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موالي �صاحب الجاللة،

لقد تميزت �سنة  2012بانطالق عملية التوفيق بين الممار�سة الم�ؤ�س�سية وال�سيا�سية وبين روح ومقت�ضيات
الد�ستور الذي ت َّم تبنيه عن طريق اال�ستفتاء في يوليوز  .2011وقد كان تعيين جاللتكم ،في  3يناير ،للحكومة

المنبثقة عن االنتخابات النيابية المبكرة التي جرت في  25نونبر � 2011أه ّم حدث �شهدته هذه ال�سنة � .إذ ع ّينتم
رئي�س الحكومة في �شخ�ص الأمين العام للحزب الذي احتل المرتبة الأولى في تلك االنتخابات .كما جرى تقديم
برنامج حكومي يقوم على مبادئ العمل المندمج والمقاربة الت�شاركية ،والربط بين الم�س�ؤولية والمحا�سبة.

ويرى المجل�س في ن�ضج ال�شروط الداخلية ،وعلى الخ�صو�ص في توفر قاعدة م�ؤ�س�سية قوية ،فر�صة يتعين
�أن ت�سارع ال�سلطات العمومية القتنا�صها ،بتعاون مع الفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين ،من �أجل تنزيل
المقت�ضيات الد�ستورية ،و�إطالق دينامية جديدة للإ�صالح وترجمة �سيا�سات التنمية االجتماعية �إلى �أعمال
ترقى بم�ستوى عي�ش المواطنين.
وقد كان �إطالق جاللتكم لور�ش �إ�صالح العدالة ،مع تن�صيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول �إ�صالح العدالة،
من بين �أه ّم الأحداث التي �شهدتها ال�سنة ،مع الدعوة �إلى تبني مقاربة ت�شاركية ي�ستح�سن العمل على ت�شجيعها
وتطويرها .ويكت�سي هذا الإ�صالح �أهمية ا�ستراتيجية� ،إذ بنجاحه يرتهن تطور العديد من الأورا�ش التي تم
�إطالقها في بالدنا ،من تخليق الحياة العامة �إلى التنمية االقت�صادية وت�شجيع اال�ستثمار ،ودعم قيم المواطنة،
وتو�سيع الحريات وحقوق الإن�سان.
في ما يتعلق بالتغطية ال�صحية� ،شهد هذا المجال زخما جديدا مع �إطالق عملية تعميم نظام الم�ساعدة
الطبية  RAMEDلفائدة ال�ساكنة في و�ضعية فقر وه�شا�شة .وي�سجل المجل�س �ضرورة �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار
المداخل التي تم تحديدها على �ضوء التجربة الرائدة ،والدرو�س الأولى الم�ستخل�صة من مرحلة التعميم.
�أما في ما يخ�ص الو�ضعية االقت�صادية الدولية ،فقد ت�أثرت ت�أثرا قويا بالتراجع الذي ت�شهده �أهم بلدان منطقة
اليورو ،وبقاء �أ�سعار المواد الطاقية في م�ستويات مرتفعة .وقد كان لهذه العوامل مفعوال �سلبيا في االقت�صاد
الوطني ،و�أثرا قويا في التوازنات الماكرو-اقت�صادية .ويرى المجل�س �أن موا�صلة �سيا�سات التق�شف لدى �أهم

ال�شركاء االقت�صاديين للمغرب في �أوروبا ال يبدو �أنها تترك �أفقا لإقالع النمو في هذه البلدان على المدى
المنظور .ومن ثمة ف�إن الأمر يمثل بالن�سبة �إلى المغرب عامل يقظة ينبغي له �أن يدفع �إلى اتخاذ تدابير
م�ستعجلة لتنويع العر�ض الوطني القابل للت�صدير والرفع من تناف�سية المنتجات المغربية.
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�أما على الم�ستوى الإقليمي ،ف�إن ال�سياق ال�سيا�سي ال يزال م�ضطربا ،مع غياب لو�ضوح الر�ؤية في ما يتعلق
بالآفاق ال�سيا�سية والأمنية في عدد من بلدان ال�ضفة الجنوبية و�شرقي البحر الأبي�ض المتو�سط.

موالي،
لقد تحدد التطور على الم�ستوى االقت�صادي ،في جانب كبير منه ،بانخفا�ض الإنتاج الزراعي ب�سبب الجفاف،
وتفاقم الأزمة في منطقة اليورو .وقد كان لهذه العوامل – م�ضافا �إليها نق�ص في المنظورية حول الإ�صالحات،
وانتظارية الفاعلين وال�ضعف البنيوي لالقت�صاد – �أثرا �سلبيا في النمو وفي القدرة على خلق منا�صب ال�شغل.
وفي ظل هذه ال�شروط ا�ستقرت ن�سبة النمو عند  2.7بالمائة في  ،2012مقابل  5بالمائة قبل ذلك ب�سنة ،وذلك
ب�سبب انخفا�ض القيمة الم�ضافة الفالحية بما قدره  8.9بالمائة ،وتراجع وتيرة نمو الأن�شطة غير الفالحية من
� 5.2إلى  4.4بالمائة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ساهم الت�أخر في تبني قانون المالية في الزيادة من حدة االنتظارية
في �أو�ساط الفاعلين ،ب�سبب النق�ص في المنظورية في ما يتعلق بالتوجهات التي تم اعتمادها في الميزانية.
ويمكن مالحظة هذا التطور ،على الخ�صو�ص ،من خالل تراجع قرو�ض التجهيز ،التي �سجل حجم الجاري منها
تراجعا قدره  2بالمائة ،مما ي�شير �إلى تراجع في وتيرة اال�ستثمار لدى المقاوالت.
لكن ،ورغم ال�سياق الدولي الذي يتم ّيز بارتفاع �أ�سعار البترول ،والزيادة في �أ�سعار المحروقات في يونيو ،فقد تم
الحفاظ ن�سبيا على القدرة ال�شرائية بف�ضل �آلية المقا�صة ،رغم �أن ذلك �أف�ضى �إلى تفاقم العجز في الميزانية
وفي الميزان التجاري.
فقد ارتفعت نفقات المقا�صة ب�أكثر من  12بالمائة ،لتبلغ ما يقارب  55مليار درهم ،علما �أن رفع �أ�سعار
المحروقات قد �أتاح توفير  5.7مليار درهم .من جانب �آخر ،ارتفعت الأعباء المتعلقة بم�ستخدمي الدولة بما
قدره  2.8بالمائة ،لت�ستقر عند  96مليار درهم .وقد انتقل عجز الميزانية ،في ظل هذه ال�شروط ،من 6.1
بالمائة �إلى  7.1بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،وهو م�ستوى من العجز ي�صعب تحمله ،مما من �ش�أنه �أن
يدفع بال�سلطات العمومية �إلى اتخاذ تدابير محددة من �أجل ا�ستعادة التوازنات ال�ضرورية لموا�صلة م�ستدامة
ل�سيا�سات التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
تفر�ض تغطية عجز الميزانية اللجوء المتزايد �إلى االقترا�ض ،مما �أف�ضى �إلى ارتفاع في الدين الجاري للخزينة،
الذي �أ�صبح يمثل في متم  2012ما قدره  57.8بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،عو�ض  47بالمائة في .2009
في ما يخ�ص الح�سابات الخارجية ،ازداد تفاقم العجز في المبادالت التجارية ،ولم تتح مداخيل ال�سياحة وال
تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج الحد من ذلك التفاقم .ونتيجة لذلك �سجل الح�ساب الجاري لميزان
الأداءات عجزا كبيرا بلغ  9بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،مقابل  8بالمائة في  .2011وقد فر�ض اختالل
ميزان الأداءات في ظل هذه الظروف اللجوء �إلى �سحب مبالغ من الأر�صدة الخارجية ،التي لم تعد تمثل في
متم ال�سنة �إال ما يعادل �أربعة �أ�شهر من اال�ستيراد ،عو�ض خم�سة �أ�شهر قبل ذلك ب�سنة.
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�إن �أوجه االختالل في التوازنات الخارجية وفي ميزانية الدولة �صارت اليوم تمثل عوامل خطر تك�شف عن
�صعوبة تحمل النموذج التنموي الحالي ،القائم على الطلب الداخلي .والعجز الخارجي ،وخ�صو�صا مع الدول
التي وقع معها المغرب اتفاقات تبادل حر ،يحيل على �ضعف تناف�سية االقت�صاد ،التي يتطلب تح�سينها من
طرف ال�سلطات العمومية والعمل على مواكبة الن�سيج الإنتاجي الوطني بت�أهيله وتنويعه واالرتقاء بمحتواه
التكنولوجي .واقتناعا من المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ب�أهمية هذا الور�ش للرفع من وتيرة النمو
وتح�سين م�ستوى التنمية االجتماعية ،خ�ص�ص المجل�س الدرا�سة المو�ضوعاتية المت�ضمنة في هذا التقرير
لإ�شكالية التناف�سية.

موالي،
على م�ستوى التغطية ال�صحية� ،شهد هذا المجال مبادرة جديدة من قبل جاللتكم ،من خالل �إطالق عملية
تعميم نظام الم�ساعدة الطبية RAMEDلفائدة ال�ساكنة في و�ضعية عوز وه�شا�شة .وي�شير المجل�س �إلى
�ضرورة �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار المداخل التي تم تحديدها في متم هذه التجربة الرائدة ،وكذا النتائج الأولى
الم�ستخل�صة من مرحلة التعميم.
على م�ستوى �سيا�سات التنمية الب�شرية ،تخ�ص�ص الدولة و�سائل وجهودا هامة لقطاع التربية ،غير �أن التقدم
المحرز يظل �أدنى مما كان منتظرا ،وذلك رغم الإ�صالحات والبرامج التي تم تبنيها .وهو تفاوت من �ش�أنه
�أن ي�ضر بالأداء العام لالقت�صاد وبالتما�سك االجتماعي .وقد دعا خطاب جاللتكم في  20غ�شت �إلى ت�أهيل
و�شدد على �ضرورة تح�سين حقيقي للأداء التربوي للتعليم العمومي ،مع العمل ،في الآن
المدر�سة العمومية،
ّ
ذاته ،على �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص بين المواطنين.
كما يتعين على بالدنا ،من جانب �آخر ،الحر�ص على تحقيق مجموع �أهداف الألفية للتنمية  ،OMDالتي تمثل
�أ�سا�سا لتثمين الر�أ�سمال الب�شري والرفع من م�ساهمته في خلق الثروة .وهذا يفتر�ض ،على وجه الخ�صو�ص،
تفعيال �صارما لخطط العمل التي ت ّم �إطالقها ،وخ�صو�صا في مجاالت التربية وال�صحة والم�ساواة في النوع.
�سجل الحوار االجتماعي الثالثي )بين الم�شغلين والنقابات والحكومة( توقفا في � .2012أما على م�ستوى
الحوار بين ال�شركاء االجتماعيين ،فتجدر الإ�شارة �إلى توقيع اتفاقات�-إطار بين الم�شغلين والنقابات الأكثر
تمثيلية ،تنظم الو�ساطة االجتماعية في مجال نزاعات ال�شغل .وهو �إطار تعاقدي يرمي �إلى �إقرار م�سل�سل
للوقاية من النزاعات الجماعية في الو�سط المهني ،وف�ض النزاعات ،مما يتيح �إر�ساء مناخ من الثقة و�ضمان
ا�ستمرارية المقاولة مع الحفاظ على حقوق الأجراء.
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موالي،
في ما يتعلق بالجانب البيئي ،وبعد التن�صي�ص في د�ستور يوليوز  2011على الحق في التنمية الم�ستدامة وفي
بيئة �سليمة ،تميز الإطار القانوني في مجال البيئة �سنة  2012ب�إعداد م�شروع قانون�-إطار يمكن من تفعيل
مقت�ضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة .وقد ُعر�ض هذا الم�شروع على المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي من قبل الحكومة ،و�أبدى المجل�س ر�أيا في المو�ضوع .ويو ّفر الم�شروع قاعدة قانونية
لتوجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،كما يحدد المبادئ والحقوق والواجبات وااللتزامات التي
يتعين على مجموع الأطراف المعنية احترامها .كما �أنه ين�ص على تدابير ذات طابع م�ؤ�س�سي واقت�صادي ومالي،
ترمي �إلى �إقرار حكامة بيئية ت�ضمن فعالية وان�سجام الأعمال التي يجري �إطالقها .ومن �أجل مواكبة الدينامية
الجديدة التي خلقها هذا الن�ص ،يرى المجل�س �ضرورة العمل على تحقيق االن�سجام في الإطار التنظيمي
والقانوني .كما يتعين ،من جانب �آخر ،تقدير وتعبئة تمويالت عمومية وخا�صة ب�أحجام هامة ،لإنجاح التدابير
الإجرائية التي ين�ص عليها م�شروع القانون ،من �أجل �ضمان نجاح االنتقال البيئي.
في مجال الطاقات المتجددة ،تم تحقيق خطوة هامة في  ،2012تمثلت في توقيع الوكالة المغربية للطاقة
ال�شم�سية ،والمكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب ،ومجموع ال�شركات التي ر�ست عليها ال�صفقات،
والممولين ،على العقود المتعلقة بتمويل وت�شييد وا�ستغالل محطة �شم�سية �أولى في موقع ورزازات ،بطاقة
قدرها  160ميغاوات .وفي �إطار البرنامج الريحي المندمج � ،PEIسجل تطوير المحطات الكبرى خطوة
جديدة مع تعيين �أ�صحاب العرو�ض بالن�سبة �إلى طلب العرو�ض المتعلق بعدد من الوحدات الريحية ،بطاقة
مجملة قدرها  850ميغاوات .ويمثل هذا الم�شروع المرحلة الثانية من البرنامج الريحي المغربي  ،PEMبعد
الم�شروع الريحي بطاقة  150ميغاوات بتازة.
على �أن هذه الخطوات الهامة التي جرى تحقيقها ب�إن�شاء وحدات ذات طاقات �إنتاجية كبيرة لم يواكبها تطوير
م�شابه لم�شاريع ريحية و�شم�سية ذات طاقة متو�سطة و�صغيرة ،علما ب�أن مثل هذه الم�شاريع تمثل خزانا هاما
من الإنتاج المحلي للطاقة .كما يبدو �ضروريا ،من جهة �أخرى ،العمل في �أقرب الآجال على ن�شر المرا�سيم
التطبيقية المتعلقة بالقانون  ،13.09الخا�ص بتطوير الطاقات المتجددة ،و�إر�ساء �آلية �ضريبية تحفيزية
مخ�ص�صة لهذا المجال.
�أما في ما يخ�ص �إ�شكالية الماء ،ف�إن الجفاف الذي �شهدته �سنة  2012ي�ؤكد �صواب اال�ستراتيجية المتبعة
في مجال تعبئة الموارد .ويجب �أن يتجه عمل ال�سلطات العمومية �صوب بلورة نموذج لتدبير المياه ،يقوم على
ت�أمين الولوج الحالي والم�ستقبلي للموارد ،وحماية الأ�شخا�ص والممتلكات في حال الفي�ضانات ،وكذا نجاعة
ا�ستعمال الموارد ،من خالل و�ضع مخططات للعمل الم�شترك تُلزم جميع الفاعلين في مجال تدبير الموارد.
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موالي،
ت�ؤكد قراءة المجل�س لأهم التطورات التي �شهدتها �سنة � 2012صواب محاور العمل التي تم تحديدها في
 ،2011كما تكملها �ضرورة االن�سجام مع روح الد�ستور وتفعيل مجموع مقت�ضياته ،وهو ما يمثل �أهم تحد وطني.
ف�أمام تفاقم �أوجه العجز االجتماعي ،والريبة والتوج�س الناجمين عن الأزمة العالمية ،ت�صبح اال�ستراتيجية
الوطنية لدعم التما�سك االجتماعي ،وتعبئة المجتمع كله ،وت�سريع النمو� ،ضرورة ال منا�ص منها .ويفر�ض
ال�سياق الحالي ،الذي يطبعه ا�شتداد المناف�سة الدولية ،على مكونات المجتمع المختلفة �أن تجنح �إلى الحوار
والت�شاور ،مع العمل على التفعيل ال�سريع للأعمال المر�سومة ،وجعل الم�صلحة الوطنية فوق كل االعتبارات
والم�صالح الفئوية.
ويجب �أن يترجم هذا ب�إعطاء الأولوية لموا�ضيع الإدماج االقت�صادي واالجتماعي ،ودعم الحكامة والتوطين
الترابي لل�سيا�سات العمومية ،وم�شاركة المواطنين في ت�صور وتفعيل تلك ال�سيا�سات .ومن المنا�سب ،بالموازاة
مع ذلك� ،إيالء اهتمام خا�ص لل�سيا�سات الرامية �إلى التح�سين الم�ستدام لأداء اقت�صادنا الوطني ،وخ�صو�صا
عبر الرفع من تناف�سيته وتح�سين مناخ الأعمال ،من �أجل مواجهة تحديات الت�شغيل واالرتقاء بم�ستوى العي�ش.
كما �أنه من ال�ضروري العمل �سريعا على تقويم و�ضعية المالية العمومية ،للتوفر على هام�ش مالي يتيح التفعيل
الم�ستدام للتدابير والمخططات التي يجري و�ضعها لهذه الغاية.

موالي،
يعتبر المجل�س �أن اال�ستراتيجيات القطاعية قد �أتاحت و�ضع �إطار مالئم لتدخالت الدولة وتوفير نوع من
المنظورية للم�ستثمرين .غير �أن تفعيل تلك اال�ستراتيجيات ك�شف عن نق�ص في االلتقائية بين خرائط الطريق
المعتمدة ،ولكن �أي�ضا عن نق�ص في التقارب مع ال�سيا�سات الأفقية المتبعة في مجال التربية والتكوين ،والنظام
ال�ضريبي ،و�إعداد التراب .ولذلك يتعين على ال�سلطات العمومية العمل على تح�سين منظورية الفاعلين،
من خالل التوطين ال�سريع والمن�سق للأعمال المر�سومة في �إطار مختلف اال�ستراتيجيات ،والقيام ،بطريقة
ُمم�أ�س�سة ،ب�إنجاز عمليات تقييم منتظمة تتيح �إدخال التعديالت ال�ضرورية .ومن �ش�أن اللجوء المعمم �إلى �أدوات
للتتبع والتقييم �أن يتيح الرف َع من نجاعة العمل العمومي ،بل �إر�سا َء ثقافة المحا�سبة كذلك.
ٍ
يقظة ا�ستراتيجية
ويجب �أن تواكب الأعمال التي يجري �إطالقها في �إطار مختلف اال�ستراتيجيات ،ممار�س ُة
ِ
�سوق دقيقة .كما يجب توجيه جهود اليقظة �صوب �إنعا�ش اال�ستثمارات الخارجية المبا�شرة
وتَ َو ّ ُفر
درا�سات ٍ
تموقع �أف�ضل لبالدنا على
 ،IDEمن خالل تت ّبُع ا�ستراتيجيات المقاوالت متعدد ِة الجن�سيات ،بهدف ت�أمين
ٍ
�صعيد القيم الدولية.
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وبالموازاة مع ذلك ف�إنه من ال�ضروري العم ُل على الرفع من م�ساهمة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في �إعطاء
انطالقة جديدة للنمو والت�شغيل .ف�إنعا�ش مقاوالت �صغرى ومتو�سطة �أكثر دينامية وتجديدا ،قادرة على مواكبة
المقاوالت الكبرى وتح�سين تناف�سيتها ،يقت�ضي رفع العوائق التي تقف في طريق نموها .وهذا يعني في المقام
الأول محاربة �أوجه اله�شا�شة التي تعانيها هذه المقاوالت ب�سبب ب�ضعف ر�ؤو�س الأموال والنق�ص في الو�سائل
التقنية والب�شرية� .أما ب�ش�أن قلة لجوء المقاوالت �إلى �آليات الدعم الموجهة لها ،فمن المهم دعم جهود التوا�صل
والإعالم ،وتب�سيط م�ساطر الولوج �إلى تلك الآليات .كما �أن ت�شجيع المقاولة ال�صغرى والمتو�سطة ،في �أفق خلق
منا�صب ال�شغل ،ي�ستحق �أن تدعمه رافعة الطلب العمومي .ويو�صي المجل�س بم�أ�س�سة المقا�صة ال�صناعية في
كل القطاعات وكل �أنواع ال�صفقات التي تتيح ذلك ،و�إر�ساء � ٍ
ت�شجع الأف�ضلية الوطنية.
آليات ِ ّ

موالي،
في ما يخ�ص المناخ االجتماعي ،يعبر المجل�س عن ارتياحه للخطوات التي تم تحقيقها على م�ستوى الحوار بين
الفرقاء االجتماعيين ،وعلى الخ�صو�ص ما تم �إبرامه من �إتفاقيات �-إطار ينظم الو�ساطة االجتماعية في مجال
نزاعات ال�شغل .وقد �أتاحت هذه االتفاقات للكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب والتنظيمات النقابية التقدم
على ثالثة محاور ،هي الحوار االجتماعي وت�شجيع المجال التعاقدي ،والمطابقة االجتماعية لعالقات وظروف
ال�شغل ،و�إنعا�ش ال�شغل والتناف�سية.
ويرى المجل�س �أن الأمر يتعلّق بدينامية ينبغي ت�شجيعها بهدف دعم الثقة بين ال�شركاء االجتماعيين والإر�ساء
الم�ستدام ل�شروط التعاقدات االجتماعية الكبرى ،المالئمة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،والتي ينبغي
ا�ستهداف �إقرار ال�سلم االجتماعي عبر تفعيل الحقوق الفردية وت�شجيع المفاو�ضة الجماعية والحوار
االجتماعي ،ب�صفتها قاعدة رئي�سة للتوفيق بين تناف�سية الجهاز الإنتاجي وتطوير ال�شغل الالئق .ويتعلق الأمر
بالعمل في فترات الأزمة ،على الخ�صو�ص ،على �إر�ساء �شروط انطالق جديد لال�ستثمار ،عبر تبني حلول تتيح
ت�أمين ا�ستمرارية ن�شاط المقاولة ،وذلك من خالل �آليات للحوار على الم�ستوى القطاعي والمحلي.
من جانب �آخر ،يو�صي المجل�س بتنظيم مناظرة في مو�ضوع «الحوار الوطني حول التعاقدات االجتماعية
الكبرى» ،وذلك بهدف تمكين الحكومة والمنظمات النقابية والكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب من �إطار
م�ؤ�س�سي د�ستوري لبناء �أ�شكال تقارب وطنية حول الإ�صالحات الكبرى المرتبطة ب�أربعة �أبعاد رئي�سة ،تتعلق
بالحفاظ على القدرة ال�شرائية للمواطنين ،وتناف�سية المقاوالت ،والوقاية االجتماعية ،والوقاية من نزاعات
ال�شغل الجماعية وف�ضها بطريقة �سلمية.

موالي،
�إن مفعول النمو االقت�صادي و�سيا�سات التنمية االجتماعية على م�ستوى الحد من الفوارق االجتماعية والمجالية
يظل �أدنى مما كان منتظرا ،وخ�صو�صا في ما يتعلق بالن�ساء وال�شباب ،وبوجه �أخ�ص المقيمين منهم في و�سط
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قروي .وتتجلى النتيجة في �إعادة �إنتاج اجتماعية للفقر ،وتفاقم �أوجه الالم�ساواة ب�سبب الولوج غير المن�صف
�إلى الخدمات االجتماعية الأ�سا�سية ،وخ�صو�صا منها التربية ،وب�سبب غياب مقاربة �شاملة للعمل العمومي تجاه
هاتين الفئتين.
وبناء على ذلك ف�إن المجل�س يرى �ضرورة القيام بتغيير ثقافي من �أجل �إدماج �أف�ضل لل�شباب والن�ساء في التقدم
االقت�صادي واالجتماعي ،والرفع منه بف�ضل م�ساهمتهم .وبوجه عام ،تدعو التحديات الداخلية ،وكذا ال�سياق
الإقليمي والدولي� ،إلى العمل على تحقيق �سيادة قيم المواطنة الم�س�ؤولة واالنفتاح ،مع الحر�ص على فعلية
الحقوق وعلى تطبيق القانون.
ويرى المجل�س �أن م�ساهمة ال�شباب المغربي في �إعداد الخيارات الكبرى والأعمال التي تحدد توجهات
ال�سيا�سات العمومية ،تبقى رهينة بم�ستوى ت�أهيل ه�ؤالء ال�شباب وتوعيتهم باالنخراط ل�صالح م�ستقبل البالد.
والم�ؤهل الكبير الذي يمثله وجود �ساكنة من ال�شباب في بالدنا ال ينال حقه من االهتمام ،بحكم غياب «مقاربة
�شبابية» في بلورة ال�سيا�سات .وترجع هذه الو�ضعية ،على الخ�صو�ص� ،إلى نظام تكويني ون�سق للولوج �إلى �سوق
العمل يعوقان معا م�ساهمة ال�شباب .وقد دعا الخطاب الملكي ال�سامي بتاريخ  20غ�شت � 2012إلى ت�أهيل
و�شدد على �ضرورة �إ�صالح حقيقي للأداء التربوي للتعليم العمومي ،مع العمل في الآن ذاته
المدر�سة العمومية،
ّ
على �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص بين المواطنين.
�أما في ما يخ�ص �إنعا�ش دور المر�أة في المجتمع ،ف�إن المجل�س يالحظ وجود �إكراهات ترجع �إلى ال�صور
النمطية الثقافية و�إلى عدم التطبيق ال�صارم للقوانين ،وخ�صو�صا في مجال مدونة الأ�سرة ،مما يحول دون
تح�سين ملمو�س لو�ضعية المر�أة المغربية .وهذا يحد من مفعول الخطوات التي حققتها بالدنا على الم�ستوى
الم�ؤ�س�سي ،وخ�صو�صا منها مقت�ضيات الد�ستور .ومن المهم �إطالق �أعمال ترمي �إلى محاربة الت�صورات
الثقافية التي يطبعها الميز حيال الن�ساء ،ال في و�سائل الإعالم والم�ؤ�س�سات الدرا�سية فح�سب ،ولكن �أي�ضا
باتجاه الدوائر االقت�صادية وال�سيا�سية� .أما في ما يخ�ص �أوجه الالم�ساواة في الو�سط المهني ،فيتعين ،عالوة
على تو�سيع الولوج �إلى �سوق ال�شغل ،مواكبة الن�ساء في م�سل�سل الولوج �إلى الوظائف العليا ،بما في ذلك �أجهزة
الحكامة ،عبر اعتماد تدابير تُقِ ّ ُر تكاف�ؤ الفر�ص في تطور الم�سارات المهنية .و�إن و�ضع �أنظمة من المحا�ص�صة،
في منظور المنا�صفة ،وتفعيل برامج تكوينية خا�صة ،يمكن �أن يكون مفيدا على المدى القريب.
ومن �أجل تحقيق خطوات �سريعة لفائدة الن�ساء ،دعا تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول
ت�شجيع الم�ساواة بين الن�ساء والرجال في الحياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية� ،إلى ال�شروع
في �إحداث الهيئة العليا للمنا�صفة ومحاربة كل �أنواع الميز ،المن�صو�ص عليها في الد�ستور ،لت�شجيع الإن�صاف
وتكاف�ؤ الفر�ص .كما ي�شير هذا التقرير �إلى �أهمية تبني قانون�-إطار يع ّرف بطريقة وا�ضحة �أنواع الميز �ضد
الن�ساء ويقمع كل م�س بحقوقهن.

