صاو�ة و�الن�صاف و�العتر�ف، وعن طرق جديدة لال�صتماع وعن �ختيار�ت مغايرة لل�صيا�صات 

�لعمومية.

و�لظاهر �أن وعيا جديد� بالمجال �ل�صيا�صي بد�أ يبرز في �الأفق، نظريا على �الأقل، يطالب با�صر�ك مجهود�ت 

�لجميع، و�إطالق دينامية مع �ل�صباب، وبو��صطتهم، باإيجاد �آليات تو�صط مالئمة الإدماجهم  و�صمان م�صاركتهم، 

وبلورة �أطر جديرة بت�صهيل ��صتعادة ثقتهم في �لذ�ت وفي �لموؤ�ص�صات �القت�صادية و�ل�صيا�صية و�لثقافية.

يتعلق االأمر باختيار تاريخي وا�ستراتيجي، بل بم�سروع مجتمعي قادر على تعبئة ال�سباب، وعلى توفير �سروط 

�إلى  حاجة  في  و�ال�صت�صار�ت،  �البحاث  كل  ح�صب  فال�صباب،  �لعامة.  �لحياة  وفي  �لموؤ�ص�صات  في  �إدماجهم 

�إن�صات و�إلى ثقة لكي ينخرطو� في م�صار جديد للم�صاركة، و�لخروج من �لقلق �لذي يجعلهم موزعين مابين 

�ختيار �اللتز�م و�لمو�طنة وما بين �لتطرف و�لعدمية.

ومع ذلك ال توجد خطاطة م�صبقة �أو نموذج كوني، �أو �صيا�صة عمومية نمطية لل�صباب . كل بلد يتبنى �لمقاربة 

�الأهد�ف  لتحقيق  �ل�صرورية  و�لو�صائل  و�لثقافي،  �الجتماعي  �صياقه  ح�صب  الإدماجهم  مالئمة  ير�ها  �لتي 

�لمرجوة.  علما باأن رهانات �إدماج �ل�صباب متعددة �البعاد الأنها تخ�س �صريحة كبيرة من �ل�صاكنة في و�صعية 

»�نتقال ديمغر�في« وبناء هوياتي، ت�صتوجب مجهود�ت كبيرة في مجاالت �لتعليم، و�لت�صغيل، و�لتاأطير، و�ل�صحة، 

و�لريا�صة و�لثقافة و�لترفيه.

و�عتبار� للمعطيات �لتي قدمتها مختلف �لتقارير  عن �أو�صاع �ل�صباب �لمغربي في �لفترة �الأخيرة، تبين باأن 

�لوعود  تحقيق  تجزيئية وعاجزة عن  د�ئما،  بكونها،  تميزت  بال�صباب  �لمتعاقبة  �لعمومية  �ل�صيا�صات  �هتمام 

�لمرفوعة، في �لوقت �لذي تعك�س فيه م�صاكل �ل�صباب �لق�صايا �لبنيوية �لكبرى للمجتمع �لمغربي، �أي �أنه كلما 

تعلق �الأمر باتخاذ قر�ر�ت �صيا�صية تهم �ل�صباب، فذلك معناه تحديد �أهد�ف �صيا�صية ترتبط بالعائلة، بالتربية، 

بالتكوين، بال�صغل، بال�صكن، بالم�صاركة في �لحياة �لديمقر�طية، بالتو�زن �لجهوي �أو بالتما�صك �لوطني. ذلك 

�أن �لق�صية في نهاية �لمطاف ترتبط ب�صيا�صات �جتماعية في �إطار �ل�صيا�صات �لعامة للبالد.

وتدخالت  قر�ر�ت  من  ينطلق  �صرورية.  تبدو  لل�صباب  ت�صور جديد  على  مبنية  مندمجة  مقاربة  فاإن  ولذلك 

�اللتز�م  تحفز على  قيم  �عتماد� على  و�لم�صاركة  �لتفتح  �ل�صباب على  ت�صجيع  �أهد�ف  تلتقي حول  متنا�صقة 

و�لمبادرة، و�لثقة. وي�صتند هذ� �لت�صور �إلى بعدين: �الأول نظري من حيث كونه يفتر�س تجاوز �لفكرة �لقائلة 

باأن �ل�صباب لحظة موؤقتة وعابرة، و�عتبار �ل�صباب فترة تمتلك معناها في ذ�تها وحالة خ�صو�صية بدون �صك، 

لكنها حا�صمة في م�صار �إثبات �لذ�ت، ولي�صت في كل �الأحو�ل لحظة معلقة �أو �إ�صكالية ت�صع �ل�صاب د�ئما في 

حالة �نتظار لولوج �أو �الندماج في عالم �لكبار.
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 و�أما �لبعد �لثاني فهو عملي و�صيا�صي الأنه ينطلق من مقاربة موؤ�ص�صية �أفقية ومندمجة. فالأجل و�صع �صيا�صة 

التي تم تجريبها لحد االن، و االنخراط في  لل�سباب البد من تجاوز الممار�سات القطاعية  عمومية جديدة 

��صتر�تيجية »�إر�دوية« ت�صتهدف  �قتر�ح »عر�س �صيا�صي«  وموؤ�ص�صي كفيل باإدماج �ل�صباب في �لحياة �لمهنية 

و�الجتماعية و�لثقافية بكيفية ناجعة وم�صتد�مة.

يتعلق �الأمر بتبني ت�صور جديد لل�صباب في بالدنا يتاأ�ص�س على مبد�إ بناء �لذ�ت من طرف �ل�صباب في �إطار 

م�صار للتكوين ي�صاعده على �لتفتح، وعلى �لتج�صيد �لفعلي الختيار�ته �لعائلية و�الجتماعية و�ل�صيا�صية.

ال جد�ل في �أن �إدماج �ل�صباب في �لحياة �لعامة عملية �صاملة تهم كل �لفاعلين وت�صتوجب ر�فعات متعددة، 

تمثل  جديد  �جتماعي  لميثاق  توؤ�ص�س  مرجعية  معيارية  قو�عد  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  �أنتج  وقد 

�إلى �لخدمات �الجتماعية و�لحقوق  بو�صلة متكاملة �الأبعاد لكل �صيا�صة عمومية �صو�ء ما تعلق فيها بالولوج 

�لمترتبة عنها، و�لمعارف و�لتكوين و�لتنمية �لثقافية، �أو ما هو مرتبط باالإدماج و�أ�صكال �لت�صامن. وفي �صوء 

هذه �لتوجهات �لكبرى فاإن هذ� �لتقرير �صيركز على بع�س �آليات �الدماج �لتي تكت�صي �أهمية ق�صوى في م�صار 

�ل�صباب بدون �أن يعني ذلك �النتقا�س من قيمة �لمد�خل �لمختلفة �الأخرى �لمكملة لها.

4.  اإدماج ال�سباب بالتربية والتكوين

من �لو��صح، �أن �لمجهود�ت �ال�صالحية �لتي تعرفها �لمنظومة �لتعليمية لم توؤدي �إلى �لنتائج �لمتوخاة. ت�صتثمر 

�لمنتظرة.  �لنوعية  �لمردودية  �ال�صتثمار  هذ�  ينتج عن  �أن  بدون  �صنويا  ترتفع  �إمكانيات  �لعمومية  �ل�صلطات 

بذلت مجهود�ت لتعميم �لتمدر�س �بتد�ء� من �لثمانينات لكن �لهدر يهدد، با�صتمر�ر، �لم�صار �لعادي لتمدر�س 

�ل�صباب، ف�صال عن �أن �لتكوينات �لتي تكت�صبها �لن�صبة �لكبيرة من �لذين يتابعون در��صتهم ال ت�صتجيب عموما 

الحتياجات �صوق �ل�صغل. �أما �إذ� ��صتدعينا ن�صبة تمدر�س �لعن�صر �لن�صوي في �لبادية ،مثال، فاإن ن�صبة 58.2%  

من �لفتيات و�لن�صاء �لقرويات ما بين �ل�صنة �لعا�صرة فما فوق لي�س لهن �أي م�صتوى تعليمي في �صنة 2011 

(مقابل %29.8 في �لو�صط �لح�صري)، وفقط 0.6 %  لهن م�صتوى عال ( مقابل %8.7  في �لمدن). ويبدو �أن 

هذه �لن�صبة �ل�صعيفة لتكوين �الإناث �لقرويات قد تتح�صن بف�صل تعميم �لتمدر�س. لكن حجم �لهدر �لمدر�صي 

ال ي�صاعد على هذ� �لتح�صين. وقد كانت ن�صبة تمدر�س �لفتيات �لقرويات �للو�تي يتر�وح �أعمارهن ما بين 6 

و 11  �صنة هي 91.8 %  في �ل�صنة �لدر��صية 2009-2010 مقابل %62.2 في �صنة 1999-2000 (وعلى 

�لتو�لي %95.1  و%87.4  في �لمدن).

1.4. ثمن الهدر المدر�سي

يوؤدي �لمغرب تكلفة كبيرة ب�صبب �لهدر �لمدر�صي ، وعدم مو�ءمة �لتكوين لمتطلبات �لت�صغيل. ولهذ� �لو�صع 

تد�عيات �صلبية منها: 

•  تنامي معدالت االق�ساء في اأو�ساط اليافعين وال�سباب مقابل �سعف االدماج المدر�سي واالجتماعي؛
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مع  مو�صوعيا  تتعار�س  ظو�هر  وهي  �لثقافي.  �النغالق  د�ئرة  وتو�صع  �لمختلفة  باأ�صكالها  �الأمية  •  �رتفاع 
�لمجهود�ت �لمبذولة لتحديث �لبالد؛

•  تز�يد مظاهر �النحر�ف �الجتماعي و�ل�صلوكات �لالمدنية، و�لتطرف...؛

•  �زدياد �صعوبات �الندماج �لمهني وفي �لحياة �لعامة.

وقد �صجل �لمجل�س �الأعلى للتعليم معطيات ميد�نية تك�صف عن حجم �لمخاطر �لتي تنتج عن �لهدر �لمدر�صي 

وعن غياب ت�صور عام �إدماجي للمنظومة �لتعليمية حيث الحظ �أن :

•  ن�صبة �لهدر ما بين 6 و 11 �صنة : 8 بالمئة

•  ن�صبة �لهدر ما بين 12 و 14 �صنة : 31.2 بالمئة

•  معدالت ��صتكمال �لدر��صة (بالن�صبة لفوج نظري من 100 متعلم) :

•   83 بالمئة يح�صلون على �ل�صهادة �البتد�ئية

•  57 بالمئة ي�صتكملون �لمرحلة �الإعد�دية

•  15 بالمئة يح�صلون على �لباكالوريا

•  �أقل من 3 بالمئة يح�صلون على �الإجازة

•  ن�صبة �الأمية في �صفوف �ل�صاكنة 10 �صنو�ت فما فوق : 38.5 بالمئة (يفتر�س �أنها �نخف�صت ح�صب �لدر��صات 
�لتوقعية ل�صنة 2011 �لى 30 بالمئة)

.
4
•  وجود ما يقارب 850 �ألف طفل خارج �لمدر�صة  لم ت�صملهم �لتربية غير �لنظامية 

�لتي  �لكبرى  �لرهانات  ك�صب  على  �لمغرب  ت�صاعد  ال  �ل�صلبية  و�لموؤ�صر�ت  �لمعطيات  هذه  �أن  �لموؤكد  ومن 

كل  تمكين  في  كبرى  �سعوبات  تواجه  م�ستوياتها،  تفاوت  على  التعليمية،  المنظومة  اأن  بحكم  فيها،  انخرط 

�الأطفال و�ليافعين من �كت�صاب تعليم �أ�صا�صي نوعي، وفي تربيتهم على »�لقيم �لمجتمعية �لم�صتركة«. كما تعتر 

في ك�صب »رهان �لتاأهيل �لمف�صي �لى �الندماج �ل�صل�س في �لمجتمع«. مع �أن �لنظام �لتربوي يمثل �لر�فعة 

�لرئي�صية للم�صروع �لمجتمعي و�أد�ة حا�صمة لربح رهان �لتناف�صية وتحقيق �أهد�ف �الألفية للتنمية �لب�صرية .

مع ذلك فاإن هناك مجهود�ت كبرى تقوم بها �لمدر�صة �لمغربية ووظائف متنوعة ماتز�ل في حاجة �إلى تح�صين 

التالميذ  لكافة  المدر�سة  وفرت  كلما  يتحقق  الذي  االإدماجي  االيجابي  الدور  بينها  من  بها،  القيام  �سروط 

وال�سباب �سروط وو�سائل ت�سمح لهم باال�ستفادة من مقعد بيداغوجي مح�سن، بجودة خدمات تعليمية وتكوينية 

كفيلة باالحتفاظ بجميع  �لمتعلمين في ف�صاء�تها �إلى غاية ��صتيفاء تعليمهم �ال�صا�صي وتاأهيلهم لالندماج في 

�ل�صباب  الإدماج  �لمو�تية  �لظروف  بتوفير  يق�صي  �لذي  �الجتماعي«  »�الدماج  وظيفة  ، ف�صال عن 
5
�لمجتمع 

كفيلة  ومهار�ت  قيمية،  ومبادئ  معرفية،  لتكوينات  �كت�صابهم  خالل  من  وذلك  �لعامة.  و�لحياة  �لمجتمع  في 

با�صتقبالهم �إيجابيا في �لمجتمع.

معطيات م�صتقاة من وثيقة �الأمانة �لعامة »للمجل�س �الأعلى للتعليم« في جل�صة �إن�صات مع » �للجنة �لد�ئمة لل�صوؤون �لثقافية و�لتكنولوجيات    
    4

 

     �لحديثة« �لخمي�س 24 نونبر 2011.

نف�س �لم�صدر.
     5
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2.4.  الوظيفية االإدماجية للمدر�سة

�لتعليمية فاإنه من  و�إذ� كان من �ل�صروري تجنب تحميل �لم�صوؤولية �لكاملة في �صعوبات �الإدماج للمنظومة 

�لموؤكد �أن لهذه �الخيرة وظائف يتعين �لقيام بها، حددها »�لميثاق �الجتماعي للتربية و�لتكوين«، و�لف�صل 31 

من د�صتور 1 يوليوز 2011، حيث �أكد على:

�أن »تعمل �لدولة و�لموؤ�ص�صات �لعمومية و�لجماعات �لتر�بية على تعبئة كل �لو�صائل �لمتاحة لتي�صير �أ�صباب 

��صتفادة �لمو�طنات و�لمو�طنين،  على قدم �لم�صاو�ة من �لحق في �لح�صول على تعليم ع�صري مي�صر �لولوج 

وذي جودة«.

تحويل  و�إلى  و�جتماعي،  تربوي  موؤ�ص�صي  و�قع  �إلى  �لد�صتورية  �لمرجعية  ترجمة  م�صتوى  �إلى  ولالإرتقاء 

�لمنظومة �لتعليمية �إلى ر�فعة فعلية للتغيير و�لتنمية و�الدماج �الجتماعي فاإن بالدنا تبدو في حاجة �لى :

�لمجتمع  �لفاعلين في  باعتبارها تحديا وطنيا يهم كل  �أولوية �الولويات  و�لتكوين  �لتربية  جعل منظومة   •
و�ل�صيا�صة، وور�صا موؤ�ص�صا للم�صتقبل في �صياق دينامية وطنية و�عدة، وتطلعا جماعيا لتاأهيل �أدو�ت �لنهو�س 

و�لتنمية؛

•  �إعادة بناء تعاقد �جتماعي حول �لم�صامين �لتربوية و�لمعرفية و�لقيمية و�لثقافية للمنظومة �لتعليمية؛

•  قيام المدر�سة بوظيفتها التربوية في تكوين التلميذ معرفيا، و�سلوكيا، واجتماعيا، وثقافيا، وتي�سير �سروط 
�كت�صابه لمعارف ومبادئ ت�صعفه على �الندماج في �لدر��صة وخارجها؛

تعبئة كل �إمكانيات �لمنظومة �لتعليمية بكل م�صتوياتها، و�إيالء عناية خا�صة لفترة �لح�صانة و�لتعليم ما   •
يكت�صب  وثقافيا و�جتماعيا، حتى  تربويا   ، �الإدماجة  و�الآليات  �لكفايات  وتغليب  �لمدر�صي ال�صتثمار  قبل 

�لمتعلمون مهار�ت وقدر�ت تجعل منهم فاعلين في �لمجتمع وفي �لحياة �لعامة؛

•  �إيالء �أهمية د�ئمة لتكوين و�إعادة تكوين �لمدر�صين ق�صد �متالكهم مهار�ت كافية للقيام بوظائف �لتو�صيل 
و�لتو�صط بين �لم�صامين �لتربوية و�لمعرفية و�لقيمية �لمطلوبة وبين �لمتعلمين، في �تجاه بناء قدر�ت ذ�تية 

و�جتماعية لدى �لمتعلم، وتمكينه من �كت�صاب �لتعلمات �ل�صرورية بمو�ز�ة مع بناء ��صتقالله �لذ�تي وتربيته 

على �لعمل و�لم�صوؤولية وتعامله �لنقدي مع �الأفكار و�لثقافة.