17
التقرير ال�سنوي 2012

موالي،
�إن �ضمان ال�شروط ال�ضرورية لإنجاح مختلف الأورا�ش التي تم �إطالقها ،يقت�ضي القيام ب�إ�صالح �أهم �آليات
تنظيم االقت�صاد و�آليات الت�ضامن ،وخ�صو�صا على م�ستوى المنظومة الجبائية والوقاية االجتماعية والمقا�صة.
لقد �سجل �إ�صالح �أنظمة التقاعد ت�أخ ًرا كبي ًرا ب�سبب �ضعف جهاز الحكامة القائم على توافق بين الأطراف
المتمثلة في الحكومة والنقابات العمالية والم�شغلين .وتدعو ال�ضرورة �إلى الإ�سراع بتحديد توجهات �سيا�سية
وا�ضحة حول مختلف العنا�صر الالزمة لإ�صالح ن�سقي عميق ،للتمكن من تجاوز و�ضعية االنح�صار الحالية،
التي تف�ضي �إلى الرفع من الكلفة المالية واالجتماعية للتدابير التي يتعين اتخاذها .واعتبارا للن�سبة ال�ضعيفة
جدا من ال�ساكنة الن�شيطة الم�ستفيدة من نظام للتقاعد ،ي�ستح�سن الإ�سراع بتحديد خيارات يتم اعتمادها
لتفعيل نظام ي�شمل العاملين غير الأجراء على الخ�صو�ص.
في ما يتعلق بالتغطية ال�صحية ،من المهم العمل على تدعيم الخطوات التي تم ت�سجيلها حتى اليوم .ومن ذلك
�أن االنتظارات التي ولدها الإعالن عن تعميم برنامج الم�ساعدة الطبية  RAMEDعلى كل جهات المملكة،
لفائدة ال�ساكنة في و�ضعية عوز وه�شا�شة ،يجب العمل على �إر�ضائها من خالل التو�سيع الفعلي لنطاق عمل هذا
البرنامج ،على �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار مداخل التح�سين التي تم ا�ستخال�صها خالل التجربة الرائدة .ويجب ،من
جهة �أخرى� ،أن يواكب االرتفا َع ال�سريع في وتيرة االنخراط في هذا النظام برنام ٌج على المدى المتو�سط ،يرمي
�إلى دعم الكفاءات الطبية وتو�سيع القدرات اال�ستيعابية ،ال�ستقبال ال�ساكنة الم�ستفيدة من الخدمات العالجية.

موالي،
�إن الرفع من الأداء في مجال التنمية االجتماعية ممكن عبر تح�سين التقائية ال�سيا�سات العمومية التي
ترمي �إلى �أهداف واحدة .كما �أنه من المهم� ،إ�ضافة �إلى ذلك ،اال�ستفادة من �إمكانات النجاعة المرتبطة
بتوطينها ،مع �إ�شراك المواطنين في ت�صور وتفعيل وتقييم الأعمال المرتبطة بذلك .ومن ث ّم يرى المجل�س �أنه
بالإمكان تحقي ُق خطوات هامة في مجال نجاعة وحكامة ال�سيا�سات العمومية ،عبر تبني مقاربة ُم ّ
وطنة تراب ًيا.
فالعمليات الت�شاركية التي يقت�ضيها هذا الإطار من �ش�أنها �أن ت�سهل م�شاركة المواطنين وانخراطهم لفائدة نجاح
وا�ستمرارية الم�شاريع التي يجري �إطالقها.
ومن المهم ،بهذا ال�صدد ،تمكين الجهات من حكامة مالئمة ومب�سطة و�سهلة القراءة .وهو توجه يجب �أن يواكبه
م�سل�سل لالتمركز ،يكون من ميزاته ت�سهيل التقائية تدخالت العمل العمومي في مختلف القطاعات� ،شريطة
�ضمان وجود �آليات تتيح تحقيق التقائية تلك التدخالت على م�ستوى ال�سلطة الترابية.
و�أخيرا ،ف�إن المجل�س يرى �أنه من ال�ضروري الإ�سرا ُع بتطهير الإطار الماكرو-اقت�صادي ،وذلك با�ستعادة
توازنات المالية العمومية ،بما يتيح ا�سترجاع هوام�ش المناورة ال�ضرورية لإنجاح الأورا�ش التي يتم �إطالقها� .إن
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تقويم مالية الدولة �ش�أن يهم الجميع ،وهو بذلك يقت�ضي انخراطا من قبل مجموع الفاعلين االجتماعيين ،من
�أجل �ضمان م�ستدام لو�ضعية مالية قادرة على البقاء.
�إن هناك وعيا متناميا بالمخاطر التي يمثلها الإبقاء على النظام الحالي لدعم الأ�سعار بالن�سبة �إلى المالية
العمومية ،وكذا بمفعولها المحدود في مجال العدالة االجتماعية .وبالتالي ف�إنه من ال�ضروري �أن ت�سارع
ال�سلطات العمومية ،في �آجال قريبة� ،إلى تفعيل �إ�صالح المقا�صة ،قائم على الت�شاور ،من �أجل �إتاحة تطور
المنظومة نحو �آليات بديلة ،و�إعادة توجيه مواردها �صوب ا�ستثمارات عمومية من �ش�أنها �أن ت�ساهم في الرفع
من وتيرة النمو ،وبرامج ترمي �إلى تح�سين الم�ؤ�شرات االجتماعية.
من جانب �آخر ،يمكن توفير الكثير من خالل الت�شديد على اال�ستفادة الق�صوى من الموارد المخ�ص�صة
لل�سيا�سات العمومية وعلى ان�سجامها العام .ويمكن ا�ستغالل الإمكانات التي يوفرها تقا�سم ا�ستعمال الموارد
داخل الإدارة .وتندرج هذه المقاربة في الم�سعى الم�شار �إليه �آنفا ،المتعلق ب�ضرورة تحقيق االلتقائية بين
ال�سيا�سات العمومية.
ويتعلق الأمر في �آخر المطاف ،بالن�سبة �إلى بالدنا ،بال�سعي �إلى تمكين �أ�صحاب القرار ،على جميع الم�ستويات،
من العمل ب�سرعة وبطريقة ناجعة .فال�سياق الدولي ،والتحديات االقت�صادية واالجتماعية التي يواجهها
المغرب ،تدعونا جميعا �إلى �إعادة النظر في طرق ا�شتغالنا وفي عاداتنا الجماعية .و�إن من �ش�أن هذا التطور
ال�ضروري� ،إذ يوجه �صوب الحد من الفوارق ومن �أ�شكال الميز ودعم التما�سك االجتماعي� ،أن ي�ضمن م�شاركة
جميع مكونات ال�ساكنة في تنمية بالدنا.

موالي،
اعتبارا لأهمية الرهان الذي تمثله التناف�سية بالن�سبة �إلى م�ستقبل البالد ،خ�ص�ص المجل�س الدرا�سة المو�ضوعاتية
المت�ضمنة في تقريره ال�سنوي لهذه الإ�شكالية .وتقوم هذه الدرا�سة على مفهوم التناف�سية الم�ستدامة ،عبر
التركيز على العالقات التي تربط بين التناف�سية ال�شاملة والتما�سك االجتماعي والبيئة .فلكي تكون التناف�سية
م�ستدامة ،ينبغي لها �أن تكون من�صفة و�إدماجية وت�شاركية ،و�أن ت�ضمن تدبي ًرا ناج ًعا للموارد ،و�أن تعتمد على
القيم الثقافية للت�سامح واالنفتاح .ويجب �أن يقوم تحري التناف�سية على تبني منظور على المدى البعيد ،و�أن
يتيح للبالد اال�ستفادة من م�ؤهالتها و�إحراز تقدم في الميادين التي ت�شكو من �أوجه عجز.
�إن ت�شخي�ص الحال الراهنة الذي تقدمه هذه الدرا�سة يتيح القول ب�أن تح�سين التناف�سية �أمر في متناول بالدنا،
خ�صو�صا و�أن المغرب يتوفر ،عالوة على اال�ستقرار ال�سيا�سي ،على م�ؤهالت عديدة ،منها موقعه الجغرافي،
واختياره للجهوية المتقدمة ،وثقافته المت�سامحة الم�شجعة على االنفتاح ،ووجود هيئات ت�شاورية وتجارب
ناجحة في ت�شجيع بع�ض القطاعات.
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ويقت�ضي التح�سين الم�ستدام للتناف�سية في المقام الأول التجديد واالبتكار وتوجيه النموذج التنموي �صوب
القطاعات الواعدة .وينبغي �أن ت�شجع المنظومة الجبائية الأن�شطة الإنتاجية ،و�أن ت�صبح عامال حا�سما في
التناف�سية ،وذلك من خالل تح�سين و�ضوح المنظومة الجبائية و�إقرار مناخ من الثقة بين الإدارة الجبائية
ودافعي ال�ضرائب.
يجب االرتقاء بجودة التكوين على جميع الم�ستويات ،و�أن يهم التح�سين في الآن ذاته التكوين العام والتكوين
المهني والتكوين مدى الحياة .ويجب �أن يواكب هذا التطور ت�أهيال اجتماعيا ،واحترام قانون ال�شغل ،وحوا ًرا
اجتماع ًيا مثم ًرا ،ونجاعة في معالجة نزاعات ال�شغل .وبالموازاة مع ذلك ينبغي العمل على تح�سين حكامة
المرافق العمومية من �أجل �ضمان ثقة المرتفقين ،وخا�صة ما يتعلق من ذلك بفعلية القواعد و�شفافية الإدارة،
وهو ما يفتر�ض تحقيق خطوات ملمو�سة في مجال محاربة الف�ساد .كما يجب دعم الجهود الرامية �إلى تح�سين
الحكامة على م�ستوى القطاع الخا�ص ،من خالل �إنعا�ش الم�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت.
ويمكن االرتقاء بجودة المنتجات المغربية بدرجة ملمو�سة عبر ا�ستعمال الآلية المعيارية القائمة ،وتح�سين
م�سل�سالت التدبير ،والإدماج الناجح لمبتكرات تكنولوجية وتنظيمية .ويقت�ضي تعميم هذه الأخيرة تبني مقاربة
ت�شاركية تتيح الجمع بين ما يقدمه القطاع الخا�ص والإدارات وم�ؤ�س�سات البحث والم�ؤ�س�سات المالية.
كما يتطلب تثمين م�ؤهالت بالدنا في مجال التناف�سية ت�شجيع بروز �أقطاب تناف�سية جهوية ،واال�ستفادة من
�إمكانات النمو الكبيرة التي توفرها العديد من القطاعات .فب�إمكان هذه القطاعات �أن ت�ضطلع بدور هام
في تنويع الن�سيج الإنتاجي ودعم تناف�سية االقت�صاد .ويتعلق الأمر على وجه الخ�صو�ص بالقطاع الفالحي،
و�إمكانات تطوير ال�صناعات الغذائية ،والأن�شطة المرتبطة باالقت�صاد الأخ�ضر ،وتقنيات الإعالم واالت�صال
الحديثة .NTIC

موالي،
�إذا كانت � 2011سنة تن�صيب المجل�س و�إر�ساء هيئاته و�إطالق �أن�شطته ،ف�إن �سنة  2012مثلت �أول �سنة يمار�س
المجل�س بر�سمها مهامه ممار�سة فعلية كاملة.
وقد تميزت �سنة  2012بعناية مولوية خا�صة �أحاطت بها جاللتكم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي،
مدت المجل�س ب�أ�سباب القوة ومنحت الإ�شعاع لأعماله ،وا�ستنه�ضت همم �أع�ضائه ،وحفزتهم على المزيد من
رئي�س المجل�س بمنا�سبة تقديم �أول تقرير �سنوي،
العمل واالجتهاد .فاال�ستقبال الذي خ�ص�صتم به جاللتكم
َ
وكذا الخطاب الملكي ال�سامي بمنا�سبة الذكرى ال�سابعة الثالثين للم�سيرة الخ�ضراء ،الذي دعا المجل�س �إلى
�إعداد نموذج تنموي جهوي مندمج لفائدة الأقاليم الجنوبية ،مثلت لحظات قوية في �إ�شعاع هذه الم�ؤ�س�سة.
في هذا ال�سياق� ،شهدت �سنة  2012االنطالقة الفعلية للعالقات الم�ؤ�س�سية مع الحكومة ومع غرفتي البرلمان.
وقد تلقى المجل�س ،في هذا الإطار ،خالل �سنة � 2012إحالتين من قبل الحكومة ،تطلب �إحداهما ر�أي المجل�س
20
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

في م�شروع القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،وتعنى الثانية بتعميم وتحقيق
الم�ساواة في الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية� .أما مجل�س النواب فقد طلب ،من جهته ،من المجل�س
�إمداده بتحليالته وتو�صياته في مو�ضوع المبادرة الوطنية للتنمية الم�ستدامة .INDH
وقد �شهدت �سنة  2012نقا�شات غنية ومفتوحة بين �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،وذلك
خالل الجموع العامة التي تم خاللها ،وب�إجماع يكاد يكون عا ّما ،تبني ع�شرة تقارير وثمانية �آراء في �إطار
الإحاالت الذاتية للمجل�س.
وعلى �صعيد �آخر ،تم عقد عدد من اجتماعات التن�سيق في بداية �سنة  ،2013مع الفئات الممثلة في المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،بغر�ض درا�سة ح�صيلة المجل�س ل�سنة  2012وتحديد مداخل للتطوير .وقد
خل�ص الأع�ضاء �إلى �أن الح�صيلة �إيجابية ،غير �أنهم ر�أوا �ضرورة دعمها ،والحر�ص ،في �سنة  ،2013على دعم
مكت�سبات المجل�س و�ضمان ا�ستمراريتها.
في ما يخ�ص برنامج عمل المجل�س ل�سنة � ،2013سيت�ضمن� ،إ�ضافة �إلى التقرير ال�سنوي للمجل�س والتقرير
الخا�ص بالتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية ،متابعة موا�ضيع الإحاالت الذاتية ل�سنة  ،2012و�إطالق موا�ضيع
�أخرى بر�سم �سنة  .2013ويمكن تعديل برنامج العمل هذا ح�سب �إحاالت الحكومة والبرلمان.
�إن مجموع مكونات المجل�س عاقدةٌ العز َم على موا�صلة الجهود من �أجل دعم م�شروعيته وم�صداقيته ،والرفع
من م�ساهمته في �إعداد نموذج تنموي مغربي م�ستدام ،يجمع بين النجاعة االقت�صادية والتما�سك االجتماعي،
طبقا للتوجيهات ال�سامية الم�ستنيرة لجاللتكم.

�شكيب بنمو�سى
في الرباط 27 ،يونيو 2013
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تمهي ـ ـ ــد
طبقا لمقت�ضيات القانون التنظيمي الم�ؤ�س�س للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،يلخ�ص هذا التقرير ال�سنوي
تقدير المجل�س للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية في  ،2012ويقدم ح�صيلة لأن�شطة المجل�س خالل ال�سنة
المن�صرمة.
بعد ا�ستعرا�ض �أهم �أحداث �سنة  ،2012وخ�صو�صا ما يتعلق بتفعيل الد�ستور الجديد وتن�صيب الهيئة العليا للحوار
الوطني حول �إ�صالح الق�ضاء ،يقوم المجل�س بتحليل لأهم التطورات على الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي ،وهو تحليل ي�ستند �إلى عدد من الم�ؤ�شرات الم�ستقاة من م�صادر وطنية ودولية ،وعلى �أ�سا�س ا�ستغالل
نتائج «بارومتر» المجل�س ،الذي يقدم تقيي ًما للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية ،وتحديد االنتظارات الم�ستعجلة
لل�ساكنة والفاعلين االجتماعيين .وعلى هذا الأ�سا�س يقترح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي تو�صيات
ويثير االنتباه �إلى بع�ض عنا�صر اليقظة ،بهدف الرفع من نجاعة العمل العمومي.
واعتبارا لأهمية م�س�ألة التناف�سية لمعالجة مواطن اله�شا�شة في االقت�صاد ،يت�ضمن تقرير هذه ال�سنة درا�سة
مو�ضوعاتية حول «التناف�سية الم�ستدامة» ،وي�شدد على العالقات القائمة بين التناف�سية ال�شاملة والتما�سك
االجتماعي والبيئة.
ويقدم التقرير في الق�سم المخ�ص�ص لأن�شطة المجل�س ،ح�صيلة لما تم �إنجازه من عمل بمتم ال�سنة المن�صرمة،
ّ
والخطوط العري�ضة لخطة العمل المر�سومة ل�سنة  .2013ويُجمع �أع�ضاء المجل�س على العناية المولوية
ال�سامية التي حظي بها المجل�س خالل �سنة  ،2012والتي ر�سخت �أدوار المجل�س ب�صفته ف�ضاء للتعبير ،وقوة
اقتراحية للمجتمع المدني المنظم .كما �أن الفئات المكونة للمجل�س قد حددت كذلك ،في �إطار ممار�ستها
للتقييم الذاتي ،مداخل للتح�سين تتيح دعم المكت�سبات و�إدامتها.
تميزت �سنة  2012على الم�ستوى ال�سيا�سي بتن�صيب حكومة منبثقة عن انتخابات نونبر  ،2011مزودة
ب�سلطات مو�سعة ،طبقا لمقت�ضيات الد�ستور الذي تم تبنيه عن طريق اال�ستفتاء في يوليوز من ال�سنة ذاتها.
وبف�ضل الدينامية التي جاء بها �أ�سمى قانون ،ا�ستطاع المغرب الحفاظ على ا�ستقراره ال�سيا�سي في �سياق
�إقليمي يطبعه ا�ستمرار انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي .وقد مثلت �سنة  ،2012في هذا ال�سياق� ،سنة الت�أكيد على
�إ�شعاع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،و�إر�ساء عالقاته الم�ؤ�س�سية بالحكومة والبرلمان.
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�إن مجموع مكونات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي� ،إذ تقويها وت�شد من ع�ضدها العناية المولوية
ال�سامية التي �أ�سبغها �صاحب الجاللة ملك البالد على المجل�س ،عاقدةٌ العز َم على موا�صلة الجهود من �أجل
دعم م�شروعيته وم�صداقيته ،والرفع من م�ساهمته في �إعداد نموذج تنموي مغربي م�ستدام ،يجمع بين النجاعة
االقت�صادية والتما�سك االجتماعي.
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الق�سم الأول

الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية

25
التقرير ال�سنوي 2012

26
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية

تميزت �سنة  2012على الم�ستوى ال�سيا�سي بتن�صيب حكومة منبثقة عن انتخابات نونبر  ،2011مزودة
ب�سلطات مو�سعة ،طبقا لمقت�ضيات الد�ستور الذي تم تبنيه عن طريق اال�ستفتاء في يوليوز من ال�سنة ذاتها.
وقد جاء القانون الأ�سمى بم�شروع مجتمعي يمثل تحقيقه تحديا للدولة كما لباقي مكونات الأمة .وقد ا�ستطاع
المغرب ،بف�ضل هذه الخطوة الهامة ،تدعيم ا�ستقراره االقت�صادي في �سياق جهوي ال يزال م�ضطربا ،مع نق�ص
في المنظورية في ما يتعلق بالآفاق ال�سيا�سية والأمنية في بع�ض البلدان.
من ثمة تتو ّفر بالدنا على م�ؤهل حا�سم في هذا المحيط الإقليمي المطبوع بعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الدور الهام الذي ي�ضطلع به الفاعلون االجتماعيون في ت�أطير الحركات قد �أتاح �أن
تمر موجة ت�صاعد المطالب االجتماعية في  2012في جو �سلمي ،دون �أي م�س ب�أمن الأ�شخا�ص والممتلكات.
و�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن ن�ضج ال�شروط الداخلية ،وخ�صو�صا توفر البالد على قاعدة د�ستورية قوية ،يمثل فر�صة
ينبغي �أن تعمل ال�سلطات العمومية �سريعا على اال�ستفادة منها ،بم�شاركة الفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين،
من �أجل تفعيل المقت�ضيات الد�ستورية و�إطالق دينامية �إ�صالحية جديدة قمينة بتعبئة ال�ساكنة حول الم�شروع
المجتمعي الذي �أتى به الد�ستور.
غير �أن الت�أخر في تفعيل الإ�صالحات �أف�ضى �إلى نوع من االنتظارية في �صفوف الفاعلين االقت�صاديين ،مما
زاد من حدة التراجع الذي يعانيه النمو ب�سبب الجفاف وتداعيات الركود في البلدان الأوربية ال�شريكة� .إن
معطيات هذه الظرفية ،ي�ضاف �إليها ا�ستمرار �أوجه اله�شا�شة في اقت�صادنا ،وخ�صو�صا تناف�سيته ال�ضعيفة،
ينبغي �أن تحث ال�سلطات العمومية على ت�سريع الإ�صالحات ال�ضرورية الرامية �إلى معالجة هذا الو�ضع والحد
من �أوجه العجز االجتماعي.
تذهب قراءة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي لأهم تطورات �سنة � 2012إلى ت�أكيد �صواب محاور
العمل التي تم تحديدها في  ،2011لكن مع مالءمتها مع التحدي الوطني الأكبر ،المتمثل في �ضرورة االن�سجام
مع روح الد�ستور والتوطين ال�سريع لمقت�ضياته .ويترجم هذا ،على وجه الخ�صو�ص ،بالأولوية التي تحظى بها
موا�ضيع الإدماج االقت�صادي واالجتماعي ،ودعم الحكامة والتوطين الترابي لل�سيا�سات العمومية ،وكذا �إ�شراك
المواطنين في ت�صور وتفعيل تلك ال�سيا�سات.
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 .1ال�سياق والأحداث الهامة :نظرة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
كان تاريخ  3يناير  2012موعدا لأهم حدث �شهدته هذه ال�سنة ،بتكوين حكومة جديدة منبثقة عن االنتخابات
المبكرة لمجل�س النواب ،التي جرت يوم  25نونبر  .2011وقد تم تعيين رئي�س الحكومة في �شخ�ص الكاتب
العام للحزب الفائز في تلك االنتخابات ،في ان�سجام مع روح الد�ستور .وقد تم تقديم برنامج حكومي ،يقوم على
�أ�س�س تتمثل في العمل المندمج والمقاربة الت�شاركية ،والتالزم بين الم�س�ؤولية والمحا�سبة.
في ما يتعلق بالمناخ العالمي ،تميز هذا المناخ في �سنة  2012بتراجع اقت�صادي في دول منطقة الأورو ،وارتفاع
�أ�سعار المواد الأ�سا�سية وعدم ا�ستقرار �أ�سعار ال�صرف.
تراجع الن�شاط نتيجة النخفا�ض الإنتاج الزراعي ب�سبب الجفاف .كما �ساهم الت�أخر في الم�صادقة على قانون

المالية في �إقرار مناخ من االنتظارية في �صفوف الفاعلين ،ب�سبب نق�ص الو�ضوح في ما يخ�ص توجهات
الميزانية .وقد �أثرت هذه التطورات في النمو الوطني والتوازنات الماكرو-اقت�صادية والقدرة على خلق فر�ص
ال�شغل.
و�شكل �إطالق جاللة الملك لور�ش �إ�صالح العدالة ،مع �إحداث الهيئة العليا للحوار الوطني حول �إ�صالح العدالة،
ّ
ويدل �إطالق هذا الور�ش على طابع الأولوية الذي يميزه ،والإرادة الرامية
من بين الأحداث الها ّمة في ال�سنة.
�إلى �إنجاحه في �إطار من الم�شاركة والت�شاور .ويتعلق الأمر بمنظور �شامل ومهيكل ،يحيط بقطاع العدالة في
�شموله ،ويفتر�ض به �أن يف�ضي �إلى تح�سين ا�شتغال الق�ضاء بمختلف مكوناته وم�ستوياته )من �إداري واجتماعي
وتجاري واقت�صادي ومهني( .والم�سعى المعتمد في هذا ال�ش�أن م�سعى يتميز بمقاربة ت�شاركية ،تجمع بين
مختلف الح�سا�سيات ،ي�ستح�سن تعميمها على �سيا�سات عمومية �أخرى.
يخ�ص التغطية ال�صحية� ،سجل هذا المجال دفعة جديدة عبر �إطالق عملية تعميم نظام الم�ساعدة
في ما
ّ
الطبية  ،RAMEDغير �أنها ت�سجل ت�أخرا في �إعطاء نتائج مر�ضية ،كما تدل على ذلك الم�ؤ�شرات الوطنية
والدولية.

� .2أهم التطورات على الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
 .1.2التطور االقت�صادي

تميز التطور على الم�ستوى االقت�صادي ،في  ،2012بتراجع في وتيرة النمو وتفا ُقم �أوجه االختالل الماكرو-
اقت�صادية.
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 .1.1.2نمو في تراجع ،وو�ضعية ه�شة لل�شغل
ا�ستقرت ن�سبة النمو في  2012عند  2.4بالمائة ،مقابل  5بالمائة قبل ذلك ب�سنة .ويعود هذا التطور
�إلى انخفا�ض القيمة الم�ضافة الفالحية بما قدره  8.7بالمائة ،عو�ض االرتفاع بن�سبة  5.1بالمائة
كما كان الحال عليه في  ،2011و�إلى انخفا�ض وتيرة تقدم الأن�شطة غير الفالحية من  5.3بالمائة
�إلى  4.8بالمائة .وقد �شهدت الأن�شطة الثانوية على الخ�صو�ص انخفا�ضا في الوتيرة نزل بها من 4
بالمائة �إلى  3.2بالمائة ،في عالقة مع انكما�ش الأن�شطة المنجمية وال�صناعة التحويلية� .أما انخفا�ض
القيمة الم�ضافة الفالحية ،فيرجع بالأ�سا�س �إلى تراجع محا�صيل الحبوب بما يقارب  40بالمائة ،ب�سبب
الجفاف الذي �شهده المو�سم الفالحي .وال �شك �أن تراجع الدخل الفالحي من �ش�أنه �أن يفاقم من ظاهرة
الهجرة القروية �صوب المدن ،مع ما لذلك من تداعيات على الم�ستوى االجتماعي .ومن ال�ضروري �أن
تدعم ال�سلطات العمومية البرامج التي يتم �إطالقها لفائدة ال�ساكنة القروية.
وقد كان من �ش�أن انخفا�ض وتيرة النمو �أن يبلغ معدالت �أكبر لوال م�ساهمة اال�ستهالك .فرغم انخفا�ض
مداخيل الأ�سر القروية وتردي �سوق ال�شغل� ،إال �أن اال�ستهالك زاد بن�سبة  3.6بالمائة ،غير مت�أثر كثيرا
بارتفاع م�ؤ�شر الأ�سعار عند اال�ستهالك ،الذي انتقل من  0.9بالمائة �إلى  1.3بالمائة ،ب�سبب ارتفاع
�أ�سعار المواد الغذائية و�أ�سعار المحروقات.

في �سياق تراجع وتيرة النمو ،ا�ستقرت ن�سبة البطالة عند  9بالمائة في  ،2012عو�ض  8.9بالمائة،
الم�سجلة في  .2011وترتفع تلك الن�سبة في �صفوف الفئة العمرية � 24-15سنة �إلى  18.6بالمائة في
عموم البالد ،و 33.5بالمائة في المدن ،فيما تبلغ تلك الن�سبة  16.4بالمائة في �صفوف ال�شباب حاملي
ال�شهادات على الم�ستوى الوطني ،و 18.2بالمائة في الو�سط الح�ضري .وهذا ي�ؤكد �أن الأمر ،كما جرت
مالحظة ذلك ،يتعلق بظاهرة مدينية بالأ�سا�س ،ت�ضرب ال�شباب على وجه الخ�صو�ص� .أما ح�سب الجن�س
فقد انتقلت الن�سبة من � 8.4إلى  8.7بالمائة في �صفوف الرجال ،وتراجعت من � 10.2إلى  9.9بالمائة
في �صفوف الن�ساء .وعالوة على ذلك ف�إن اال�ستخدام غير التام لليد العاملة يهم � 966.000شخ�ص� ،أي
ما ن�سبته  9.2بالمائة من ال�ساكنة الن�شيطة.
لم يتجاوز عدد منا�صب ال�شغل الم�ؤدى عنه المحدثة في  2012ما قدره  127.000من�صب �شغل ،تعود
في غالبها �إلى �أن�شطة الخدمات ال�شخ�صية و�أن�شطة تجارة التق�سيط ،وبقدر �أدنى �أن�شطة الفالحة
وال�صيد البحري .وفي القابل �سجل قطاع البناء والأ�شغال العمومية وقطاع ال�صناعة فقدان ما يناهز
 40.000من�صب �شغل.
وقد �أف�ضى تدهور الظرفية وتردي و�ضعية ال�شغل �إلى انخفا�ض قدره  6نقط في م�ؤ�شر ثقة الأ�سر،
ح�سب درا�سة الف�صل الرابع من ال�سنة التي �أجرتها المندوبية ال�سامية للتخطيط .وهو تطور ت�ؤكده
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انطباعات المواطنين والفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين– كما �أبرزتها نتائج «بارومتر» المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي – في تقديرهم للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،وكذا نتائج
الدرا�سة النوعية مع المواطنين ،التي ي�أتي تحليلها �أدناه.
 .2.1.2مناخ الأعمال :قيادة يجب دعمها
لئن كان ترتيب المغرب في مختلف الت�صنيفات الدولية في هذا المجال قد �شهد تراجعا خفيفا ،فال
جدال في حقيقة �أن تدفق اال�ستثمارات الخارجية المبا�شرة قد �سجل ارتفاعا ،وذلك رغم الظرفية
الدولية غير المالئمة .وهذا يدل على ثقة الفاعلين الأجانب في �إمكانات تطوير �أن�شطتهم في البالد.
غير �أنه يبقى من ال�ضروري العمل على تقوية مناخ الأعمال وعلى جعل �أعمال ال�سلطات العمومية تتجه
�صوب تح�سين منظورية الفاعلين الوطنيين والدوليين.
والحق انه في � 2012ساهم الت�أخر في الم�صادقة على قانون المالية في خلق مناخ من االنتظارية في
�صفوف الفاعلين ،ب�سبب غياب الو�ضوح في ما يخ�ص توجهات الميزانية .ويتجلى هذا التطور على
الخ�صو�ص من خالل تراجع قرو�ض التجهيز ،التي �سجل الجاري منها انخفا�ضا قدره  2بالمائة ،مما
ي�شير ،في ما يبدو� ،إلى تراجع في وتيرة ا�ستثمارات المقاوالت .ونجد بالمقابل �أن قرو�ض الخزينة قد
�سجلت ارتفاعا بن�سبة قدرها  7.8بالمائة ،م�ؤكدة وجود �ضغوط تعانيها الو�ضعية المالية للمقاوالت.
وقد بين البحث الذي قام به بنك المغرب �أن ن�سبة  54بالمائة من ر�ؤ�ساء المقاوالت ترى بالفعل �أن هذه
الو�ضعية �أدنى من العادية .كما �أن التوا�صل الذي واكب القرار المتعلق بعمليات حجز على الح�سابات
�ساهم بدوره في هيمنة مناخ االنتظارية ،الذي �أثر بدوره في �أداء المقاوالت ،المعر�ضة بالإ�ضافة �إلى
ذلك لتداعيات طول �آجال الأداء.

فقد تراكمت الديون على الزبائن ،حيث �أ�صبحت تبلغ  180يوم عمل من رقم المعامالت� ،أي ما يمثل
ن�سبة كبيرة من الح�صيلة الإجمالية .وتلحق هذه الو�ضعية �ضررا ب�صالبة المقاوالت وقدرتها على
ال�صمود ،وخ�صو�صا منها المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،المنهكة �أ�صال ب�سبب ت�أخر بع�ض المقاوالت
العمومية في �أدائها م�ستحقاتها.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن القانون رقم  ،10-32المتعلق ب�آجال الأداء ،والذي تم ن�شر المر�سوم التطبيقي
الخا�ص به في يونيو  ،2012يمثل تقدما نحو معالجة هذه الإ�شكالية .وقد ن�ص هذا القانون على
تحديد �أجل لأداء الم�ستحقات �أق�صاه �ستون يوما متى كان �أجل الأداء غير متفق عليه اتفاقا �صريحا
بين الأطراف المعنية ،وت�سعون يوما بدءا من تاريخ تلقي ال�سلع �أو تنفيذ الخدمة المطلوبة �إذا كان الأجل
متفقا عليه ،كما ن�ص القانون على نظام للعقوبات الناجمة عن الت�أخر ،من �أجل تعوي�ض الم�صاريف
البنكية التي يتحملها المزودون .غير �أن فعالية هذا الإجراء تبقى رهينة بظروف تفعيله.
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في ما يتعلق بتقدير مناخ الأعمال من قبل الم�ؤ�س�سات الدولية� ،سجل المغرب ،وبعد �سنة من التقدم
الملحوظ ،ت�أخرا هذه ال�سنة في ت�صنيف  ،Doing Businessحيت تراجع من الرتبة � 93إلى الرتبة
 97من �أ�صل  185بلدا ،وهو تراجع يعود �إلى تراجع البالد من الرتبة � 146إلى الرتبة  163على م�ستوى
الجانب المتعلق بم�س�ألة «نقل الملكية» ،وذلك على �إثر ارتفاع ر�سوم الت�سجيل� .أما على م�ستوى «�أداء
ال�ضرائب» ،فقد تراجع المغرب بثالث مراتب ،ليحتل الرتبة  ،110بكلفة �آجال الأداء تقدر بنحو 238
�ساعة عمل .و�أما في ما يتعلق بالولوج �إلى التمويل ،فقد �صارت بالدنا تحتل الرتبة  ،104متراجعة ب�سبع
مراتب .و�أخيرا ،في ما يخ�ص م�ؤ�شر «حماية الم�ستثمرين» ،تراجع المغرب بمرتبتين ليحتل الرتبة ،100
وذلك في غياب قيا�سات جديدة .وهذا يبرز �ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال .CNEA
وتبدو ال�سلطات واعية ب�أهمية هذه الم�س�ألة ،كما يت�ضح ذلك من خالل الت�صريحات التي تم الإدالء بها
خالل اجتماعات هذه اللجنة .وهناك تدابير يجري الإعداد لها من �أجل العمل على الجوانب المختلفة
التي ي�سجل المغرب فيها ت�أخرا .غير �أن �صرامة �آلية القيادة تظل �شرطا لنجاعة تفعيل خطة العمل.
 .3.1.2تناف�سية متردية ،وتفاقم في اختالل الميزان الخارجي
ارتفع العجز التجاري في متم �سنة � 2012إلى ما قدره  201.5مليار درهم ،بما يمثل زيادة في العجز
قدرها  10.2بالمائة قيا�سا �إلى �سنة  .2011وقد جاء هذا التطور ال�سلبي نتيجة لزيادة في الواردات
قدرها  7.9بالمائة ،بما ي�ساوي  28.4مليار درهم ،كانت �أ�سرع من زيادة ال�صادرات ،التي �سجلت
ارتفاعا قدره  5.5بالمائة ،بما ي�ساوي  9.7مليار درهم .وبذلك انح�سرت ن�سبة التغطية لتبلغ 47.8
بالمائة ،عو�ض  48.9بالمائة في ال�سنة ال�سابقة .ويجد هذا االرتفاع في الواردات تف�سيره في ارتفاع
قدره  17.9بالمائة في م�شتريات المنتجات البترولية وزيوت المحركات ،وكذا في ارتفاع قدره 4.3
بالمائة في م�شتريات ال�سلع غير الطاقية.
وقد �سجلت مداخيل ال�سياحة وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج انخفا�ضا قدره  1.7بالمائة و3.8
بالمائة على التوالي .في ظل هذه ال�شروط ،بلغ العجز الجاري في ميزان الأداءات في متم �سنة 2012
ما ن�سبته  9.4بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،مقابل  7.9بالمائة قبل ذلك ب�سنة .فقد �سجلت
مداخيل ال�سياحة وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج انخفا�ضا قدره  1.5بالمائة و 3.9بالمائة على
التوالي .وقد �أف�ضت هذه الظروف �إلى انخفا�ض حاد في احتياطيات العملة الأجنبية ،التي لم تعد تكفي
في �آخر دجنبر �سوى لأربعة �أ�شهر من اال�ستيراد عو�ض خم�سة في متم .2011
�أمام تراجع الأر�صدة الخارجية ،ومن �أجل اال�ستعداد لأي �صدمة خارجة كبيرة ممكنة ،ح�صل المغرب
في غ�شت على ت�سهيل من قبل �صندوق النقد الدولي ،تمثل في خط ائتماني لل�سيولة بما قدره 6.2
مليار دوالر .و�إن منح هذا الت�سهيل للمغرب من قبل ال�صندوق له َو في حد ذاته دليل على الثقة في �آفاق
االقت�صاد المغربي وال�سيا�سات المتبعة .ويتيح هذا الخط االئتماني – الذي لن تلج�أ �إليه الحكومة �إال
في حال وقوع ترد كبير على �إثر �صدمة خارجة – ولوجا �سريعا �إلى موارد من العملة الأجنبية .كما �أنه
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قد �أتاح دعم ثقة الم�ستثمرين ،كما تمت مالحظة ذلك عند طرح قرو�ض االكتتاب في دجنبر 2012
بمبلغ  1.5مليار دوالر ،الذي ا�ستفاد من ق�سط مخاطرة معتدل قدره  275نقطة �أ�سا�سية فقط على
الق�سم المطروح على مدى ع�شر �سنوات ،والذي تعلق بمليار دوالر.
ويعود �سبب اله�شا�شة الخارجية للبالد بالأ�سا�س �إلى �ضعف تنويع ال�صادرات و�إلى عدم كفاية تطوير
المنتجات ،مما يف�ضي �إلى �ضعف في التناف�سية .واقتناعا من المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
بالرهانات الهامة المرتبطة بم�س�ألة التناف�سية ،وخ�صو�صا في مجال الرفع من وتيرة التنمية ومن م�ستوى
التنمية االجتماعية ،خ�ص�ص المجل�س الدرا�سة المو�ضوعاتية في هذا التقرير ال�سنوي لإ�شكالية التناف�سية.
 .4.1.2مخاطر تقهقر الموازنة
رغم الرفع من �أ�سعار المحروقات ،الذي �أتاح اقت�صاد  5.7مليار درهم ،ف�إن نفقات المقا�صة ارتفعت
ب�أكثر من  12بالمائة ،لتبلغ ما يناهز  55مليار درهم .كما �أن الأعباء المتعلقة بالم�ستخدمين ارتفعت بما
ن�سبته  2.8بالمائة ،لت�ستقر عند  96مليار درهم .وقد انتقل عجز الميزانية في ظل هذه الظروف من
 6.1بالمائة �إلى  7.1بالمائة من الناتج الداخلي الخام .وهي م�ستويات مرتفعة يزداد تحملها �صعوبة على
مر الزمن ،مما يجعل من المتعين اعتبارها بمثابة عن�صر يقظة ،من �أجل اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير
هام�ش للمناورة يتيح تفعيل �سيا�سات التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
تدفع تغطية العجز �إلى اللجوء المنتظم �إلى االقترا�ض ،مف�ضية بطريقة �آلية �إلى ارتفاع في جاري دين
الخزينة ،الذي �أ�صبح في متم فبراير  2012يمثل ن�سبة  57.8بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،عو�ض
 47بالمائة في  .2009ولئن كانت �سنة  2012قد �شهدت �إ�صدارا بالدوالر في �شروط منا�سبة على وجه
العموم� ،إال �أن مثل هذه الإ�صدارات من �ش�أنها �أن تت�أثر في الم�ستقبل بتردي و�ضعية مالية الدولة ،وربما
�أف�ضت �إلى تدني تنقيط المغرب في مجال الدين ،وهو التنقيط الذي نزلت مرتبة �آفاقه من الت�صنيف

ب�صفته م�ستقرا �إلى الت�صنيف ال�سلبي .غير �أن اللجوء �إلى اال�ستدانة الخارجية – الذي يمثل جاريه
الحالي ما ن�سبته  13.6بالمائة من الناتج الداخلي الخام – قد يتكرر ،باعتبار الحدود التي تم تجاوزها
في مجال االقتطاع من ال�سوق الداخلية .وفي المجموع ف�إن عتبة  60بالمائة من الناتج الداخلي الخام قد
ي�صلها المغرب انطالقا من �سنة  ،2013مما يمثل عامل خطر بالن�سبة �إلى التوازنات المالية الوطنية.
تدعو هذه التطورات �إلى التحرك من �أجل تفادي وقوع حالة من الت�صاعد الحلزوني للديون .ف�أمام
ميزانيات متتالية تتجاوز فيها النفقات المداخيل بمقدار يزيد كل مرة عن �سابقتها ،ي�صبح من ال�ضروري
توعية المواطنين والفاعلين االجتماعيين وال�سيا�سيين بمخاطر اال�ستدانة المفرطة الناتجة عن ميزانيات
متتالية تتجاوز فيها النفقات المداخيل بفارق يزداد ات�ساعا مع الزمن .ومن ال�ضروري الوعي ،على وجه
الخ�صو�ص ،ب�أن ت�سديد الديون ودفع الفوائد �سيتطلب القيام بتخفي�ض بع�ض النفقات و�/أو الرفع من
ال�ضرائب ،مما من �ش�أنه �أن يف�ضي �إلى انعكا�سات على النمو.
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 .5.1.2التقديرات في ما يخ�ص الو�ضعية االقت�صادية
يت�ضح من تقديرات المواطنين للو�ضعية االقت�صادية ،كما تتبين من خالل «بارومتر» المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي� ،أن �أغلبية ن�سبية من المواطنين والفاعلين االجتماعيين يرون �أن الو�ضعية االقت�صادية
قد �شهدت ترديا خالل الأ�شهر االثني ع�شر المن�صرمة.
في ما يتعلق بالو�ضعية االقت�صادية الحالية ،ف�إن الفاعلين الذين لهم انطباع �إيجابي عنها �أقل من �أولئك
الذين يرون �أنها غير جيدة .وهذا ي�صح على مجموع الفئات الم�ستهدفة .فما ن�سبته  38بالمائة من
م�سيري المقاوالت والمواطنين يرون �أن الو�ضعية االقت�صادية �سيئة ،في حين عبر ما ن�سبته  10بالمائة
من م�سيري المقاوالت و 14بالمائة من المواطنين فقط عن ارتياحهم لها .والمقاوالت التي ترى �أن
الو�ضعية جيدة هي في غالبها من المقاوالت المهيكلة المتو�سطة ،وتلك التي ت�شتغل في مجال �أن�شطة
الخدمات� .أما المواطنون الذين يرون �أن الو�ضعية االقت�صادية جيدة فهم �أكثر عددا بين الطبقات ذات
الدخل المرتفع وبين ذوي الم�ستوى الدرا�سي الجامعي.
ويُبين تحليل انطباعات المواطنين توجها وا�ضحا �صوب تقدير �سلبي في ما يخ�ص �إحداث منا�صب
ال�شغل وكلفة العي�ش .وهذا ما يتجلى لديهم على التوالي على �شكل بطالة تم�س غير حاملي ال�شهادات
كما تم�س حامليها ،وارتفاع في �أ�سعار ال�سلع والخدمات اال�ستهالكية الجارية ،في حين بقيت المداخيل
على حالها �إن لم ت�سجل تدنيا وتراجعا.
في ما يخ�ص تقدير م�سيري المقاوالت للو�ضعية الحالية لمقاولتهم ،يرى ما يناهز  43بالمائة من
ه�ؤالء الم�سيرين �أنها لي�ست بالجيدة وال بال�سيئة ،في حين يرى  30بالمائة منهم �أنها جيدة ،مقابل 25
بالمائة يرون �أنها �سيئة� .أما في ما يخ�ص �أهم االن�شغاالت ،كما �صنفها م�سيرو المقاوالت ،فتتعلق على
وجه الخ�صو�ص بالنظام الجبائي والولوج �إلى التمويل ،وكذا جودة خدمات الإدارة العمومية والتنمية
الم�ستدامة في جوانبها المتعلقة بحماية الموارد وا�ستعمالها .وهذا يح�ض على �إر�ساء تدابير ترمي �إلى
تح�سين العالقات بين الفاعلين والإدارة ودعم الثقة وتح�سين و�ضوح الر�ؤية للفاعلين االقت�صاديين.
يتجه ق�سم غالب من المواطنين والفاعلين االجتماعيين �إلى االعتقاد ب�أن الو�ضعية االقت�صادية �ستكون
�أف�ضل بعد �سنة ،في حين ترى ن�سبة ال ي�ستهان بها من الم�ستجوبين ،من كل الفئات الم�ستهدفة� ،أنها
�ستبقى على حالها .وهذا التفا�ؤل �أقل ح�ضورا ن�سبيا لدى م�سيري المقاوالت ،في حين ال وجود له لدى
النقابات ،التي ترى غالبيتها �أن الو�ضعية االقت�صادية �ستزداد �سوءا.
ويبين التقييم المف�صل لالنطباعات حول تطور الو�ضعية االقت�صادية في الم�ستقبل �أن تح�سن الن�شاط
االقت�صادي بوجه عام هو الجانب الذي �أبدت الفئات الم�ستهدفة تفا�ؤال تجاهه ،قيا�سا �إلى كلفة العي�ش
و�إحداث منا�صب ال�شغل ومحاربة البطالة.
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 .2.2التطور على الم�ستوى االجتماعي

ات�سمت �سنة  ،2012على الم�ستوى االجتماعي ،ب�إطالق ور�ش هام ،يتعلق بتعميم نظام الم�ساعدة الطبية
لفائدة ال�ساكنة في و�ضعية عوز وه�شا�شة.
 .1.2.2خطوات تم تحقيقها في مجال التغطية ال�صحية
ي�ستهدف نظام الم�ساعدة الطبية � RAMEDساكنة يبلغ تعدادها  8.5مليون �شخ�ص يعي�شون و�ضعية
فقر وه�شا�شة .وقد ا�ستطاع ما مجموعه  5.1مليون �شخ�ص من هذه ال�ساكنة الم�ستهدفة اال�ستفادة من
هذا النظام في متم دجنبر  .2012وهناك من بين ه�ؤالء ما مجموعه  2.4مليون )�أي � 878.700أ�سرة(
ممن يتوفرون على بطاقة نظام الم�ساعدة الطبية ،في حين تم ت�سليم و�صل بو�ضع ملف لما مجموعه
مليون �أ�سرة (�أي  2.7مليون �شخ�ص) ،وهو ما يتيح لهم اال�ستفادة من الولوج �إلى العالج مجانا في حال
اال�ستعجال .غير �أن االنطباعات على الم�ستوى المحلي تبين ،في ما يبدو ،درجات متفاوتة من الر�ضا
عن تفعيل هذه الآلية.
�أما نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري ،فيه ّ ُم من جهته  72بالمائة من ال�ساكنة .والفئات الم�ستفيدة من
التغطية حاليا هي فئات الأجراء و�أ�صحاب المعا�شات في القطاعين العمومي والخا�ص وذوي الحقوق،
بما ن�سبته  34بالمائة من ال�ساكنة� .أما الم�ستقلون ،من التجار والحرفيين وم�ساعدي الحرفيين والمهن
الحرة وكل ن�شيط من غير الأجراء ،بما يمثل  38بالمائة من ال�ساكنة ،فمازالوا ال يتمتعون بالتغطية.
وينبغي �أن يخ�ضع نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري للم�ستقلين للتدابير العامة نف�سها المطبقة على
الأجراء .على �أنه يجب تحديد بع�ض التدابير الخا�صة المتعلقة بالم�ؤ�س�سة المكلفة بالتدبير و�أنماط
االنخراط وطرق �إ�سناد الأرقام التعريفية ،و�آليات تقا�سم الأعباء المالية للمخاطر ،وذلك بموجب قانون
خا�ص ،طبقا لمقت�ضيات القانون رقم  ،65-00المتعلق ب�سن التغطية ال�صحية الأ�سا�سية.
� .2.2.2صندوق لدعم التما�سك االجتماعي
ن�ص قانون المالية ل�سنة  2012على �إحداث �صندوق لدعم التما�سك االجتماعي ،بغالف مالي قدره 1.5
مليار درهم ،موجه بالأ�سا�س �إلى تمويل الم�ساعدة على تمدر�س الأطفال ونظام الم�ساعدة ال�صحية .ويتم
تمويل ال�صندوق من االقتطاعات من �أرباح ال�شركات ،وانطالقا من  ،2013ب�إخ�ضاع المداخيل العالية
للأ�شخا�ص الماديين لل�ضريبة .وقد كان الم�سعى المتبع ،في ذلك ،مو�ضوعا لنقا�ش حول غياب م�سعى
ت�شاوري ،وخ�صو�صا مع الفاعلين الخوا�ص.
كان ب�إمكان مجهود الت�ضامن الوطني المتوخى من وراء �إحداث هذا ال�صندوق �أن يكون �أجدى و�أنجع
لو تم تو�سيع فئات الدخول المعنية ،و�إخ�ضاعها لن�سبة �ضريبية مخف�ضة ترمز �إلى انخراط ال�ساكنة في
غالبيتها في المجهود الرامي �إلى دعم التما�سك االجتماعي.
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 .3.2.2خطوات تحققت في مجال الحوار بين ال�شركاء االجتماعيين
�إذا كان الحوار االجتماعي الثالثي )بين الم�شغلين والنقابات والحكومة( قد �شهد فترة توقف في ،2012
ف�إن هناك خطوات قد تم تحقيقها خالل ال�سنة نف�سها على م�ستوى الحوار بين ال�شركاء االجتماعيين،
تهم على الخ�صو�ص و�ضع اتفاق�-إطار بين الم�شغلين وبع�ض النقابات ،ينظم الو�ساطة االجتماعية في
حال حدوث نزاعات �شغل .ويرمي هذا الإطار التعاقدي �إلى و�ضع م�سل�سل للوقاية من النزاعات المهنية
وحلها في الو�سط المهني ،مما يتيح �إر�ساء مناخ من الثقة و�ضمان ا�ستمرارية المقاولة مع الحفاظ على
حقوق الأجراء.
ومن المزمع �إحداث لجنة للو�ساطة االجتماعية تتمثل مهمتها في معالجة وف�ض النزاعات االجتماعية
تفاديا لكل انزالق �إلى و�ضعيات غير محمودة .كما �أتاح ذلك االتفاق للكنفدرالية العامة لمقاوالت
المغرب وللمنظمات النقابية تحقيق خطوات على ثالثة محاور ،هي الحوار االجتماعي ،وت�شجيع المجال
التوافقي ،والتال�ؤم االجتماعي لعالقات وظروف ال�شغل ،و�إنعا�ش ال�شغل والتناف�سية.
ويتعلق الأمر هنا بدينامية ينبغي ت�شجيعها من �أجل دعم الثقة بين ال�شركاء االجتماعيين وتوفير �شروط
م�ستدامة للعقود االجتماعية الكبرى التي تحفز على التنمية االقت�صادية واالجتماعية .فالعالقات بين
ال�شركاء االجتماعيين ينبغي لها في الم�ستقبل �أن تندرج في �إطار نموذج اجتماعي يقوم على بلورة
تعاقدات اجتماعية كبرى بين كل مكونات المجتمع المغربي ،كما دعا �إلى ذلك �صاحب الجاللة ملك
البالد في الخطاب ال�سامي الذي �ألقاه جاللته بمنا�سبة تن�صيب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
في هذا الإطار ،يقترح المجل�س تنظيم ملتقى في مو�ضوع «الحوار الوطني حول التعاقدات االجتماعية
الكبرى» ،بغاية العمل على تمكين الحكومة والمنظمات النقابية والكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب
من �إطار م�ؤ�س�سي د�ستوري لبناء �شروط تقارب وطني حول الإ�صالحات الكبرى المرتبطة ب�أربعة �أبعاد
رئي�سة ،هي ؛ الحفاظ على القدرة ال�شرائية للمواطنين ،وتناف�سية المقاوالت ،والحماية االجتماعية،
والوقاية من نزاعات ال�شغل الجماعية وف�ضها �سلميا.
.4.2.2

�أهداف الألفية للتنمية  ،OMDوم�ؤ�شر التنمية الب�شرية  IDHوالأبعاد المتعلقة بمو�ضوعي