• �صياغة معايير منا�صبة ل�صيا�صة �لتوجيه �لتعليمي باإعطاء فر�س للمتعلمين الختيار تخ�ص�صات تتالءم مع 
قدر�تهم، وت�صتجيب لمقت�صيات �ندماجهم في �لعمل وفي �لمجتمع؛

• و�صع مخطط تكاملي بين �لمجاالت �لمكلفة بالتربية و�ل�صباب و�لثقافة و�لت�صغيل وتكييفه بطرق تر�عي 
�ختيار�ت �لجهوية �لمو�صعة ومتطلبات �إنجاحها؛

•  جعل �لحياة �لمدر�صية و�لجامعية م�صروعا يندرج في �صميم �لتجديد �لتربوي وتعزيز �الجر�ء�ت �ال�صالحية 
لمنظومة �لتربية و�لتكوين بما ي�صجع قيم �لمبادرة و�البد�ع و�إقامة ج�صور بين �الن�صطة �لتربوية و�لجامعية 
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و�الأن�صطة �لثقافية ، وتوظيف �لمقاربات �لبيد�غوجية �لجديرة باكت�صاب �لتعلمات وتنمية �لح�س �لثقافي 

من خالل �أن�صطة �لبحث، وبيد�غوجيا �لم�صروع، وحل �لو�صعيات / �لم�صكلة، وعمل �لمجموعات... ؛

•  تر�صيخ �لحياة �لمدر�صية و�لجامعية في �لتنظيم �لعام لموؤ�ص�صات �لتربية و�لتكوين، وجعل �لمدر�صة �لف�صاء 
تجديدية  دينامية  و�إذكاء  �لديمقر�طية،  �لحياة  وقيم  مهار�ت  و�كت�صاب  ذ�ته  عن  �لمتعلم  لتعبير  �الأمثل 

ت�صتهدف تطوير م�صامين و�أ�صكال ثقافية من �صاأنها �إدر�ج �لمتعلم في �صلب �لمنظومة �لقيمية و�لمعرفية 

.
6
وجعله �أكثر ��صتعد�د� لالندماج �الجتماعي و�لمهني �ل�صل�س 

وال جد�ل في �أن �صّخ منظومة �لتربية و�لتكوين بكل �أ�صباب �ال�صالح وو�صائل �لتجديد ي�صكل مطلبا حا�صما 

فيها  انخرط  التي  االقت�سادية واالجتماعية  الدينامية  لمقت�سيات  ي�ستجيب  تربوي وعلمي  تقديم عر�س  في 

العملية  الفاعلين في  كل  فيها  ينخرط  برامج عمل  يقت�سي  ما  وذلك  ال�سباب.  اإدماج  يبداأ  المغرب، من هنا 

التربوية والتكوينية، وقرارات واأهداف ي�سارك فيها الجميع بخلق �سروط اإعادة الثقة في الموؤ�س�سة التعليمية 

وتعزيز دورها في �إنتاج �أطر ومو�رد ب�صرية تمتلك موؤهالت �الندماج في �لحياة �لمهنية ب�صال�صة، و�لم�صاركة في 

�لمجهود�ت �لتنموية للبالد. كما يقت�صي  �صخ �لنظام �لمدر�صي �لمغربي، با�صتمر�ر، بنف�س متجدد لالإ�صالح، 

يندرج �صمن �لمدى �لبعيد ويبني على �لمكت�صبات �الإيجابية وعدم ترك هذ� �لقطاع �لحيوي للتجريب �ل�صيا�صي، 

وتدمير �لتر�كم �الإيجابي لمبادر�ت ناجحة بفعل تدخالت مغامرة وغير مبنية على قاعدة ت�صاورية.

5. االإدماج بالت�سغيل 

1.5. معاناة ال�سباب مع ال�سغل 

يمثل �لت�صغيل �آلية  حا�صمة الإدماج �ل�صباب. وقد �أجمعت �لتقارير و�لدر��صات على �أن �ل�صباب �لمغربي ي�صكل 

�أكثر �لفئات معاناة في �لح�صول على �صغل، وال�صيما من بين حاملي �ل�صهاد�ت �لعليا؛ ور�صد تقرير �لمجل�س 

من  ت�صرر�  �الأكثر  �لفئة  هذه  �عتبر  بحيث  �لمعاينة  نف�س  �ل�صباب«  »ت�صغيل  حول  و�الجتماعي  �القت�صادي 

�لبطالة، وحتى و�إن ح�صلو� على �صغل فاإنهم يبقون معر�صين للتهديد ب�صبب �نعد�م �ال�صتقر�ر و�له�صا�صة. بل 

تبدو �لو�صعية �أكثر تعقيد� و�صعوبة في �لو�قع �لعملي مما تك�صف عنه �لتقارير وتقدمه �الأرقام.

ومن �لموؤكد �أن �صباب جل بلد�ن �لعالم يعانون من عر�قيل �إدماجهم عبر �لت�صغيل. ب�صب تعقد هذه �ال�صكالية 

وتنوع موؤهالت كل بلد، و�ختالف �ل�صيا�صات �لعمومية �لمنتهجة فاإنه ي�صعب �لعثور على و�صفات جاهزة �أو على 

حلول قابلة لكل �لحاالت. لكن ذلك ال يمنع من �لتاأكيد على بد�هة �لقاعدة �لتي تق�صي بالقول باأن �ل�صيا�صة 

�لناجعة في مجال �لت�صغيل هي تلك �لتي تتمكن من خلق عو�مل �لتكامل بين �الختيار�ت �القت�صادية ومنظومة 

و�الجتماعيين  �ل�صيا�صيين  �لفاعلين  كل  �إ�صر�ك  خالل  من  وذلك  �الجتماعية.  و�لمعالجة  و�لتكوين،  �لتربية 

وتاأطير كل �لمتدخلين و�لمعنيين بطرق من�صجمة وت�صاركية، مع مر�عاة و�جبات كل طرف، على �أ�صا�س �إيالء 

�أهمية كبرى للم�صلحة �لعامة و�لم�صاهمة في تقوية �لرو�بط �الجتماعية.

نف�س �لم�صدر.
    6
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ولعل �أكثر �الأجوبة �إقناعا وقوة لمعالجة م�صاألة ت�صغيل �ل�صباب تتجلى في �صخ �لبنيات �القت�صادية بما يلزم 

�أن حركية  �لتمويل و�لتخطيط و�لدينامية للح�صول على ن�صبة نمو كفيلة بتوفير فر�س �صغل . و�لظاهر  من 

�ال�صتثمار و م�صتوى �الدخار ي�صاهمان، ب�صكل كبير، في تعزيز هذ� �التجاه �لتنموي ، خ�صو�صا �إذ� تم �الهتمام 

بالقطاعات �لمنتجة لقيم م�صافة بمقدورها �أن تتحول �إلى ر�فعة من ر�فعات �لتغيير و�لتنمية.

وتوؤكد كل �لتجارب �لتنموية �أن تقوية �لقطاع �لخا�س وتدعيم دينامية وتح�صين ظروف �ال�صتثمار فيه ي�صكل 

�أف�صل مدخل للنهو�س بالت�صغيل ، خ�صو�صا �إذ� تم �إ�صناده بمنظومة تعليمية وتكوينية مالئمة ت�صتجيب لمتطلباته، 

وباإ�صاعة مناخ ي�صجع على �لمخاطرة و�لمبادرة ، و�حتر�م �لقانون و�اللتز�م بقيم �لمو�طنة.

ويالحظ تقرير »ت�صغيل �ل�صباب« �أن �أف�صل �ل�صيا�صات �لتي تمكنت من توفير فر�س �صغل م�صتد�مة ومتجددة 

هي تلك التي تجنبت ال�سقوط في فخين اثنين؛ يتمثل االأول في الدعوة اإلى حل مع�سلة الت�سغيل بفتح باب 

�لتوظيف في �الإد�رة �لعمومية بطريقة تثقل كاهل �لمالية �لعامة للدولة؛ ويبرز �لفخ �لثاني في �عتماد مقاربة 

تحكمية »ترمي �إلى �إجبار �لمقاولة على �لتوظيف«. 

على  �لمتز�يدة  �لطلبات  ��صتيعاب  باإمكانها  �إنتاج حركية  على  �القت�صادية  �لقطاعات  من  تعمل مجموعة  لم 

ال�سغل. االأمر الذي فاقم و�سعية البطالة خ�سو�سا في اأو�ساط ال�سباب حاملي ال�سهادات العليا الذين تخرجوا 

من موؤ�ص�صات تعليم، �إما لم تزودهم بالتكوينات �لمنا�صبة لمتطلبات �صوق �ل�صغل،  وهي �لحالة �لعامة، و�إما �أن 

موؤهالتهم ال تتالءم، د�ئما، مع �حتياجات �لمقاوالت، وهي حاالت قليلة. 

�ال�صتثمار  دينامية  بت�صريع  �صيما  ومتكاملة  من�صجمة  �لكبرى حكامة  �لبنيوية  �الإ�صالحات  تفتر�س  ما  وبقدر 

�ال  ثمارها  توؤتي  ال  �لهيكلية،  طبيعتها  ب�صبب  �الإ�صالحات،  هذه  فان  �لكبرى،  �لم�صاريع  و�إطالق  و�الدخار 

على �لمديين �لمتو�صط و�لطويل. وهذ� ما يتطلب و�صع برنامج وطني لت�صغيل �ل�صباب ي�صتنفر كل �لفاعلين 

�ل�صيا�صيين و�الجتماعيين و�القت�صاديين، وي�صتهدف كل فئات �ل�صباب، وفي مقدمتهم حاملي �ل�صهاد�ت �لعليا، 

و�ل�صر�ئح �الأكثر ت�صرر� من �لبطالة.

2.5. من اأجل هند�سة موؤ�س�سية جديدة

و�نطالقا من �لت�صخي�س �لذي قام به �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي لو�قع حال »ت�صغيل �ل�صباب« يظهر �أن 

بتاأ�صي�س  �لت�صغيل وذلك  و�إد�رة ومو�كبة �صيا�صات  �لى »هند�صة موؤ�ص�صية جديدة« لت�صور  �لمغرب في حاجة 

»مجل�س وطني لل�صغل« يبلور حكامة مبتكرة في تدبير �لتعاقد�ت �لجهوية و�القليمية للت�صغيل على �أن تتكفل 

�ل�صغل  �إنعا�س  تد�بير  وتفعيل  تي�صير  بم�صوؤولية  �إ�صالحها،  بعد  و�لكفاء�ت«،  �ل�صغل  �لوطنية النعا�س  »�لوكالة 

تحت مر�قبة �لمجال�س �لجهوية؛ و�إحد�ث مر�صد لل�صغل و�لتكوين منظم في �صكل �صبكة ينير �أ�صحاب �لقر�ر 

�ل�صيا�صي و�القت�صادي بخ�صو�س و�صعية ومتغير�ت و�تجاهات �صوق �ل�صغل؛ ودعم وتو�صيع وتطوير خدمات 

�إعادة بناء  نظام �لو�صاطة لتاأمين تو��صل فعال بين �لطلب و�لعر�س في مجال �لت�صغيل. ويتطلب هذ� �الأمر 

وظيفة »�لوكالة �لوطنية الإنعا�س �ل�صغل و�لكفاء�ت«؛ و�إحد�ث وكالة الإن�صاء �لمقاوالت �ل�صغرى جد� لت�صطلع 

بمهام توفير �لمعلومات و�إنعا�س روح �لمبادرة وت�صهيل تاأ�صي�س هده �لمقاوالت. وذلك من خالل �إحد�ث �صبابيك 
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متخ�ص�صة، وم�صاتل �لمقاوالت وت�صجيع �الأن�صطة �لمدرة للدخل وتطوير �لقرو�س �ل�صغرى؛ وتمكين حاملي 

داخل  االجتماعي  المجال  في  االنخراط  اإمكانية  من  المدعم«  ال�سغل  »عر�س  بوا�سطة  ال�سباب  ال�سهادات 

موؤ�ص�صة ال ت�صتهدف �لربح �لمادي بالمو�ز�ة مع دخولهم �صوق �ل�صغل؛ وعقد �لولوج �إلى �ل�صغل يمكن �لباحثين 

�ل�صباب عن عمل من تجربة مهنية �أولى ي�صتفيدون فيها من تعوي�س عن �لتدريب وتغطية �جتماعية و�صحية 

بمجرد ت�صغيلهم بو��صطة عقد غير محدد �المد، وت�صهيل �إدماج �لوحد�ت غير �لمهيكلة في �لن�صيج �لمقاوالتي.

من خالل  تر�بية جديدة  �أ�ص�س  على  و�لمجتمع  �لدولة  هيكلة  �إعادة  م�صروع  في  دخل  �لمغرب  الأن  و�عتبار� 

و�لمحا�صبة،  و�لتنفيذ  �لتخطيط  م�صتويات  على  مبتكرة  دينامية  يفتح  �الختيار  هذ�  فاإن  �لمو�صعة،  �لجهوية 

وي�صاعد ال محالة على تحقيق �لتفاعل �لمطلوب بين كل �لفاعلين �الجتماعيين و�ل�صيا�صيين و�القت�صاديين من 

�أجل ��صتثمار �لثرو�ت �القت�صادية �لتي تختزنها �لعديد من �لجهات. وخلق �أقطاب قادرة على �إطالق تناف�صية 

على  ب�صكل خا�س  و�لتركيز  و�إناثا؛  ذكور�  لل�صباب  �ل�صغل  فر�س  من  ممكن  قدر  �أكبر  تنتج  تر�بية  �قت�صادية 

�لم�صتويات �لنوعية لل�صغل. 

ديمقر�طية،  حكامة  و�إنتاج  و�لتعليمية،  و�لموؤ�ص�صية  �القت�صادية  �ال�صالحات  تعميق  فاإن  �الأحو�ل  كل  وفي 

وتح�صين مناخ �الأعمال، و�إ�صالح �لق�صاء �صي�صجع ال محالة �لقطاع �لخا�س �لوطني و�لدولي على و�صع �لثقة 

في �لمغرب، وبالخ�صو�س  على�ال�صتثمار في �ل�صناعة و�لقطاعات �القت�صادية �لو�عدة مثل �القت�صاد �الأخ�صر 

و�لطاقات �لمتجددة. وهو ما �صيوفر فر�س �صغل م�صتد�مة تمكن �ل�صباب من ربح رهان �الندماج.

6. العمل ال�سيا�سي والمدني واإدماج ال�سباب

1.6. �سعف الرابط ال�سيا�سي

و�لدينية  �لعائلية  �لرو�بط  �لى  قيا�صا  ر�بط  �أ�صعف  �لعالم،  بلد�ن  معظم  وفي  �لمغرب،  في  �ل�صيا�صة  ت�صكل 

اأو�ساط  في  الحزبي  ال�سيا�سي  العمل  من  ال�سلبي  الموقف  وغلبة  الرابط  هذا  �سعف  اأن  غير  واالجتماعية. 

من  و�لعالم  �لمجتمع  في  يح�صل  وبما  �ل�صيا�صية  بالق�صايا  �الهتمام  في  نق�صا  بال�صرورة  يعني  ال  �ل�صباب 

م�صتجد�ت.

ي�صجل �لباحثون في �لحقل �ل�صيا�صي و�لحزبي �أن �لثقافة �ل�صيا�صية في �لمغرب تاأ�ص�صت منذ �لبد�ية على 

�ل�صر�ع و�الحتجاج و�نعد�م �لثقة في �لمناف�صين �ل�صيا�صيين. كما �أن �صنو�ت �لر�صا�س، و�إفر�غ �لعمل �ل�صيا�صي 

من م�صد�قيته ب�صبب حاالت تزوير �النتخابات، و�لتدبير ، �لعنيف �أحيانا، لل�صر�عات �ل�صيا�صية جعلت �لفاعلين  

و�لتفاو�س  و�ال�صتماع  �لحو�ر  من  مبادءها  ت�صتمد  �صيا�صية  ممار�صة  �أ�ص�س  �إقامة  �صعوبات  �أمام  �لمجال  في 

و�لتدبير �لديمقر�طي للخالفات. وقد �صاهم هذ� �لطابع �ل�صد�مي، وفتر�ت �صنو�ت �لر�صا�س في �إ�صعاف 

من�صوب �لم�صاركة في �لعمل �لحزبي. وهو ما �نعك�س على نمط تنظيم �الإطار �لحزبي �لذي غالبا ما يتميز بنوع 

من غياب �لديمقر�طية �لد�خلية، �الأمر �لذي يولد �ن�صقاقات، وتوتر�ت، وال ي�صجع كثير� �ل�صباب على خو�س 
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غمار �لممار�صة �ل�صيا�صية. هكذ� تلتجئ �لنخب �لحزبية في �لعادة �إلى �إدماج �ل�صباب من خالل �آلية ��صتقطابية 

تتمثل في �لتنظيم �ل�صبابي �لمو�زي للحزب، لكن �صمن حركية كثير� ما تتميز بالتوتر بين �الحتو�ء و�ال�صتبعاد 

دون مراعاة �سرط الديمومة والتناوب ال�سل�س على القيادة.

وعلى �لرغم من �الهتز�ز�ت �لتي �صهدها �لحقل �لحزبي �لمغربي في �ل�صنو�ت �لقليلة �لما�صية، وظهور مبادر�ت 

حزبية ت�صعى �إلى »عقلنة« هذ� �لحقل، بت�صكيل �أقطاب »من�صجمة« تجمع �ل�صتات �لحزبي، وت�صتعيد �لثقة في 

�لعمل �ل�صيا�صي، فاإن منطق �ل�صيخ و�لمريد، مع ذلك، بقي متحكما في �لذهنيات و�لعالقة مع �ل�صباب، بدون 

�أن يعني ذلك �أن �ال�صتحقاقات �ل�صيا�صية �لتي �صهدها �لمغرب طيلة �صنة 2011 لم تعرف انخراط �سرائح 

من �ل�صباب �صو�ء من خالل �لموؤ�ص�صات �ل�صيا�صية �لد�عية �لى �لم�صاركة في �إنجاح هذه �ال�صتحقاقات، �أو من 

مو�قع �الحتجاج و�لدعوة �إلى �لمقاطعة من �أجل �إحد�ت تغيير�ت عميقة في �لد�صتور ومحاربة �لف�صاد و�إقر�ر 

عد�لة �جتماعية.

2.6. موؤ�سرات الم�ساركة اأو العزوف 

النخراط في الأحزاب

يمكن قيا�س م�ساركة ال�سباب في الحياة ال�سيا�سية كما االبتعاد عنها، ا�ستنادا اإلى موؤ�سرات ثالثة : االنخراط 

في �الأحز�ب، �لت�صجيل في �للو�ئح �النتخابية، و�لت�صويت.

وتبين �لمعطيات �لتي قدمها �لبحث �لوطني حول �ل�صباب �لذي �أنجزته �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط (يونيو 

2012) اأن ن�سبة انخراط ال�سباب في االأحزاب ال�سيا�سية ال تتجاوز 1 بالمئة في �لمغرب، 4 بالمئة ي�صاركون 
في �للقاء�ت �لحزبية و�لنقابية. وهي ن�صبة في و�قع �الأمر ال يتميز بها �لمغرب دون غيره من �لبلد�ن، مع فو�رق 

في �لثقافة �ل�صيا�صية و�لتطور �لديمقر�طي. ففي فرن�صا تبلغ ن�صبة �لمنتمين لالأحز�ب �ل�صيا�صية 6 بالمئة من 

مجموع �ل�صكان، و 4 بالمئة من �ل�صباب.

ويتطلب  متفاوتة.  بدرجات  �لبلد�ن  من  غيره  في  كما  �لمغرب،  في  لالأحز�ب محدود جد�  �لفعلي  فاالنتماء 

هذ� �لمعطى وال�صك �لتفكير في �صيغ مغايرة ومتجددة من �الإدماج �ل�صيا�صي و�لمو�طني لل�صباب ال تنح�صر، 

بال�صرورة، في �اللتز�م �لحزبي ، وت�صجيع مجاالت تن�صيط كفيلة باجتذ�ب ن�صبة �أكبر من �ل�صباب.

االمتناع عن الت�سويت

تغلب على ال�سيا�سة في المغرب نظرة �سلبية وبالخ�سو�س في اأو�ساط ال�سباب. وتكثف هذه النظرة تبرما نف�سيا 

وثقافيا من �لموؤ�ص�صات �ل�صيا�صية، حزبية كانت �أم لم تكن. فن�صبة �لمغاربة �لذين يعتبرون �ل�صيا�صة مهمة ال 

تتجاوز 24 بالمئة، و25 بالمئة منهم يرونها غير مهمة، و 49.5 بالمئة ال �أهمية لها.

وتتجلى قلة �الهتمام بال�صاأن �ل�صيا�صي في رف�س �لت�صجيل في �للو�ئح �النتخابية وفي �المتناع عن �لت�صويت. 

مع �لعلم �أنهم يفرقون بين مو�كبة �لم�صتجد�ت �ل�صيا�صية وتبادل �الأخبار عنها ومناق�صتها، وبين �اللتز�م �لحزبي 

بالمئة   36 فاإن  وهكذ�  و�لت�صويت.  �النتخابات   في  �لتعبئة  في  �لم�صاركة  �أو  �لموؤ�ص�صي  �النتماء  من خالل 

ي�صاركون في �النتخابات بانتظام، 14 بالمئة بطريقة غير منتظمة.
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ويعزى هذ� �لعزوف �لى ثالثة �أ�صباب:

•  يرجع �ل�صبب �الأول �إلى �لجهل �أو �لالمباالة �لتامة؛

�الأحكام  و�إلى  �ل�صيا�صية،...)  (�لبرلمان، �الحز�ب  �لموؤ�ص�صات  �لثقة في  �إلى فقد�ن  �لثاني  �ل�صبب  ويعود    •
�لر�ئجة حول ف�صاد »�لنخب �ل�صيا�صية« ونفاقهم وعدم �حتر�م وعودهم لل�صكان �لذين يمثلونهم؛

•  �أما �ل�صبب �لثالث فمرده �إلى �ختيار�ت �إيديولوجية �صيا�صية يعبر �أ�صحابها عن تبرم مبدئي من �لتوجهات 
�ل�صيا�صية �لمتبعة وعن دعو�ت لمقاطعة �لعمليات �ل�صيا�صية �لجارية.

ومن �لمعلوم �أن هذه �الأ�صباب �لثالثة تك�صف عن مو�قف فئات �جتماعية يغلب عليها �ل�صباب . وكلما �رتفع 

معدل �لتعليم كلما �زد�دت ن�صبة �لعزوف. لذلك يبدو �أن �لم�صاركة في �لحياة �ل�صيا�صية ال تعود بال�صرورة �إلى 

م�صتوى �لتعليم و�لوعي �ل�صيا�صي لل�صباب.

وت�صكل �لظاهرة �الحتجاجية �لتي تمثلها حركة 20 فبر�ير، بما لها وما عليها، تجليا لحركة �صبابية تج�صد 

مو�قف جديدة من �المتناع لدرجة �لدعوة �إلى مقاطعة �لموؤ�ص�صات. هذ� في �لوقت �لذي نجد في �أو�صاطهم 

�صبابا م�صي�صين �أو لهم �نتماء� حزبيا.

3.6.  االلتزام المدني والم�ساركة في ال�ساأن العام

 تبين �لتحوالت �لمجتمعية و�ل�صيا�صية �لتي يعرفها �لمغرب، وموؤ�صر�ت �لم�صاركة في �لهيئات �لحزبية و�أ�صبابها، 

�ل�صباب  الأن  �لعام،  �ل�صاأن  في  �لم�صاركة  م�صاألة  يختزل وحده  �لحزبي ال  �ل�صيا�صي  �اللتز�م  �لعزوف عن  �أن 

المغربي انخرط في اأ�سكال جديدة من الممار�سة المدنية داخل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

باأن  �لمالحظة  من  منا�س  ال  فانه  �ل�صيا�صية  �لممار�صة  عو�صت  �لجمعوية  �لممار�صة  باأن  �لقول  ي�صعب  و�إذ 

فاعلين كثر وجدو� �لعمل �لمدني بديال عن »�نغالق« �لموؤ�ص�صة �لحزبية، و�صر�مة �لتر�تبية �لتي تفر�صها على 

بحيث جمع  فيه.  واال�ستغال  الن�ساط  وتنوعت مجاالت  الجمعوي،  العمل  في  االندماج  تزايد  لذلك  ال�سباب، 

منا�صلين تركو� �لعمل �لحزبي ، ونا�صطين في مجاالت �لتنمية، وحقوق �الن�صان، و�لمر�أة، و�لطفولة و�لعمل 

�لثقافي في �لمدن و�لقرى.

يوؤ�س�س هذا االتجاه الجماعي لعالقة جديدة لل�سباب مع ال�ساأن العام �سواء من خالل االنخراط العملي في جمعيات 

ومنظمات �لمجتمع �لمدني، �أو بو��صطة �لتعبير عن �لرغبة في �لم�صاركة في �لحياة �لعامة عبر هذه �الأطر �لتنظيمية.

وتبين �لمعطيات �الأخيرة �لمتوفرة  حول �لقيم �لتي تعود �لى �صنة 2004 �أن 8.8 بالمئة من �ل�صباب �لمغربي 

العمل  اإلى االنخراط في جمعية ت�ساهم في  بالمئة يتطلعون   43.9 �لمدني، و  �لمجتمع  ينتمون لجمعية من 

�لمدني. ولم يقت�صر �الأمر على �لو�صط �لح�صري بل تو�صعت د�ئرة تاأ�صي�س جمعيات �لتنمية �لمحلية في �لبو�دي 

حيث �نتظمت تجمعات قروية للمطالبة ب�صق �لطرق، و�لماء �ل�صالح لل�صرب و�لم�صتو�صفات و�لمد�ر�س. ويمثل 

�ل�صباب �لفئة �الأكثر ن�صاطا في هذه �لجمعيات. وغالبا ما يكون �صبابا متعلمين قادرين على �لت�صيير و�لكتابة. 

ومن �لطبيعي �أن تكون لالأدو�ر �لجديدة لل�صباب �لمتعلم من خالل �لعمل �لجمعوي في �لقرى �نعكا�صات موؤكدة 

على �لعالقات �لتقليدية، وعلى تمثالت وم�صتقبل �ل�صلطة �الأبوية.
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�أن �لحركة �ل�صيا�صية �لتي ي�صهدها �لمغرب  �أ�صباب تبرم �ل�صباب من �لعمل �لحزبي فاإنه يبدو  ومهما كانت 

منذ �لخطاب �لملكي لـ 09 مار�س 2011، وما تالها من ��صتحقاقات ، �صتوؤتر ال محالة على �لهيئات �لحزبية 

لتقريب  جديدة  توا�سلية  �سروط  وخلق  المواطنين،  وتنظيم  تاأطير  في  الد�ستوري  دورها  تن�سيط  اتجاه  في 

ال�سباب اإليها واإدماجهم في الممار�سة ال�سيا�سية . كما اأن د�سترة منظمات المجتمع المدني، وانخراط المغرب 

ال�سيا�سي التدريجي في حكامة ت�ساركية، �سيحفز ال�سباب اأكثر على الم�ساركة واالنخراط في ال�ساأن العام.

7. في االأدوار االإدماجية للثقافة

ب�صرورة  �لقر�ر  �أ�صحاب  لدى  �ل�صباب عندما يح�صل وعي جماعي  �إدماج  �آليات  �لثقافة �صمن  �إدر�ج  يمكن 

�ل�صاأن  �إلى  �لنظر  �ل�صائد في  �أن �ال�صطر�ب  �أفقية عامة. غير  �صيا�صة  �أ�صا�صا من مكونات  �عتبارها مكونا 

�لتي تخ�س  �لعمومي في �لمجاالت  �لعامة و�صعف �ال�صتثمار  �أدو�ره �الإدماجة في �لحياة  �لثقافي وفي فهم 

�ل�صباب �أنتجا تمثالت �صلبية دفعت بالعديد من �لباحثين و�لمعنيين بالق�صايا �لثقافية �إلى �لت�صاوؤل عن حقيقة 

وجود »�سيا�سة ثقافية عمومية« تمتلك و�سائل و�سروط جذب ال�سباب اإلى برامجها، وتي�سر لهم ولوج وا�ستعمال 

خدماتها وعرو�صها.

1.7. نق�س في المن�ساآت الم�ستقبلة لل�سباب

�ل�صباب  وز�ر�ت  مثل  مختلفة  حكومية  هيئات  وتنجزها  لها  تخطط  عمومية  بر�مج  هناك  �أن  �لمعروف  من 

و�لريا�صة، و�لتربية و�لتعليم، و�لت�صغيل و�ل�صوؤون �الجتماعية، و�لثقافة و�الأوقاف و�ل�صوؤون �ال�صالمية، وتبني 

من�صاآت، على قلتها، مثل �لخز�نات ودور �ل�صباب ومركبات ثقافية ومالعب �لخ... �إال �أن هناك تباينا كبير� بين 

�لعر�س و�الحتياجات �لكبيرة لل�صباب للمنتوج �لثقافي.

وفي �صوء �لت�صخي�س �لذي قام به �لتقرير �لذي �أنتجه �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي حول » �إدماج �ل�صباب 

لها  كانت  �صنة  تالثين  غ�صون  في  كبرى  تحوالت  ثالثة  على  تعرفو�  �لمغاربة  �أن  يتبين  �لثقافة«  طريق  عن 

�نعكا�صات و�آثار كبيرة على �لتجربة �لثقافية.

وتتمثل هذه �للحظات في تاأخر تعميم �لتمدر�س وخ�صو�صا في �لمجال �لح�صري في �لثمانينات، و ثورة �الإعالم 

�لرقمية  �لثورة  ثم  �لت�صعينات.  �أو��صط  في  و�لدولية  �لعربية  �لف�صائية  �لقنو�ت  �لب�صري من خالل  �ل�صمعي 

و�لولوج �لتدريجي �لمت�صاعد للتكنولوجيات �لجديدة منذ بد�ية هذه �الألفية.

ن�صهد على تد�خل كبير بين هذه �لتحوالت �لكبرى، بحيث لم تحقق مجهود�ت تعميم �لتمدر�س كل �أغر��صه 

نظر� لتاأخر قر�ر ولوج �لمدر�صة لكل �الأطفال، ولم تعمل �ل�صلطات �لعمومية على �إحد�ث بنيات تحتية ثقافية 

»غزو«  �سريع ال�ستقبال  »انتقال«  تم حدث  بينهما.  التكامل  �سروط  وي�سرت  الع�سري،  الثقافي  للتعبير  كافية 

�صمعي ب�صري كا�صح ، والنت�صار غير م�صبوق لو�صائل �لتكنولوجيات �لحديثة من هو�تف نقالة، وحو��صب و�أدو�ت 

رقمية. �أدت كل هذه �لتحوالت �إلى تغيير طرق وقنو�ت �لح�صول على �لمعرفة و�لمعلومة، و�أثر ب�صكل كبير على 

عالقة �ل�صباب بالقر�ءة.
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وعلى غرار ما يجري على �سعيد العالم يبدو اأن الجيل الحالي من ال�سباب انخرط في الثقافة الو�سائطية 

اكت�ساب  و�سائل  تغير  ذلك  عن  ويترتب  ال�سكنى.  ومكان  االجتماعية  االأو�ساط  ح�سب  ومتفاوت  كامل  ب�سكل 

ون�صر و��صتهالك �لثقافة من طرف �ل�صباب، وبد�ية نهاية �لطرق و�لقنو�ت �لتقليدية في تخزين، وحفظ ونقل 

�لمعارف، ومكونات �لذ�كرة و�لتو��صل بين �الأجيال.

�أما بنيات �ال�صتقبال �لثقافية (من خز�نات ومتاحف، وم�صارح وقاعات �ل�صينما، �لذي ينق�س عددها �صنة بعد 

�أخرى....) فقد هجرها �ل�صباب بحكم �أنها لم تعد ف�صاء�ت جاذبة للتفتح �لذ�تي و�كت�صاب �لمهار�ت ، ف�صال 

عما تعانيه هده �لتجهيز�ت من نق�س �المكانيات، وغياب �لتاأطير �لمالئم. بل �إن طرق تدبير هذه �لف�صاء�ت 

وتغيير وظائفها  �لثقافية  من�صاآتها  �لنظر في  باإعادة  بلد�ن عديدة  فيه  قامت  �لذي  �لوقت  تقليديا، في  بقي 

و�أ�صاليب ت�صييرها، وتنويع عرو�صها، ولكي تخلق �لتفاعل �لمنا�صب مع �ل�صباب من خالل تقديم خدمات تعتمد 

على �الأنو�ع �لجديدة لال�صتهالك �لثقافي لل�صباب، من منتوجات رقمية، وو�صائل �إلكترونية، ومطبوعات، حيث 

يتمكن �ل�صباب د�خل »مركب ثقافي« من تح�صير و�جباتهم و�اللتقاء برفاقهم. ويجمعون بين �الطالع و�لمتعة، 

وم�صاهدة �الأ�صرطة و��صتعمال �العالميات �لخ... وبف�صل هذه �لمركبات �لثقافية �لمتعددة �لخدمات تمكنت 

بع�س �لدول من �قتر�ح �أجوبة جديدة على �نتظار�ت �ل�صباب في زمن �لثورة �لرقمية.

2.7.  ممار�سات ثقافية جديدة

�أ�صكال �لعجز في بنيات �ال�صتقبال �لثقافية، تمكن �ل�صباب �لمغربي، بالخ�صو�س في بع�س  على �لرغم من 

اإطارا  بع�سها  اتخد  تم  بالهواية  ابتداأت  بهم  وفنية خا�سة  ثقافية  ابتداع ممار�سات  الح�سرية، من  االو�ساط 

�لمتعة  �أجل  �صبابية من  �أن�صطة وممار�صات تحركها ميوالت  كانت عبارة عن  �إذ  موؤ�ص�صي.  و�صبه  بل  منتظما 

�لمهتمين، ويعبرون بو��صطتها عن هو�ج�صهم ومو�قفهم من �لمجتمع و�لعالم. ثم �صيئا  ولد�ئرة محدودة من 

ف�صيئا �حت�صنتها منابر �إعالمية ثم دعمتها جهات �لتقطت دالالت و�أهمية هذه �لممار�صات �لفنية �لجديدة. 

وتمثل مبادرة »لبولفار« في �لد�ر �لبي�صاء، على �صبيل �لمثال،  تجربة ر�ئدة حيث تكونت �نطالقا منها �صبكات 

من �ل�صباب �متدت �إلى مدن مغربية �أخرى، �طلقت حركة »ناي�صة« حفزت كتابا وم�صرحيين و�صينمائيين على 

جعلها مو�صوعا الأعمالهم.

وقد بينت در��صة �أنجزتها وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة في مو�صوع �لممار�صات �لمو�صيقية �لهاوية �أن 80.9 بالمئة 

من �ل�صباب تعلمها بطريقة ع�صامية، و 10.5 بالمئة بو��صطة �لدرو�س �لخ�صو�صية، و 16.3 بالمئة فقط تعلمو� 

في معاهد مو�صيقية.

و�لظاهر �أن نق�س �لموؤ�ص�صات �لفنية كما �لمدر�صة ال ت�صجع �ل�صباب على �لتكوين في �لمجاالت �لفنية، ويلتجوؤون 

�إلى �ختيار�ت فردية �أو �رتجالية. وتزد�د �ل�صعوبة مع �صعف �لعرو�س �لفنية و�لثقافية خارج �لمدر�صة، وعدم 

تطبيق �التفاقية �لموقعة �صنة 1994 ما بين وز�رتي �لثقافة و�لتربية �لوطنية.  
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3.7.  من اأجل ت�سور ثقافي الإدماج ال�سباب

�إن �لمعطيات �لثقافية و�لو�قعية �لتي يتحرك د�خلها �ل�صباب الت�صاعدهم وال تغريهم على �لتفاعل مع �لخدمات 

�لتقليدية �لتي تقدم لهم، فاإنه ال مهرب للفاعلين �ل�صيا�صيين و�الجتماعيين من مو�جهة �لحقيقة �لتي تقت�صي 

وهو  �لثقافية.  لل�صيا�صة  جديد  تاأ�صي�س  �إعادة  بدون  �ل�صباب  �إدماج  في  دورهما  يلعبا  لن  و�لثقافة  �لفن  باأن 

ما يتعين على �لنخب �لوطنية و�لمحلية �لوعي به من خالل و�صع وتملك مجموعة من �لر�فعات �لموؤ�ص�صية 

ذواتهم  عن  للتعبير  منا�سبة  �سروط  وتوفير  الثقافية،  الممار�سات  على  ال�سباب  لت�سجيع  الملزمة  والثقافية 

وكفاء�تهم. وهذ� �الأمر يفتر�س:

للثقافة وجعلها من �الأبعاد �لمركزية في كل  �ل�صبابية و�إعادة �العتبار  �ل�صائد للم�صاألة  �لت�صور  بناء  �إعادة   •
�ل�صيا�صات �لعمومية؛

• �إطالق »عقد برنامج« وطني  من �أجل �لثقافة و��صتثمار كل �لو�صائل �لمتاحة و�لممكنة لتوفير مقومات �إدماجية 
لل�صباب في �لحياة �لعامة .

ي�صتلزم هذ� �لتوجه و�صع »قانون �إطار« يلزم �لم�صوؤولين في �ل�صكن و�لتعمير و�إعد�د �لتر�ب �لوطني باأن�صنة �أحو��س 

�ل�صاكنة بتخ�صي�س مناطق خ�صر�ء وبناء مالعب ومركبات ثقافية مختلفة �الحجام ت�صتجيب لميوالت  عي�س 

و�نتظار�ت �ل�صباب؛ و�إدخال مقومات هذ� �لم�صروع �لثقافي �لمطلوب في �لمدر�صة و�لعائلة و�لم�صجد و�لمجال 

�لعام، وو�صائل �الت�صال ومختلف �لقنو�ت �لرقمية؛  و�إن�صاء وكالة و�صندوق وطنيين للثقافة و�ل�صباب، وتحديد 

مو�رد �صنوية قارة ت�صاهم فيها �ل�صلطة �لعمومية و�لقطاع �لخا�س؛ وتبني ��صتر�تيجية ت�صاركية لتطوير عر�س 

ثقافي رقمي وطني؛ وبلورة ��صتر�تيجية وطنية تفتح م�صالك وظيفية بين �لممار�صة �لثقافية و�لت�صغيل من خالل 

تطوير عرو�س مغرية لل�صباب ولتكوين �أطر ومو�رد ب�صرية قادرة على تدبير وتن�صيط  �لعمل �لثقافي �ل�صبابي.   