التربية وال�صحة
يبين تقييم درجة �إنجاز �أهداف الألفية للتنمية � OMDأن المغرب �سجل نتائج مر�ضية في هذا المجال.
فقد حققت البالد الهدف المتمثل في الحد من الفقر ،وذلك على م�ستوى ولوج ال�ساكنة �إلى الماء
والكهرباء وال�سكن ،على �سبيل المثال� .أما في ما يتعلق بالم�ؤ�شرات الخا�صة بالتربية وال�صحة والتنمية
الم�ستدامة ،فهي اليوم في تقدم ،لكن المغرب قد ال يتمكن من تحقيق مجموع الأهداف المرتبطة بهذه
المجاالت .فتحقيق مجمل �أهداف الألفية للتنمية ،الذي يمثل قاعدة لتثمين الر�أ�سمال الب�شري والرفع
من م�ساهمته في خلق الثروة ،يفتر�ض تفعيل ا�ستراتيجيات مالئمة في المجاالت االجتماعية المعنية.
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ففي ما يخ�ص مجال التربية ،لن يتاح بلوغ الأهداف  5و 6و .7ف�أما بالن�سبة �إلى الهدف رقم « ،5تعميم
تمدر�س الأطفال من الجن�سين في التعليم الأولي» ،ف�إن ن�سبة التمدر�س النوعي للأطفال والطفالت بين
 4و� 5سنوات لم تتجاوز  60.3بالمائة خالل ال�سنة الدرا�سية  ،2013-2012تتوزع �إلى  80.2بالمائة
في الو�سط الح�ضري و 56.7بالمائة في الو�سط القروي .ومن ثمة ف�إن الهدف المتمثل في تعميم
التمدر�س الأولي لن يتم بلوغه .و�أما في ما يخ�ص الهدف رقم « ،6تمكين كل الأطفال ،ذكورا و�إناثا ،من
الو�سائل الالزمة ال�ستكمال �سلك كامل من الدرا�سة االبتدائية» ،ف�إن الن�سبة ال�صافية للتمدر�س ،التي
ا�ستقرت عند  91بالمائة في  ،2012بقيت على حالها منذ �سنوات عديدة� .أ�ضف �إلى ذلك �أن م�ؤ�شر
المنا�صفة )فتيان-فتيات( �سجل ما يناهز  91بالمائة في االبتدائي ،و 79بالمائة في الثانوي الإعدادي،
و 92بالمائة في الثانوي الت�أهيلي ،بر�سم ال�سنة الدرا�سية  .2013-2012و�أما في ما يخ�ص الهدف
رقم « ،7الق�ضاء على الأمية في �صفوف الذكور والإناث من ع�شر �سنوات فما فوق» ،ف�إنه من المتعذر
بلوغه .فن�سبة محو الأمية لم تتجاوز  70.3بالمائة في  ،2010ولن يكون بالتالي من ال�سهل رفعها �إلى
 80بالمائة في �أفق .2015
وكما هو الأمر بالن�سبة �إلى �أهداف الألفية للتنمية ،تمثل «التربية» �أهم عامل ي�شرح و�ضعية المغرب في
ما يتعلق بالتنمية الب�شرية ،التي تقا�س بالم�ؤ�شر المعروف با�سم م�ؤ�شر التنمية الب�شرية  ،IDHالمحدد
من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية .PNUD
ف�إذا كان م�ؤ�شر التربية قد �سجل وتيرة نمو كبيرة ما بين  1980و ،2006ف�إن المالحظ �أن م�ستوى
هذا الم�ؤ�شر بد�أ ،منذ  2006يميل �إلى اال�ستقرار عند  ،0.44في حين �أن معدله لدى البلدان ذات
التنمية الب�شرية المتو�سطة انتقل من � 0.48إلى  .0.56وفي عالقة بهذا التطور� ،سجل المغرب ت�أخرا
في الترتيب ،منتقال من الرتبة  124في � 1980إلى الرتبة  131في  ،2005لي�صل �إلى الرتبة  146في
 .2012وتجد هذه الو�ضعية تف�سيرها على الخ�صو�ص في التح�سن ال�ضعيف لمعدل مدة التمدر�س ومدة
التمدر�س المفتر�ضة� ،إذ انتقل معدل مدة التمدر�س من � 1.2سنة في � 1980إلى � 4.4سنوات فقط في
 ،2012مقابل  3.1و� 6.3سنوات على التوالي لدى البلدان ذات التنمية الب�شرية المتو�سطة .و�أما مدة
الدرا�سة المفتر�ضة عند الدخول فبقي معدلها على حاله ،م�ستقرا عند ع�شر �سنوات ،في حين انتقل هذا
المعدل ،لدى البلدان ذات التنمية الب�شرية المتو�سطة ،من � 7.8إلى � 11.4سنوات ما بين  1980و.2012
وبغ�ض النظر عن الم�ؤ�شرات ف�إن البعد التربوي يكت�سي �أهمية كبرى لما له من �آثار على م�ستوى الحد
من الفوارق ودعم التما�سك االجتماعي ،وبالتالي ف�إنه من ال�ضروري �إجراء تقييم لل�سيا�سات المتبعة
حتى اليوم ،وا�ستخال�ص العبر منها من �أجل مبا�شرة �إ�صالح يبدو اليوم م�ستعجال ،كما �أ�شار �إلى ذلك
الخطاب الملكي ال�سامي بتاريخ  20غ�شت  .2012ومن �أجل �ضمان �شروط النجاح ،ي�ستح�سن �أن يتبني
الإ�صالح مقاربة �إدماجية ،تتيح فتح نقا�ش وطني مو�سع يف�ضي �إلى ر�سم توجهات ت�ستفيد من دعم
مجموع الأطراف المعنية.
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و�أما في ما يخ�ص مجال ال�صحة ،ف�إن الأهداف التي قد يتعذر بلوغها تتعلق بالخ�صو�ص بالهدف رقم
« ،13التخفي�ض بن�سبة الثلثين ،ما بين  1990و ،2015من ن�سبة الوفيات في �صفوف الأطفال من �أ قل
من � 5سنوات» ،و«التخفي�ض بن�سبة ثالثة �أرباع ،ما بين  1990و ،2015من ن�سب الوفيات في �صفوف
الأمهات» .ف�إذا كانت ن�سبة الوفيات في �صفوف الأطفال قد انخف�ضت �إلى ما قدره  57بالألف بين
 1987و ،1991ثم �إلى  32.2بالألف ما بين يونيو  2008ويونيو  ،2009ثم  30.2بالألف في ،2010
ف�سيكون من ال�صعب النزول بها �إلى  19بالألف في �أفق  .2015وقل ال�شيء نف�سه عن وفيات الأمهات
)لكل  100.000مولود حي( ،التي و�إن انخف�ضت من  332ما بين  1985و� 1991إلى  132ما بين 2004
و ،2009ثم �إلى  112في � ،2010إال �أنه يبدو من ال�صعب النزول بها �إلى  83في �أفق  ،2015وذلك ب�سبب
م�ستواها المرتفع في الو�سط القروي ) 148في .(2010
 .5.2.2انطباعات المواطنين عن الو�ضعية االجتماعية
تبين االنطباعات – كما تتجلى من خالل «بارومتر» المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي – �أن
�أغلبية ن�سبية من المواطنين والفاعلين االجتماعيين ترى �أن الو�ضعية االجتماعية لم ت�شهد تغيرا خالل
ال�سنة المن�صرمة ،في حين ر�أت ن�سبتان متقاربتان من الم�ستجوبين �أن الو�ضعية تح�سنت �أو تدهورت،
علما �أن المواطنين الذين يرون �أن الو�ضعية االجتماعية جيدة هم ،في ما يبدو� ،أكثر عددا في الو�سط
القروي ،وخ�صو�صا في �أو�ساط الطبقات ذات الدخل المرتفع والمتو�سط.
وعلى العك�س من ذلك ما �ص ّرح به ممثلو النقابات الذين تم ا�ستطالع ر�أيهم ،والذين يرون �أن الو�ضعية
االجتماعية قد �شهدت تدهورا وا�ضحا.
يتبين من التحليل المف�صل للآراء واالنطباعات حول الو�ضعية االجتماعية مقدار االنتظارات لدى مختلف
الفاعلين االجتماعيين في مجال ال�سيا�سات الرامية �إلى محاربة الفقر والإق�صاء ،وكذا االنتظارات
الموجهة �صوب تح�سين خدمات ال�صحة والرفع من مردودية التعليم العمومي .فهذه الميادين هي التي
ارتبطت �أكثر من غيرها باالنطباعات الأكثر �سلبية لدى مختلف الفئات الم�ستهدفة ،وهي التي �أ�شار �إليها
المواطنون ب�صفتها تمثل �أهم ان�شغاالتهم .ويتبين من نتائج الدرا�سة النوعية التي �أجريت مع مواطنين
�أن الفقر يبدو ظاهرة قروية بالأ�سا�س ،لكنه ينظر �إليه �أي�ضا ب�صفته م�ستوطنا كذلك في �ضواحي المدن،
حيث تتمثل �أهم ال�صعوبات المالحظة في هذه المناطق في الولوج �إلى العالج ،وفي غذاء يقوم على
الأ�سا�سيات بل وغير كاف �أحيانا ،و�سكن مكتظ ال ي�ستجيب للحاجيات الأ�سا�سية .وفي مقابل ذلك
نجد �أن االنطباعات الأكثر �إيجابية تعلقت بالنهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،و�أمن الأ�شخا�ص
والممتلكات ،و�ضمان حقوق الإن�سان والحريات العمومية .ومن ث ّم ف�إن المكت�سبات التي تحققت في
أ�سا�سا ينبغي تقويته من خالل المزيد من النجاعة في �سيا�سات التنمية الب�شرية،
هذا المجال تمثل � ً
وخ�صو�صا منها الموجهة �إلى ال�ساكنة القروية والمناطق المعزولة.
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في ما يتعلق بالتطور الم�ستقبلي ،ر�أت ن�سبة ال ي�ستهان بها من المواطنين والفاعلين االجتماعيين ،من
كل الفئات الم�ستهدفة� ،أن الو�ضعية االجتماعية �ستبقى على حالها خالل ال�سنة القادمة .ويبين التقييم
المف�صل لالنطباعات عن التطورات الم�ستقبلية للو�ضعية االجتماعية �أن غالبية الم�ستهدفين يميلون
�إلى االعتقاد ب�أن الو�ضعية �ستعرف تح�سنا �أكبر في مجاالت �أمن الأ�شخا�ص والممتلكات ،والنهو�ض
بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،و�ضمان الحقوق الإن�سانية والحريات العمومية ،وكذا توفر النقل العمومي
وجودته .وعلى عك�س ذلك ف�إن غالبية الم�ستهدفين يبدون �أق َّل تفا�ؤال في ما يخ�ص تح�سين العدالة في
توزيع الثروات ،وجودة الخدمات ال�صحية ،ونوعية التعليم العمومي ،و�شروط الولوج �إلى ال�سكن ،ومحاربة
الف�ساد.
 .6.2.2المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية :مداخل للتح�سين تم تحديدها
ترمي هذه المبادرة – التي جاءت ترجمة اللتزام �سيا�سي قوي وثمرة لم�سعى ُمجدد – �إلى الحد من
الفقر واله�شا�شة والإق�صاء االجتماعي في الجماعات الم�ستهدفة ،و�إلى �إر�ساء دينامية م�ستدامة ل�صالح
التنمية الب�شرية ورفاه ال�ساكنة ،على المدى البعيد .وعلى �إثر �إحالة من مجل�س النواب ،خ�ص�ص لها
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي تقريرا يرمي �إلى الحد من التفاوت بين فل�سفة المبادرة وبين
تفعيلها .ولم يتعلق الأمر بعملية تقييم تقني ،بل بتو�صيات �صيغت انطالقا من ح�صيلة �شاملة وتركيبية
للعمليات التي تم �إطالقها والنتائج التي تم التو�صل �إليها .وترمي هذه التو�صيات �إلى تح�سين تفعيل
المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،وذلك في مجال الت�شاركية والحكامة على الخ�صو�ص.
ففي ما يتعلق ب�إ�شراك ال�ساكنة ،يعتبر التقرير �أن التعاقد وال�شراكة مع فعاليات التنمية المحلية ،التي تمثل
�أ�س�س المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،من �ش�أنها �أن ت�ؤ ّمن تملكا �أمثل وم�ستدام للم�شاريع والتدخالت.
لكنه يالحظ �أنه ،ورغم الجهود المبذولة� ،إن م�سل�سل المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية والم�ساطر
المختلفة المتعلقة به لي�ست مفهومة بع ُد ،و�أن م�ستوى �إعالم مختلف اللجان والفاعلين متفاوت تفاوتا
كبيرا .ويرجع التقرير هذا النق�ص ،في جزء منه� ،إلى كون توا�صل القرب ال ي�ستجيب دائما بطريقة
ُمر�ضية لمتطلبات الم�شاركة.
كما ي�شير التقرير �إلى �أن العجز في مجال التقارب يعتبر في ر�أي مختلف فعاليات المبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية بمثابة م�شكلة قائمة ومتكررة الحدوث ينبغي العمل على �إيجاد حل لها .وهي تم�س،
على الخ�صو�ص ،الجانب المتعلق بالت�آزر والتعاون في تنفيذ الم�شاريع .يعزى النق�ص في مجال التقارب،
بالدرجة الأولى� ،إلى م�شاكل التمويل وتوفير الم�ستخدمين وال�صيانة� .أما الم�شاكل المتعلقة بتفعيل
الم�شاريع فترجع �إلى غياب الالمركزية وعجز ممثلي الم�صالح الخارجية عن اتخاذ التزامات �صريحة،
�إذ تعتبر من �ش�أن الم�صالح المركزية .وتح�ض هذه المالحظة على تعميم المقاربة الالمركزية وال ُم َّ
وطنة
ترابيا ،على مجموع ال�سيا�سات العمومية ،مع العمل على الرفع من م�ستوى التقاطع بينها.
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�إن الموارد المخ�ص�صة لمختلف ال�شبكات االجتماعية )تي�سير ،والمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،ونظام
الم�ساعدة الطبية وغيرها( هامة ،ويعتبر التقرير �أنه من ال�ضروري �إعادة التفكير في م�س�ألة ا�ستهداف
ال�ساكنة الم�ستفيدة ،بهدف جعل الم�شاريع �أكثر ان�سجاما ونجاعة ،ودعم وزيادة فعالية تدخالت مختلف
الفاعلين المعنيين بتلك البرامج.
 .3.2التطور على الم�ستوى البيئي

ات�سمت �سنة  2012بالحدث المتمثل في �إعداد م�شروع القانون-الإطار المتعلق ب�سن الميثاق االجتماعي
للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،مما فتح الباب �أمام �إدماج هذه الجوانب في ال�سيا�سات العمومية .وبالموازاة مع
ذلك تم �إطالق عدد من البرامج الكبرى في قطاعات الطاقات المتجددة.
 .1.3.2تطور ال�سيا�سات البيئية
 .1.1.3.2دعم الإطار التنظيمي
بعد التن�صي�ص على الحق في التنمية الم�ستدامة وفي بيئة نظيفة في د�ستور يوليوز  ،2012تميز الإطار
الت�شريعي في المجال البيئي في  2012ببلورة م�شروع قانون�-إِطار متعلق ب�سن الميثاق الوطني للبيئة
والتنمية الم�ستدامة ،الذي عر�ضته الحكومة على المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،الذي
�أدلى من جهته بر�أي في المو�ضوع .ويف�صل هذا الم�شروع توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية
الم�ستدامة ،مع �إعطائها مرتكزا قانونيا ،من خالل تف�سير المبادئ والحقوق والواجبات ،وتعريف
االلتزامات التي ينبغي احترامها من قبل مختلف الأطراف المعنية بهذا المجال� ،أي الدولة والجماعات
المحلية والمقاوالت العمومية والخا�صة والمجتمع المدني والمواطنين .كما �أنه يحدد التوجهات العامة
ال�ضرورية لتفعيل جهاز قانوني ناجع لحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة.
ين�ص م�شروع القانون-الإطار هذا على �إجبارية �إدماج حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة في مجموع
ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والجهوية والقطاعية .كما �أنه يطمح �إلى دعم
الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية ،عبر التن�صي�ص على �أنواع الأعمال والتدابير التي يتعين
على ال�سلطات العمومية اتخاذها من �أجل محاربة التلوث.
كما �أنه ين�ص على تدابير ذات طبيعة م�ؤ�س�سية واقت�صادية ومالية ترمي �إلى �إقرار حكامة بيئية ت�ضمن
نجاعة وان�سجام الأعمال التي يجري القيام بها.
وقد الحظ المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في الر�أي الذي �أبداه ب�ش�أن هذا المو�ضوع� ،أنه
من المنا�سب العمل على تحقيق االن�سجام في مجموع الإطار التنظيمي والقانوني ،كما �أنه من المتعين
تقدير وتعيين تمويالت عمومية وخا�صة كبيرة لمواكبة تفعيل التدابير الإجرائية المن�صو�ص عليها في
م�شروع القانون لت�أمين االنتقال البيئي� .أما على الم�ستوى االجتماعي ،فمن المنتظر �أن ي�ساهم م�شروع
القانون الإطار في �ضمان احترام المعايير االجتماعية ودعم التما�سك االجتماعي والحد من الفوارق.
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�إن �آلية الحكامة البيئية التي يعلن عنها م�شروع القانون-الإطار بحاجة �إلى مزيد من التو�ضيح كي
تتيح ،من جهة� ،ضمان ان�سجام المخططات اال�ستراتيجية الوطنية والمحلية مع التوازنات االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية ،ومن جهة �أخرى تحقيق تن�سيق �أمثل بين مختلف الفاعلين المركزيين
والجهويين في مجاالت البيئة والتنمية الم�ستدامة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن تفعيل المتطلبات الجديدة التي �أتى بها م�شروع القانون الإطار �سيتيح دعم
ا�ستعمال التكنولوجيات النظيفة وتطوير النظام الجبائي البيئي بطريقة �أنجع و�أبعد �أثرا .وتمثل هذه
التطورات المنتظرة فر�صة حقيقية لإقالع اقت�صاد �أخ�ضر وتقدم البحث والتطوير في مجال البيئة
والتنمية الم�ستدامة.
غير �أنه تجدر الإ�شارة �إلى المخاطر التي يمكن �أن تنجم عن تفعيل غير متحكم فيه� ،أو غير مهي�أ بما
يكفي للآلية المنتظرة ،وهي مخاطر ترتبط بفر�ض ر�سوم مفرطة على الأن�شطة االقت�صادية ،والتطبيق

غير المنظم لمبد�إ الم�شاركة ،وعجز المنظومة التعليمية عن تكوين كفاءات متالئمة مع متطلبات
م�شروع القانون-الإطار ،وهي كلها عوامل من �ش�أنها �أن تلحق �ضررا بتناف�سية الن�سيج االقت�صادي
الوطني.
 .2.1.3.2خطوات تم تحقيقها في مجال الطاقات المتجددة
�سجل تحقيق م�شاريع الطاقات المتجددة خطوات هامة في  .2012فقد �شهد م�شروع تطوير المرحلة
الأولى من المر ّكب ال�شم�سي في ورزازات انطالقة جديدة في  ،2012مع توقيع الوكالة المغربية للطاقة
ال�شم�سية  ،MASENمع المكتب الوطني للكهرباء والماء واتحاد ال�شركات الفائزة بال�صفقات والممولين،
على العقود المتعلقة بتمويل وبناء وا�ستغالل هذا المجمع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية  160ميغاوات.
في ما يخ�ص البرنامج الريحي المدمج� ،سجل تطوير المواقع الريحية الكبرى خطوة جديدة مع تعيين
مقدمي العرو�ض ب�ش�أن طلبات العرو�ض الخا�صة بعدد من المجمعات الريحية ،بطاقة �إجمالية قدرها
 850ميغاوات .ويمثل هذا الم�شروع المرحلة الثانية من الم�شروع المغربي للطاقة الريحية ،حيث كانت
المرحلة الأولى قد همت م�شروع تازة ،بطاقة قدرها  150ميغاوات .وهو ي�شمل خم�سة مواقع ريحية،
وي�شمل تقديم و�صيانة التجهيزات الالزمة لزيادة قدرها  200ميغاوات في القدرة الإنتاجية لموقع
الكدية البي�ضاء .ويرمي هذا الم�شروع ،عالوة على �إنتاج الطاقة في �إطار عقود �شراء مع المكتب الوطني
للكهرباء والماء� ،إلى تطوير الم�سلك الريحي عبر �إدماج �صناعي محلي ،في �إطار �شراكة بين القطاعين
العمومي والخا�ص.
غير �أنه ،ورغم الخطوات الهامة التي تم تحقيقها في مجال بناء مجمعات للطاقات المتجددة ذات طاقة
�إنتاجية عالية ،ال يمكن �إال �أن نالحظ �أن م�شروع تطوير الم�شاريع الريحية وال�شم�سية للمقاوالت ال�صغيرة
والمتو�سطة لم ير النور بعد .ويجد هذا تف�سيره في الت�أخر الم�سجل في تو�ضيح قواعد الإنتاج والربط
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والبيع ،ب�سبب عدم ن�شر المرا�سيم التطبيقية الخا�صة بالقانون رقم  ،09-13المتعلق بتطوير الطاقات
المتجددة ،وكذا غياب �آلية جبائية تحفيزية خا�صة ،وغياب تمويالت للقطاع الخا�ص المالئم .و�إن من
�ش�أن هذه الو�ضعية �أن تعرقل تطوير ن�سيج �صناعي من المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة المتخ�ص�صة في
�سل�سلة القيم في قطاع الطاقات الريحية وال�شم�سية.
وقد �شهدت �سنة  ،2012بالإ�ضافة �إلى ذلك ،بداية تحقيق برنامج البحث والتطوير في مجال الطاقات
المتجددة ،الذي يندرج في �إطار اال�ستراتيجية الطاقية الوطنية .فقد ن�شر معهد البحث في الطاقة
ال�شم�سية والطاقات المجددة  IRESENم�ؤخرا الئحة الم�شاريع الثمانية – بميزانية مجملة قدرها
 30مليون درهم –التي تم اعتمادها في �إطار طلبات العرو�ض  Innotherm Iو.Innotherm II
وتغطي تلك الم�شاريع مجال الب�صريات ،والطاقة ال�شم�سية الحرارية ذات الحرارة المنخف�ضة ،والطاقة
ال�شم�سية الحرارية-الحركية ذات التركيز ،وتخزين الطاقة ،و�إدماج الطاقات المتجددة في ال�شبكة،
وال�شبكات الذكية  ،Smart gridومموجات الطاقة ،وتطبيقات للطاقة ال�شم�سية الحرارية ،وخ�صو�صا
التحلية والتبريد.
.3.1.3.2

تقدم برامج الفعالية الطاقية

جعلت الإ�ستراتيجية الطاقية الوطنية – التي تمت بلورتها في  – 2008من الفعالية الطاقية �أولوية
وطنية ،باعتبارها رابع الإمكانات الطاقية الموجودة ،والو�سيلة الأ�سرع والأدنى كلفة القت�صاد الطاقة
وا�ستعمالها ا�ستعماال �أمثل ،ولخف�ض الفاتورة الطاقية ،مع هدف يتمثل في تخفي�ض بن�سبة  10بالمائة
في �أفق  ،2012و 15بالمائة في �أفق  .2020ويجري تنفيذ برنامج الفعالية الطاقية بقيادة وكالة
الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقية .ADEREE
في قطاع البناء ،الذي يمثل  36بالمائة من ا�ستهالك الطاقة على الم�ستوى الوطني� ،أطلقت وكالة
الطاقات المتجددة منذ  2010البرنامج الم�سمى «برنامج النجاعة الطاقية في البنايات» ،CEEB
الذي يرمي �إلى الحد من الطاقة الم�ستهلكة في قطاع البناء� ،أكبر م�ستهلك للطاقة بما ن�سبته 36
بالمائة من اال�ستهالك الوطني للطاقة.
ومن �أجل �ضمان فعالية البرنامج ،تم �إطالق  9م�شاريع هي الآن في طور التنفيذ .وبالموازاة مع
ذلك قامت وكالة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية ب�إعداد م�شروع مر�سوم ،بت�شاور مع المنع�شين
العقاريين ،والفيدراليات الوطنية للبناء ،والمهند�سين المعماريين ،ومكاتب الدرا�سات ،والدولة .ويرمي
هذا الم�شروع �إلى �إقرار متطلبات تقنية في مجال البناء ،من �أجل بناء م�ستدام وناجع طاقيا� ،سيتم
�إدماجها في الم�ساطر الإدارية المتعلقة بمنح رخ�ص ال�سكن.
في القطاع ال�صناعي ،قامت الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب من جانبها ،في  ،2011ب�إطالق
م�شروع «�شراكات من �أجل �إنتاج �أكثر نقاء» ،مخ�ص�صة للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة.
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لكن ،ورغم كل هذه المبادرات ،ف�إن الت�أخر الم�سجل في تقدم البرنامج الوطني للفعالية الطاقية من
�ش�أنه �أن يعوق بلوغ الأهداف الأولية المعلنة في  .2008ويمكن �إرجاع �أ�سباب هذا الت�أخر بالأ�سا�س
�إلى عدم ن�شر الن�صو�ص التطبيقية للقانون رقم  ،09-47المتعلق بالفعالية الطاقية ،الذي تم تبنيه في
نونبر  ،2011من �أجل فر�ض �إجبارية االفتحا�ص الطاقي في القطاع ال�صناعي ،والترخي�ص لمكاتب
الدرا�سات التقنية المتخ�ص�صة في الفعالية الطاقية ،و�إدماج المتطلبات التقنية في ت�شييد البنايات.
ي�ضاف �إلى ذلك نق�ص الأطر والتقنيين الم�ؤهلين في هذا المجال ،ونق�ص التمويالت المخ�ص�صة،
وغياب نظام جبائي تحفيزي .ومن المنا�سب �إحداث مر�صد لقيا�س وتتبع فعالية الأعمال المنجزة في
مجال الفعالية الطاقية.
� .2.3.2إ�شكالية الماء
ات�سمت �سنة  2012بنق�ص في الت�ساقطات المطرية ،مما زاد من تفاقم �إ�شكالية ندرة هذا المورد،
وطرح �س�ؤال قدرة البالد على التدبير المهيكل لفترات متكررة من الجفاف .فالحق في الماء الذي يبلغ
اليوم  700متر مكعب لكل �ساكن في ال�سنة ،مر�شح لالنخفا�ض �إلى نحو  520متر مكعب في ،2020
مما ي�صنف المغرب في فئة البلدان التي تعاني �إرهاقا مائيا .من جهة �أخرى ،قد ي�ضاف �إلى هذه
الو�ضعية خطر ارتفاع وتيرة الظواهر الق�صوى ،وعلى الخ�صو�ص ظاهرة الأمطار القوية التي تف�ضي
وت�صدق هذه المالحظة على �صواب اال�ستراتيجية المتبعة في مجال الموارد
�إلى وقوع في�ضانات.
ِّ
المائية ،وخ�صو�صا �سيا�سة ال�سدود .غير �أنه ينبغي على ال�سلطات العمومية �أن تركز عملها على
بلورة نموذج لتدبير الموارد المائية ،يقوم على ت�أمين الو�صول الحالي والم�ستقبلي �إلى الموارد ،وحماية
الأ�شخا�ص والممتلكات من �أخطار الفي�ضانات ،وكذا النجاعة في ا�ستعمال الموارد ،عبر و�ضع خطاطات
للعمل الم�شترك  ،interopérabilitéتُ�شرك جميع المتدخلين في عملية تدبير الموارد المائية ،من
خالل دينامية مت�شاور عليها تتيح تجميع الجهود واال�ستفادة الم�شتركة الق�صوى منها .وينبغي لهذه
اال�ستراتيجية �أن يدعمها ت�شجيع للمهن الخ�ضراء في قطاع الماء ،لما تتوفر عليه تلك المهن من �إمكانات
كبيرة لخلق الثروة و�إحداث منا�صب ال�شغل.
 .3.3.2المقت�ضيات المترتبة على م�ؤتمر ريو+20
كان في م�ؤتمر ريو ،+20الذي انعقد في ريودي جانيرو في يونيو  ،2012منا�سبة ال�ستعرا�ض ح�صيلة
ع�شرين �سنة من تفعيل التزامات قمة الأر�ض المنعقدة في  .1992وقد �أف�ضت �أ�شغال الم�ؤتمر �إلى
التبني التوافقي لإعالن عنوانه «الم�ستقبل الذي نريده» ،انخرطت بموجبه الدول الممثلة ،وهي 188
دولة ،في ال�سعي �إلى اقت�صاد �أخ�ضر من �ش�أنه �أن «ي�ساهم في الق�ضاء على الفقر وفي تحقيق النمو
االقت�صادي الم�ستدام ،و�أن يح�سن الإدماج االجتماعي ورفاه الإن�سانية ،و�أن يخلق فر�صا لل�شغل وللعمل
الالئق للجميع ،مع الحفاظ على اال�شتغال الجيد للأنظمة البيئية».
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ويت�ضمن الن�ص عددا من االلتزامات الجديدة ل�صالح التنمية الم�ستدامة ،وخ�صو�صا �إطالق م�سل�سل
بين حكومي مفتوح للأطراف المعنية من �أجل بلورة �أهداف عالمية للتنمية الم�ستدامة ،ودعم الحكامة
العالمية عبر تعيين برنامج الأمم المتحدة للبيئة  PNUEب�صفته �سلطة عالمية معترفا بها في مجال
البيئة ،وعبر �إقرار منتدى �سيا�سي بين حكومي عالي الم�ستوى للحلول محل لجنة التنمية الم�ستدامة
للأمم المتحدة  ،CDDو�أخيرا �إطالق م�سل�سل بين حكومي ،بالتعاون مع الم�ؤ�س�سات المالية ،من �أجل
تقييم الحاجات في مجال التموين ،ور�سم ا�ستراتيجية تمويلية للتنمية الم�ستدامة في �أفق .2014
ومن �أجل تفعيل توجهات م�ؤتمر ريو ،+20قام قطاع البيئة ب�إطالق درا�سة حول �أثر و�إمكانية تفعيل
خال�صاته على الم�ستوى الوطني ،مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق اقت�صاد �أخ�ضر في المغرب .وتهدف
هذا الدرا�سة بالأ�سا�س �إلى تقييم الحاجات في مجال البحث ونقل التكنولوجيات ،وتحديد �آليات مالية
منا�سبة ،واقتراح مداخل �إجرائية لت�شجيع االقت�صاد الأخ�ضر على الم�ستويين الوطني والمحلي.
 .4.3.2التقديرات حول الو�ضعية البيئية
تُبين االنطباعات ،كما تف�صح عنها درا�سة «بارومتر» المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي� ،أن �أغلبية
ن�سبية من المواطنين والفاعلين االجتماعيين ترى �أن الو�ضعية البيئية لم تتغير خالل ال�سنة المن�صرمة.،
لكن ،وبالن�سبة �إلى الفئات الم�ستهدفة جميعا ،ف�إن الذين يرون �أن الو�ضعية البيئية قد تح�سنت هم �أكثر
بكثير من الذين يرون �أنها قد تدهورت ،وه�ؤالء �أنف�سهم الذين يرون �أن الو�ضعية البيئية قد �شهدت تح�سنا
هُم �أكث ُر عددا بين �صفوف الطبقة المي�سورة.
في ما يخ�ص الو�ضعية البيئية الحالية ،يميل المواطنون والفاعلون االجتماعيون �إلى االعتقاد ب�أنها
لي�ست بالجيدة وال بال�سيئة .وحدها النقابات ترى في غالبيتها �أن الو�ضعية الحالية �سيئة ،في حين �أن
المواطنين والفاعلين االجتماعيين الذين يرون �أن الو�ضعية البيئية الحالية رديئة هم على العموم �أكبر
عددا من الذين يرون �أنها جيدة .وبالمقابل ،ترى النقابات في �أغلبيتها �أن الو�ضعية الحالية �سيئة.
ويبرز التحليل المف�صل للنتائج انطباعات �إيجابية عن تطور الطاقات المتجددة ،وانطباعات �سلبية قوية
عن محاربة التلوث البيئي الح�ضري وال�صناعي ،وخ�صو�صا في المدن الكبرى ،وعن معالجة و�إعادة تدوير
النفايات المنزلية وال�صناعية وت�شجيع المنتجات وال�صناعات غير الملوثة.
ويرى المواطنون والفاعلون االجتماعيون – با�ستثناء النقابات – في ن�سبة وا�سعة منهم �أن الو�ضعية
البيئية �ستكون �أف�ضل بعد اثني ع�شر �شهرا.
ويبين التحليل التف�صيلي لالنطباعات عن التطور الم�ستقبلي للو�ضعية البيئية �أن تطوير الطاقات
المتجددة هو الجانب الذي �أبدت الفئات الم�ستهدفة جميعها عن �أكبر قدر من التفا�ؤل ب�ش�أنه .وعلى
العك�س من ذلك ف�إن �أغلب الم�ستجوبين كانوا �أقل تفا�ؤال في ما يخ�ص تح�سين معالجة و�إعادة تدوير
النفايات المنزلية وال�صناعية وت�شجيع المنتجات وال�صناعات غير الملوثة.
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� .3أهم التو�صيات وعنا�صر اليقظة
تعزى ال�صعوبة التي يواجهها تفعيل الإ�صالحات المعلن عنها �أو التي يجري �إطالقها من قبل ال�سلطات
العمومية ،على العموم� ،إلى نق�ص في الت�شاور .ولئن كان ال جدال في �أن الم�سعى الت�شاركي يعد �ضروريا ل�ضمان
�شروط نجاح مختلف الأورا�ش التي تم فتحها ،ف�إن �سياق المناف�سة الدولية المحتدمة ،وت�صاعد انتظارات
ال�ساكنة ،يدعو �أ�صحاب القرار �إلى العمل ب�سرعة وفعالية .والمتدخلون على اختالف م�شاربهم مطالبون،
في �سياق احتدام المناف�سة الدولية ،بالجنوح �إلى الحوار والت�شاور ،مع العمل على التفعيل ال�سريع للأعمال
المر�سومة ،وجعل الم�صلحة الوطنية فوق كل الم�صالح القطاعية ق�صيرة الأمد.
وبغ�ض النظر عن ال�ضرورات على المدى القريب ،ف�إن تفاقم وات�ساع مدى �أوجه العجز االجتماعي ،وال�شكوك
المرتبطة بالأزمة االقت�صادية العالمية ،تقت�ضي ر�سم ا�ستراتيجية وطنية ترمي �إلى ت�سريع النمو ودعم التما�سك
االجتماعي ،ت�ستفيد ،بف�ضل طبيعتها الإدماجية ،من انخراط مجموع مكونات المجتمع� .إن هذه الأخيرة
مدعوة ،في �سياق احتدام المناف�سة الدولية� ،إلى انتهاج �سبيل الحوار والت�شاور ،مع العمل على التفعيل ال�سريع
للأعمال المر�سومة ،وجعل الم�صلحة الوطنية فوق كل الم�صالح القطاعية ق�صيرة الأمد .ويتم ّثل الرهان
االقت�صادي في الرفع من قدرة االقت�صاد الوطني على امت�صا�ص ال�صدمات الخارجية والت�أقلم مع تغيرات
المحيط الدولي واقتنا�ص الفر�ص التي توفرها تلك التغيرات .ومن المهم ت�سريع الأعمال الرامية �إلى الرفع
من التناف�سية العامة للأن�شطة الإنتاجية ،كما تبين �أنه من ال�ضروري العمل على تح�سين مناخ الأعمال ،مع
الحر�ص على الحفاظ على اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي .ومن ال�ضروري ،ل�سد �أوجه العجز االجتماعي ،العمل
�سريعا – على �أ�سا�س من تقييم لل�سيا�سات المعتمدة في الما�ضي – على �إطالق �أورا�ش تح�سين جودة المنظومة
التربوية و�آلية التكوين المهني والمنظومة ال�صحية ،من �أجل مواكبة تعميم الوقاية االجتماعية ،و�إتاحة فعليةِ
البرامج القائمة )الت�أمين الإجباري على المر�ض ،ونظام الم�ساعدة الطبية � .(RAMEDأما الهدف المتمثل
في الرفع من نجاعة ال�سيا�سات العمومية ،فيقت�ضي بلوغه دعم ان�سجام تلك ال�سيا�سات ،وخ�صو�صا من خالل
توطين ترابي يتيح �ضمان التقائية تفعيلها.
 .1.3ثالثة محاور لإعطاء دينامية جديدة للنمو