ويبدو �أن �الآليات �لمتمثلة  في �لتربية و�لتكوين، وو�صع هند�صة جديدة للت�صغيل، وتحفيز �ل�صباب على �لم�صاركة 

�إدماجية حا�صمة  �آليات  �ل�صاأن �لعام وفي �لعمل �لمدني، و�قتر�ح »عر�س ثقافي« �صبابي متجدد، ت�صكل  في 

بدون منازع. لكن ذلك ال ين�صينا �أهمية �لمد�خل �الأخرى �ل�صرورية لدعم هذه �الآليات من بحث علمي وريا�صة 

وفر�س ترفيه، وغير ذلك. 

وفي كل �الأحو�ل توؤثر �الأو�صاع �لحالية �لتي يعي�صها �ل�صباب �لمغربي على تكوينهم �لفكري، وبنائهم �ل�صيكولوجي، 

و�ختيار�تهم �لقيمية �لخا�صة بهم. وهو ما �صتكون له، بكيفيات ما، تد�عيات على �أطفالهم. فالت�صخي�س �ل�صلبي 

�لحا�صر �صيوؤثر على �لو�صع �لم�صتقبلي لالأطفال و�ل�صباب. و هو ما يدعو �لى �إثارة �النتباه وفتح نقا�س وطني 

�صامل لكي ال تترك فئات �ل�صباب، �ليوم وفي �لم�صتقبل �لمنظور، عر�صة لكل �أ�صكال �ال�صتغالل و�لتوظيف 

�ل�صلبيين، كيفما كانت طبيعتهما و�أهد�فهما .

فمن  �لعام.  �لمجال  وفي  و�الإعالم،  و�لتكوين  �لتن�صئة  عمليات  �صلب  في  �لقيم  �إ�صكالية  تبدو  �ل�صبب  ولهذ� 

�لموؤكد �أن ل�صباب �ليوم قيمهم �لتي قد تتو�فق �أو تتعار�س مع �لقيم �لمتو�رثة. وهو ما ي�صتدعي �أبحاثا دقيقة 

لتعميق  �لمعرفة بمنظومة �لقيم و�الأطر �لمعيارية �لتي تنتجها وتتد�ولها مختلف �صر�ئح وفئات �ل�صباب لتكوين 

فهم ي�صاعد على �إ�صاءة وتعميق �لمعالجة �لمنا�صة للم�صاألة �ل�صبابية.
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8. خال�سات وتوجهات

�إن عملية �إدماج �ل�صباب في �لمجتمع وفي �لحياة �لعامة عملية مركبة وت�صتلزم �صيا�صة عمومية �صمولية. تبد�أ 

ومدني،  �صيا�صي  و�لتز�م  ثقافة  من  �الأخرى  �لر�فعات  بمختلف  وتتكر�س  بالت�صغيل،  وتتعزز  و�لتعليم  بالتربية 

وانخراط مواطني.

وتبين �لوقائع �لعامة �لتي يعي�س فيها �ل�صباب �لمغربي، و�لت�صخي�س �لكا�صف عن �أ�صكال �لنق�س في نجاعة 

وبتعقدها  �ل�صيا�صية،  برهاناتها  جماعيا  وعيا  تتطلب  �الإ�صكالية  لهذه  ممكنة  مقاربة  كل  �أن  �الإدماج،  �آليات 

�لمجل�س  �جتهد  �لتي  �لكبرى  بالتوجهات  �ال�صتر�صاد  ت�صتلزم  كما  �القت�صادية.  وب�صروطها  �ل�صو�صيولوجي، 

�القت�صادي و�الجتماعي في �صياغتها في �صكل »ميثاق �جتماعي جديد« لي�س فقط لل�صباب بل لعموم �لمو�طنين، 

و�إقر�ر حكامة م�صوؤولة في �إطار ديمقر�طي فعلي.

ينتظر �ل�صباب من �أ�صحاب �لقر�ر مزيد� من �الإن�صات و�لتو��صل، بل و �لمكا�صفة و�لجهر بالحقيقة ومن توفير 

اأفق جديد للم�ساركة في المجهودات الجماعية الوطنية والجهوية  الثقة ت�سمح لهم باالنخراط  في  �سروط 

لمحا�صرة �أ�صباب �لف�صل و�لم�صاركة في �أور��س �لبالد �لمفتوحة، و�لتحول �إلى فاعلين في م�صروعها �لتنموي. 

و�إذ� كان من �ل�صروري �إعادة بناء مقاربة مفهومية جديدة  للم�صاألة �ل�صبابية ، فاإن �لتحدي �الأكبر على �صعيد 

اإدماج ال�سباب يتمثل في االنخراط في ا�ستراتيجية اإرادوية تقترح »عر�سا �سيا�سيا« وموؤ�س�سيا جديرا بتعبئة 

�ل�صباب و�إدماجهم في �لحياة �لعامة بكيفية مقنعة وم�صتد�مة، و�إدخال »مقاربة �صبابية« عند ت�صور وو�صع كل 

�ل�صيا�صات �لعمومية.

و�أخير� فاإن  �لتحوالت �لكبرى �لتي ي�صهدها �لمجتمع �لمغربي، و�نعكا�صاتها على حياة وم�صير مختلف �صر�ئح 

�ل�صباب، تتطلب مزيد� من �لبحث و�ال�صتق�صاء الإنتاج معرفة علمية  كفيلة بتنوير �لنقا�س �لجماعي و�لقر�ر 

�لعمومي . 





  

اأن�سطة المجل�س بر�سم �سنة 2011 

الق�سم  الثالث
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اأن�سطة المجل�س بر�سم �سنة 2011

1.  تقديم المجل�س االقت�سادي واالجتماعي

1.1.  اأهداف طموحة، في ان�سجام مع التوجيهات الملكية

�صاحب  قام  �لمنظم،  �لمدني  للمجتمع  تمثيلية  ذ�ت  م�صتقلة  ��صت�صارية  وطنية  بهيئة  بالدنا  تزويد  �أجل  من 

�لجاللة �لملك محمد �ل�صاد�س بتن�صيب �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي في 21 فبر�ير 2011.

وقد دعا �صاحب �لجاللة، في خطاب �لتاأ�صي�س، �أع�صاء �لمجل�س �إلى:

• االنخراط الجماعي في مجهود التنمية، وت�سريع وتيرتها، بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق 
�الإن�صاف �الجتماعي و�لت�صامن �لوطني«؛

• » بلورة ميثاق �جتماعي جديد، قائم على تعاقد�ت كبرى، كفيلة بتوفير �لمناخ �ل�صليم لك�صب رهان تحديث 
�القت�صاد و�لرفع من تناف�صيته، وتحفيز �ال�صتثمار �لمنتج «؛

• » �قتر�ح �لحلول �لناجعة، لمع�صلة توفير �لتكوين �لمهني، و�لتعليم �لتقني للمو�رد �لب�صرية �لموؤهلة ل�صوق 
�لعمل، ولمتطلبات �ال�صتر�تيجيات �لقطاعية، و�الأور��س �لهيكلية«. 

وقد تمت ترجمة التوجيهات الملكية ال�سامية على الم�ستوى الفعلي باالنخراط الفعال لجميع اأع�ساء المجل�س 

�صرعية  �إر�صاء  يتمثل في  �النطالق هذه، هدفا  الأنف�صهم، في مرحلة  ر�صمو�  �لذين  و�الجتماعي  �القت�صادي 

�لمجل�س من خالل قدرته على �لم�صاهمة �الإيجابية في بلورة وتتبع �ل�صيا�صات �لعمومية، و�صمان م�صد�قيته 

وح�صا�صيات  مكونات  مختلف  على  �لمنفتح  �لم�صوؤول،  �لم�صتقل  و�لحو�ر  و�لت�صاور  لالإن�صات  ف�صاء  ب�صفته 

�لمجتمع �لمدني، و�لحر�س على فعاليته من خالل نجاعة ونوعية وجودة �آر�ئه وتقاريره.

ومن �أجل ترجمة هذ� �لطموح، ر�صم �لمجل�س لنف�صه �الأهد�ف �لتالية:

•  و�صع �أ�ص�س حو�ر متو��صل ومثمر مع �لمجتمع �لمدني، عبر �إر�صاء قو�عد �لتبادل �لم�صتمر و�لت�صاور �لعميق 
�له�صة، و�ل�صبكات  �أو  �لمق�صية  �لميد�ن، و�لمجموعات  �لعاملين في  �لفاعلين �الجتماعيين  معه، ي�صمل 

�الجتماعية؛

•  �إنتاجات تت�صم بالوجاهة و تتوفر فيها �لجودة �لمطلوبة،

•  ربط عالقات �صر�كة متنوعة على �لم�صتوى �لوطني، وتطوير تعاون دولي محدد �الأهد�ف؛

•  �إعمال �أ�صلوب فعال وع�صري في �الإد�رة.
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2.1.  تنظيم مالئم للطموح المر�سوم

�إن تركيبة وتنظيم و�خت�صا�صات وطريقة ��صتغال �لمجل�س محددة في �لقانون �لتنظيمي رقم  60 -  09، �لذي 

ين�س على �أن ي�صطلع �لمجل�س بمهمات ��صت�صارية لدى �لحكومة و�لبرلمان بغرفتيه. وهو مكلف على �لخ�صو�س 

بما يلي:

•  �إبد�ء ر�أيه في �لتوجهات �لعامة لالقت�صاد �لوطني و�لتكوين؛

•  تحليل �لظرفية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية، و�لحر�س على تتبع �ل�صيا�صات �القت�صادية و�الجتماعية 
�لوطنية و�لجهوية و�لدولية، وكذ� تقييم �نعكا�صاتها على �القت�صاد �لوطني؛

•  بلورة �قتر�حات في مختلف �لميادين �القت�صادية و�الجتماعية و�لثقافية؛

•  تي�صير وتدعيم �لت�صاور و�لتعاون بين �لفرقاء �القت�صاديين و�الجتماعيين و �لثقافيين و�لبيئيين؛

•  �إنجاز در��صات و�أبحاث في �لمجاالت �لمعنية بممار�صة �خت�صا�صاته.

ويخ�ص�س �لد�صتور �لجديد، �لذي تم تبنيه في 2011، �لعنو�ن XI للمجل�س، حيث ي�صعه في �صفوف �لهيئات 

لت�صمل  �لمجل�س،  �لت�صاركية. وقد و�صع بذلك �صالحيات  للديمقر�طية  �ل�صليم  �لمناخ  �لتي تعمل على توفير 

مجال �لتنمية �لم�صتد�مة.

1.2.1. تنوع تركيبة المجل�س

�إن تنوع تركيبة �لمجل�س، و��صتقاللية �أع�صائه وخبرتهم، تمثل �صمانا للقيمة �لم�صافة �لتي على �لمجل�س �أن 

يقدمها، كما تعد �صمانا لم�صد�قيته وجودة �أ�صغاله.

يتاألف �لمجل�س من خم�س فئات تمثل تنوع وتعدد �لُقوى �القت�صادية و�الجتماعية، �إذ يتركب من 24 خبير�، 

للنقابات، و24 ممثال للمنظمات و�لجمعيات �لمهنية، و16 ممثال عن �لمجتمع �لمدني، و11  و24 ممثال 

�صخ�صية �لتي تمثل �لموؤ�ص�صات و�لهيئات �لمعينة بال�صفة.

وقد تم �قتر�ح ممثلي �لمنظمات �لنقابية و�لمهنية وممثلي �لمجتمع �لمدني من قبل منظماتهم، وتم تعيينهم 

وفقا لكفاءتهم وتجربتهم.

فئة �الأع�صاء �لمعينون بال�صفة

11%

فئة �لجمعيات 

و�لمنظمات �لمهنية
24%

فئة �لمنظمات و�لجمعيات 

�لعاملة في مجاالت 

�القت�صاد �الجتماعي 

والن�ساط الجمعوي
16%

فئة �لنقابات
24%

فئة �لخبر�ء

24%
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يتم تعيين �أع�صاء �لمجل�س لمدة خم�س �صنو�ت قابلة للتجديد مرة و�حدة. و�إ�صافة �إلى �الأع�صاء �لمعينين من 

قبل رئي�س �لحكومة (32) ورئي�صي غرفتي �لبرلمان (16 من قبل رئي�س مجل�س �لنو�ب و16 من قبل رئي�س 

�أما �الأع�صاء �الأربعة و�لع�صرون �لذين يكونون فئة  مجل�س �لم�صت�صارين)، هناك 11 ع�صو� معينين بال�صفة. 

�لخبر�ء فيتم تعيينهم من قبل �صاحب �لجاللة، وذلك نظر� لكفاء�تهم �لخا�صة، وخ�صو�صا �لخبرة و�لتجربة 

و�لموؤهالت �لعلمية �أو �لتقنية.

تركيبة المجل�س االقت�سادي واالجتماعي ح�سب الفئات

 

ي�صم �لمجل�س بين �أع�صائه ن�صبة من �لن�صاء قدرها 14 بالمائة. بيد �أن ميثاق �صرف �لمجل�س �لذي تم تبنيه 

باالإجماع �أثناء �لدورة �لثامنة �لعادية للمجل�س في 27 �أكتوبر 2011، ين�س على �أن » يعمل �الأع�صاء على �صمان 

تمثيلية ن�صائية و�زنة في كل �أجهزة �لمجل�س وهيئاته �لتنفيذية، و تبني مقاربة �لنوع في كل �أ�صغالهم«.

2.2.1. طريقة ا�ستغال تاأخذ في ح�سبانها التركيبة المتنوعة للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي

فيما يخ�س طريقة ��صتغال �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي فاإنه  يتركب باالإ�صافة �إلى �لرئا�صة و�الأمانة 

�لعامة، من جمعية عامة و مكتب ولجان د�ئمة.

�لعمل  برنامج  �لم�صادقة على م�صروع  تتولى  �لتي  �لمجل�س، وهي  �أع�صاء  �لعامة من كافة  �لجمعية  تتاألف 

�ل�صنوي، و �لتقرير �ل�صنوي، وعلى �آر�ء و�قتر�حات ودر��صات �لمجل�س.

�أما �لمكتب، في�صم، باالإ�صافة �إلى �لرئي�س، خم�صة �أع�صاء ينتخبون �صنويا من طرف �لجمعية �لعامة، يمثل كل 

و�حد منهم فئة من �لفئات �لتي يت�صكل منها �لمجل�س. كما ي�صم �لمكتب �أي�صا روؤ�صاء �للجان �لد�ئمة. ويتولى 

�لمكتب �إعد�د م�صروع جدول �أعمال �لجمعية �لعامة على �لخ�صو�س ، ويتبنى م�صاريع �لميز�نيات و�لتقرير 

�ل�صنوي، و�لدر��صات و�الآر�ء و�القتر�حات قبل عر�صها على ت�صويت �لجمعية �لعامة.

�الع�صاء �لمعينون من قبل رئي�س 

مجل�س �لم�صت�صارين

16%

�الأع�صاء �لمعينون من قبل رئي�س �لحكومة

32%

�الع�صاء �لمعينون منقبل رئي�س 

مجل�س �لنو�ب
16%

�الأع�صاء �لمعينون بال�صفة

11%

�الع�صاء �لمعينون من قبل 

�صاحب �لجاللة

24%
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مجال  في  كال  مكلفة،  وهي  فئة،  لكل  �لممثلين  �الأع�صاء  من  فتتكون  �لد�ئمة،  �للجان  �إلى  بالن�صبة  و�أما 

�آر�ء �لمجل�س حول �لم�صائل �لتي تطرح عليه، كما تقوم بالدر��صات و�الأبحاث  �خت�صا�صاتها، ببلورة م�صاريع 

�لمت�صلة بممار�صة �صالحياتها.

وبناء على �لقانون �لد�خلي للمجل�س، كما تم �لت�صريح بمطابقته للقانون �لتنظيمي من قبل �لمجل�س �لد�صتوري 

في 4 مايو 2011، تم �إن�صاء �صت لجان د�ئمة تغطي جميع مجاالت �خت�صا�س �لمجل�س، �أي �لمجال �الجتماعي 

و�القت�صادي و�ل�صغل و�لتكوين و�لبيئة و�لثقافة. ويتعلق �الأمر باللجان �لتالية:

�ل�صيا�صات  بدر��صة  وتخت�س   �ال�صتر�تيجية.  و�لم�صاريع  �القت�صادية  بالق�صايا  �لمكلفة  �لد�ئمة  �للجنة   •
�القت�صادية و�لمالية، وق�صايا �لنمو، و�لتناف�صية ومناخ �الأعمال و�لم�صاريع �ال�صتر�تيجية و�ل�صوق �لد�خلية 

وحماية �لم�صتهلك، و�لعالقات �القت�صادية �لدولية للمغرب؛

•  �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لتكوين و�لت�صغيل و�ل�صيا�صات �لقطاعية. وتخت�س بدر��صة �صيا�صات �إنعا�س 
�لت�صغيل وظروف �لعمل و�لعالقات �لمهنية، و�لتكوين �لم�صتمر و�لتكوين �لمهني، و�لتعليم �لعالي و�لبحث 

�لعلمي، وذلك في �إطار مالءمتها مع �ل�صيا�صات �لمتعلقة بالقطاعات �الإنتاجية؛

•  �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �الجتماعية و �لت�صامن. وتخت�س بالق�صايا �الجتماعية، وال�صيما منها ق�صايا 
�الجتماعية  و�لحماية  �ل�صحة  وق�صايا  �لخا�صة،  �الحتياجات  ذوي  و�الأ�صخا�س  و�الأ�صرة  �الجتماعي  �لنوع 

و�القت�صاد  و�لت�صامن  �لدخل  توزيع  و�صيا�صة  �الأ�صا�صية  و�لتربية  و�لتهمي�س،  و�الإق�صاء  �لفقر  ومحاربة 

�الجتماعي، وتي�صير �لت�صاور و�لتعاون بين �لفرقاء �الجتماعيين و�القت�صاديين؛

•  �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لبيئة و�لتنمية �لجهوية.  وتخت�س بق�صايا حماية �لبيئة و�لتنوع �لبيولوجي، 
و�لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية �لجهوية و�لتنمية �لقروية، و�صبكة �لبنيات �لتحتية، و�ل�صيا�صة �لطاقية، 

وتح�صين ظروف عي�س �ل�صكان؛

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �لثقافية و�لتكنولوجيات �لحديثة. و تخت�س بال�صيا�صة �لثقافية ومجتمع    •
�الإعالم وتطوير �لتكنولوجيات �لحديثة و�لرهانات �لمرتبطة بها؛

�القت�صادية  �لظرفية  تحليل  تتولى  و  و�الجتماعية.  �القت�صادية  �لظرفية  بتحليل  �لمكلفة  �لد�ئمة  �للجنة   •
بمجاالت  �لمتعلقة  و�لبيانات  �لمعطيات  وتوفير  و�الجتماعية،  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  وتتبع  و�الجتماعية 

�خت�صا�س �لمجل�س، وال�صيما عن طريق �إعد�د بنوك للمعطيات و�ل�صهر على تحيينها.

وتجدر �الإ�صارة �إلى �أن باإمكان �لمجل�س �أن ين�صئ لجانا موؤقتة �أو مجموعات عمل خا�صة، بهدف در��صة مو�صوع 

�ل�صنوي  �لتقرير  باإعد�د  �لمكلف  �لعمل  لفريق  بالن�صبة  ماجرى  وهذ�  �خت�صا�صاته.  نطاق  في  يدخل  محدد 

للمجل�س.
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3.2.1. ميزانية م�ستقلة تتنا�سب مع مهام المجل�س

�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي على مخ�ص�صات  يتوفر  �أح�صن وجه،  �لمنوطة على  �لمهام  �إنجاز  �أجل  من 

مالية مدرجة في قانون �لمالية في ف�صل خا�س. وقد ��صتفاد �لمجل�س ب�صفة ��صتثنائية، بر�صم �صنة 2011، 

من مخ�ص�صات مالية ومنا�صب �صغل م�صيرة من طرف م�صالح رئي�س �لحكومة.

وقد تبنت �لحكومة خالل نف�س �ل�صنة مر�صومين تطبيقيين للقانون �لتنظيمي للمجل�س، يتعلق �أحدهما بتنظيم 

م�صاريف �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، ويهم �لثاني �صبل تحديد و�صرف تعوي�صات �الأع�صاء.

واالجتماعي؛  االقت�سادي  المجل�س  داخل  التوظيف  ب�سروط  اأولهما  يتعلق  قرارين،  على  الم�سادقة  تمت  كما 

�صبتمبر  في  �لمالية  وز�رة  مع  �صر�كة  �تفاق  �إبر�م  تم  كما  �لمجل�س.  الإد�رة  �لتنظيمية  �لهيكلة  �لثاني  ويحدد 

2011، من �أجل �إيو�ء �الر�صية �لخا�صة باالأنظمة �لمعلوماتية للمجل�س.

2. ح�سيلة 2011

من �أجل تحقيق �الأهد�ف �لمر�صومة، وحتى قبل �إن�صاء هيئات �لمجل�س (من لجان د�ئمة ومكتب)، قام �لمجل�س 

�القت�صادي و�الجتماعي باإن�صاء مجموعات عمل خا�صة مكلفة بو�صع �لقانون �لد�خلي، وتحديد برنامج �لعمل 

�الأولوي بر�صم �صنة 2011، وتحديد طرق بلورة �آر�ئه و�قتر�حاته ودر��صاته. كما �أن�صاأ �لمجل�س مجموعات عمل 

مكلفة بدر��صة مو��صيع ت�صغيل �ل�صباب و�لميثاق �الجتماعي.

هكذ� تو�صلت مجموعات �لعمل هذه، بعد عدد من �الجتماعات، �إلى �إعد�د �لقانون �لد�خلي للمجل�س وبرنامج 

�الأن�صطة ذ�ت �الأولوية بر�صم �صنة 2011، و�لم�صادقة عليها من قبل �لجمعية �لعامة �لمنعقدة في 31 مار�س 

2011، وتحديد منهجية �إعد�د �الإحاالت و�الإحاالت �لذ�تية، و�إعد�د ميثاق �ل�صرف �لمحدد للمبادئ �لعامة 
�لتي من �صاأنها توفير مناخ للحو�ر �لبناء و�لتفاهم بين مختلف مكونات �لمجل�س.

1.2. مكتب المجل�س

بعد �صدور قر�ر �لمجل�س �لد�صتوري �لذي �صرح بمطابقة �لقانون �لد�خلي للقانون �لتنظيمي، �صرع �لمجل�س 

 ، �لخام�صة  دورتها  في  �لعامة  �لجمعية  قامت  هكذ�  �لمختلفة.  هيئاته  �إن�صاء  في  و�الجتماعي  �القت�صادي 

�لمنعقدة في 9 يونيو 2011، بانتخاب �أع�صاء �لمكتب �لممثلين للفئات �لخم�س �لمكونة للمجل�س.
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اأع�ساء مكتب المجل�س الممثلين للفئات

كما قامت �للجان �ل�صت �لد�ئمة بانتخاب روؤ�صائها، مكملة بذلك تركيبة �لمكتب.

اأع�ساء المكتب الممثلين لروؤ�ساء اللجان الدائمة

وقد عقد مكتب �لمجل�س، من يوليوز �إلى دي�صمبر 2011، ما مجموعه 11 �جتماعا، مع متو�صط ن�صبة م�صاركة 

يتجاوز 79 بالمائة.

و تم �لتن�صيب �لفعلي لمكتب �لمجل�س في 13 يونيو 2011، حيث قام بتحديد �لبرنامج �لتقديري للجموع 

�لعامة بر�صم �صنة 2011، وعين للجاِن �لخا�صة مو��صيَع �الإحاالت �لذ�تية �لمثبتة في برنامج �الأن�صطة ذ�ت 

�الأولوية لدى �لمجل�س كما �صادقت عليه �لجمعية �لعامة �لثانية في 31 مار�س 2011.

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــة 

فئة �لخبر�ء

فئة �لنقابات

فئة �لمنظمات و�لجمعيات �لمهنية

فئة �لمنظمات و�لجمعيات �لعاملة 

في مجاالت االقت�ساد االجتماعي والن�ساط الجمعوي

ممثل فئة �الأع�صاء �لمعينون بال�صفة

االإ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

�ل�صيدة حكيمة حمي�س

�ل�صيد عالل بن �لعربي

 �ل�صيد عبد �الإله حفظي 

 �ل�صيد عبد �لمولى عبد �لمومني 

�ل�صيد خالد �ل�صد�دي

االإ�ســــــــــــــــــــــــــــــــم

�ل�صيد �أحمد رحو 

�ل�صيد محمد تيتنا �لعلوي

�ل�صيدة زهرة �لز�وي

�ل�صيد محمد بوجيدة

�ل�صيد �حمد �لعبادي

�ل�صيد محمد تامر

اللجنة الدائمــــــــــــــــــــــــــــــــة

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �القت�صادية و�لم�صاريع �ال�صتر�تيجية

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لتكوين و�لت�صغيل و�ل�صيا�صات �لقطاعية

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �الجتماعية و�لت�صامن

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لبيئة و�لتنمية �لجهوية

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �لثقافية و�لتكنولوجيات �لحديثة

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بتحليل �لظرفية �القت�صادية و�الجتماعية
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2.2. اللجان الدائمة

مبا�صرة بعد تكوين �للجان �لد�ئمة، �أطلقت هذه �للجان �أ�صغالها وتحليالتها، متبنية في ذلك م�صعى يقوم على 

�الإن�صات و�لت�صاور و�لنقا�س، ومنهجية تجمع بين �لت�صخي�س و�لبحث �لمقارن و�لتو�صيات �الإجر�ئية.

وقد قامت �للجان �ل�صت، �لمكونة من 22 �إلى 33 ع�صو�، بعقد ما معدله 16 �جتماعا، بن�صبة ح�صور تجاوزت 

40 بالمائة، علما �أن �أغلب �الأع�صاء م�صجلون في لجنتين د�ئمتين في �آن و�حد، مما يحول بطبيعة �لحال دون 
ح�صورهم في حال عقد �جتماعين متز�منين.

وقد ��صتمعت �للجان �إلى 164 فاعال حكوميا وغير حكومي، و�أنتجت خم�صة تقارير ور�أيين �ثنين.

1.2.2. اللجنة الدائمة المكلفة بالق�سايا االقت�سادية والم�ساريع اال�ستراتيجية

عملت �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �القت�صادية و�لم�صاريع �ال�صتر�تيجية (�للجنة 1) تحت رئا�صة �ل�صيد 

�أحمد رحو، ومقررها هو �ل�صيد �أحمد م�صتغفر، وهي تتكون من 28 ع�صو�. و�لفئات �لخم�س �لتي يتركب منها 

�لمجل�س ممثلة فيها ح�صب �لتوزيع �لمبين في �لر�صم �أدناه:

تركيبة اللجنة 1   

فئة �لمنظمات 

و�لجمعيات �لمهنية

فئة �لخبر�ء

فئة �لمجتمع �لمدني

فئة �لنقابات
فئة �الأع�صاء �لمعينون بال�صفة

مو�سوع االإحالة الذاتية

•  �ن�صجام �ل�صيا�صات �لعمومية

•  حكامة �لمر�فق �لعمومية 

•  ت�صغيل �ل�صباب

•  �لميثاق �الجتماعي

•  �القت�صاد �الأخ�صر

•  �إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة

اللجنة المعنية

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �القت�صادية و�لم�صاريع 

�ال�صتر�تيجية 

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لتكوين و�لت�صغيل و�ل�صيا�صات 

�لقطاعية

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �الجتماعية و�لت�صامن

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لبيئة و�لتنمية �لجهوية

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �لثقافية و�لتكنولوجيات �لحديثة

11%

18%

21%

29%

21%



92

التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي 2011

 

عقدت هذه �للجنة ما مجموعه 11 �جتماعا ما بين يوليوز ودي�صمبر 2011، بمعدل ح�صور يتجاوز 40 بالمائة.

وقد خل�صت �إلى �إنتاج تقرير مرحلي حول حكامة �لمر�فق �لعمومية، تطلب �إعد�ده 19 جل�صة ��صتماع مع هيئات 

خذت بعين �العتبار �لمالحظات و�القتر�حات �لتي تم �الإدالء بها عبر �الإنترنت 
ُ
حكومية وغير حكومية، كما �أ

على م�صتوى �لمنتدى �لمو�طن للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي (�لمبادرة لكم).

2.2.2. اللجنة الدائمة المكلفة بق�سايا التكوين والت�سغيل وال�سيا�سات القطاعية

رئا�صة  تحت   (2 (�للجنة  �لقطاعية  و�ل�صيا�صات  و�لت�صغيل  �لتكوين  بق�صايا  �لمكلفة  �لد�ئمة  �للجنة  عملت 

�ل�صيد محمد تيتنا �لعلوي، ومقررها هو �ل�صيد من�صف �لكتاني، وهي تتكون من 38 ع�صو� يمثلون فئات 

�لمجل�س �لخم�س.

                  تركيبة اللجنة 2

 

عقدت هذه �للجنة ما مجموعه 16 �جتماعا ما بين يوليوز ودي�صمبر 2011، بمعدل  ح�صور يتجاوز 41 

بالمائة.

وقد خل�صت �إلى �إنتاج تقرير حول« ت�صغيل �ل�صباب« و�إ�صد�ر ر�أي في �لمو�صوع ذ�ته. وتطلب �إعد�د �لتقرير 

�لتعاليق  �عتبار  تم  كما  51 هيئة حكومية وغير حكومية.  ��صتماع مع ما مجموعه  تنظيم جل�صات  و�لر�أي 

و�القتر�حات �لم�صتقاة عبر �الإنترنت على م�صتوى منتدى �لمجل�س »�لمبادرة لكم«.

وتجدر �الإ�صارة �إلى �أن �لتقرير قد �صبقه تقرير مرحلي �أعدته مجموعة عمل خا�صة، وذلك قبل �إن�صاء �للجنة. 

وقد تم تقديم �لتقرير �لمرحلي ومناق�صته خالل �لدورة �لعادية �ل�صاد�صة للمجل�س، �لمنعقدة في 21 يوليوز 

.2011

3.2.2. اللجنة الدائمة المكلفة بالق�سايا االجتماعية والت�سامن

عملت �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �الجتماعية و�لتعاون (�للجنة 3) تحت رئا�صة �ل�صيدة زهرة �لز�وي، 

ومقررها هو �ل�صيد عبد �لمق�صود �لر��صدي، وهي تتكون من 29 ع�صو�، و�لفئات �لخم�س للمجل�س ممثلة 

فيها ح�صب �لتوزيع �لمبين في �لر�صم �أدناه:

فئة �الأع�صاء �لمعينون بال�صفة

فئة �لمجتمع �لمدني

فئة �لخبر�ء

فئة �لمنظمات و�لجمعيات �لمهنية

فئة �لنقابات

6%

15%

27%

27%

24%
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         تركيبة اللجنة 3

 

عقدت هذه �للجنة ما مجموعه 13 �جتماعا ما بين يوليوز ودي�صمبر 2011، بمعدل ح�صور يتجاوز 38 بالمائة.

وقد خل�صت �إلى �إنتاج تقرير عنو�نه: »من �أجل ميثاق �جتماعي جديد: معايير يتعين �حتر�مها، و�أهد�ف يجب 

�لتعاقد عليها«، كما �أدلت بر�أي في �لمو�صوع ذ�ته. وقد تطلب �إعد�د �لتقرير و�لر�أي تنظيم جل�صات ��صتماع 

مع 70 هيئة حكومية وغير حكومية، مع �ال�صتفادة من م�صاهمة مجال�س �قت�صادية و�جتماعية �أخرى (فرن�صا 

و�إ�صبانيا و�أوروبا)... كما تم �عتبار �لتعاليق و�القتر�حات �لم�صتقاة عبر �الإنترنت على م�صتوى منتدى �لمجل�س 

»�لمبادرة لكم«.

وكما هي �لحال بالن�صبة �إلى �لتقرير حول ت�صغيل �ل�صباب، فقد �صبق �لتقريَر حول �لميثاق �الجتماعي تقريٌر 

�لمرحلي ومناق�صته خالل  �لتقرير  تم تقديم  �للجنة. وقد  �إن�صاء  �أعدته مجموعة عمل مخت�صة قبل  مرحلي 

�لدورة �لعادية �ل�صاد�صة للمجل�س، �لمنعقدة في 21 يوليوز 2011. 

4.2.2. اللجنة الدائمة المكلفة بق�سايا البيئة والتنمية الجهوية

عملت �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لبيئة و�لتنمية �لجهوية (�للجنة 4) تحت رئا�صة �ل�صيد محمد بوجيدة، 

ومقررها هو �ل�صيد عبد �لرحيم �لك�صيري، وهي تتكون من 27 ع�صو�، وفئات �لمجل�س �لخم�س ممثلة فيها 

ح�صب �لتوزيع �لمبين في �لر�صم �أدناه:

          تركيبة اللجنة 4

 

فئة �الأع�صاء �لمعينون بال�صفة

فئة �لمجتمع �لمدني

فئة �لخبر�ء

فئة �لمنظمات 

و�لجمعيات �لمهنية

فئة �لنقابات

10%

21%

17%

21%

31%

فئة �الأع�صاء �لمعينون بال�صفة

فئة �لمجتمع �لمدني

فئة �لخبر�ء

فئة �لمنظمات 

و�لجمعيات �لمهنية

فئة �لنقابات

7%

19%

15%

26%

33%
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عقدت هذه �للجنة ما مجموعه 16 �جتماعا ما بين يوليوز ودي�صمبر 2011، بمعدل  ح�صور يتجاوز 50 بالمائة.

�أطلقت هذه �للجنة عملية �لتفكير، بر�صم �صنة 2011، حول مو�صوع �القت�صاد �الأخ�صر،وقدمت خالل �الأ�صهر 

�لثالثة �الأولى من �صنة 2012 تقرير� بعنو�ن: »�القت�صاد �الأخ�صر: �إمكانيات لخلق �لثروة ومنا�صب �ل�صغل«، 

وكذ� ر�أيا حول �لمو�صوع نف�صه.

وقد نظمت �للجنة بر�صم �صنة 2011 ما مجموعه 10 جل�صات ��صتماع مع هيئات حكومية وغير حكومية.

5.2.2. اللجنة الدائمة المكلفة بالق�سايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

�ل�صيد  رئا�صة  5) تحت  (�للجنة  �لحديثة  و�لتكنولوجيات  �لثقافية  بالق�صايا  �لمكلفة  �لد�ئمة  �للجنة  عملت 

محمد �أحمد �لعبادي، ومقررها هو �ل�صيد عبد �لعزيز �إيوي، وهي تتكون من 22 ع�صو�، وفئات �لمجل�س 

�لخم�س ممثلة فيها ح�صب �لتوزيع �لمبين في �لر�صم �أدناه:

                تركيبة اللجنة 5

 

 30 يناهز  بمعدل ح�صور   ،2011 ودي�صمبر  يوليوز  بين  ما  �جتماعا   16 مجموعه  ما  �للجنة  هذه  عقدت 

بالمائة.

وقد خل�صت هذه �للجنة �إلى �إنتاج تقرير وتقديم ر�أي في مو�صوع »�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة«، تم 

تقديمهما ومناق�صتهما خالل �لجمعية �لعامة �لحادية ع�صر للمجل�س، ولكن لم تتم �لم�صادقة عليهما �إال خالل 

دورة يناير 2012.

وقد تطلب �إعد�د هذ� �لتقرير تنظيم 14 جل�صة ��صتماع مع هيئات حكومية وغير حكومية.

6.2.2.  اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقت�سادية واالجتماعية

عملت �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بتحليل �لظرفية �القت�صادية و�الجتماعية تحت رئا�صة �ل�صيد محمد تامر، 

ومقررها هو �ل�صيد عبد �ل�صمد �لمريمي، وتتكون من 25 ع�صو�، وفئات �لمجل�س �لخم�س ممثلة فيها ح�صب 

�لتوزيع �لمبين في �لر�صم �أدناه:

فئة �الأع�صاء �لمعينون بال�صفة

فئة �لمجتمع �لمدني

فئة �لخبر�ء

فئة �لمنظمات 

و�لجمعيات �لمهنية

فئة �لنقابات

9%

9%

41%

18%

23%
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عقدت هذه �للجنة ما مجموعه 25 �جتماعا ما بين يوليوز ودي�صمبر 2011، بمعدل  ح�صور يناهز 41 بالمائة.

وخل�صت هذه �للجنة �إلى �إنتاج تقرير حول تحليل �لظرفية �القت�صادية و�الجتماعية �لحالية، تمت مناق�صته 

خالل �لدورة �لعادية �لعا�صرة للمجل�س.