�إن التغيرات العميقة التي ي�شهدها العالم اليوم ت�سائلنا وتدعونا �إلى �إلقاء نظرة نقدية على نموذجنا
التنموي .فهناك تحول لمركز الثقل يجري حاليا ،يوازيه م�سل�سل �إعادة ت�شكيل الدائرة الإنتاجية العالمية.
والأزمة االقت�صادية التي ت�ضرب �أوروبا ،ال�شريك التقليدي للمغرب ،تنذر باال�ستمرار طويال ،في حين
ي�شهد العالم العربي ،من جانبه ،تغيرات كبرى تحمل تحديات لبالدنا .وهو �سياق يدعو �إلى ت�سريع وتن�سيق
الجهود الرامية �إلى تنويع البنية الإنتاجية والرفع من تناف�سية االقت�صاد.
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.1.1.3

دعم حكامة اال�ستراتيجيات القطاعية والتموقع الدولي

لقد �أتاحت اال�ستراتيجيات القطاعية و�ضع �إطار لتفعيل عمل الدولة وتمكين الم�ستثمرين من قدر من
المنظورية .غير �أن التفعيل ك�شف عن غياب التقارب بين مختلف خرائط الطريق من جهة ،وبينها وبين
ال�سيا�سات الأفقية من جهة �أخرى ،وبخا�صة منها المتبعة في مجال التربية والتكوين والنظام الجبائي
و�إعداد التراب .ولذلك على ال�سلطات العمومية العمل على تح�سين منظورية الفاعلين ،عبر التوطين
ال�سريع والمن�سق للأعمال المر�سومة في �إطار اال�ستراتيجيات المختلفة ،وال�شروع بطريقة م�ؤ�س�سية في
�إجراء عمليات تقييم منتظمة تر�شد �إلى التعديالت والتقويمات ال�ضرورية .و�إن من �ش�أن اللجوء المعمم
�إلى �أدوات التتبع والتقييم �أن يتيح الرفع من نجاعة العمل العمومي ،ومن �إر�ساء ثقافة المحا�سبة.
يجب �أن يقوم تفعيل التدخالت المختلفة على معالجة مختلف الإ�شكاليات عبر التحكيم والت�شاور
والتقارب ،بهدف �ضم جهود جميع المتدخلين )من جماعات محلية وجامعات وم�ؤ�س�سات تكوين( .من
جهة �أخرى� ،سادت حتى الآن مقاربة عمودية ،يتعين �أن تُ�ستبدل بها ،بطريقة تدريجية ،حركية على
الم�ستوى الجهوي والمحلي.
�إذا كانت الجهود الرامية �إلى تنويع بنية االقت�صاد قد واكبتها بالفعل ا�ستراتيجية للتجارة الخارجية ،ف�إنه
من ال�ضروري العمل على اال�ستفادة �إلى �أق�صى حد من الم�ؤهالت المتمثلة في الموقع اال�ستراتيجي
للمغرب وعالقاته المتميزة مع مختلف �شركائه االقت�صاديين .ففيما يتعلق بالو�ضع المتقدم مع االتحاد
الأوروبي ،يتعين العمل على ت�سريع تفعيله ،من خالل تحديد �أهداف وو�ضع برنامج دقيق للتنفيذ.
�أما بلدان الخليج ،فينبغي اال�ستفادة من ا�ستعدادها لتطوير عالقاتها مع بالدنا ،من �أجل اجتذاب
المزيد من اال�ستثمارات والرفع من �صادراتنا .وبالموازاة مع ذلك ،يتعين على بالدنا تدعيم انفتاحها
على القارة الأفريقية وبلدان الحو�ض المتو�سطي ،مع موا�صلة البحث عن موارد �أخرى للتنويع على
م�ستوى االقت�صادات ال�صاعدة في �آ�سيا و�أمريكا الالتينية .ويجب �أن تواكب هذه الجهود ممار�س ٌة لليقظة
اال�ستراتيجية ،و�أن تتوفر درا�سات دقيقة لل�سوق.
كما يجب �أن تتجه جهود اليقظة �إلى ت�شجيع اال�ستثمارات الخارجية المبا�شرة ،عبر تتبع ا�ستراتيجيات
المقاوالت الدولية و�ضمان موقع بالدنا على �صعيد القيم العالمية .ومن المهم التركيز ،في �إبراز المزايا
للفاعلين الأجانب ،على ما يمكنهم تحقيقه من �أرباح على م�ستوى اللوج�ستيك وكلفة النقل ،وفي مجال
الإنتاجية ،ولي�س على الكلفة المنخف�ضة لليد العاملة .ويجب �أن يواكب هذا التوجه م�سعى يتوخى �إيجاد
موقع �أف�ضل للمقاوالت المغربية.
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.2.1.3

الرفع من م�ساهمة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة

ومن ال�ضروري الرفع من م�ساهمة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في �إقالع النمو وال�شغل .فت�شجيع
مقاوالت �صغرى ومتو�سطة �أكثر حيوية و�أكثر تجديدا ،قادرة على مواكبة المقاوالت الكبرى واكت�ساب
تناف�سية ،يقت�ضي رفع عدد من العراقيل التي تعوق نموها .ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالعمل على عالج
�أوجه اله�شا�شة التي تعانيها تلك المقاوالت ،وعلى ر�أ�سها نق�ص ر�ؤو�س الأموال و�ضعف الو�سائل التقنية
والب�شرية .فمفعول الآليات التي جرى و�ضعها )مثل برنامج «م�ساندة» وبرنامج «امتياز»( لم يظهر بعد في
�أداء تلك المقاوالت .واللجوء ال�ضعيف للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى الآليات الموجهة �إليها يجب
�أن يدفع �إلى الت�سا�ؤل عن مجهود التوا�صل والإعالم ،وحول درجة تعقيد م�ساطر الولوج �إلى �آليات الدعم
المذكورة� .أما في ما يتعلق ب�صعوبات التمويل التي تواجهها تلك المقاوالت ،فمن ال�ضروري العمل على
�إعادة �صياغة العالقة بين البنوك وبين المقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة ،عبر دعم ال�شفافية ،بهدف �إقرار
جو من الثقة مالئم لل�شراكة الم�ستدامة ،بما يذهب �إلى �أبعد من مجرد تقديم الدعم ،وي�سعى لال�ستجابة
للحاجات في مجال مواكبة تطور المقاولة .كما يح�سن العمل ،بالإ�ضافة على ذلك ،على تح�سين الولوج
�إلى التمويل من قبل الأ�سواق المالية ،و�إقرار نظام للمقاوالت التي تعاني �صعوبات ،يتيح للمقاولين تجنّب
تداعيات ف�شل م�شاريعهم .ومن المهم� ،أخيرا ،العمل على و�ضع حد للمناف�سة غير ال�شريفة ،التي تمار�سها
المقاوالت غير المهيكلة على وجه الخ�صو�ص ،و�إعادة النظر في المعالجة الجبائية التي ت�شجع الحفاظ
على الحجم ال�صغير للمقاوالت ،وتح�سين ولوجها �إلى ال�صفقات العمومية.
يقع ت�شجيع المقاولة ال�صغيرة والمتو�سطة وخلق فر�ص ال�شغل في �صميم التو�صيات المت�ضمنة في تقرير
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول الطلب العمومي .وتعنى تلك التو�صيات بت�شجيع خلق
القيمة الم�ضافة المحلية ،والمقا�صة ال�صناعية ،وت�شجيع ومواكبة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة .ويو�صي
التقرير بم�أ�س�سة مبد�إ المقا�صة ال�صناعية ،مع ال�سعي �إلى تفعيله في كل القطاعات وكل �أنواع ال�صفقات
التي تتيح ذلك ،كما يو�صي ببع�ض التوجهات وبع�ض قواعد التدبير .ونظرا لأهمية الم�س�ألة ،ر�أى المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �أن درا�سة تكميلية مخ�ص�صة لهذا المو�ضوع �ستكون ذات فائدة كبيرة.
كما تمت �إقامة الدليل ،في التقرير ،على �أن عددا من البلدان تمار�س المقا�صة في قطاعات ذات قيمة
م�ضافة عالية )كالطاقة والبناء والأ�شغال العمومية والنقل واالت�صاالت( .ويبقى على بالدنا �أن تعمل على
هيكلة �إطارها الت�شريعي وم�ساعيها في تدبير الم�شاريع العمومية الكبرى ،كي تكون قادرة على المطالبة
بم�ستوى معين من نقل التكنولوجيات من قبل المجموعات ال�صناعية التي تود خلق فروع لها في البالد،
�أيا كان مجال ن�شاط تلك المجموعات ال�صناعية.

كما ينبغي ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،العمل على تح�سين الجودة والعالمة التجارية للمغرب ،عبر التطور نحو
نظام للجودة التامة ،اعتبارا لكون الجودة ت�شكل� ،أكثر من ال�سعر ،عن�صرا حا�سما من عنا�صر التناف�سية.
وينبغي للمقاولة المغربية �أن تعمل على �إجراء افتحا�صات خارجية منتظمة لجودة منتجاتها وخدماتها،
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وتطوير المراقبة الداخلية للجودة ،و�إعادة النظر في م�سل�سالتها الإنتاجية ،وت�شجيع التجديد .وعالوة
على تبني المعايير الدولية في مجال الجودة ،يتعين الحر�ص على �أن يقدم الفاعلون منتجات ذات نوعية
متالئمة مع الطلب الداخلي والخارجي.
من جانب �آخر ،ومن �أجل تزويد المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة بالو�سائل الالزمة لمواجهة مناف�سة
متزايدة ،من المنا�سب العمل� ،إ�ضافة �إلى �أعمال الت�أهيل التي جرى تحديدها ،على خلق �أ�شكال من الت�آزر
على م�ستوى الإنتاج والت�سويق .ففي مجال الإنتاج ،ينبغي ت�أمين �إدماج عمودي �أف�ضل ،عن طريق ال�شراكة
و�إ�ضفاء الطابع التعاقدي على العالقات بين الوحدات العاملة في الفرع الإنتاجي الواحد ،وذلك من �أجل
ت�أمين التموين ب�أ�سعار �أكثر تناف�سية� .أما في مجال الت�سويق ،فينبغي ال�سعي �إلى تجميع ال�شركات الم�صدرة
حول ا�ستراتيجيات تجارية متوافق عليها ،ترمي �إلى توفير معرفة �أف�ضل بالأ�سواق الخارجية وتنويع
متوا�صل ومتزايد للمنتجات.
 .3.1.3تح�سين محيط الأعمال والمناخ االجتماعي
�أما في ما يخ�ص مناخ الأعمال ،فقد �شهد ،منذ تن�صيب اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال  ،CNEAتحقيق
خطوات هامة �أتاحت تح�سين ترتيب المغرب في الت�صنيفات الدولية .غير �أنه تبقى هناك �أعمال ينبغي
القيام بها لت�سريع م�ساطر �إن�شاء المقاوالت وتخفي�ض �آجال معالجة الملفات .وينبغي العمل على تح�سين
مواكبة القرب التي توفرها المراكز الجهوية لال�ستثمار ،عبر دعم �صالحيات هذه المراكز وت�أمين تن�سيق
�أمثل مع الم�صالح الإدارية الالمركزية .وعلى وجه العموم ،يتعين بذل جهود باتجاه تب�سيط الم�ساطر
الإدارية و�إنعا�ش اللجوء �إلى تقنيات الإعالم ،كما ي�شير �إلى ذلك تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي حول الطلب العمومي .ومن جهة �أخرى ف�إن تح�سين حماية الملكية الفكرية يعتبر �ضروريا لدعم
مجهود المبادرة واالبتكار.
بالموازاة مع ذلك ،يجب العمل على تطهير المناخ االجتماعي ،عبر العمل على �إعطاء دفعة جديدة
للحوار االجتماعي على الم�ستوى المركزي ،مع العمل ،بالموازاة مع ذلك ،على الوقاية من النزاعات على
الم�ستويين الجهوي والمحلي .كما �أنه من المهم ،من جهة �أخرى ،الحر�ص على فعلية القانون و�سلطة
الدولة.
ف�إذا كانت �سنة  2012قد ات�سمت بتراجع عدد النزاعات االجتماعية ،ف�إن بع�ض الحركات قد �ألحقت
في ما يبدو ،وعالوة على الخ�سائر التي �سببتها� ،ضررا ب�صورة المغرب� ،أفاد منه مناف�سو بالدنا لدى
الم�ستثمرين الأجانب على وجه الخ�صو�ص .ومن ذلك على �سبيل المثال النزاع الذي �شهده ميناء طنجة
المتو�سطي ،والذي �أثر �سلبا في ن�شاط محطة الم�سافنة خالل خريف  2011والف�صل الأول من .2012
ومن المهم ،من �أجل �إر�ساء مناخ اجتماعي مالئم للنمو وال�شغل ،الحر�ص على تحديث العالقات المهنية.
ويمكن تحقيق خطوة كبيرة في هذا االتجاه عبر و�ضع حد لحالة االنح�صار التي تعوق الم�صادقة على
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ن�صو�ص هامة تتعلق بالحق في الإ�ضراب و�إقرار تعوي�ض عن فقدان ال�شغل .وفي ما يتعلق بهذا الأخير،
فمن المهم �أن يندرج في �إطار مقاربة �شاملة ،ت�ضمن ا�ستمرارية تركيبته المالية ،وتت�ضمن جانبا متعلقا
بالتكوين المهني و�آخر يخ�ص المواكبة ،بما يدعم قابلية الت�شغيل للأ�شخا�ص الباحثين عن عمل جديد.
وعلى وجه العموم ،ي�ستح�سن العمل على تحليل تجارب الدول ال�صاعدة التي نجحت في االنخراط في
نمو �سريع ،مع النجاح في الآن ذاته في تح�سين م�ؤ�شراتها االجتماعية وم�ستوى التنمية الب�شرية لديها.
وب�إمكان بالدنا ،لكي تحقق بدورها ذلك ،اال�ستفادة من �إبرام عقد اجتماعي كبير يخلق �شروط �إقالع
اقت�صادي في �إطار من التما�سك االجتماعي المدعم .وينبغي لهذا التعاقد االجتماعي الكبير �أن يرمي
�إلى �إر�ساء ال�سلم االجتماعي على �أ�سا�س من احترام القانون في مجال ال�شغل والحماية االجتماعية،
ومن خالل فعلية الحقوق الفردية والجماعية وت�شجيع المفاو�ضة الجماعية والحوار االجتماعي ،من �أجل
التوفيق بين تناف�سية الجهاز الإنتاجي وبين تنمية ال�شغل الالئق .كما �سيكون من �ش�أن ذلك ،في حال
حدوث �أزمة على وجه الخ�صو�ص� ،أن يتيح توفير ال�شروط ال�ضرورية لإعادة �إقالع اال�ستثمار ،مع العمل،
من خالل �آليات الحوار على الم�ستوى القطاعي والمحلي ،على تبني حلول تتيح ت�أمين ديمومة ن�شاط
المقاولة.

 .2.3ا�ستغالل م�ؤهالت الجهات عبر التوطين الترابي لل�سيا�سات العمومية

يمكن الرفع من فعالية ال�سيا�سات العمومية وتقاطعها ،عبر تبني مقاربة َّ
موطنة ترابيا في ت�صورها كما في
تفعيلها ،وعبر اال�ستفادة من عالقة مف�صلية �أف�ضل بين الدولة والمجاالت الترابية .فالعمليات الت�شاركية
التي تنبثق عنها من �ش�أنها �أن ت�ضمن انخراط المواطنين في االختيارات ال�سيا�سية ،والتزامهم ب�إنجاح
و�إدامة الم�شاريع التي يجري �إطالقها.
ومن المهم ،من �أجل مواكبة مثل هذا التطور ،تمكين الجهات من حكامة مالئمة ومب�سطة ووا�ضحة� .إذ
�سيتيح هيكلة التنظيم الترابي وت�شجيع اال�ستثمارات ال�ضرورية في البنيات التحتية الأ�سا�سية والنقل
والتربية-التكوين وال�سكن ،بما ي�شجع التنمية االقت�صادية واالجتماعية .ومن ال�ضروري ،من �أجل ذلك،جعل
المقت�ضيات الد�ستورية �إجرائية في �أ�سرع الآجال ،بما يتيح دعم �صالحيات الجهات .ومن المهم و�ضع
�إ�صالحات م�ؤ�س�سية ،وخ�صو�صا القانون المتعلق بتنظيم الجهات والجماعات الترابية.
ال �سبيل �إلى توطين ترابي ناجع لل�سيا�سات العمومية دون م�سل�سل لالتمركز .فميزة مثل هذا الم�سل�سل
�أنه يي�سر التقائية �أعمال تفعيل العمل العمومي في مختلف القطاعات� ،شريطة �ضمان وجود �آليات تتيح
التقائية هذه الأعمال على م�ستوى ال�سلطة الترابية .وينبغي لهذا الغر�ض حث الجماعات الترابية على
االنخراط في التوطين الترابي لمختلف الآليات.
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من جانب �آخر ،ينبغي العمل على دعم هذا التوجه من خالل و�ضع م�سل�سل للت�شاور مع الفاعلين ،على
الم�ستوى الوطني والترابي ،لتحديد الغايات الم�شتركة من �أجل �إبراز الأولويات .لكن يتعين ،مع ذلك،
الحر�ص على تفادي االزدواجية بين مختلف م�ستويات الإدارة العمومية ،وتعيين ر�ؤ�ساء عمل محددين،
مزودين ب�صالحيات مر�سومة بدقة .وهذا يقت�ضي اال�ستغالل العقالني لموارد مجموع مكونات الدولة ،مع
الحر�ص على تفادي زيادة �أعباء الدولة ،واال�ستفادة في الآن نف�سه من قيادة ناجعة على الم�ستوى الحكومي.
ومن المنا�سب الإ�شارة �إلى �أن الجماعات الترابية تتوفر على و�سائل تتيح لها دعم عمل الدولة ،وعلى
الخ�صو�ص مجهود اال�ستثمار .ومن ال�ضروري العمل لهذا الغر�ض على تعبئة الموارد المالية الممكن
تح�صيلها من خالل ال�ضرائب المحلية وقدرة بع�ض الجماعات على االقترا�ض ،وكذا من خالل الأرباح
الممكن تحقيقها بف�ضل حكامة محلية .ويمكن دعم هذه الأعمال من خالل اللجوء المو�سع �إلى �إ�ضفاء
ال�صفة التعاقدية على التدخالت الم�شتركة بين الدولة والجهات.
وينبغي بالموازاة مع ذلك ت�شجيع الأعمال الرامية �إلى الحد من الفوارق بين الجهات وو�ضع �آليات للت�ضامن
بين الجهات.
 .3.3خلق �شروط تنمية �إدماجية

يظل مفعول النمو االقت�صادي و�سيا�سات التنمية االجتماعية ،على م�ستوى الحد من الفوارق االجتماعية
والمجالية� ،أقل مما كان منتظرا ،وخ�صو�صا لدى الن�ساء وال�شباب ،وعلى وجه �أخ�ص المقيمين منهم في
الو�سط القروي .وما ينجم عن ذلك هو �إعادة �إنتاج للفقر وتو�سيع لدائرة التفاوت ،ب�سبب الولوج غير المتكافئ
�إلى الخدمات الأ�سا�سية ،وبخا�صة منها التربية ،وغياب مقاربة �شاملة للعمل العمومي تجاه هاتين الفئتين.
من ثمة ي�صبح من ال�ضروري القيام بتغيير ثقافي يرمي �إلى �إ�شراك ال�شباب والن�ساء في �أهم تحديات التقدم
االقت�صادي واالجتماعي ،والرفع من م�ساهمتهم في هذا الم�سل�سل .وبوجه عام ف�إن التحديات الداخلية ومثلها
ال�سياق الجهوي والدولي تدعو �إلى العمل ،توازيا مع الحر�ص على فعلية الحقوق و�سمو القانون ،على تجاوز
المواقف النابعة من منطلق حرفي ت�ضامني بحت ،للعمل على تحقيق �سيادة مبادئ المواطنة الم�س�ؤولة وقيم
االنفتاح.
تبقى م�ساهمة ال�شباب المغربي في بلورة االختيارات الكبرى والأعمال التي تحدد توجهات ال�سيا�سة العمومية،
رهينة بم�ستوى ت�أهيل ال�شباب وتوعيتهم باالنخراط ل�صالح م�ستقبل البالد .والم�ؤهل الكبير الذي يمثله وجود
�ساكنة من ال�شباب في بالدنا ال ينال حقه من االهتمام ،بحكم غياب «مقاربة �شبابية» في بلورة ال�سيا�سات،
كما �أ�شارت �إلى ذلك الدرا�سة المو�ضوعاتية في التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
ل�سنة  .2011وترجع هذه الو�ضعية على الخ�صو�ص �إلى نظام تكويني ون�سق للولوج �إلى �سوق ال�شغل يعوقان
معا م�ساهمة ال�شباب.
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يرتبط انخراط ال�شباب في م�سل�سل التنمية االقت�صادية والتقدم االجتماعي ،في المقام الأول ،بتح�سين
مردودية المنظومة التربوية .وقد نقل خطاب  20غ�شت  2012ر�سالة قوية تدعو �إلى االنتقال �إلى
منطق �آخر« ،يقوم على تفاعل ه�ؤالء المتعلمين ٬وتنمية قدراتهم الذاتية ٬و�إتاحة الفر�ص �أمامهم للإبداع
واالبتكار ٬ف�ضال عن تمكينهم من اكت�ساب المهارات والت�شبع بقواعد التعاي�ش مع الآخرين ٬في التزام
بقيم الحرية والم�ساواة ٬واحترام التنوع واالختالف ».وقد �أبرز هذا الخطاب الإ�شكاليات الكبرى التي تهم
البحث عن الجودة �أكثر من الم�ؤ�شرات الكمية ،والعمل المركز على المتعلم ،ثم التال�ؤم بين المدر�سة وبين
الحاجات الحقيقية ل�سوق ال�شغل.
و�إذ يدعو الخطاب الملكي ال�سامي �إلى ت�أهيل المدر�سة العمومية ،يركز على �ضرورة تح�سين حقيقي
للخدمة التربوية للتعليم العمومي ،مع الحر�ص على ت�ساوي الفر�ص بين المواطنين .فالإن�صاف في مجال
الولوج �إلى النظام التربوي يبقى رهينا باللجوء �إلى مقاربة التقائية ،تدخل في ح�سبانها على الخ�صو�ص
الأبعاد المتعلقة ب�إعداد التراب وتطوير ال�صحة المدر�سية .ويجب �أن يتم ت�صريف الجهود المبذولة بطريقة
تحت�سب خ�صو�صيات �أو�ساط العي�ش المختلفة ،وكذا الخ�صو�صيات االجتماعية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والل�سانية.