3.2. الجموع العامة

فيما يخ�س �لجموع �لعامة، قام �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، منذ تن�صيبه وحتى دي�صمبر 2011، بعقد 

ع�صرة جموع عامة، مع متو�صط ن�صبة م�صاركة بلغ 80 بالمائة.

 وقد كانت �لجموع �لعامة �لمنعقدة بر�صم �صنة 2011 ف�صاء لنقا�صات غنية ومفتوحة بين �أع�صاء �لمجل�س، 

مما �أتاح توجيه �أ�صغال هذ� �الأخير و�لم�صادقة باالإجماع على خم�صة تقارير وثالثة �آر�ء.

1.3.2.   ميثاق اجتماعي جديد من اأجل تحديد مرجعية للمعايير واالأهداف، بما  يتيح لكل  

الفاعلين والقوى الحية في البالد اإبرام تعاقدات كبرى  

�لتعاقد  و�أهد�ف يجب  �حتر�مها،  يتعين  معايير  �جتماعي جديد:  ميثاق  �أجل  »من  �لمعنون  �لتقرير  يقترح 

 28 بتاريخ  �لمنعقدة  �لعادية  �لدورة  خالل  �لمجل�س  �أع�صاء  باإجماع  عليه  �لم�صادقة  تمت  و�لذي  عليها«، 

نوفمبر 2011، مرجعيًة دينامية ترمي �إلى تهيئة �ل�صبل نحو ميثاق �جتماعي جديد. وتقوم هذه �لمرجعية 

و�تفاقات  وعهود  مو�ثيق  (من  �لملزمة  �لدولية  و�التفاقيات  �لجديد  �لد�صتور  يكر�صها  �لتي  �لحقوق  على 

وتو�صيات وغيرها) وكذ� �لمعايير �لدولية �لتي �لتزم بها �لمغرب.

و�لثقافية  و�الجتماعية  �القت�صادية  �لحقوق  في�صرد  �الأول  �أما  متكاملة.  عنا�صر  ثالثة  بين  �لتقرير  يجمع 

وتما�سك  المواطنين  كرامة  �سروط  من  �سرطا  ب�سفتها  الجميع  على  احترامها  فر�س  يجب  التي  والبيئية، 

�لمبادئ  تفعيل  تتيح  �لتي  �الإجر�ئية  �الأهد�ف  فيف�صل  �لثاني  و�أما  و�لم�صتد�م.  �لمت�صق  وتطوره  �لمجتمع 

و�لحقوق �لمذكورة؛ و�أما �لثالث فيحدد �لموؤ�صر�ت �ل�صرورية لتتبع وتحقيق تلك �الأهد�ف.

فئة �الأع�صاء �لمعينون بال�صفة

فئة �لمجتمع �لمدني

فئة �لخبر�ء

فئة �لمنظمات 

و�لجمعيات �لمهنية

فئة �لنقابات

8%

6%

16%

28%

32%
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وتمثل المرجعية بمثابة خطوط توجيهية تت�سمن 39 من �لمبادئ و�لحقوق �الأ�صا�صية، مف�صلة �إلى 92 مبد�أ 

�إجر�ئيا ومعتمدة على 250 موؤ�صر� للتتبع وتقييم �لتقدم. وتنتظم �لمرجعية حول �صتة محاور متكاملة، هي 

�لولوج �إلى �لخدمات �الأ�صا�صية و�لرفاه �الجتماعي و�لمعارف و�لتكوين و�لتنمية �لثقافية، و�الإدماج و�أ�صكال 

�لت�صامن، و�لحو�ر �الجتماعي و�لحو�ر �لمدني و�ل�صر�كات �لمجددة، وحماية �لبيئة، و�لحكامة �لم�صوؤولة، 

و�لنهو�س بالحقوق �القت�صادية و�لديمقر�طية �الجتماعية.

ترتكز �لمحاور �لخم�صة �الأولى على �لحريات و�لحقوق �لفردية و�لجماعية، �لتي يمثل �العتر�ف بها و�صمان 

�لمحور  �أما  بالمغرب.  �الجتماعي  و�لتقدم  �لتما�صك  لميثاق  �ل�صرورية  �لقاعدة  بها  و�لنهو�س  ممار�صتها 

ال�ساد�س فذو طبيعة التقائية، وهو يحدد ال�سروط والمنهجية الكفيلة باإتاحة تحقيق مقت�سيات المرجعية.

ما من حق �أو هدف �إال ومن �لفرو�س فيه �أن يكون مو�صوعا لو�حد �أو لعدد من �لتعاقد�ت �لكبرى. وينبغي 

�أن تحدد هذه �لتعاقد�ت طموحات م�صتركة و�لتز�مات متبادلة بين �لفاعلين �لمعنيين، مع �عتماد خطة عمل 

دقيقة و�آليات لتقييم �لنتائج و�الآثار �لمترتبة عليها. ويمكن للتعاقد�ت �لكبرى �أن تتخذ �صكل قو�نين �أو قو�نين 

تنظيمية �أو �تفاقات جماعية �أو �صر�كات مجددة بين �لفاعلين.

2.3.2. من اأجل �سيا�سة عمومية جديدة للنهو�س بت�سغيل ال�سباب

للمجل�س  �لعادية  �لتا�صعة  �لدورة  ومناق�صته خالل  تقديمه  تم  �لذي  �ل�صباب«،  »ت�صغيل  حول  �لتقرير  يعترف 

�لمجل�س خالل  �أع�صاء  باإجماع  تبنيه  تم  و�لذي   ،2011 نوفمبر   29 في  �لمنعقدة  و�الجتماعي،  �القت�صادي 

�لدورة �لعا�صرة �لعادية �لمنعقدة في 22 دي�صمبر 2011، باأن ق�صية ت�صغيل �ل�صباب تعد م�صاألة معقدة تتطلب 

على �لمدى �لبعيد �إ�صالحات ذ�ت طبيعة بنيوية و ذلك نظر� الرتباطها مع نموذج �لنمو �القت�صادي و�ال�صتثمار 

�لخا�س،  ومالءمة نظام �لتربية و�لتكوين مع عالم �ل�صغل، �لحكامة �لالمركزية �لتي تنتظم حول م�صاريع تر�بية 

حقيقية تتيح ��صتغالل وتثمين �لطاقات �لجهوية. 

ويو�صي �لمجل�س، من �أجل رفع تحدي ت�صغيل �ل�صباب، بو�صع �آلية على نطاق و��صع للنهو�س بق�صية �لت�صغيل، 

هدفها �إعادة �الأمل و�لثقة �إلى نفو�س �ل�صباب، عبر تقديم، حاول ،على �لمدى �لقريب و�إن كان �لبع�س منها 

موؤقتة، تقويم �أوجه �الختالل في �صوق �ل�صغل، وخ�صو�صا لفائدة فئات �ل�صباب �الأكثر ت�صرر� من �لبطالة.

وقد تم �قتر�ح ع�صرة تد�بير، تنتظم حول خم�صة محاور،  وهي كالتالي:

1.   تح�سين حكامة اآلية انعا�س ال�سغل عبر دعم احترام المبادئ المتعلقة باالن�سجام العام وبانخراط الفاعلين 
وبالالمركزية وتوزيع �لم�صوؤوليات على �لهيئات �لتنفيذية وتطوير خدمات �لو�صاطة؛

2 .  �إنعا�س �لت�صغيل �لذ�تي وت�صجيع �إن�صاء �لمقاوالت �ل�صغرى نظر� لما تختزنه من �إمكانات هامة الإحد�ث 
منا�صب �ل�صغل، وهو ما ينبغي �لنهو�س به عبر تبني �صيا�صة نوعية؛

3 .  تح�صين قابلية ت�صغيل �ل�صباب، عبر �إيالء �الأهمية الأنو�ع �لتكوين ق�صيرة �لمدى وذ�ت �لغاية �لمهنية ، 
وتطوير وحد�ت �لتكوين �للغوي و�ل�صلوكي و�لمقاوالتي، وكذ� �لزيادة من �إعد�د �لج�صور بين عالم �لتكوين 

وبين �لمقاولة (�لتكوين �لمتناوب و�لتعلم و�لتدريب وغير ذلك)؛
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4 .  �لعمل – باالإ�صافة �إلى عقود �ل�صغل �الأول و�الإدماج �لمهني �ل�صارية حاليا – على �إر�صاء تعاقد ذي منفعة 
عامة و�جتماعية، يتيح لهوؤالء �ل�صباب �ال�صتفادة من تجربة مهنية د�خل جمعية محلية ت�صطلع بهمة ذ�ت 

منفعة عامة �أو �جتماعية؛

5 .  تحفيز عر�س �ل�صغل عبر �لق�صاء على بع�س �لعنا�صر غير �لم�صجعة  �لمرتبطة بالقو�نين �لتنظيمية، و�لتي 
تعوق دينامية �لت�صغيل، وذلك من خالل منع تعدد �لوظائف في �لوظيفة �لعمومية.

3.3.2. خم�س توجيهات كبرى من اأجل االرتقاء بحكامة المرافق العمومية

يالحظ �لتقرير �لمرحلي حول حكامة �لمر�فق �لعمومية، �لذي تمت مناق�صته خالل �نعقاد �لجمعية �لعامة 

�لمر�فق  �لمو�طنين عن حكامة  �نطباع  �أن   ،2011 �أكتوبر   21 �القت�صادي و�الجتماعي في  للمجل�س  �لثامنة 

تم  �لتي  �لمبادر�ت  رغم  وذلك  �ل�صعوبات،  تطبعها  ماز�لت  �الإد�رة  مع  و�أن عالقاتهم  �صلبيا،  يبقى  �لعمومية 

�تخاذها، ورغم �لتجارب �لناجحة �لتي قادتها بع�س �لوز�ر�ت و�الإد�ر�ت �لمركزية و�لتر�بية.

وتت�صح تلك �ل�صعوبات ب�صكل �أكثر جالء بالن�صبة �إلى �الأ�صخا�س �لمعر�صين لله�صا�صة، وخ�صو�صا في �لعالم 

�لهام�صية في محيط �لتجمعات �لح�صرية �لكبرى، وكذ� �الأ�صخا�س ذوي  �لقروي و�لمدن �ل�صغرى و�الأحياء 

�الحتياجات �لخا�صة.

وبناء على ذلك يو�صي �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي بتبني مقاربة �صاملة تعتمد على خم�س توجهات 

كبرى هي:

1.  تحديد �صيا�صة �صاملة و�إر�دية للمر�فق �لعمومية، تجمع ما بين �الآليات و�الأدو�ت �لتي ت�صمن تفعيلها، 
وذلك طبقا لمقت�صيات �لد�صتور �لجديد، وخ�صو�صا �لف�صل �لمتعلق ببلورة ميثاق للمر�فق �لعمومية؛

2.  �لرفع من م�صتوى �ل�صفافية و�لولوج �إلى �لمعلومة، وتبني مرجعيات موحدة للولوج �إلى �لخدمات �لعمومية؛

�إمكانات �لطعن، مع تمكين مرتفقي �لمر�فق �لعمومية من معاملة  3.  تح�صين ظروف �ال�صتقبال، وتفعيل 
مو�طنة، في �حتر�م تام لكر�متهم؛

�آخرين، جديرين  4.  تو�صيع مجال خدمات �لمر�فق �لعمومية، مع تمكين جهات ثالثة، متمثلة في فاعلين 
بالثقة وموطنين ب�صفة ر��صخة في �لمجال �لتر�بي، من تقديم تلك �لخدمات (مثل وكاالت بريد �لمغرب، 

و�الأبناك، و�لموثقين وغيرهم من �لفاعلين). كما �أن �أد�ء �لحقوق �لعائدة للدولة ينبغي �أن يكون ممكنا 

عبر مجموع �لقنو�ت �لتي تتيحها �لتقنيات �لحديثة في مجال �الإعالم و�لتو��صل؛

5.  تعميم نزع �ل�صبغة �لمادية عن حكامة �لمر�فق �لعمومية (e.gov). ويلح �لتقرير �لمرحلي فيما يخ�س هذه 
�لنقطة على �صرورة ت�صريع تفعيل �الأور��س �لمبرمجة وتلك �لتي بد�أ �لعمل بها، مثل �الأد�ء عبر �الإنترنت، 

بالح�صول على �لوثائق �الإد�رية، ومتابعة �صير معالجة �لملفات وكذ� �لح�صول على مو�عيد عبر �لقناة 

نف�صها، على �أن يعهد باأمر تنفيذ هذه �ال�صتر�تيجية �إلى وكالة وطنية.



98

التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي 2011

4.3.2. ت�سجيع اإدماج ال�سباب  عن طريق الثقافة

ي�صير �لتقرير حول �إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة، �لذي تم تقديمه ومناق�صته خالل �لدورة �لعادية �لحادية 

ع�صرة للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي في 22 دي�صمبر 2011، �إلى غياب ��صتر�تيجية ثقافية �صاملة ت�صجع 

�إدماج �ل�صباب. وقد حال هذ� �لو�صع دون تثمين �لتر�ث �لثقافي للبالد في تنوعه وغناه، كما حال دون تطوير 

�أو م�صروع تربوي قادر على �العتماد على  لل�صباب،  �لطاقات �لخالقة و�لفنية  بتعبئة  م�صروٍع جامع قمين 

�لثقافة من �أجل تر�صيخ قيم �لجهد و�لمبادرة و�لح�س �لمو�طن. كما �أن �صيا�صات �لتعمير لم تول من جانبها 

�الهتمام �لالزم الإطار �لعي�س وف�صاء�ت �لترفيه و�لثقافة. وقد كانت �لنتيجة �أن بع�س فئات �ل�صباب وجدت 

نف�سها دون حماية، في مواجهة حركات تدفع اإلى االنعزال اأو تدعو اإلى العنف بل اإلى االنخراط في تيارات 

�لتطرف �لهد�م.

بناء على ذلك، ومن �أجل ت�صجيع �إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة، فاإن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

يقترح خم�صة محاور كبرى:

وتبني  ثقافي،  بلورة م�صروع وطني  1.  اإعطاء مكانة جديدة للثقافة في وعينا الجماعي، وخ�سو�سا عبر 
مقاربة �أفقية وتعاقدية لتدبير �ل�صيا�صات �لعمومية �لتي لها عالقة بال�صباب، وو�صع ميثاق وطني للحفاظ 

على �لتر�ث �لمادي و�لالمادي.

2.  جعل اإدماج ال�سباب عن طريق الثقافة في قلب ال�سيا�سات العمومية، وخ�صو�صا عبر تثمين �لجهة ب�صفتها 
�إطار� للعمل �لثقافي و�لفني، وو�صع �صيا�صة ثقافية من�صجمة لفائدة �ل�صباب �لمغاربة �لمقيمين بالخارج، 

و�لنهو�س بالدور �الإيجابي لم�صاجد �لقرب، و�إقر�ر قانون تنظيمي في مجال �لتعمير يفر�س �أن�صنة �أماكن 

عي�س �ل�صاكنة.

بالقيام  3.  تطوير البحث والتكوين والتح�سي�س في المجال الثقافي، وخ�سو�سا عبر خلق مر�صد مكلف 
بدر��صات ميد�نية حول �إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة، و�لعمل د�خل �لمدر�صة على تنمية �لطاقات 

�لخالقة عند �الأطفال، وخلق وتنمية م�صالك تكوينية في مجال �لعمل �لثقافي، وتحقيق �لتقريب و�لتكامل 

ي�صجع  للنجومية  نظام  وبروز  منها،  �لقريبة  و�لفنية  �لثقافية  و�لف�صاء�ت  �لمدر�صية  �لموؤ�ص�صات  بين 

�لمو�هب ويجعل منها مرجعيات لل�صباب، وت�صجيع تربية �ل�صباب بالنظير.

4.  اإعادة هيكلة قطاع الثقافة، من �أجل �ال�صتجابة لمتطلبات �لم�صروع �لثقافي �لوطني، وخ�صو�صا عبر تطوير 
�صبكة من �لمركبات متعددة �لو�صائط من مختلف �الأحجام، وعقلنة تنظيم �لمهرجانات �لجهوية، وتنويع 

م�صادر �لتمويل وبناء �صر�كات بين �ل�صلطات �لعمومية و�لقطاع �لخا�س و�لجمعيات �لثقافية و�ل�صبابية.

5.  تبني ا�ستراتيجية وا�سحة من �أجل تطوير عر�س ثقافي رقمي وطني، تقوم على تطوير �ال�صتثمار في 
�لثقافة �لرقمية، وتطوير مو�قع �إليكترونية مو�صوعاتية، وتطوير �لمتاحف �لرقمية، و�إن�صاء هيئة م�صتقلة 

لتقنين وتنظيم ��صتعمال �الإنترنت.
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5.3.2. يبين تحليل الظرفية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية ل�سنة 2011 مدى ه�سا�سة   

         االقت�ساد الوطني، ويلفت االنتباه اإلى عنا�سر اليقظة لعام 2012

ي�صدد �لتقرير حول »تحليل �لو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية« �لذي تم تقديمه ومناق�صته خالل 

�لجمعية �لعامة �لعا�صرة للمجل�س، �لمنعقدة في 22 دي�صمبر 2011، على وجود مظاهر ه�صا�صة بنيوية في 

�القت�صاد �لوطني، وخ�صو�صا �صعف �لتناف�صية، وعجز �لميز�ن �لتجاري �لخارجي، وعدم كفاية ما يجري 

�ليقظة  عنا�صر  �إلى  �أي�صا  �لتقرير  ي�صير  كما  �لميز�نية.  م�صتوى  على  و�لعجز  �صغل،  منا�صب  من  �إحد�ثه 

�لرئي�صة �لتي تت�صل بالمخاطر �لمحيطة باآفاق �لنمو، وعجز ميز�ن �الأد�ء�ت، و�ل�صلم �الجتماعي و�لوقاية من 

�ل�صر�عات، ومظاهر �لعجز �الجتماعي، وخ�صو�صا ما يتعلق بولوج ونوعية �أنظمة �لتربية و�لتكوين و�ل�صحة، 

وكذلك على م�صتوى �لحد من �لفو�رق �الجتماعية و�لتر�بية، وكذ� �لمخاطر �لمرتبطة بحماية �لبيئة.

كما يبرز �لتقرير حول تحليل �لو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية موؤهالت �لبالد �لتي ينبغي �لعمل 

على تثمينها، و�لتي تت�صل باال�صتقر�ر �ل�صيا�صي و�لحفاظ على ��صتقر�ر �الأ�صعار و�أ�صعار �ل�صرف وقوة �لنظام 

�لمالي.

4.2. الندوات الداخلية

من جهة �أخرى، نظم �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي موؤتمرين د�خليين �ثنين، �أولهما حول مو�صوع �لميثاق 

�الجتماعي، �صاركت فيه �لمجال�س �القت�صادية و�الجتماعية لفرن�صا و�إ�صبانيا و�أوروبا، و�لثاني حول �لتما�صك 

�الجتماعي، بم�صاهمة خبر�ء بارزين من د�خل �لمجل�س وخارجه.

وقد تم �أخذ خال�صات �لموؤتمر حول �لميثاق �الجتماعي بعين �العتبار في �أثناء �إعد�د تقرير �لمجل�س حول 

هذ� �لمو�صوع.

كما ركزت المداخالت حول التما�سك االجتماعي، جميعها على ثالث نقاط رئي�سة:

�لمعطيات �لجديدة للو�قع �الجتماعي �لديمغر�في، و�آثارها في �لمكونات �لتقليدية للت�صامن �لعائلي    •
و�لعرقي و�لديني و�ل�صيا�صي؛

•  مظاهر �لتفاوت �الجتماعي �لتي تف�صي �إلى �إق�صاء وتهمي�س ق�صم من �ل�صاكنة، وخ�صو�صا �لفئات �الأكثر 
عر�صة لله�صا�صة؛

•  �ل�صيا�صات �لمتبعة في مجاالت �لتربية و�ل�صحة، وو�قع �ل�صوق، �لتي تجعل كلها من م�صاألة �الإدماج في 
�لمجتمع ق�صية �صعبة ومعقدة، وخ�صو�صا لدى �ل�صباب و�لن�صاء وفي �لو�صط �لقروي.

�إز�ء  �إعادة �لثقة في نفو�س �لمو�طنين  �إلى  �إر�دية تهدف  تترتب على هذه �لمالحظات �صرورة و�صع مقاربة 

�لهيئات �ل�صيا�صية و�لعد�لة و�الإد�رة، �إذ بذلك يمكن دعم �لرو�بط �الجتماعية و�لعي�س �لم�صترك.
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5.2. العالقات الدولية

قام �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، خالل �صنة 2011، باإجر�ء �ت�صاالت عديدة مع نظر�ئه في بلد�ن �أخرى، 

وذلك من �أجل تمثيل بالدنا لدى �لهيئات �لدولية، و�الإ�صهام في �لنقا�صات حول �لمو��صيع �لمرتبطة باأولويات 

�لمجل�س، و�ال�صتفادة من خبرة وتجربة �لمجال�س �القت�صادية و�الجتماعية �الأخرى.

كما تم �لتوقيع على �تفاقيتين للتعاون، �إحد�هما مع �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي بفرن�صا، و�لثانية 

مع �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي للمملكة �الإ�صبانية. ت�صتهدف هاتان �التفاقيتان  �إقامة عالقات مبنية على 

�لتعاون �لقار وترجمتها من خالل:

•  تبادل �لمن�صور�ت و�لمعلومات؛

•  تنظيم لقاء�ت وندو�ت حول ق�صايا ذ�ت �الهتمام �لم�صترك ؛

•  �إنجاز در��صات وتقارير حول مو�صوعات ذ�ت �الهتمام �لم�صترك؛

•  �لم�صاعدة �لتقنية �لمتبادلة من �أجل تطوير �لتعاون �الجتماعي و�القت�صادي.

 Euromed وقد �أقام �لمجل�س �أي�صا �صر�كة قوية مع �للجنة �القت�صادية و�الجتماعية �الأوروبية، و�صارك في قمة

�لمنعقدة في ��صطنبول، و�صارك في هذ� �ل�صياق في مجهود�ت �لتفكير حول » دور �لن�صاء في �لمجتمع في 

للمجتمع  دور  �أي  �لتغير:  زمن  في  �لمغربية  �لمر�أة   « مو�صوع  في  تقرير  بو�صع  وذلك  �لمتو�صطية«  �لمنطقة 

�لمدني؟« .

ومن جهة اأخرى انخرط المجل�س في اإطار م�سروع  TRESMED 4 و�لمدعوم من طرف �للجنة �الوروبية  

تحت �إد�رة �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �ال�صباني. ي�صتهدف هذ� �لم�صروع تقوية �صبل �لتعاون و�لحو�ر 

ما بين مختلف �لمنظمات �لممثلة للم�صالح �القت�صادية و�الجتماعية �لتي تتكون منها  �لمجال�س �القت�صادية 

و�الجتماعية في مجموع �لمنطقة �الورومتو�صطية، وذلك بو��صطة تنظيم ور�صات عمل وندو�ت حول �لق�صايا 

ذ�ت �الهتمام �لم�صترك. وفي هذ� �الإطار �صارك �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي في ندوة �إطالق م�صروع 

TRESMED 4بباري�س �لذي عالج مو�صوع : »م�صاركة �ل�صباب في �لمنطقة �الورمتو�صطية : تكوين �لت�صغيل 
و�لحو�ر �الجتماعي« حيث ح�صلت مناق�صة م�صتفي�صة حول هذ� �لمو�صوع طيلة فترة 2011 - 2012. 

و�لمجل�س ع�صو في مكتب �تحاد �لمجال�س �القت�صادية و�الجتماعية و�لهيئات �ل�صبيهة بها في �لعالم �لفرنكوفوني 

USECIFK، و�سارك بهذه ال�سفة في عدد من اجتماعات هذه الجمعية، التي تم عقد اأحدها بالرباط، كما 
.AICESIS أنه �أي�صا ع�صو في �لجمعية �لدولية للمجال�س �القت�صادية و�الجتماعية و�لهيئات �ل�صبيهة بها�

ومن مهامها :

عمليات   في  ال�سبيهة  والموؤ�س�سات  واالجتماعية  االقت�سادية  للمجال�س  الفعلي  االنخراط  �سروط  تقوية   •
�لتطوير و�لت�صاور �لوطنية و�لجهوية و�لدولية؛

•  �لتعريف بالمفهوم �لعام للمجال�س �القت�صادية و�الجتماعية و�لت�صجيع على خلق موؤ�ص�صات مماثلة �و �صبيهة  
في كافة �لبلد�ن �الع�صاء في �لمنظمة �لفرنكفونية ؛
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�إر�دة حو�ر  و�لمندرجة �صمن  بمهامها  �لمرتبطة  �لم�صترك  �لمو�صوعات ذ�ت �الهتمام  ت�صجيع معالجة   •
ديمقر�طي د�خلها وبين �لفاعلين في �لحياة �القت�صادية و�الجتماعية و�لثقافية لبلد�نهم؛

•  تنظيم لقاء�ت مو�صمية ، وندو�ت �أو �جتماعات حول مو�صوعات عمل تتناولها �لمنظمة �لدولية للفرنكفونية 
ومنظمات �المم �لمتحدة.

�لمجال�س  التحاد  �لعامة  �لجمعية  في  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  �صارك  �ل�صنة  نف�س  غ�صون  في 

�القت�صادية و�الجتماعية و�لموؤ�ص�صات �لفرنكفونية �لمماثلة لها (UCESIF) �لمنعقد بروما. و�لذي خ�ص�س 

بالدرجة �الولى لتقديم مو�صوع حول » مجمل �لممار�صات �لجيدة لفائدة �ل�صباب«. وقد عقد �أي�صا مكتب 

االأن�سطة  برنامج  على  والم�سادقة  لمعالجة  تخ�سي�سه  تم  حيث  بالرباط  اجتماعاته  اإحدى   (UCESIF)

ذ�ت �الولوية ل (UCESIF) وكذ� لمحاور �لتعاون ما بين �لمنظمة �لدولية للفرنكفونية و (UCESIF) حول 

�لمو�صوعات ذ�ت �الهتمام �لم�صترك.

كما �أن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �أ�صبح ع�صو� في �لجمعية �لدولية للمجال�س �القت�صادية و�الجتماعية 

وبين  �أع�صائها  بين  و�لتبادل  �لحو�ر  وت�صجيع  ت�صهيل  مهامها  من  �لتي   (AICESIS) �لمماثلة  و�لموؤ�ص�صات 

للقار�ت  ينتمون  ع�صو�  �صتين  من  مايقرب  وت�صم  �لعالم.  في  و�الجتماعيين  �القت�صاديين  �ل�صركاء 

�الأربع (�إفريقيا، �أمريكا �التينية، �آ�صيا، و�أوروبا). لقد �صارك �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �صنة 2011 في 

�لجمعية �لعامة لهذه �لمنظمة �لتي �نعقدت بروما و�لتي �صادفت تنظيم لقاء دولي لمناق�صة مو�صوع �لعمل 

�لذي يغطي فترة 2009-2011 ، وكان مو�صوعه دور �لمجال�س �القت�صادية و�الجتماعية و�لموؤ�ص�صات �ل�صبيهة 

�أو �لمماثلة في �لحكامة �لدولية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية �لجديدة.

و�صيتم �لعمل على تدعيم هذه �الأن�صطة في مجال �لتعاون �لدولي خالل �صنة 2012، مع �إيالء �هتمام خا�س 

للف�صاء �لمغاربي.

6.2. االأنظمة المعلوماتية و التوا�سل

�لمجل�س  باأ�صغال  �لمتعلقة  �لمعلومات  من  �لمو�طنين  تمكين  �إلى  يرمي  �لذي  �لخارجي  �لتو��صل  �إطار  في 

قام  �لمعالجة،  قيد  بالمو��صيع  �لعالقة  ذ�ت  و�القتر�حات  �لتعاليق  �إلى  و�الإن�صات  و�الجتماعي،  �القت�صادي 

المجل�س باإن�ساء موقعين اإليكترونيين، في ارتباط بال�سبكات االجتماعية.

و�لموقعان هما:

www.almoubadaralakoum.ma 1.  �لمنتدى �لمو�طن

www.ces.ma :2.  موقع �إليكتروني موؤ�ص�صي
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www.almoubadaralakoum.ma المنتدى المواطن

منذ �الإطالق �لر�صمي لموقع »�لمبادرة لكم« خالل �لدورة �لعادية �ل�صابعة �لمنعقدة في 29 �صبتمبر 2011، قام �أزيد من 

5000 �صخ�س بزيارة �لموقع، و�طلعو� على ما يناهز 16900 �صفحة.

ويوجد من بين هوؤالء �لزو�ر نحو �لثلث من �الأوفياء للموقع، كما تجدر �الإ�صارة �إلى �أن �أكثر من ن�صف �لزيار�ت يتم عبر رو�بط 

في �لمو�قع �الجتماعية، في حين تمثل ن�صبة �لولوج �لمبا�صر حو�لي ربع �لزيار�ت.

كما �أن هناك ما يناهز 220 �صخ�صا قامو� بت�صجيل �أنف�صهم على �لموقع. �أما �أهم �ل�صفحات �لتي يتم �الطالع عليها فهي 

�لمرتبطة بالمو��صيع ذ�ت �لعالقة بت�صغيل �ل�صباب، تليها �ل�صفحات �لمتعلقة بالميثاق �الجتماعي. وللتذكير فاإن �لمنتدى 

قد �قترح، خالل �صنة 2011، �إمكانية �لنقا�س حول مو��صيع مثل ت�صغيل �ل�صباب و�لميثاق �الجتماعي وحكامة �لقطاعات 

�لعمومية وكذ� �القت�صاد �الأخ�صر.

www.ces.ma : موقع اإليكتروني موؤ�س�سي

تم �إطالق �لموقع �الإليكتروني للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي www.ces.ma على هام�س �لدورة �لعادية �لثامنة �لتي 

�نعقدت في 27 �أكتوبر 2011، وقد ز�ره منذ ذلك �لتاريخ �أكثر من 7300 ز�ئر، ت�صفحو� ما يقارب 27000 �صفحة.

وبلجيكا  و�لجز�ئر  فرن�صا  مثل  ثقافيا،  و/�أو  جغر�فيا  قريبة  �أخرى  بالد  تليهم  �لمغربية،  �لمدن  من  �لزو�ر  هوؤالء  و�أغلب 

و�لمملكة �لمتحدة و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية و�إ�صبانيا وتون�س. �أما فيما تعلق بطرق �لولوج، فاإن زو�ر �لموقع ينق�صمون 

بالت�صاوي بين �لد�خلين �نطالقا من مو�قع �جتماعية ومن محركات �لبحث وعبر �لدخول �لمبا�صر.

�أما �أهم �ل�صفحات �لتي يتم �الطالع عليها فتتعلق بالوثائق �لتي ينتجها �لمجل�س، وخ�صو�صا �الآر�ء و�لتقارير، وكذ� �أن�صطة 

�لمجل�س و�أ�صد�ءه في و�صائل �الإعالم.

من جهة �أخرى، ومن �أجل �ال�صتجابة لحاجيات �لتو��صل �لد�خلي، �عتمد �لمجل�س �عتماد� كبير� على �لبريد �الإليكتروني في 

.intranet : https://intranet.ces.ma كل �لمبادالت بين �أع�صائه، و�أطلق عملية لتطوير قاعدة تعاونية هي

وقد تم �الإعالن ر�صميا عن ف�صاء �لتعاون �لخا�س بالمجل�س خالل �لدورة �لعادية �لعا�صرة �لتي �نعقدت في 22 دي�صمبر 

:Microsoft Lync 2011، ي�صمل، باالإ�صافة �إلى �لبو�بة �الإليكترونية، نظاما مدمجا للتو��صل

�أجل ت�صهيل عملهم،  �أع�صاء �لمجل�س، من  �إ�صارة  �أدو�ت مو�صوعة رهن  intranet: هي مثل علبة  �لتعاونية  �لقاعدة    •
وخ�صو�صا في د�خل �للجان. بذلك ت�صطلع �لقاعدة بعدد من �لوظائف، هي �لتو��صل و�لبريد �الإليكتروني و�الإعالم 

و�لتوثيق و�لتعاون.

Microsoft Lync: يتعلق �الأمر بتطبيق للبريد �الإليكتروني �للحظي، يوفر خدمات متعددة:   •
•  �ال�صت�صعار بالح�صور

•  �لبريد �للحظي
•  �لمكالمات �لهاتفية (عبر �إنترنت)

•  �قت�صام:
•  وثائق (مع �إمكانية �لتحكم)
•  بر�مج (مع �إمكانية �لتحكم)

•  مركز �لعمل (مع �إمكانية �لتحكم)
•  �إمكانية �إجر�ء لقاء�ت وموؤتمر�ت عبر �لفيديو
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ولدعم هذه �الأعما ل قام �لمجل�س بتطوير تعاون مع وز�رة �القت�صاد و�لمالية، يتيح �إيو�ء �لموقع �الإليكتروني 

�لموؤ�ص�صي و�لبو�بة �الإليكترونية وتدبير وتخزين معطياتهما لدى هذه �لوز�رة. كما قام �لمجل�س باإن�صاء �إطار 

�فتر��صي يتيح تدبير وتخزين �لمعطيات �لمتعلقة بالمنتدى �لمو�طن »�لمبادرة لكم«. وقد �عتمد �لمجل�س كثير� 

على �لتعاون مع مايكرو�صوفت من �أجل تطوير نظامه �لرقمي.

7.2. م�ساريف المجل�س

��صتفاد �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، بر�صم �صنة 2011، من مخ�ص�صات مالية ُعهد بتدبيرها �إلى م�صالح 

�أجل تغطية مختلف م�صاريف  �لمو�رد من  تلك  ��صتعمال  تم  41 مليون درهم. وقد  �لحكومة، قدرها  رئا�صة 

�لمتعلقة  و�لم�صاريف  �لخارجية،  و�لخبر�ت  و�لدر��صات  �لمجل�س،  �أع�صاء  تعوي�صات  وبخا�صة  �ال�صتغال، 

بعقد �جتماعات �لمجل�س ون�صر وتوزيع نتائج �أعماله. كما غطت تلك �لمخ�ص�صات م�صاريف �صر�ء �لمعد�ت 

�الإليكترونية و�ال�صتثمار�ت �الأولى في �إعد�د �لمقر �لجديد للمجل�س.

وقد ��صتفاد �لمجل�س، من �أجل تكوين نو�ته �الإد�رية �الأولى، من 20 من�صبا ماليا �أوكل تدبيرها �إلى م�صالح 

رئا�صة �لحكومة.

8.2. برنامج العمل بر�سم �سنة 2012

لم�صاألة  فائقة  �أهمية  �أولو�  فقد  �لرهانات،  هذه  باأهمية  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  �أع�صاء  من  وعيا 

�ختيار مو��صيع �الإحاالت �لذ�تية بر�صم �صنة 2012.

�ل�صنوي،  �لتقرير  �إلى  باالإ�صافة   ،2012 �صنة  بر�صم  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  برنامج  ي�صمل  هكذ� 

 .2012 2011، و�إطالق مو��صيع جديدة بر�صم �صنة  �لمعالجة في  �لتي كانت قيد  �لمو��صيع  مو��صلة بحث 

وبرنامج �لعمل هذ� قابل للتعديل ح�صب �إحاالت �لحكومة و�لبرلمان.

موا�سيع االإحاالت الذاتية المحددة ل�سنة 2012

1.  �ن�صجام �ل�صيا�صات �لقطاعية؛
2.  حكامة �لمر�فق �لعمومية؛

3. �القت�صاد �الأخ�صر: فر�س لخلق �لثرو�ت 
ومنا�صب �ل�صغل؛

4.  �إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة.

1.  �لنظام �لجبائي و�لتنمية �القت�صادية و�لتما�صك �الجتماعي 
2.  �ل�صفقات �لعمومية: ر�فعة �إ�صتر�تيجية للتنمية

3.  �لوقاية و�لحل �ل�صلمي لنز�عات �ل�صغل
4.  �لتكوين مدى �لحياة؛

5.  �حتر�م �لحقوق و�إدماج �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة؛
�القت�صادية  �لحياة  في  و�لمر�أة  �لرجل  بين  �لم�صاو�ة   .6

و�الجتماعية و�لثقافية و�ل�صيا�صة؛

7.  �لو�صع �لقانوني ودينامية �لحياة �لجمعوية 
8.  �لجهوية �لمو�صعة وتدبير �لمو�رد �لب�صرية؛

9.  �لولوج �إلى �لمعلومة؛
10. �أماكن �لعي�س.