يجب �أن يواكب الجهود الرامية �إلى االرتقاء بجودة المنظومة التربوية عمل موجه �صوب ا�ستغالل �إمكانيات
العمل الثقافي من �أجل الرفع من م�ساهمة ال�شباب في م�سل�سل التنمية االجتماعية .وقد �أبرز تقرير
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول «�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة» �أوجه العجز والنق�ص
التي تعانيها مختلف الفئات االجتماعية ،وخ�صو�صا منها ال�شباب ،في مجال العمل الثقافي ،وب ّين كيف �أن
مخططات التعمير ال تت�ضمن ما ي�شي برغبة في تح�سين الواقع اليومي للنا�س في الأحياء والمدن .وقد ر�أى
المجل�س �أنه من المفيد تعميق التفكير والقيام ببحث يتناول الأبعاد الثقافية لأماكن العي�ش التي يرتادها
ال�شباب ،وهو التوجه الذي ت ّم الت�أكيد عليه في تقريره حول «�أماكن العي�ش والعمل الثقافي».
يقترح هذا التقرير الأخير على وجه الخ�صو�ص ثالثة محاور لت�أهيل وتطوير �أماكن العي�ش .وقد حدد في
المرتبة الأولى محورا م�ؤ�س�سيا يتعلق بالأ�سا�س بعر�ض ف�ضاءات مهيكلة بهدف توفير ت�أطير �سليم لمختلف
فئات المجتمع .ويعني ذلك على وجه الخ�صو�ص �إعادة ت�أهيل ُدور ال�شباب ،وخلق ف�ضاءات ثقافية للقرب
في المدن المتو�سطة وال�صغيرة والقرى والأحياء ال�شعبية .وهناك رافعة هامة تتمثل في البرامج والأفكار
والم�ضامين المتوفرة في الف�ضاءات ذات المحتوى الثقافي ،عبر �أخذ التنوع الثقافي بعين االعتبار ،من
�أجل �إنتاج قيم للت�ضامن والعي�ش الم�شترك وتطوير االهتمام ب�ش�ؤون الثقافة والفن ،من خالل الأ�سرة
والمدر�سة وو�سائل الإعالم .وهناك �أخيرا محور تنظيمي يق�ضي بتبني نموذج جديد للتدبير ،مع الحر�ص
على اال�ستعا�ضة عن ال�سيا�سات العمودية والهرمية بتدبير يقوم على مقاربة ت�شاركية.
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ت�ستدعي الم�شاركة الفاعلة لل�شباب تغييرا للعقليات لدى مختلف الفاعلين ولنظرتهم لل�شباب ،حتى يروا
فيه ورقة رابحة وثروة ينبغي ا�ستثمارها ،ال عبئا وثقال .وتحقيق هذا رهين بالعمل على ن�شر قيم العمل
والجهد والم�س�ؤولية بين ال�شباب ،ومعها مبد�أ مكاف�أة مجهود التجديد والمبادرة .وينبغي ،بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ت�سهيل عمل الفاعلين العموميين والخوا�ص ،عبر تمكينهم من الأدوات )الخطوط اال�ستراتيجية
العري�ضة( الالزمة لمقاربة ترمي �إلى ت�شجيع ال�شباب.
ال يتيح وجود �إكراهات ناجمة عن الأفكار الثقافية الم�سبقة وعدم التطبيق ال�صارم للقوانين تح�سينا
ملمو�سا لو�ضعية المر�أة المغربية ،وتح ّد هذه الإكراهات من مفعول الخطوات الم�ؤ�س�سية التي �سجلتها
بالدنا� ،سواء من خالل مدونة الأ�سرة �أم بف�ضل مقت�ضيات الد�ستور.
في ما يتعلق بالعنف تجاه الن�ساء ،هناك م�شروع قانون لمحاربة العنف �ضد الن�ساء يجري �إعداده حاليا.
والمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يحيي بهذا ال�صدد �إلغاء الفقرة الثانية من الف�صل  474من

القانون الجنائي ،الخا�ص بالفتيات القا�صرات �ضحايا االغت�صاب .ومما ينبغي الإ�شارة �إليه �أن هناك
م�شروع قانون يع ّرف مختلف �أنواع العنف الزوجي ،المادي منه والمعنوي ،تم و�ضعه في �سنة � 2010أمام
البرلمان ،لكن لم يتم حتى اليوم تبنيه.
وعالوة على محاربة �أ�شكال الم�س بكرامة المر�أة ،ينبغي العمل على الرفع من م�ساهمتها في التنمية
االقت�صادية واالجتماعية .وهذا يقت�ضي اتخاذ �إجراءات ترمي �إلى تي�سير الولوج �إلى عالم ال�شغل وت�شجيع
المقاوالتية الن�سائية .ومن ال�ضروري �إطالق عمليات ترمي �إلى محاربة التمثالت الثقافية التمييزية
�ضد الن�ساء ،في و�سائل الإعالم والم�ؤ�س�سات الدرا�سية ،وباتجاه الدوائر االقت�صادية وال�سيا�سية .وينبغي
بالموازاة مع ذلك مواكبة الن�ساء في م�سل�سل الولوج �إلى الوظائف العليا ،بما في ذلك �أجهزة الحكامة ،عبر
اعتماد تدابير تقر تكاف�ؤ الفر�ص في تطور الم�سارات المهنية .وال�شك �أن و�ضع �أنظمة من المحا�ص�صة
وتفعيل برامج تكوينية خا�صة �سيكون مفيدا على المدى القريب.

ومن �أجل تحقيق خطوات �سريعة لفائدة الن�ساء ،دعا تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول

المنا�صفة �إلى ال�شروع في �إحداث الهيئة العليا للمنا�صفة ومحاربة كل �أنواع الميز ،المن�صو�ص عليها في
الد�ستور ،لت�شجيع الإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص .كما ي�شير هذا التقرير �إلى �أهمية تبني قانون�-إطار يع ّرف
بطريقة وا�ضحة �أنواع الميز �ضد الن�ساء ويقمع كل م�س بحقوقهن.
يوفر قطاع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني �آفاقا من �ش�أنها تنظيم قدرات المقاولة والتجديد لدى
ال�شباب والن�ساء ،غير �أن هذا القطاع ،المتكون من كيانات ذات و�ضعيات قانونية مختلفة )من جمعيات
وتعا�ضديات وتعاونيات وم�ؤ�س�سات( ،ي�شكو من غياب �سيا�سة من�سجمة تتوفر على �آليات للتن�سيق بين
مختلف المتدخلين .كما �أنه ي�شكو من غياب �أعمال تكوينية ترمي �إلى دعم قدرات موارده في مجال تدبير
وت�سويق المنتجات التي يقترحها ،ومن �صعوبات في الولوج �إلى التمويل.
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 .4.3عن�صر يقظة:اختالل توازن المالية العمومية

اعتبارا لحجم �أوجه االختالل الماكرو-اقت�صادية الم�سجلة خالل ال�سنتين المن�صرمتين ،يتعين العمل
با�ستعجال على تفعيل برنامج واقعي يتيح الرجوع ب�أوجه االختالل تلك ،في �أجل معقول� ،إلى م�ستويات
يمكن تحملها ،وبالتالي احترام التزامات الحكومة .يمثل اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي �ضرورة ،لأنه ي�صعب
التو�صل ،في غياب �أ�س�س قوية� ،إلى �إقرار �سيا�سات ت�ستجيب لتطلعات المواطنين .والتوفر على الو�سائل
الالزمة لقيادة �سيا�سات للتنمية االقت�صادية واالجتماعية يتطلب بال�ضرورة �إعادة التوازن �إلى الح�سابات
الخارجية والمالية العمومية.
ومن هذا المنظور ف�إن تقويم الو�ضعية المالية �أمر يكت�سي �صبغة اال�ستعجال .وينبغي على الخ�صو�ص
و�ضع حد للعجز الجاري ،الذي �أ�صبح �أمرا متكررا .فال يعقل اللجوء �إلى اال�ستدانة من �أجل تمويل
ا�شتغال الدولة .وينبغي العمل على ن�شر الوعي بمخاطر االنزالق المالي ،الذي يمكن �أن يف�ضي �إلى فقدان
لل�سيادة ،بل وربما حتى الوقوع تحت و�صاية الم�ؤ�س�سات الدائنة ،ناهيك عن الكلفة االجتماعية ،كما يتبين
ذلك من التطورات التي �شهدتها بع�ض البلدان في منطقة الأورو م�ؤخرا .ف�إعادة التوازن �إلى مالية الدولة
�أ�صبحت من �ش�أن الجميع ،وهي تتطلب من مجموع الفاعلين االجتماعيين االنخراط في ال�سعي �إلى الإقرار
الم�ستدام لو�ضعية مالية قادرة على البقاء.

وقد �أدركت الحكومة حجم المخاطر التي يمثلها الحفاظ على النظام الحالي لدعم الأ�سعار على ا�ستقرار
المالية ،عالوة على الأثر المحدود لذلك النظام في مجال العدالة االجتماعية .ويتعين �أن تقوم ال�سلطات
العمومية ،داخل �أجل قريب ،بتفعيل �إ�صالح للمقا�صة ،يقوم على الت�شاور ،بما يتيح تطور المنظومة نحو �آلية
بديلة ،و�إعادة توجيه الموارد المح�صلة بهذه الطريقة �صوب ا�ستثمارات عمومية من �ش�أنها الم�ساهمة في
الرفع من وتيرة النمو ،و�صوب برامج ترمي �إلى تح�سين الم�ؤ�شرات االجتماعية� .أما في ما يتعلق بنفقات
اال�ستثمار ،فيمكن لعمل م�ستعجل �أن ي�أتي في �شكل تعليق لفتح بع�ض اعتمادات اال�ستثمار للميزانية العامة
طالما لم تتم ت�صفية الديون المتخلفة عن ال�سنة المالية ال�سابقة ،غير �أنه ال بد ،حينها ،من �إجراء تحكيم
ي�أخذ في ح�سبانه انعكا�س الأمر على النمو.
كما قد يكون من ال�صائب ا�ستغالل �إمكانات اقت�سام الموارد داخل الإدارة ،وهي مقاربة يمكن تحقيق
اال�ستفادة الق�صوى منها عبر �أعمال ترمي �إلى تقريب ال�سيا�سات العمومية.
وبوجه عام ،يجب �أن تندرج التوقعات ال�سنوية للميزانية في �إطار م�سعى يتيح تحديد م�سار للحد من العجز
على المدى المتو�سط ،على �أ�سا�س برمجة متعددة ال�سنوات ذات م�صداقية .وحتى يمكن الوفاء بااللتزامات،
من المهم �إجراء عملية ت�شاور وا�سعة مع مختلف مكونات المجتمع ،من �أجل الت�أكد من الإن�صاف في عملية
توزيع المجهود الرامي �إلى تقويم مالية الدولة.
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 .5.3تح�سين الحماية االجتماعية

�إن ت�أمين ال�شروط ال�ضرورية لنجاح الإ�صالحات يقت�ضي دعم التما�سك االجتماعي وت�شجيع مناخ من
اال�ستقرار ،عبر خلق ال�سياق المالئم لالنتقال �إلى نظام جديد للنمو يتيح خلق منا�صب �شغل ،وتنمية
الطبقة المتو�سطة ،مع العمل على تح�سين �أنظمة �إعادة التوزيع والت�ضامن.
من جانب �آخر ،ف�إن �إ�صالح �أنظمة التقاعد الجاري بها العمل حاليا ،وهو الإ�صالح الذي بد�أ منذ ثالث
ع�شرة �سنة ،لم ي�سجل بعد �أي تقدم ملمو�س .فبا�ستثناء ال�صندوق المهني المغربي للتقاعد  ،CIMRف�إن
قدرة الأنظمة الأخرى على تحمل ال�ضغط توا�صل التناق�ص عاما بعد عام ،دون �أن يجري اتخاذ �أي تدبير
ملمو�س ،ال من �أجل الحد من �أثر االختالفات بين الأنظمة ،وال من �أجل اال�ستجابة لمتطلبات التوازنات.
ومن المنتظر �أن يعاني ال�صندوق المغربي للتقاعد من �أول بوادر العجز التقني خالل ال�سنة المالية .2013
�إن غياب �إ�صالح ن�سقي للأنظمة القائمة ،ي�أخذ في ح�سبانه جميع المعطيات ،ي�شي بعجز على م�ستوى

الحكامة القائمة على �أ�سا�س توافق كامل بين الأطراف ،من حكومات ونقابات مهنية وم�شغلين .وبالتالي
ف�إنه من ال�ضروري والم�ستعجل اتخاذ توجهات �سيا�سية وا�ضحة حول العنا�صر ال�ضرورية لإ�صالح ن�سقي،
تندرج في �إطارها محددات الإ�صالح ومتطلباته ،من �أجل تجاوز و�ضعية الجمود هذه التي ترفع من
الكلفة االجتماعية والمالية للتدابير الالزم اتخاذها .واعتبارا للن�سبة ال�ضئيلة جدا من ال�ساكنة الن�شيطة
الم�ستفيدة من نظام للتقاعد ،ف�إنه من المنا�سب التعجيل بتحديد خيارات لتفعيل نظام ي�شمل العاملين غير
الأجراء على الخ�صو�ص.
�أما في ما يخ�ص التغطية ال�صحية ،فينبغي العمل على توطيد �أهم الخطوات التي جرى تحقيقها .ومن ذلك
االنتظارات التي ولدها الإعالن عن تعميم برنامج الم�ساعدة الطبية  RAMEDعلى كل جهات المملكة،
لفائدة ال�ساكنة في و�ضعية عوز وه�شا�شة� ،إذ يجب العمل على �إر�ضائها من خالل التو�سيع الفعلي لنطاق
عمل ذلك البرنامج ،على �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار مداخل التح�سين التي تم تحديدها في نهاية التجربة
الرائدة التي تم القيام بها في �إقليم تادلة�-أزيالل.
وتقت�ضي الوتيرة المرتفعة للقبول في النظام �أن يواكبها الرفع من الجهود المبذولة الرامية �إلى ت�أهيل الم�ست�شفيات

العمومية والم�ستخدمين الطبيين و�شبه الطبيين ،من �أجل اال�ستجابة لحاجات هذه ال�ساكنة .وهذا يتطلب دعما
ماليا �إ�ضافيا و�ضروريا من �أجل امت�صا�ص �أوجه العجز الحالية ،ويقت�ضي تح�سين تدبير الموارد الب�شرية في
م�ؤ�س�سات العالج ال�صحي الأ�سا�سي والم�ست�شفيات العمومية.
وتجدر الإ�شارة ،في الأخير� ،إلى �أن نظاما بهذا الحجم ال يمكنه النجاح في غياب قدرة على التدخل لدى الجهاز
المكلف ب�أمر التدبير .وبهذا ال�صدد ف�إن التدابير التنظيمية المتعلقة بتمويل وتدبير نظام الم�ساعدة الطبية –
الموكل �أمرها �إلى الوكالة الوطنية للت�أمين على المر�ض طبقا لمقت�ضيات القانون رقم  ،65-00المتعلق ب�سن
التغطية ال�صحية الأ�سا�سية – ،لم يتم ن�شرها حتى اليوم .ومن المهم تو�ضيح مهام و�أدوار المتدخلين الرئي�سيين.
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يهم نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري الأ�سا�سي من جهته  72بالمائة من ال�ساكنة .والفئات التي تحظى
حاليا بالتغطية تخ�ص الأجراء و�أ�صحاب المعا�شات في القطاعين العمومي والخا�ص وذوي الحقوق ،بما
ن�سبته  34بالمائة من ال�ساكنة� ،أما فئة الم�ستقلين ،وهي فئة ت�شمل التجار والحرفيين وم�ساعدي الحرفيين
والمهن الحرة وكل �شخ�ص ن�شيط غير �أجير ،بما يمثل  38بالمائة من ال�ساكنة ،فال ت�ستفيد بعد من �أي
تغطية.
�إن هناك انتظارا قويا تعبر عنه اليوم ال�ساكنة المعنية في ما يتعلق باال�ستفادة من تغطية �صحية .ومن جهة
�أخرى ف�إن الخطر الكامن المتمثل في �أن تميل �ساكنة غير معوزة لكنها تقع في حدود معايير اال�ستفادة من
نظام الم�ساعدة الطبية� ،إلى اال�ستفادة من هذا النظام ،م ّما يقت�ضي تبني جواب �سريع على الأمر.
يجب �أن يخ�ضع نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري للم�ستقلين للمقت�ضيات العامة نف�سها التي تنطبق على
نظيره لدى الأجراء .غير �أنه يبقى من الالزم اتخاذ بع�ض التدابير الخا�صة المتعلقة بالجهاز المدبر و�شروط

و�أنماط االنخراط والترقيم ،وكذا �آليات التقا�سم المالي للمخاطر ،وذلك طبقا لمقت�ضيات ت�شريعية خا�صة،
ح�سب ما ين�ص عليه القانون رقم  ،65-00المتعلق ب�سن التغطية ال�صحية الأ�سا�سية.
من جانب �آخر ،ف�إن التو�سع ال�سريع لهذه الأنظمة يجب �أن يواكبه برنامج على المدى المتو�سط يرمي �إلى
دعم الكفاءات الطبية ،بمن فيها الأطباء والعاملون �شبه الطبيين ،والرفع من القدرة اال�ستقبالية لل�ساكنة
الم�ستفيدة من الخدمات العالجية.
يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �أن �إ�صالح الآليات الكبرى التي تنظم االقت�صاد والت�ضامن
يجب �أن يندرج في �إطار مقاربة �شاملة .وهو بذلك يدعو ،في تقريره حول المنظومة الجبائية� ،إلى �إر�ساء
منظومة جبائية ترتبط بعالقة وثيقة مع باقي محاور ال�سيا�سات العمومية الرامية �إلى اال�ستجابة للهدف
المتمثل في عدالة اجتماعية �أف�ضل� ،أي نظام الحماية االجتماعية ونظام المقا�صة ونظام الت�ضامن.
ويرى المجل�س �أنه لم يعد من الممكن ف�صل ال�سيا�سة الجبائية عن جوانب �أخرى من ال�سيا�سات العمومية
المتعلقة بمو�ضوعات الت�ضامن ودعم ال�ساكنة المعوزة وا�ستراتيجية التغطية االجتماعية .وهو يو�صي

ب�أن تتحمل المنظومة الجبائية جزئيا تمويل التغطية االجتماعية ،لتفادي الرفع من ال�ضغط على الأجور
وكلفة الم�ستخدمين ،الذي من �ش�أنه �أن يهدد تناف�سية المقاوالت .ويقترح هذا التقرير على الخ�صو�ص،
م�ساهمة في التوازن المالي لنظام التقاعد والأنظمة الجديدة للتغطية ال�صحية� ،إ�صالحا لل�ضريبة على
القيمة الم�ضافة ،حيث يعاد النظر في ال�شبكة لتنتقل من خم�س ن�سب حاليا �إلى �أربع ن�سب فقط ،بما
يتيح تح�صيل موارد يتم تخ�صي�صها للتغطية االجتماعية و�آليات الت�ضامن� .أما ن�سبة  30بالمائة التي يتم
�إدخالها ،فتخ�ص�ص لل�سلع الفاخرة.

54
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

�سيكون لتغيير ن�سب ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة تداعيات على م�ستوى الأ�سعار ،وبالتالي ف�إنه من
ال�ضروري �أن يتم ربط عملية تعديل الن�سب هذه بعملية �إ�صالح لآلية دعم المواد ،واال�ستعا�ضة عنها بنظام
بديل .فمن �ش�أن الإ�صالح المتزامن لل�ضريبة على القيمة الم�ضافة و�صندوق المقا�صة �أن يتيح للدولة
الح�صول على موارد هامة يمكن �إعادة توجيهها �صوب تمويل نظام م�ساعدة مبا�شرة لفائدة ال�ساكنة الأكثر
عوزا ،و�إر�ساء التدابير ال�ضرورية للحفاظ على القدرة ال�شرائية للطبقات المتو�سطة ،وخ�صو�صا عبر
التكفل المبا�شر بق�سم من تمويل التغطية االجتماعية.
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الق�سم الثاني

التناف�سيــــــــة الم�ستدامــــــــة
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التناف�سية الم�ستدامة

 .1مقدمة
تهدف الدرا�سة المو�ضوعاتية لتقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ل�سنة � 2012إلى ت�شخي�ص
الحالة الراهنة للتناف�سية الم�ستدامة في المغرب واقتراح مداخل للتح�سين كما حددها المجل�س اعتمادا على
تقارير �أع�ضائه وتقديراتهم )انظر الإطار( .وي�شدد المجل�س على العالقة بين التناف�سية والتما�سك االجتماعي
واال�ستدامة البيئية .فالتناف�سية ينبغي لها �أن تكون م�ستدامة ومن�صفة و�إدماجية وت�شاركية ،و�أن تعتمد على
القيم الثقافية للت�سامح واالنفتاح.
هناك تعريفات كثيرة للتناف�سية ،وهذا المفهوم تم ا�ستعماله على م�ستويات عديدة من التجمعات� ،أي م�ستوى
المقاوالت وال�صناعة والوطن .ف�أما على م�ستوى المقاولة تقا�س التناف�سية بقدرة المقاوالت على تجاوز
خ�صومها ومناف�ستهم في الأ�سواق الدولية .و�أما على م�ستوى ال�صناعة فالتناف�سية هي القدرة على مواجهة
يعرفها ب�صفتها ح�صة
المناف�سة المحلية منها والخارجية .و�أما التناف�سية على الم�ستوى الوطني فهناك من ِ ّ
منتجات كل بلد في الأ�سواق العالمية ،في حين يرى �آخرون �أن التناف�سية تقوم بالأ�سا�س على الإنتاجية ،و�أن
و�ضعية بلد معين رهينة �إلى حد بعيد بمميزاته الخا�صة �أي�ضا ولي�س فقط بح�صته في ال�سوق العالمية.
تعرف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية  OCDEتناف�سية �أمة معينة بكونها «قدرة المقاوالت وال�صناعات
ِّ
والجهات والأمم والمجموعات فوق الوطنية على �أن تخلق ،مع بقائها معر�ضة للمناف�سة الدولية ،م�ستويات من
الدخل ومن منا�صب ال�شغل للعاملين في م�ستوى مرتفع ن�سبيا »1 .كما �أن تعريف وقيا�س التناف�سية �أخذا في
اعتبارهما �أي�ضا الم�سائل االجتماعية والبيئية ،م�شددين بذلك على ا�ستدامة االزدهار االقت�صادي وعلى �ضرورة
العمل على تحقيق االزدهار للأجيال الحالية دون تعري�ض الأجيال المقبلة للخطر.
وتكت�سي م�س�ألة التناف�سية بالن�سبة للمغرب �أهمية ق�صوى ،لكون المقاوالت التناف�سية هي الوحيدة القادرة على
خلق منا�صب ال�شغل الالزمة المت�صا�ص البطالة و�إتاحة الرفع من الدخل ومن الثروة .و�ستظل تناف�سية بالدنا
رهينة بالطريقة التي ت�ستعمل بها البالد مواردها ،ومن ثمة �إنتاجيتها .فتناف�سية المقاوالت في المغرب ،بحكم

1

Latruffe, L. (2010), “Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors”, OECD
Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en
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اعتمادها على تناف�س الأ�سعار وعلى الكلفة المنخف�ضة لليد العاملة ،تتهددها اليوم مناف�سة بلدان كلفة اليد
العاملة فيها �أرخ�ص .وبالتالي تتطلّب تناف�سية المقاوالت المغربية من الدولة �سيا�سة ن�شيطة �أكثر ترمي �إلى
دعمها ،ومن المقاوالت القادرة على التجديد والتعلم والتفاعل ال�سريع مع ال�شروط الجديدة لل�سوق.
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تعنى الدرا�سة المو�ضوعاتية التي يتناولها الق�سم الثاني من التقرير ال�سنوي للمجل�س بالتناف�سية الم�ستدامة .والمجل�س
ي�ؤكدعلى العالقة التناف�سية والتما�سك االجتماعي والبيئة .فلكي تكون التناف�سية م�ستدامة ،ينبغي لها �أن تكون من�صفة
ومدمجة وت�شاركية ،و�أن ت�ضمن ناجعا للموارد وتقوم على القيم الثقافية للت�سامح واالنفتاح .وينبغي لكل طموح �إلى التناف�سية
�أن يتبنى منظورا على المدى البعيد ،بما يتيح للبالد اال�ستفادة من م�ؤهالتها وتحقيق تقدم في المجاالت التي ت�شكو خ�صا�صا
وعجزا.
تقوم هذه الدرا�سة ،التي ت�ستمد مرجعيتها من المبادئ الأ�سا�سية للميثاق االجتماعي ،على �أ�سا�س من تقديرات �أع�ضاء
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،التي تم ا�ستقا�ؤها �أثناء ور�شة داخلية ،وعلى مختلف تقارير المجل�س و�آرائه .وهي
تقدم ت�شخي�صا للحال الراهنة للتناف�سية الم�ستدامة والو�سائل التي ينبغي تفعيلها من �أجل دعم تلك التناف�سية ،باالعتماد
على مقاربة تناظرية ت�ش ِ ّبه بناء التناف�سية الوطنية بت�شييد بناية .فوظائف التناف�سية الم�ستدامة من هذا المنظور هي تحقيق
اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي واالنفتاح على العالم الخارجي� .أما الأعمدة فتت�ألف من �إطار م�ؤ�س�سي وقانوني ناجع ،وبنيات
تحتية �أ�سا�سية ومالية من�سجمة ،وثقافة وطنية ومقاوالتية مالئمة للتناف�سية ،وبنيات تحتية اجتماعية وبيئية �صلبة .وتكتمل
الأ�سا�سات والأعمدة ب�سقف يتمثل في التكنولوجيا والتجديد ،اللذان يتيحان للمقاوالت تقوية �إنتاجيتها.

وتجعل العولمة والتحوالت االقت�صادية من بناء التناف�سية �ش�أنا يهم الجميع ،بمن فيهم �أ�صحاب القرار والفاعلون
االقت�صاديون واالجتماعيون والمواطنون .وقد �ش ّبهت �سوزان رو�سلي ) 2 (2011هذا البناء للتناف�سية الم�ستدامة
بكونه �شبيها ببناء بيت .ف�أما الوظائف فهي اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي واالنفتاح على العالم الخارجي .و�أما
�أعمدة البناء فتتكون من �إطار م�ؤ�س�سي وقانوني ناجع ،وبنيات تحتية �أ�سا�سية مالية واجتماعية وبيئية �صلبة
وم�ستقرة ،وثقافة وطنية للمقاولة ،تكون كلها م�شجعة للتناف�سية .وتكمل �أ�سا�سات البناء و�أركانه التكنولوجيا
والتجديد ،اللذان يتيحان للمقاوالت دعم �إنتاجيتها.
ي�صف هذا الف�صل ،في مرحلة �أولى ،ال�سياق الذي يجري فيه تحليل تناف�سية االقت�صاد المغربي ،وي�صف في
المرحلة الثانية الحالة الراهنة لتناف�سية المغرب ،وهو و�صف تم �إجرا�ؤه مع �أخذ الأ�سا�سات والأعمدة وال�سقف
بعين االعتبار ،وا�ستعرا�ض الم�ؤهالت القمينة ب�إتاحة تح�سينها ،وفي مرحلة ثالثة يقدم �سل�سلة من التو�صيات
تتعلق بالو�سائل الممكن ا�ستعمالها لإر�ساء الأ�سا�سات ودعم الأعمدة وتقوية ال�سقف واال�ستفادة المثلى من
الم�ؤهالت المتوفرة.
2

Rosselet Suzanne (2011) Leveraging competitiveness to wage war against short-termism: Building the house of
sustainable competitiveness, World Competitiveness Center, November 2011 consulted March 2013 at
http://www.imd.org/research/challenges/upload/TC072-11
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 .2ال�سياق
لقد �أ�صبح تح�سين التناف�سية �أمرا �أكثر ا�ستعجاال في ال�سياق الحالي .فاالقت�صاد العالمي يواجه �أزمات متعددة
يعاني منها �أهم �شركائنا الدوليين ،في حين �شهد فيه المغرب انخفا�ضا في ن�سبة نمو ناتجه الداخلي الخام
ل�سنة  ،2012ويعاني من مخاطر العدوى بالأزمة التي ت�ضرب منطقة الأورو .ويتكون الن�سيج االقت�صادي
المغربي ،في جزئه الأكبر ،من مقاوالت �صغيرة ،وعددا كبيرا من الوحدات التي ت�شتغل في القطاع غير
المهيكل ،مما يزيد من �صعوبة تح�سين التناف�سية .ورغم كون المغرب يتمتع با�ستقرار �سيا�سي واجتماعي،
وي�ستفيد من م�ؤهالت للنمو� ،إال �أن القيا�سات الدولية التي تخ�صه في مجال التناف�سية �سجلت تراجعا في �سنة
 2012قيا�سا �إلى .2011
 .1.2تردي الو�ضعية االقت�صادية العالمية

ت�شير تقديرات الو�ضعية االقت�صادية العالمية في  ،2012والتوقعات ل�سنة  ،2013التي �أنجزتها م�ؤ�س�سات
دولية مثل الأمم المتحدة  3والبنك الدولي  4و�صندوق النقد الدولي � ،5إلى تردي الو�ضعية االقت�صادية
في �أهم الدول المتقدمة في �سنة  ،2012و�إلى نمو محدود جدا بل وغير م�ؤكد في �سنة  .2013ويعود
هذا التراجع االقت�صادي في كثير من البلدان المتقدمة �إلى تفاقم البطالة ،التي بلغت ن�سبتها  12بالمائة
في بلدان منطقة الأورو ،و�إلى ازدياد ن�سبة العاطلين الذين طال �أمد بطالتهم ) 35بالمائة من مجموع
العاطلين( .ورغم اتخاذ الواليات المتحدة الأمريكية و�أوروبا تدابير للحد من مخاطر تفاقم الأزمات� ،إال
�أن االقت�صاد الأوربي ال يزال في تراجع وانكما�ش .كما �أن مخاطر الأزمة االقت�صادية تظل قائمة ،تغذيها
الو�ضعية في منطقة الأورو ومخاطر التطهير المالي في الواليات المتحدة .و�أما ن�سب النمو ال ُمر�ضية التي
ت�سجلها بع�ض البلدان النامية والبلدان ال�صاعدة ،فمردها ،في ق�سم كبير منها� ،إلى �سيا�سات هجومية
تتوخى تحفيز الطلب .وتبقى ه�شا�شة البلدان النامية تجاه التراجع الذي تعانيه نظيرتها المتقدمة عائقا
يقف في �سبيل كل عمل يرمي �إلى الحد من الفقر و�إلى بلوغ �أهداف الألفية للتنمية.
 .2.2نمو اقت�صادي ال يخلق ما يكفي من منا�صب ال�شغل

�شهد المغرب نم ًوا اقت�صاد ًيا �سريعا خالل العقد المن�صرم .فما بين �سنوات  2001و ،2011كان معدل
ن�سبة النمو يناهز حوالي  5بالمائة� ،أي قرابة �ضعف ن�سبة النمو خالل العقد ال�سابق� ،إذ كان معدل تلك
الن�سبة ما بين �سنتي  1990و 2000يبلغ  2.67بالمائة� .أما ن�سبة الناتج الداخلي الخام بالدرهم لكل فرد
3

World Economic Situation and Prospects 2013

4
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5

World Economic Outlook
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فقد ارتفعت �إلى �أكثر من ثالثة �أ�ضعاف ) (3.77ما بين  1990و .2011كما ارتفع اال�ستثمار في البنيات التحتية
حيث بلغت ن�سبة اال�ستثمار من الناتج الداخلي الخام  35بالمائة .وفي �أثناء ذلك انخف�ضت ن�سبة البطالة منتقلة
من �أكثر من  15بالمائة في � 1995إلى  9بالمائة في � ،2012إلى جانب انخفا�ض ن�سبة الفقر على الم�ستوى
الوطني .ولئن كان النمو قد حد من معدالت الفقر� ،إال �أنه لم يكن �إدماجيا بما يكفي ،حيث ال تزال الفوارق في
المغرب كبيرة ،خ�صو�صا على م�ستوى نفقات اال�ستهالك والولوج �إلى التربية وال�صحة وال�شغل...
يقت�ضي االمت�صا�ص ،ولو الجزئي للبطالة ،و�إحداث منا�صب �شغل ل�ساكنة ن�شيطة تتزايد �أعدادها با�ستمرار،
الرفع من ن�سب النمو ،كما ي�شير �إلى ذلك تقرير حديث ل�صندوق النقد الدولي  .6والرفع من ن�سبة النمو
يقت�ضي بال�ضرورة اال�شتغال على م�ستوى العوامل التي من �ش�أنها الإ�سهام في الرفع من الإنتاجية وتح�سين
التناف�سية .وقد ارتفعت بالفعل �إنتاجية العمل خالل ال�سنوات الأخيرة المن�صرمة ،فقد بلغ النمو ال�سنوي
للناتج الداخلي الخام لكل �شخ�ص عامل ،خالل الفترة ما بين  2006و ،2011ما ن�سبته  4بالمائة ،في حين
لم يكن معدل تلك الن�سبة يتجاوز  2.4بالمائة ما بين  1996و .2005غير �أن هذه الن�سبة التي جاوزت 3
بالمائة لكل من �سنتي  2010و ،2011قد انخف�ضت لت�ستقر عند  1.3بالمائة فقط خالل .2012
 .3.2ن�سيج اقت�صادي يتكون بالأ�سا�س من المقاوالت ال�صغرى ويمثل القطاع غير المهيكل فيه
ق�سما هاما

يتبين من الإح�صاء الأخير للمقاوالت ،الذي �أنجزته المندوبية ال�سامية للتخطيط � ،7أن الن�سيج االقت�صادي
يتكون بالأ�سا�س من وحدات �صغيرة .ف�أكثر من  88بالمائة من الم�ؤ�س�سات التي تم �إح�صا�ؤها ت�ستخدم �أقل
من � 4أجراء دائمين ،وت�شغل قرابة ن�صف مجموع اليد العاملة الدائمة في جميع الم�ؤ�س�سات .وقرابة 98
بالمائة من الم�ؤ�س�سات التي تم �إح�صا�ؤها ت�شغل �أقل من � 10أجراء ،وتوفر �شغال لما ن�سبته  65بالمائة
من اليد العاملة� .أما الم�ؤ�س�سات الكبرى التي ت�شغل � 50أجيرا دائما فما فوق ،فال تمثل �إال ما ن�سبته 0.4
بالمائة من الم�ؤ�س�سات المح�صاة ،لكنها ت�شغل قرابة الربع ) 24بالمائة( من مجموع الم�ستخدمين الدائمين
في الم�ؤ�س�سات االقت�صادية .وي�شغل القطاع الثالث من جانبه قرابة ثالثة �أرباع الم�ؤ�س�سات االقت�صادية ،في
حين يركز قطاع التجارة �أكثر من ن�صف الوحدات الإنتاجية ) 56بالمائة( ،وقطاع الخدمات �أكثر من 23
بالمائة� .أما القطاع ال�صناعي فال يمثل �إال  20بالمائة من مجموع الم�ؤ�س�سات االقت�صادية ،غير �أنه يعتبر
�أول موفر لمنا�صب ال�شغل �ضمن القطاع الخا�ص في المغرب .وت�ستحوذ جهة الدار البي�ضاء الكبرى على
�أكثر من  17بالمائة من الم�ؤ�س�سات االقت�صادية بالبالد ،وت�ضم ما يقارب  30بالمائة من مجموع الن�شيطين
الدائمين الم�شغلين في مجموع الم�ؤ�س�سات االقت�صادية ،تليها في ذلك جهة �سو�س-ما�سة-درعة ،وت�أتي في
المرتبة الثالثة جهة الرباط�-سال-زمور-زعير.
6
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هناك عدد كبير من الوحدات التي ت�شتغل في �إطار القطاع غير المهيكل ،وتبين معطيات البحث الذي
�أجرته المندوبية ال�سامية للتخطيط في � 8 2007أن عدد وحدات الإنتاج غير المهيكلة  UPIيبلغ 1.55
مليون وحدة .وكان القطاع غير المهيكل ي�ساهم في �سنة  2007بما ن�سبته  37.3بالمائة من مجموع
منا�صب ال�شغل غير الفالحية ،وما ن�سبته  14.3بالمائة من الناتج الداخلي الخام .غير �أن الت�سجيل
الإداري غير منت�شر في هذا القطاع ،حيث �إن ح�صة الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة غير الم�سجلة في
�ضريبة البطانطا  patenteال تتجاوز  18.6بالمائة .والقطاع غير المهيكل� ،إذ يفر�ض مناف�سة غير �شريفة
على الفاعلين الذين ي�شتغلون في القطاع المهيكل ،يلحق �ضررا بالتناف�سية .غير �أن محاربة ال�شغل غير
المهيكل و�إن كانت تقت�ضي اتخاذ تدابيرعقابية ،ف�إنه ينبغي لها �أن تت�ضمن كذلك تدابير تحفيزية للت�شجيع
على نقل الأن�شطة غير المهيكلة �إلى الدائرة الر�سمية لالقت�صاد المنظم.
�إن �أخذ خ�صو�صيات الن�سيج االقت�صادي بعين االعتبار �أمر �ضروري لتحديد ال�سيا�سات التي ينبغي و�ضعها
لال�ستجابة لم�شاكل التناف�سية .فمقاوالت من حجم و�أداء مختلف لن تتفاعل بطريقة واحدة مع ال�سيا�سات
الرامية �إلى تح�سين التناف�سية.
 .4.2تراجع ترتيب المغرب في البحوث الدولية حول التناف�سية

تقوم عدد من المنظمات الدولية ب�إجراء بحوث �سنوية لقيا�س تناف�سية البلدان اعتمادا على عدد معين
من الم�ؤ�شرات ،وهي تفرز عددا من م�ؤ�شرات التناف�سية .ويتبين من الرتب التي يح�صل عليها المغرب
في مجال التناف�سية �أنه �إذا كانت هناك خطوات قد تم تحقيقها في بع�ض الميادين ،ف�إن حاالت انح�سار
وتراجع في ميادين �أخرى قد غطت على تلك الخطوات .والح�صيلة �أن ترتيب المغرب �شهد تراجعا في
مجال التناف�سية .وقد نوه تقرير منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية  ،9الذي �أنجز بطلب من المغرب،
بالجهود التي تبذلها البالد من  Heritage Foundation 10نقطة تتعلق بمجال الحرية االقت�صادية،
وقد كانت نقطة المغرب عن �سنة  2013هي  ،59.6بما ي�ضع البالد في الرتبة  90من �أ�صل  177بلدا،
في تراجع بالن�سبة �إلى �سنة  .2012و�أما م�ؤ�س�سة  ،Doing Business 11فتقدم من جهتها ت�صنيفا
�شامال حول مناخ الأعمال ،على �أ�سا�س مجموعة من الم�ؤ�شرات .واقت�صادات دول العالم م�صنفة ح�سب
هذا الترتيب من الرتبة � 1إلى الرتبة  ،185وهو �سلم يحتل فيه المغرب �سنة  2013الرتبة  ،97متراجعا
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ب�أربع مراتب عن �سنة � .2012أما م�ؤ�شر التناف�سية العامة للمنتدى االقت�صادي العالمي  ،12فهو بمثابة م�ؤ�شر
للتناف�سية العامة ،يقي�س الأ�س�س الميكرو-اقت�صادية والماكرو-اقت�صادية للتناف�سية الوطنية .وقد �شهد
ترتيب المغرب ح�سب هذا الم�ؤ�شر تح�سنا طفيفا ،حيث �أ�صبح يحتل الرتبة  ،70مع تغيير في عدد البلدان
التي يغطيها التقرير ) 144عو�ض  ،(142غير �أن قيمة الم�ؤ�شر ،الذي يقع بين  1و) 7باعتبار � 7أف�ضل
نتيجة يرجى الح�صول عليها( ،انخف�ضت بالن�سبة �إلى  ،2012حيث ا�ستقرت عند .4.1
وح�سب المنتدى االقت�صادي العالمي ،ف�إن �أهم العوائق التي يعانيها مناخ الأعمال في المغرب� ،أي العوائق
التي جاء ذكرها �أكثر من غيرها على ل�سان الفاعلين االقت�صاديين ،هي )ح�سب الأهمية( بيروقراطية حكومية
غير فعالة ،والولوج �إلى التمويل ،والف�ساد ،ويد عاملة تفتقر �إلى التكوين ،وقوانين �صرف العمالت ،و�أخالقيات
ال�شغل ،والقدرة على االبتكار ،وقانون ال�شغل ،والمعدالت ال�ضريبية .و�سعيا �إلى تعميق مفهوم التناف�سية مع
�أخذ العوامل االجتماعية والبيئية لال�ستدامة بعين االعتبار ،قام المنتدى االقت�صادي العالمي ببلورة م�ؤ�شر
جديد هو م�ؤ�شر التناف�سية العامة ،وقد تم تعديله لي�شمل اال�ستدامة .وهو م�ؤ�شر يو�سع من مجال المحددات
الم�ستعملة في قيا�س التناف�سية ،لت�شمل م�ؤ�شرات بيئية واجتماعية .والمالحظ �أن مرتبة المغرب تتراجع
ح�سب م�ؤ�شر التناف�سية العامة هذا ،مما ي�شير �إلى �أهمية م�شاكل اال�ستدامة بالن�سبة �إلى بلدنا.
رغم �أن عددا من م�ؤ�شرات قيا�س التناف�سية قد تح�سنت خالل ال�سنوات الأخيرة� ،إال �أن المغرب يتطور
بطريقة �أبط�أ مما ت�شهده بلدان مناف�سة ،والخطوات التي تم تحقيقها ال تتيح له �أن يح�سن ترتيبه بطريقة
م�ستدامة .وال �شك �أن دعم الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الهيئات وال�شركاء الدوليين يقت�ضي الرفع
من الجهود المبذولة.

 .3الو�ضع الحالي
يمكن الإ�شارة ب�صفة عامة �إلى �أن هناك مخاطر حقيقية تتهدد تناف�سية االقت�صاد الوطني ،تتطلب �إجراءات
وتدابير عاجلة .فالنموذج التنموي المعت َمد حاليا ي�شكو من نواق�ص معروفة كانت مو�ضوعا لت�شخي�صات
معمقة ،لكنها مازالت لم تتلوها �إجراءات فعالة من �ش�أنها ت�صحيح العيوب التي تم الوقوف عليها .وهكذا
فيما يخ�ص التناف�سية ،فالمالحظ �أن الأ�سا�سات جد ه�شة .فهناك تر ّد لال�ستقرار الماكر-اقت�صادي ،وانفتاح
اقت�صادي �صاحبه تفاقم في عجز الميزان التجاري� .أما الأعمدة فتتميز ب�إطار قانوني وم�ؤ�س�سي يتعين تح�سين
توطينه ،وبنية تحتية اجتماعية ت�شكو من النق�ص .و�أما ال�سقف فيحتاج للتدعيم وي�شكو من نق�ص في التجديد
وفي تحقيق الخطوات التكنولوجية .غير �أن المغرب يمتلك م�ؤهالت من �ش�أنها �أن تتيح تح�سينا للتناف�سية.
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وبا�ستطاعة المغرب على وجه الخ�صو�ص ،وبف�ضل اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي الذي يتمتع به ،اال�ستفادة
من موقعه الجغرافي المميز ،ومن الجهوية المتقدمة ،ووجود ثقافة منفتحة ومت�سامحة ،وتوفر البالد على
هيئات للت�شاور ،وتجربة واعدة في ت�شجيع بع�ض القطاعات.
 .1.3الأ�سا�سات
.1.1.3

تردي الو�ضع الماكرو-اقت�صادي

في �سنة  ،2012تعر�ض اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي الذي ا�ستطاع المغرب تحقيقه خالل ال�سنوات
الأخيرة ل�ضغط كبير ،ب�سبب محيط خارجي غير مالئم و�إنتاج فالحي غير منتظم .وقد جاء هذا التردي
في و�ضعية اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي على �شكل تفاقم في عجز الميزانية ،الذي انتقل �إلى 7.1
بالمائة من الناتج الداخلي الخام في  ،2012عو�ض  6.0بالمائة في  ،2011وعلى �شكل ارتفاع في الدين
الإجمالي للخزينة ،الذي انتقل بدوره من  53.5بالمائة في � 2011إلى  58.3بالمائة في  ،2012وعلى
�شكل تفاقم للعجز في الميزان التجاري ،وانخفا�ض في ن�سبة تغطية ال�صادرات للواردات ،حيث ا�ستقرت
تلك الن�سبة عند  48.0بالمائة في  ،2012مقابل  48.9بالمائة في متم دجنبر  ،2011وعلى �شكل تفاقم
لعجز الح�ساب الجاري لميزان الأداءات ،الذي بلغ  9.6من الناتج الداخلي الخام في  ،2012مقابل 8.1
بالمائة في .2011
ثم جاء المحيط الخارجي غير المالئم ،وارتفاع النفقات الجارية ب�سبب ازدياد �أعباء المقا�صة والأجور
على �إثر التدابير المتخذة في �إطار الحوار االجتماعي ،لتزيد كلها من تردي حال التوازنات الماكرو-
اقت�صادية ،وهو تر ّد من �ش�أنه �أن يعوق التناف�سية .فحين ت�سجل الحكومة عج ًزا كبي ًرا في الميزانية ف�إن

ذلك ي�ؤثر ،في �آن واحد ،في النفقات وم�ستوى ال�ضرائب وكلفة االقترا�ض .فبع�ض النفقات التي ت�ساهم
في تح�سين الإنتاجية يجري �أحيانا تخفي�ضها ،مثلما تٌخ ّف�ض ال�ضرائب من مردود اال�ستثمار والعمل،
ال�شيء الذي من �ش�أنه �أن يف�ضي �إلى توجيه غير �سليم للر�أ�سمال الب�شري والمادي .و�أخيرا ف�إن الحاجات
�إلى التمويل تميل �إلى الرفع من كلفة االقترا�ض بالن�سبة �إلى المقاوالت ،والحد من اال�ستثمار الخا�ص.
ومن ث ّم ي�صبح من ال�ضروري الحفاظ على اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي ،بحكم �أنه يحد من تردي حالة
التوازن المالي والح�ساب الجاري لميزان الأداءات ،بهدف الحفاظ على التناف�سية وتح�سينها.
.2.1.3

انفتاح اقت�صادي ي�صاحبه تفاقم في عجز الميزان التجاري

جاء االنفتاح االقت�صادي للمغرب على �شكل �سيا�سة �شاملة للتحرير االقت�صادي وتفعيل عدد من االتفاقيات
التجارية التف�ضيلية التي يعد من �أهمها االتفاق الذي تم �إبرامه مع االتحاد الأوروبي ،واتفاقية التبادل
الحر مع الواليات المتحدة الأمريكية .وقد �أف�ضت هذه االتفاقيات� ،إلى جانب �سيا�سة الحد من الحواجز
التعريفية وغير التعريفية� ،إلى تغيير عميق لالقت�صاد الوطني.
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فبين �سنتي  2011و ،2012ارتفعت ال�صادرات بما قدره  4.7بالمائة ،غير �أن ن�سبة النمو هذه غير كافية
لتعوي�ض ارتفاع الواردات ،التي بلغت ما ن�سبته  6.7بالمائة .ويرجع تفاقم العجز التجاري جزئيا �إلى
ارتفاع فاتورة الطاقة وفاتورة الحبوب ،وذلك رغم الأداء الجيد لل�صادرات في بع�ض قطاعات الن�شاط
االقت�صادي .فقد �شهدت ال�صادرات في قطاعات ال�سيارات و�صناعة الطائرات وترحيل الخدمات
وال�صناعة الإليكترونية وت�صدير م�شتقات الفو�سفاط )وخ�صو�صا الأ�سمدة والحام�ض الفو�سفوري(
ارتفاعا ملمو�سا.
وهناك العديد من العوامل– ومنها تحوالت االقت�صاد المغربي و�أ�سعار �صرف العمالت – التي تف�سر
جزئيا تردي الميزان التجاري ،الذي ال يمكن �إرجاعه فقط �إلى نق�ص التناف�سية .غير �أن خدمات
ومنتجات �أكثر تناف�سية يمكنها �أن تتيح الحد من العجز التجاري وان ت�ستفيد كثيرا من انفتاح اقت�صادنا.
 .2.3الأعمدة

تقوم التناف�سية على عدد من الأعمدة .وقد �أثار الإطار القانوني والتنظيمي والبنيات التحتية االجتماعية
انتباه �أع�ضاء المجل�س.
.1.2.3

ال�صعوبات المرتبطة بالإطار الت�شريعي والم�ؤ�س�سي

.1.1.2.3

�إطار قانوني �ضعيف التكيف مع متطلبات التناف�سية

�شهد قطاع العدالة خالل العقود الأخيرة المن�صرمة تغيرات هامة من �ش�أنها تح�سين التناف�سية .فقد
تم خالل العقدين الأخيرين �إحداث هيئات ق�ضائية متخ�ص�صة ،كالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية
االبتدائية واال�ستئنافية ،كما تم تح�سين ا�شتغال المحاكم التجارية ،وتحقيق خطوات في مجال تحديث
المحاكم .وت�شير عمليات تقييم القطاع الق�ضائي التي تم �إجرا�ؤها �إلى �أنه رغم الخطوات الهامة المحققة،
ال يزال يُنظر �إلى هذا القطاع ب�صفته مفتقرا للفعالية وغير متكيف ب�شكل كاف مع متطلبات التنمية
االقت�صادية وانتظارات الم�ستثمرين� .أما �أ�سباب انعدام الفعالية فتتعلق ب�شفافية القرارات الق�ضائية وت�أهيل
وتخ�ص�ص الق�ضاة والم�ساعدين الق�ضائيين ،و�آجال معالجة الق�ضايا وتنفيذ القرارات الق�ضائية ،والولوج
�إلى العدالة والمعلومة الق�ضائية ،وقدرات الوزارة في مجال المراقبة المالية وتدبير الموارد الب�شرية .كما
�أن م�س�ألة الآجال التي تتطلبها معالجة الملفات تعد من الأمور التي تطرح م�شاكل عديدة للمقاوالت.
.2.1.2.3

مناخ �أعمال وقواعد غير مالئمة لحاجات التقدم في التناف�سية

ي�شير «الميثاق االجتماعي»  � 13إلى �أن ازدهار المقاولة يقت�ضي قواعد وا�ضحة ومناخ �أعمال م�ستقر.
ومن جانب �آخر ،ينبغي �إر�ساء ت�شاور حول مناخ الأعمال ما بين المقاوالت والدولة وبين مختلف الهي�آت
التابعة للدولة .كما �أن الجهود التي يتم بذلها من خالل عدد من التدابير ل�صالح المقاولة ي�ضيع �أحيانا
13
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مفعولها بفعل تدابير مناق�ضة تتخذها قطاعات وزارية �أخرى .بل �إن الدولة ت�ساهم هي �أي�ضا في
االختالل حين تولي الأف�ضلية لقطاعات معينة من الن�شاط فتعطيها م�ساعدات نوعية �أو تفوت لها
ال�صفقات ،مما يف�سد المناف�سة ويلحق ال�ضرر بفاعلين �آخرين .و�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن القطاع الخا�ص
ال يجري �إ�شراكه بما يكفي في تفعيل وتتبع الإ�صالحات الرامية �إلى تح�سين التناف�سية هذه.
.3.1.2.3

منظومة جبائية ال ت�أخذ في ح�سبانها بما يكفي هدف التناف�سية

�إن المنظومة الجبائية في المغرب اليوم غير قادرة على الإ�سهام في دعم التناف�سية المغربية ،وذلك
لأ�سباب عدة جاء ذكر �أغلبها في تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول المنظومة
الجبائية .فالمقاولة يتعين عليها ،من �أجل الزيادة من تناف�سيتها ،ومزاحمة المقاوالت الأجنبية في
الأ�سواق العالمية ،وخلق الثروة ،والم�ساهمة في االرتقاء بم�ستوى عي�ش ال�ساكنة� ،أن تكون قادرة على
التطور في محيط تكون فيه ال�سيا�سة الجبائية �شفافة ويكون �ضغط العبء ال�ضريبي معقوال.
ي�شير تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول المنظومة الجبائية �إلى عدد من �أوجه العجز
الهامة في المنظومة ،تكمن في الممار�سة وفي تدبير العالقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين وفي غياب
الح�س المدني ال�ضريبي .ف�أما الأول ف�إنه ذو �صلة بافتقار المنظومة الجبائية المغربية �إلى الو�ضوح
والر�ؤية ،وهذا يعود بالأ�سا�س �إلى العدد الكبير من الإ�صالحات والتجديدات التي �أدخلتها القوانين
المالية المتعاقبة ،والممار�سة الإدارية التي تحدد طريقة ت�أويل القانون من خالل دوريات الإدارة العامة
لل�ضرائب �أو غيرها من من�شورات الإدارة .و�أما الثاني فيرجع �إلى كون العبء ال�ضريبي لي�س موزعا
ب�صفة متوازنة بين الفاعلين االقت�صاديين .ومن ذلك مثال �أن عبء ال�ضريبة على ال�شركات تتحمله �أقلية
�صغيرة من المقاوالت ،في حين تعتمد ال�ضريبة على الدخل بالأ�سا�س على الدخول التي على �شكل �أجور
في القطاعات المنظمة ،وال تم�س ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ق�سما كبيرا من الن�شاط االقت�صادي.
و�أما ثالث �أوجه العجز فيه ّ ُم غياب الح�س المدني ال�ضريبي .وقد �أ�شار تقرير المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي �إلى جانب هام هو العالقة المتوترة والمطبوعة بالتنازع بين الإدارة الجبائية ودافع
ال�ضرائب .وهكذا ف�إن لدافعي ال�ضرائب انتظارات عديدة تجاه الإدارة الجبائية ،تتمثل في طلب قوي
على الإن�صاف وجودة �أف�ضل للخدمات و�سهولة �أكبر في الولوج �إلى الت�شريع و�إلى المعلومة.
وهناك عدد من التدابير التي لها �آثار جبائية �إيجابية ،غير �أنها غير مر�سمة �أو غير معممة .كما �أن
هناك العديد من االنتقادات التي يتم توجيهها للمراقبة ال�ضريبية ونظام العقوبات .ناهيك عن �سبل
الطعن المتوفرة يُنظر �إليها على �أنها غير فعالة وغير م�ستقلة عن الإدارة الجبائية .ورغم الإ�صالحات
العديدة التي تم �إدخالها� ،إال �أن عمل الإدارة وطريقة ا�شتغالها تثير بوجه عام انتقادات من لدن
المرتفقين .وت�شكو العالقات بين الإدارة والمقاوالت ،من جانبها ،من كثير من ال�صعوبات التي تت�ضمن
تعقيد الم�سالك والم�ساطر ،وغياب القرب ،وال�صعوبات في الولوج �إلى المعلومة ،واال�ستقبال غير
الجيد ،والت�صرفات المنافية للأخالقيات.
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�إن معالجة الجانب الجبائي تتم فقط من منظور تح�صيل المداخيل ال�ضريبية ،في حين يقت�ضي تحرير
ال�سوق واالنفتاح االقت�صادي تجاوز الجوانب المقت�صرة على المحا�سبة واتخاذ النظام ال�ضريبي و�سيلة
في خدمة تنمية االقت�صاد وتح�سين التناف�سية.
.4.1.2.3

�إطار تناف�سي ال ي�ستجيب لل�شروط الم�سبقة للتناف�سية

ت�ؤثر المناف�سة االقت�صادية في التناف�سية من وجهين� .أما �أولهما ف�أن المقاولة التي تريد �أن تكون ذات
تناف�سية في �سوق دولية ينبغي لها �أن تكون قبل ذلك ذات تناف�سية في ال�سوق الداخلية .و�أما الثاني،
فهو �أن التناف�سية المطلوبة على م�ستوى ال�سوق الداخلية ينبغي لها �أن تقوم في محيط تناف�سي تكون
الممار�سات المرعية فيه متالئمة مع قواعد المناف�سة.
يحدد القانون رقم  99-06حول حرية الأ�سعار والمناف�سة )المن�شور بالجريدة الر�سمية بتاريخ  6يوليوز
 (2000قواعد حماية المناف�سة في المغرب ،ويتوخى �ضمان ال�شفافية والنزاهة في العالقات التجارية.
ويرمي هذا القانون �إلى �إتاحة ت�شكيل الأ�سعار عبر التدافع الحر للتناف�س ،وحرية الولوج �إلى ال�سوق،
وال�شفافية والإن�صاف في العالقات التجارية ،ودعم القواعد المتعلقة ب�إعالم الم�ستهلكين .كما يدخل
القانون تغييرا على م�ستوى الم�ؤ�س�سات المكلفة بال�سهر على ح�سن ا�شتغال �آليات ال�سوق ،عبر �إحداث
مجل�س للمناف�سة ،تم �إر�سا�ؤه الفعلي �سنة  ،2008من �أجل ال�سهر على احترام حرية المناف�سة ،و�ضمان
تناف�سية الن�سيج االقت�صادي الوطني ،وت�أمين تنا�سب جيد بين الجودة وال�سعر ،لفائدة رفاه الم�ستهلك.
ورغم الإطار الت�شريعي القائم حاليا في المغرب ،ف�إن هناك العديد من الثغرات التي ال تزال موجودة
والتي تم التعرف عليها .وهي ت�شمل عدم كفاية الو�سائل الملمو�سة الالزمة لتفعيل �آليات المراقبة التي
و�ضعها القانون ،وخ�صو�صا العدد المحدود جدا من الممار�سين للحق في التناف�س ،وغياب المعطيات
الوثائقية حول المناف�سة ،وغياب اعتبار حماية الم�ستهلكين ،وغياب ا�ستراتيجية ترمي �إلى تطوير
�سيا�سة المناف�سة في المغرب ،وعدم اعتبار �أهمية �سيا�سة المناف�سة ب�صفتها �أداة للتنمية االقت�صادية.
.5.1.2.3