               موا�سيع جديدة ل�سنة 2012                                           متابعة موا�سيع 2011
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من جهة �أخرى، �أدرج �لمجل�س في برنامج عمله ل�صنة 2012 تنظيم �أربع ندو�ت وطنية وملتقى دولي، يبين 

�لجدول �أدناه مو��صيعها:

الموا�سيع المقترحة للندوات الوطنية والندوة الدولية

وقد تمت �لم�صادقة على برنامج �لعمل ل�صنة 2012 خالل �لدورة �لعادية �لعا�صرة �لمنعقدة في 22 دي�صمبر 2011.

وقد  و�الجتماعي.  �القت�صادي  �لمجل�س  لميز�نية  مخ�ص�صا  ف�صال  مرة  الأول  �لمالية  قانون  م�صروع  �أفرد 

مجموعه  ما  و�ال�صتثمار،  �لت�صيير  ذلك  في  بما  �لمجل�س،  ميز�نية  في  �لم�صجلة  �لنفقات  مجموع  بلغ 

110.280 �ألف درهم. و�صيغطي �لجانب �الأكبر من هذ� �لغالف �لمالي (96 بالمائة) م�صاريف ت�صيير �لمجل�س 
�لمقر  وم�صاريف   درهم)  �ألف   25.550) �لمجل�س  باأن�صطة  �لمرتبطة  و�لم�صاريف  درهم)،  �ألف   70.680)

و�لتدبير �ليومي (9.450 �ألف درهم). �أما م�صاريف �ال�صتثمار (5.000 �ألف درهم، �أي 4 بالمائة من ميز�نية 

�لمجل�س)، ف�صت�صتغل على �لخ�صو�س في مو��صلة تجهيز �لمقر. وقد تم و�صع 30 من�صبا ماليا للتوظيف تحت 

ت�صرف �لمجل�س.

9.2. خاتمة

للمجل�س  �لمكونة  �لخم�س  �لفئات  مع   2012 بد�ية  في  عقدها  تم  �لتي  و�لتقييم  �لتن�صيق  �جتماعات  خالل 

�القت�صادي و�الجتماعي، ر�أى �الأع�صاء �أن �لمجل�س قد حقق ح�صيلة �إيجابية على م�صتوى �أن�صطته و�إنتاجاته 

بر�صم �صنة 2011. كما �أن �لمجل�س حر�س من جانب �آخر على و�صع قو�عد لح�صن �ل�صلوك مبنية على �لثقة 

�لمتبادلة بين �أع�صائه، و�أقر في د�خله ثقافة �لحو�ر و�الإن�صات و�لتقريب بين وجهات نظر �الأع�صاء �أيا كانت 

�لفئة �لتي ينتمون �إليها. كما تم ت�صجيع �لمقاربة �لقائمة على �الإن�صات �إلى مكونات �لمجتمع �لمدني. وباالإ�صافة 

�إلى ذلك فاإن عمل �لمجل�س، رغم محدودية مو�رده، يندرج في مقاربة تحترم مبادئ �لحكامة �لم�صوؤولة.

غير �أن هذه �لمكت�صبات تبقى كلها ه�صة، كما تبقى �لمر�حل �لقادمة من حياة �لمجل�س رهينة ب�صرورة �لنجاح 

في رفع عدد من �لتحديات �لمت�صلة بقدرته على �ال�صتجابة الإحاالت �لحكومة و�لبرلمان، و�لحفاظ على جودة 

�إنتاجاته، وتتبُّع �لتو�صيات �لتي �صبق �أن تم �لتقدم بها، و�الرتقاء بفعالية وم�صد�قية �أ�صغاله، وهذ� كله يقت�صي:

•  مو��صلة تعبئة مجموع هيئات �لمجل�س من �أجل رفع هذه �لتحديات؛

•  تح�صين �صبل ��صتغال �لمجل�س، عبر �إقر�ر م�صاطر و��صحة فيما يخ�س �إنتاجات �لمجل�س و�لتفاعل ما بين 
�أع�صائه؛

نموذج جديد للنمو يرتكز على �القت�صاد 

�الجتماعي من �أجل �إدماج �القت�صاد غير 

�لمنظم 

�لميثاق �الجتماعي؛  .1
مالءمة �لتربية و�لتكوين و�لت�صغيل  .2

3.  م�صتقبل �لمدينة في �إطار �لجهوية �لمتقدمة 
�الأمن �لغذ�ئي.  .4

الموا�سيع المقترحة للندوات الوطنية                المو�سوع المقترح للملتقى الدولي            
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�لمجل�س، وذلك عبر  و�أن�صطة  و�أ�صغال  �لد�ئمة  �للجان  �الأق�صى من مردود �جتماعات  �لحد  �إلى  �لرفع   •
تحقيق �لتو�زن:

بين �لت�صخي�س و�لتو�صيات،  •

وبين �لنقا�صات د�خل �للجان وعلى م�صتوى �لجموع �لعامة،  •

وبين جل�صات �ال�صتماع و�لنقا�صات �لد�خلية؛  •

�إن�صاء مركز توثيقي وبنك للمعطيات ويقظة وثائقية حول �لمو��صيع �لتي يهتم بها �لمجل�س، و�للجوء، �إذ�   •
�قت�صى �الأمر ذلك، �إلى �صر�كات مع هيئات �أخرى؛

�الرتقاء بالتو��صل �لد�خلي و�لخارجي، ودعم �لتن�صيق بين �لفئات �لمكونة للمجل�س؛  •

تح�سين �سروط العمل، عبر تزويد المجل�س بمقر وتجهيزات مالئمة.  •

�نطالقا من هذ� �لت�صخي�س �الأول، تقرر �إطالق در��صة تقييمية للمجل�س، ُعهد بها �إلى مكتب متخ�ص�س، بغاية 

تحديد �صبل �لتقدم.

3. تقييم اأداء وا�ستغال المجل�س االقت�سادي واالجتماعي

�لمهمة  �إليها  �نتهت  �لتي  �لخال�صات  من  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  تمكين  �إلى  �لتقرير  هذ�  يهدف 

�لمتعلقة بتقييم �أد�ء و��صتغال �لهيئة �أثناء �ل�صنة �الأولى من تن�صيبها. وقد جرت هذه �لعملية ما بين 12 مار�س 

و8 مايو 2012، على �صكل لقاء�ت مع عينة تمثيلية للجهات �لمعنية، و�أتاحت �إبر�ز �لمالحظات �لمف�صلة �أدناه، 

و�لخروج باأربعة محاور للتح�صين:

نجح المجل�س االقت�سادي واالجتماعي في اجتياز مرحلة االإن�ساء واالنطالق، وذلك في مناخ موؤ�س�سي يمر 

بمرحلة اإعادة الت�سكل

تعتبر ح�صيلة �ل�صنة �الأولى من عمر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �إيجابية. فال�صورة �لمرتبطة بالمجل�س 

هي �صورة بنية ن�صيطة قدمت في زمن قيا�صي ما مجموعه خم�صة تقارير �إحاالت ذ�تية. ويعود �لف�صل في هذ� 

�الإنجاز في �ل�صنة �الأولى من عمر �لمجل�س �إلى ثالثة عو�مل رئي�صة:

•  �لروح �لقيادية لم�صيري �لمجل�س، �لذين عرفو� كيف يفر�صون وتيرة عمل مرتفعة وكيف يحققون �ن�صجاما 
بين �الأع�صاء؛

•  �لجمع �لمميز  بين �لكفاء�ت و�ل�صخ�صيات، وذ�ك هو �لم�صدر �لرئي�س للقيمة �لم�صافة الأ�صغال �لمجل�س؛

•  دينامية عمٍل د�خل �للجان تقوم على �حتر�م كل وجهات �لنظر.
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مك�سب هام لهذه ال�سنة االأولى، يتمثل في اإحداث ف�ساء غير م�سبوق للحوار، يمثل التنوع المغربي

في �صياق من �إعادة ت�صكيل �لم�صهد �ل�صيا�صي في 2011، لم يكن من �لممكن �نتظار �إحاالت من قبل �لحكومة 

�أو �لبرلمان. ذلك ما جعل �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي يختار �لقيام بعمل �إر�دي في مجال �الإحالة �لذ�تية، 

مما �أتاح �صقل �آلية �ال�صتماع و�إنتاج �الآر�ء من قبل �للجان، حيث كان في ذلك فر�صة لالأع�صاء كي يتعارفو� 

ويقدرو� بع�صهم بع�صا وي�صتغلو� يد� في يد. وهذ� في حد ذ�ته مك�صب وورقة ر�بحة في يد �لمغرب �لذي ي�صعى 

لتدعيم �لديمقر�طية �لت�صاركية. فالدولة �لمغربية �أ�صبحت تتوفر �ليوم على �آلية ��صت�صارية قادرة على تقديم 

ر�أي م�صتقل ب�صاأن مو��صيع ترتبط بالتنمية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية.

االقت�سادي  المجل�س  اأع�ساء  التزام  اإن  العامة:  الجمعية  خالل  بالمائة   80 بلغت  لالأع�ساء  م�ساركة  ن�سبة 

واالجتماعي حقيقة قائمة

تبلغ ن�صبة �لم�صاركة في �لجمعية �لعامة 80 بالمائة، وهي نتيجة تعد بمثابة موؤ�صر يترجم �اللتز�م �لحقيقي 

لالأع�صاء بالم�صاركة في �أعمال �لمجل�س ومتابعتها. وقد تختلف دينامية �لم�صاركة في �للجان ح�صب كل ع�صو.

لكن ما ي�صد �النتباه هو �لجهد �لذي يبذله �لكثيرون لتقديم �أف�صل ما يملكون خدمة لم�صلحة �لبالد، وهم 

يفعلون ذلك �أحيانا على ح�صاب حياتهم �ل�صخ�صية و�لمهنية، وفي هذ� �صلوٌك مو�طٌن رفيع ي�صتحق �لتنويه.

واإلى  المهمات  اإلى  بالنظر  �سائبة  بطريقة  اإليه  الموكل  بالدور  واالجتماعي  االقت�سادي  المجل�س  ا�سطلع 

ال�سياق الموؤ�س�سي

�ختار �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، ب�صفته �آلية ��صت�صارية، �أن ينكب على معالجة مو��صيع مالئمة تتعلق 

بتطور �لمغرب على �لم�صتوى �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، هي »�لميثاق �الجتماعي«، و»ت�صغيل �ل�صباب«، 

�إنجاز  تم  �الأخ�صر«. وقد  و»�القت�صاد  �لمر�فق �الجتماعية«،  �لثقافة«، و»حكامة  �ل�صباب عن طريق  و»�إدماج 

وذلك على مرحلتين:  و�الجتماعي،  �القت�صادي  للمجل�س  �ال�صت�صارية  �لمهمة  مع  �ن�صجام  في  �للجان  �أعمال 

مرحلة بحث و�إن�صات لمخت�صين وطنيين ودوليين، ومرحلة تو�صيات، بهدف �صياغة ر�أي تمثيلي لح�صا�صيات 

كل �لفئات. وي�صار بهذ� �ل�صدد �إلى �أن كل �لتقارير قد تم تبنيها باإجماع �الأع�صاء في �لجمعية �لعامة.

ُينظر اإلى اأ�سغال المجل�س االقت�سادي واالجتماعي باعتبارها واعدة، حيث اإن عالمة المجل�س اأ�سبحت بمثابة 

�سمانة لال�ستقاللية والجدية

يعتبر ر�أ�صمال �لثقة �لتي يتمتع بها �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي مرتفعا في نهاية �صنته �الأولى من �لعمل. 

فاأهم �لمهتمين يرون �أن �أ�صغال �لمجل�س و�عدة، وهذ� �الأخير، عبر �الآر�ء �لتي يتقدم بها، ما�س في �صبيل و�صم 

�لمجال �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي بمي�صمه �لخا�س. كما �أن �ل�صفات �لتي �أ�صبحت مرتبطة بالمجل�س 

تن�صجم مع دوره �لد�صتوري وقيمه هي:

•  �ال�صتقاللية عن �ل�صلطة �لقائمة؛

•  ر�أي تمثيلي للفئات �لخم�س؛

•  جدية �الأعمال �لتي تقوم بها �للجان.
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االقت�سادي  للمجل�س  الحقيقي  الدور  دائما  تعرف  ال  المعنية  الجهات  اإن  اإذ  التدعيم،  ي�ستحق  تمو�سٌع 

واالجتماعي

�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي عبارة عن �آلية ��صت�صارية هدفها دعم �لديمقر�طية �لت�صاركية في �لمغرب 

و�لتقدم باآر�ء م�صتقلة، غير �أن دوره ال يكون في بع�س �الأحيان مفهوما من قبل �لجهات �لمعنية باأ�صغاله. وهذ� 

�صيء طبيعي بالنظر �إلى حد�ثة �إن�صاء �لمجل�س وِق�َصر مدة ��صتغاله، في �صياق من �لتغير�ت �لموؤ�ص�صية �لكبرى، 

�الآن  حتى  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  قام  وقد  جديدة.  لحكومة  وتن�صيب  جديد  لد�صتور  �إقر�ر  من 

بمبا�سرة ن�ساط مرتبط بالمهمات الموكلة اإليه، غير اأنه ينبغي له بذل المزيد من الجهود في مجال التوا�سل 

من �أجل رفع بع�س �لت�صاوؤالت حول دوره:

•  تناف�س موؤ�ص�صي مفتر�س مع �لغرفة �لثانية؛

•  مو��صيع �إحاالت من �صاأنها �أن توحي بت�صنيف �لمجل�س �إما في دور مجل�س للح�صابات �أو مكتب للدر��صات 
�أو �آلية للم�صاعدة على تفعيل �ل�صيا�صات �لعمومية.

اأ�سغال المجل�س االقت�سادي واالجتماعي ال تلقى اهتماما كافيا، وقابليتها للتطبيق في حاجة اإلى الدعم

�لمعنية.  �لوز�رية  �لقطاعات  �لفعل من قبل  �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي كثير� من ردود  تثر تقارير  لم 

�صحيح �أن �لفترة لم تكن �أف�صل قيا�صا �لى توقيت تقديمها، غير �أن �لتقارير �لتي تقدم بها �لمجل�س ال تعرفها 

وال تطلع عليها �لجهات �لمعنية �إال قليال. ومتى �طلع عليها مطلع فاإن �لحكم عليها يكون باأنها جادة لكنها كبيرة 

�لحجم نوعا ما. �أما �لتو�صيات فيرى �لمخت�صون في �لقطاع �أنها �أحيانا تكون مغرقة في �لعمومية، ويمكن �أن 

تنق�صها �إمكانية �لتطبيق على �لم�صتوى �القت�صادي و�الجتماعي.

مجل�س اقت�سادي واجتماعي ذو حكامة جيدة، يتبنى واجب المحا�سبة: و�سع مقيا�س للحكامة الم�سوؤولة

�لمكتب  �أي  �لرئي�صتان،  �لحكامة  و�أد�تا  م�صوؤولة،  وفق حكامة  �ليوم  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  ي�صير 

وتقوم  �للجان.  حق  في  ي�صدق  نف�صه  و�ل�صيء  �صالحياتهما،  مع  من�صجم  بدور  ت�صطلعان  �لعامة،  و�لجمعية 

�لحكامة �لحالية للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي على �حتر�م �لقانون �لد�خلي، و�لتعامل �لمثالي للم�صيرين، 

وتدبير يركز على �لنتائج. ويتفق �لجميع على �أن هذه �لمبادئ �لموؤ�ص�صة ملمو�صة لدى �أع�صاء �لمجل�س، و�أنها 

تهيئ مناخا من الثقة ي�سجع االنخراط الملتزم. من جهة اأخرى، اأراد الم�سيرون، منذ ال�سنة االأولى من عمر 

�لمجل�س، �إنجاز تقييم الأد�ئه و��صتغاله، رغبة منهم في �ال�صتجابة لو�جب �لمحا�صبة، وهو �لتقييم �لذي �صيجري 

تجديده كل �صنة، مع ن�صر مقيا�س للحكامة �لم�صوؤولة .

يمثل البحث عن الفعالية اأحد ان�سغاالت م�سيري المجل�س االقت�سادي واالجتماعي منذ مرحلة االنطالق

كان �لبحث عن �لفعالية حا�صر� منذ مرحلة �نطالق �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، ب�صفته هيئة عمومية 

حديثة �الإن�صاء. ويتج�صد هذ� �الن�صغال في �لتوجهات �لتالية:

•  �لحر�س على �تخاذ �صكل �إد�رة مرنة، تفاديا الإثقال كاهلها وطرق ��صتغالها؛

•  تطوير حلول تكنولوجية من �أجل ت�صهيل �قت�صام �لمعلومات و�إتاحة �لعمل عن بُعد. فالمجل�س ي�صعى �إلى �إقر�ر 
ممار�صات �لحكومة �الإليكترونية؛
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•  تعوي�س �الأع�صاء على �أ�صا�س �لح�صور �لفعلي في �أ�صغال �للجان؛

تطوير �صر�كات مع هيئات مغربية من �أجل �لتمكن من �لولوج �إلى قو�عد معطيات في �لمجال �القت�صادي   •
و�الجتماعي و�لبيئي على �لخ�صو�س. 

محاور التقدم: مجل�س اقت�سادي واجتماعي يتعين عليه اأن يجعل تطوره م�ستداما

لقد �جتاز �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي بنجاح مرحلة �الإن�صاء و�النطالق، ويجدر به �ليوم �أن يو��صل تطوره 

من �أجل جعل �آثار عمله م�صتد�مة. و�أهم محاور �لتطوير هي �لتالية:

1.  �لنهو�س بدور �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي لدى �لجهات �لمعنية بعمله، من قبيل �لنهو�س بعالمة 
�لمجل�س �لفارقة و�آر�ئه، وتدعيم �ل�صبكات �لوطنية و�لدولية، و�لتو��صل حول دوره ور�صالته لدى �لجهات 

�لمعنية؛

2.  دعم االهتمام باآراء المجل�س وتعميقها، من حيث �سواب اختيار الموا�سيع المعالَجة، وانخراط االأطراف 
�لمعنية في م�صل�صل بلورة �الآر�ء، وتطوير محطات للتو��صل؛

�إلى �لحد �الأق�صى من مردود ��صتغال  3.  �الرتقاء بطرق ��صتغال هيئاته، عبر توحيد �لم�صار�ت، و�لرفع 
�لمكتب و�للجان، ون�صر بنيات تحتية و�أنظمة لالإعالم و�لتو��صل؛

4.  الحفاظ على الم�ستوى الحالي من انخراط االأع�ساء والتزامهم على المدى الزمني، عبر تقوية الروابط 
بين �الأع�صاء، ودعم �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي من �أجل تدبير �أف�صل لوقت �الأع�صاء، وتقديم 

�لدعم لهم، وبخا�صة في �أعمال تحرير �لتقارير.
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