م�ستوى من الف�ساد ي�شكل عائقا �أمام التناف�سية

تمت الإ�شارة ،من قبل المقاوالت الوطنية والأجنبية� ،إلى الف�ساد وبطء الم�ساطر الإدارية ،ب�صفتها
�أحد �أهم العوائق التي تعرقل ن�شاط المقاوالت .وكما �أ�شرنا �إلى ذلك �أعاله ،ف�إن تقرير المنتدى
االقت�صادي العالمي حول التناف�سية العالمية  2013-2012ي�شير �إلى �أن المقاوالت التي تم ا�ستجوابها
تذكر الف�ساد باعتباره العامل الثالث الأكثر ت�سبباً في الم�شاكل بالن�سبة �إلى الأعمال في المغرب ،بعد
البيروقراطية الحكومية غير الفعالة و�صعوبة الولوج �إلى التمويل .وي�صنف م�ؤ�شر االنطباع عن الف�ساد،
الذي تن�شره تران�سبارن�سي الدولية   ،14البلدان والمجاالت الترابية ح�سب االنطباع عن درجة الف�ساد
في القطاع العمومي .وت�شير نقطة البلد �أو المجال الترابي �إلى م�ستوى الف�ساد الذي يتم الوقوف عليه
14
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في قطاعها العمومي ،من خالل �سلم من � 0إلى  ،100بحيث ت�شير نقطة ال�صفر �إلى �أن البلد المعني
يتف�شى فيه الف�ساد ،وت�شير نقطة � 100إلى كون البلد المعني نظيفا .ويحتل المغرب في هذا المجال
الرتبة ) 88من �أ�صل  176بلدا( ،بنقطة تبلغ  .37وبالرغم من �أن المغرب يتوفر على �إطار قانوني يتعلق
بالف�ساد وال�شفافية والنزاهة ،ورغم ازدياد �شفافية المنظومة القانونية و�إحداث هيئة لمحاربة الر�شوة،
�إال �أن التطبيق غير ال�صارم للقانون �ضد الف�ساد يجعل من ال�صعب الق�ضاء على هذه الآ ّفة ،مما يمثل
عائقا في وجه اال�ستثمارات والتناف�سية.
.6.1.2.3

تما�سك والتقائية محدودان لل�سيا�سات القطاعية ،ال يتيحان اال�ستفادة التامة من الأعمال
الرامية �إلى �إنعا�ش التناف�سية

تمت الإ�شارة �إلى م�س�ألة ان�سجام ال�سيا�سات القطاعية في عدد من تقارير المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي خالل ال�شهور الأخيرة ،وطرح للنقا�ش خالل اللقاء الوطني حول الحكامة المنعقد
في فبراير  .2013ويت�ضمن تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي   15مرجعية للمبادئ

والحقوق تحدد ميثاق التما�سك و�أهداف العدالة االجتماعية والتقدم .وت�شمل هذه المرجعية �ستة
محاور مف�صلة �إلى �أهداف .ويعنى الهدف  82بان�سجام اال�ستراتيجيات والبرامج ،مع الت�شديد على
�أهمية تما�سك المخططات القطاعية وم�ساهمتها في الثروة الوطنية ،وال�شغل والق�ضاء على الفقر .كما
�أن التوطين �سي�شجع من جانب �آخر ان�سجاما �أكبر بين ال�سيا�سات العمومية ،وهو االن�سجام ال�ضروري
للرفع �إلى الحد الأق�صى من تناف�سية الجهات المختلفة.

كما تمت الإ�شارة خالل الملتقى الوطني الأول حول الحكامة  � ،16إلى �أن المغرب تبنى ،خالل العقود
الأخيرة ،عددا من ال�سيا�سات القطاعية �أو االلتقائية التي تحدد منظورا و�أهدافا عددية على المدى
المتو�سط والبعيد ،غير �أنها لم ت�شتمل على �أي �آلية تتيح ت�أمين ان�سجام المقاربة وتقارب الأهداف
وتقا�سم موارد البرامج القطاعية المختلفة التي تترتب عنها .ومعلوم �أن م�شاكل االلتقائية والتن�سيق بين
مختلف م�ؤ�س�سات الدولة وداخل الحكومة تحد من الأثر الفعلي للإ�صالحات وال�سيا�سات التي يجري
تفعيلها من �أجل تح�سين التناف�سية.
.2.2.3

�أوجه العجز في البنيات التحتية االجتماعية

.1.2.2.3

تربية وتكوين غير متالئمين مع متطلبات التناف�سية

�إن جودة الموارد الب�شرية عامل حا�سم في التناف�سية .فالمعارف �أ�صبحت عوامل رئي�سة في بناء
التناف�سية والحفاظ عليها .ومع العولمة وازدياد �أهمية المعرفة� ،أ�صبحت التربية بمثابة الم�صدر الأهم
15
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لخلق المعارف .وقد عمل المغرب على تو�سيع الولوج �إلى التعليم والحد من فوارق النوع ومن الفوارق
بين الو�سط الح�ضري والقروي ،غير �أن م�ستويات الهدر ال تزال مرتفعة ،وحتى �أولئك الذين يوا�صلون
درا�ستهم يح�صلون على م�ستويات �ضعيفة في االختبارات المعرفية الدولية� .أ�ضف �إلى ذلك �أن تزايد
الطلب على التربية في كل الم�ستويات ،والإكراهات المالية ،تزيد كلها من الطابع الم�ستعجل ل�ضرورة
الفعالية .ورغم وجود �أقطاب للتميز ،ف�إن منظومة التربية والتكوين في المغرب ال تزال على العموم
غير متالئمة مع الحاجات الحالية في التجديد والتكييف المتوا�صل للتكوين .كما �أن الذين يف�شلون في
هذه المنظومة التربوية يلتحقون �أحيانا ببرامج للتكوين المهني �أو يمار�سون �أن�شطة �أخرى غير منظمة،
الم�سجلة في �صفوف خ ّريجي التكوين المهني.
ناهيك عن البطالة العالية
ّ
.2.2.2.3

ظروف عمل و�إقرار للم�س�ؤولية في الحوار االجتماعي غير مالئمين لدعم التناف�سية

بغ�ض النظر عن كون العمل في ظروف مالئمة و�آمنة يعتبر حقا من الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،ف�إن
تح�سين ظروف ال�شغل يمكن �أن يمثل فر�صة اقت�صادية �سانحة .فالعالقات بين ظروف العمل وحقوق العمال
والتناف�سية تمر ،ح�سب المكتب الدولي لل�شغل BIT 17من خالل قناتين ناقلتين (1 :تح�سين رفاه العاملين،
مما له �أثر في الإنتاجية (2 ،خلق �إمكانيات للولوج �إلى الأ�سواق العالمية .وفي حال المغرب ،ف�إن البنيات
الم�ؤ�س�سية المحلية وال�سياقات التنظيمية يمكنها حماية العاملين المنتظمين ،لكنها ال ت�ستطيع توفير الحماية
للعاملين الذين يوجدون في و�ضعية غير نظامية وم�ستخدمي المقاوالت التي تعمل في مجال المناولة.
وفي ما يخ�ص الحوار االجتماعي ،فقد تم تبني مقاربة جديدة لال�ست�شارة والت�شاور خالل ال�سنوات
الأخيرة ،مما �أتاح �إبرام ثالثة اتفاقات�-إطار ) 1غ�شت  ،1996و� 20أبريل  ،2001و� 30أبريل ،2003
و� 26أبريل  .(2011وقد �شهدت البالد خالل ال�سنوات الأربع الأخيرة �صدور عدد من الن�صو�ص
التطبيقية لمدونة ال�شغل ،والم�صادقة على خم�سة اتفاقيات دولية تتعلق بممثلي العاملين ،والتفاو�ض
الجماعي ،و�إدارة ال�شغل ،وحماية حق التنظيم ،وم�ساطر تحديد �شروط ال�شغل في الوظيفة العمومية.
وقد �صادق المغرب على االتفاقية  98حول الحق في التفاو�ض الجماعي ،غير �أنه لم ي�صادق على
االتفاقية  87الخا�صة بالحرية النقابية .ويالحظ المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي � 18أن
هناك اختالال في التوازن بين فعلية الحوار االجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية ،وبين الحوار
االجتماعي كما يجري في �أماكن العمل وفي الفروع والقطاعات التي ت�شكو من غياب للتجان�س بين
المبادئ والممار�سات داخل القطاعات وفي ما بينها.

17
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 .3.3ال�سقف :م�ستوى من التربية والتجديد والأخذ بالتكنولوجيا غير كاف لدعم التناف�سية

�إن من يطلع على حال اقت�صاد المعرفة بالمغرب ال يملك �سوى الإقرار بالم�ستوى المتدني لبلدنا ،مما
ي�شكل عائقا يحول دون تح�سين التناف�سية .وقد و�ضع البنك الدولي م�ؤ�شرا  19القت�صاد المعرفة يمثل
قدرة البلد على دعم التناف�سية في مجال اقت�صاد المعرفة .وهو يتوزع �إلى �أربعة م�ؤ�شرات فرعية لقيا�س
م�ستوى المعارف وحالتها الراهنة .وعن طريق هذه الم�ؤ�شرات ،يحاول معرفة �إن كان البلد يتوفر على:
�أ( �إطار اقت�صادي وم�ؤ�س�ساتي ي�شجع على النجاعة والإبداع واالنت�شار وا�ستعمال المعارف في خدمة
النمو والرفاه ،ب( �ساكنة متعلمة وم�ؤهلة يمكنها �أن تبدع وتوظف المعارف ،ج( قدرة على االبتكار تتمثل
في المقاوالت ومراكز البحث والجامعات وم�ؤ�س�سات �أخرى ت�ستطيع االنتهال من الخزان العالمي الذي
ال ينفك يغتني بالمعارف ،وتكييف تلك المادة مع الحاجيات المحلية ،وتحويلها �إلى منتجات ذات
قيمة ،د( بنيات تحتية للإعالم الن�شيط الكفيل بت�سهيل التوا�صل الفعال ون�شر المعلومة ومعالجتها .هذا
الم�ؤ�شر هو �إذن معدل ب�سيط لأربعة م�ؤ�شرات فرعية ،هي الت�شجيع االقت�صادي والنظام الم�ؤ�س�ساتي،
واالبتكار والأخذ بالتكنولوجيا ،والتربية والتكوين ،والبنيات التحتية للإعالم و�أ�شكال التوا�صل.
�إنه من ال�ضروري تح�سين كل مكونات م�ؤ�شر اقت�صاد المعرفة في المغرب ،لكونه �ضعيفا ال يتجاوز ،3,61

مما يف�سر احتالل المغرب للرتبة  102من �أ�صل  142بلدا ،بعيدا خلف بلدان ت�صح مقارنتها ببالدنا ،مثل
تون�س وتركيا ورومانيا ،بل �إنه تراجع مقارنة ب�سنة  .1995و�إذا فككنا هذا الم�ؤ�شر ،الحظنا �أن المعدالت
المح�صل عليها �ضعيفة فيما يخ�ص االبتكار والتربية والتكنولوجيات ،حيث يح�صل المغرب على نقطة
 3,67و  2,07و  4,02فيما يتعلق بتلك العنا�صر على التوالي .وفي كل مرة ف�إن الرقم في انخفا�ض
بالنظر ل�سنة  .1995وحده الم�ؤ�شر الفرعي المرتبط بالت�شجيع االقت�صادي والنظام الم�ؤ�س�ساتي عرف
تح�سنا طفيفا في الفترة منذ �سنة .1995
 .4.3مزايا تجعل من الممكن تح�سين التناف�سية
.1.4.3

�إذا �أح�سن المغرب ا�ستغالل موقعه الجغرافي ،فب�إمكانه الرفع من درجة تناف�سيته

ي�شكل القرب الجغرافي من �أوروبا وبع�ض البلدان الإفريقية امتيازا ال ي�ستهان به بالن�سبة �إلى المغرب
خ�صو�صا في ما تعلق بالتناف�سية .ف�أوروبا تظل رغم الأزمة �أحد �أهم الفاعلين في االقت�صاد العالمي،
و�أفريقيا قارة ت�شهد نموا قويا وتختزن فر�صا و�إمكانات هامة جدا.
ويعد قرب المغرب جغرافيا من باقي البلدان الإفريقية ومن �أوروبا عامال يمد المغرب بمزايا كبرى في
مجال التناف�سية .كما �أن القرب بمعنى الم�سافة الجغرافية يعد محددا وازنا في التجارة بين البلدان،
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ينطوي تخفي�ض الحواجز التجارية بين بلدان قريبة بع�ضها من بع�ض جغرافيا على بع�ض المنافع ،ذلك �أن
كلفة النقل ترتفع مع ازدياد الم�سافة .فارتفاع �سعر الطاقات مثال� ،إذ يجعل كلفة النقل مرتفعة ،ومن ثم
يجعل من القرب الجغرافي امتيازا �أكبر نفعا .وبالتالي فكلما كان البلد �أقرب من الدولة الم�ستوردة كانت
كلفة النقل �أ�ضعف .وهذا المبد�أ �صحيح على العموم ،ولكنه ي�صبح �أكثر داللة بالن�سبة �إلى بع�ض الأنواع
من ال�سلع .ومع ذلك ،ولال�ستفادة قدر الإمكان من هذا القرب ،يجب �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار الجوانب
اللوج�ستيكية ،بحيث يتكامل القرب الجغرافي والقرب الزمني .ويتيح القرب الجغرافي نوعا من الألفة
الثقافية� .صحيح �أن هذا العن�صر ذو طبيعة ذاتية ،بيد �أن الألفة مع اللغة والقوانين والم�ؤ�س�سات والعادات
المرتبطة ببلد �آخر ت�سهل بدورها المبادالت.
وقد نف�سر جزئيا كيف �أن ال�صادرات المغربية �صمدت �إلى حد كبير �أمام الأزمة في منطقة �أوروبا ،وكيف
ت�صاعدت وتيرة التبادالت مع باقي البلدان الإفريقية ،با�ستح�ضار ت�أثير عامل القرب من حيث كلفة النقل
وزمن الت�سليم والألفة الثقافية .وقد مكن القرب بين المتعاملين والقدرة على الت�سليم ال�سريع لبع�ض

العنا�صر من تطور مجموعة من المهن ،ومع ذلك يمكن القول �إن الموقع الجغرافي المتميز للمغرب غير
م�ستغل بما فيه الكفاية.

وقد نف�سر جزئيا كيف �أن ال�صادرات المغربية �صمدت �إلى حد كبير �أمام الأزمة في منطقة �أوروبا ،وكيف
ت�صاعدت وتيرة التبادالت مع باقي البلدان الإفريقية ،با�ستح�ضار ت�أثير عامل القرب من حيث كلفة النقل
وزمن الت�سليم والألفة الثقافية.وقد مكن القرب بين المتعاملين والقدرة على الت�سليم ال�سريع لبع�ض
العنا�صر من تطور مجموعة من المهن ،ومع ذلك يمكن القول �إن الموقع الجغرافي المتميز للمغرب غير
م�ستغل بما فيه الكفاية.
.2.4.3

على الجهوية المتقدمة �أن ت�ساعد على بروز �أقطاب للتناف�سية

تعد الجهوية المتقدمة فر�صة للرفع من التناف�سية عبر توظيف المزايا التي تتوفر عليها مختلف مناطق
المغرب .وقد حلل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،في �إطار �إحالة ذاتية   ،20العالقة بين الدولة
المركزية والجهة ،ونمط التفاعل الممكن بين الإدارة الترابية والإدارة العمومية ،ونموذج تدبير منا�صب
ال�شغل والكفاءات من �أجل تدبير ترابي �أمثل للجهة .وفي �إطار الجهوية المتقدمة �ستعمد الدولة �إلى
نقل �صالحيات هامة �إلى الجهات والمنتخبين فت�سرع بذلك م�سل�سل الالتمركز الإداري ،مما �سيمكن
من تعزيز قدرتها على العمل والمبادرة في مجال التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية،
ومن تطوير �إدارات تتوفر في الم�ستوى الجهوي والمركزي على هوام�ش حقيقية للمبادرة وعلى �سلطات
تقريرية فعلية ،انطالقا من عمل قائم على التن�سيق والت�آزر .و�ستتقا�سم كل من الدولة والجماعات
المحلية كل مجال من مجاالت الم�س�ؤولية ،مما �سي�ساهم في خلق �شكل تنظيمي جديد للتدبير ومنا�صب
20
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�شغل من نمط جديد وكفاءات وم�ؤهالت في م�ستوى الجهة .و�ست�سود في الجهة دينامية جديدة بفعل
منحها هوام�ش �أكبر للتحرك والفعل واتخاذ القرار ،مما �سيمكنها من تحديد فر�ص التناف�سية و�إبرازها
وتج�سيدها بالملمو�س.
.3.4.3

من �ش�أن ثقافة مت�سامحة ومنفتحة �أن ت�سمح بتعزيز القدرة على �أخذ المبادرة

يت�أثر الأداء االقت�صادي ت�أثرا ملمو�سا بانفتاح وتقبل وفهم مختلف الخ�صائ�ص والت�صرفات المرتبطة
بالثقافات المختلفة .ويعني االنفتاح القدرة على قبول قيم الأمم الأخرى وثقافاتها .وي�صبح البلد منفتحا
عندما يخلق و�سطا جذابا ي�ستهوي الأ�شخا�ص الآتين من �آفاق ثقافية �أخرى ،ويجتذب �أي�ضا الثروات
القادمة من الخارج ،واال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة .ويتجلى االنفتاح كذلك في اتخاذ مبادرات ت�شجع
المواطنين المقيمين بالخارج على اال�ستثمار في بلدهم ،وتطوير ال�صادرات .وي�شدد المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي على �أهمية الثقافة المنفتحة و�آثارها الإيجابية لكافة فئات المجتمع ،وخا�صة منها
ال�شباب .وفي �سياق الحديث عن التحوالت االقت�صادية واالجتماعية التي ي�شهدها المجتمع المغربي،
يدعو   21المجل�س �إلى �ضرورة بذل �أق�صى الجهود لتطوير بنياته التحتية وتحديثها في ان�سجام مع تطور
م�ؤ�س�ساته ،على �أ�سا�س �أن تواكب تلك الحركية نه�ضة ثقافية تعلي من قيم الفعل والمبادرة واالعتراف
والت�سامح .وقد الحظ ر�ؤ�ساء المقاوالت في قطاعات نا�شئة في المغرب ك�صناعة ال�سيارات والطيران،
قدرة ال�شباب على ا�ستيعاب المعارف التكنولوجية والطرائق الجديدة وتكيفهم ال�سريع مع م�سل�سالت
الإنتاج الجديدة.
.4.4.3

من �ش�أن وجود هيئات ا�ست�شارية �أن ي�شجع على خلق مناخ من الثقة

و�سعيا �إلى تعزيز تناف�سيته ،فقد ا�ستحدث المغرب هيئات ا�ست�شارية بهدف تقديم الن�صح والم�شورة
لمواكبة الإ�صالحات ال�ضرورية على المدى القريب والبعيد .وهكذا �أن�شئت بمر�سوم ،في �أواخر �سنة
 ،2009اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ،برئا�سة رئي�س الحكومة.
وتت�شكل هذه اللجنة من مختلف الوزارات التي تعمل على تح�سين مناخ الأعمال ،وت�شرك �أي�ضا في
ع�ضويتها القطاع الخا�ص ممثال ب�أهم الفاعلين في عالم الأعمال )الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب،
والتجمع المهني لأبناك المغرب ،وفدرالية غرف التجارة وال�صناعة والخدمات( .وقد تبنت في ماي
 2012برنامج عمل ينتظم حول ت�سعة �أهداف ا�ستراتيجية تتفرع �إلى ثالثين �إجراء عمليا عبر �إن�شاء فرق
عمل م�شتركة بين الوزارات .ونذكر من بين الأهداف اال�ستراتيجية لهذه اللجنة :تطوير تناف�سية الجهات،
وتح�سين اال�ست�شارة والتوا�صل حول الإ�صالحات ،وتقييم وتح�سين الخدمات العمومية ،وتعزيز الحكامة
وال�شفافية في مجال الأعمال ،وتب�سيط م�صادر التعمير والولوج �إلى العقار.
21
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و�أن�شئت �أي�ضا «اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة» ب�إ�شراف وزارة ال�ش�ؤون العامة والحكامة والكنفدرالية
العامة لمقاوالت المغرب �سنة  ،2007بهدف تقنين الممار�سات الجيدة في حكامة المقاوالت وطنيا.
وقد �أ�صدرت هذه اللجنة �سنة  2008مدونة عامة للممار�سات الجيدة في مجال حكامة المقاوالت.
كما �أنجزت �أي�ضا �سنة  2011عملية تقييم لحكامة المقاوالت بالمغرب باعتماد مبادئ منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية .OCDE
.5.4.3

�أف�ضى ت�شجيع بع�ض القطاعات �إلى نتائج ملمو�سة

وقد �أف�ضى ت�شجيع بع�ض القطاعات مثل �صناعة ال�سيارات والطيران �إلى نتائج ملمو�سة .ففي مجال
�صناعة الطيران مثال ،مكنت الكلفة التناف�سية للت�صنيع في الم�ستوى الدولي ،والكلفة المتدنية للنقل،
والقرب الكبير من �أوروبا ،والتزام الحكومة المغربية ،من تطوير هذه ال�صناعة على الم�ستوى الوطني.
ويعود تطور هذا القطاع �إلى تفعيل خريطة طريق تم تر�سيمها عبر «الميثاق الوطني للإقالع ال�صناعي».
وت�ستقر �أكبر مقاوالت هذا القطاع في المغرب حيث انتقل عددها ما بين  2001و 2011من ب�ضع
ع�شرات �إلى مئات من المقاوالت ذات ال�صيت العالمي الكبير.

 .4كيف ال�سبيل �إلى تح�سين التناف�سية؟
تتوجه مختلف التو�صيات الهادفة �إلى تح�سين التناف�سية �إلى مجموع مكونات المجتمع ،بما في ذلك
الم�س�ؤولين الحكوميين والمقاوالت ،والجمعيات المهنية والنقابية ،ومجموع المجتمع المدني .فالأمر
يتعلق بال�سعي �إلى تملك و�سائل تعزيز الأ�سا�سات وتقوية الأعمدة وتمتين ال�سقف.
 .1.4كيف ال�سبيل �إلى تقوية الأ�سا�سات؟
.1.1.4

ينبغي للنموذج التنموي �أن يجعل من االبتكار رافعة تح�سين للإنتاجية ،و�أن يركز على القطاعات
الواعدة

تتعلق التو�صية الأولى بنموذج النمو الأ�صلح للرفع من التناف�سية .وقد قدم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي في تقريره حول ت�شغيل ال�شباب   ،22بع�ض التغييرات التي يجب �إدخالها على نموذج النمو بحيث
يمكن من الرفع من تناف�سية المقاوالت .وعلى هذا النموذج �أن يوجه اال�ستثمار واالدخار نحو قطاعات
واعدة ،ويجعل من االبتكار رافعة لتح�سين �إنتاجية المقاوالت.
ويدعو المجل�س �إلى موا�صلة الإ�صالحات في مجال المحافظة على اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي والتطور
في م�ستوى الحكامة والم�ستوى الم�ؤ�س�ساتي ق�صد تح�سين مناخ الأعمال .ولكنه يو�صي �أي�ضا �أن يوجه االدخار
22
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واال�ستثمار �إلى قطاعات ذات قيمة م�ضافة قوية ،و�أن يقوم التوجه االقت�صادي الجديد بتعزيز قدرات
االبتكار والبحث التكنولوجي والتطور ال�صناعي .كما �أن من �ش�أن ت�شجيع روح المقاولة لدى ال�شباب ق�صد
�إن�شاء مقاوالت �شابة  start-upفي مختلف المهن الم�ستقبلية �أن يوفر فر�صا لتطوير ن�سيج اقت�صادي قوي،
خالق لمنا�صب ال�شغل والقيمة الم�ضافة .وينبغي لل�سلطات العمومية �أن تعمل على تحفيز توجه اال�ستثمارات
نحو مبادرات تخ�ص «م�شاريع» ،تقوم على النتائج )من براءات اختراع ونماذج �أولية و�أ�شكال اقت�صادية جديدة
وغيرها( �أكثر من اعتمادها على «المقاولة» )بما هي بنية( وعلى رقم المعامالت.
.2.1.4

على النظام ال�ضريبي �أن ي�شجع القطاعات المنتجة و�أن يتحول �إلى عامل حا�سم في التناف�سية

عمل وا�ض ُح المعالم بعيد
يجب �أن تتوفر المقاولة ،في �سياق التناف�س المتزايد وطنيا ودوليا ،على منا ُخ ٍ
عن �أي مفاج�آت �أو عدم ا�ستقرار .ففي المجال ال�ضريبي خا�صة ،يجب �أن تكون القواعد وا�ضحة و�شفافة.
ونف�س ال�شيء بالن�سبة �إلى طرق الظفر بال�صفقات ،حيث يجب �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص بين المتناف�سين
وت�شجيع النهو�ض بالت�شغيل واال�ستثمار والبحث عن االبتكار على امتداد التراب الوطني.
وتعد تو�صيات تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول النظام ال�ضريبي المغربي   23ذات
�أهمية بالغة بالن�سبة �إلى التناف�سية ،ذلك �أن نظاما �ضريبيا ي�شجع القطاع المنتج وي�سمح بمحاربة
الم�ضاربات ويقل�ص من حجم القطاع غير المهيكل ويخلق جوا من الثقة بين الإدارة ال�ضريبية والملزمين،
يعد عامال �أ�سا�سيا في تناف�سية االقت�صاد .ولكن ال نن�س ما تكت�سيه الجوانب االجتماعية للنظام ال�ضريبي
من �أهمية .ونعني بذلك تكامل النظام ال�ضريبي مع باقي محاور ال�سيا�سات العمومية ،حيث ي�ستجيب هذا
النظام لأهداف العدالة االجتماعية ،ويم ّكن من توزيع عادل للعبء ال�ضريبي ويحافظ على القدرة ال�شرائية
للطبقة المتو�سطة ويتكفل جزئيا بتمويل التغطية االجتماعية ،تفاديا لزيادة ال�ضغوط التي تتعر�ض لها
الأجور وكلفة الم�ستخدمين ،على �أ�سا�س �أن يف�ضي ذلك كله �إلى تح�سن درجة التما�سك االجتماعي ويعزز
اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وي�ساعد على تح�سين التناف�سية.
ومن ال�ضروري �إعادة النظر في طريقة فر�ض بع�ض ال�ضرائب وتفادي �أوجه االختالل المتولدة عن الدعم
ولو الم�ؤقت لهذا القطاع �أو ذاك ،ق�صد ت�شجيع القطاع المنتج واال�ستثمارات .وقد �أ�صبحت ال�ضريبة على

القيمة الم�ضافة اليوم عائقا �أمام اال�ستثمار ،لهذا يجب العمل على �إعادة �إقرار حياديتها بالن�سبة �إلى
القطاع الإنتاجي ،كما يتوجب تو�ضيح وتب�سيط ال�ضريبة على ال�شركات .ويجب �أي�ضا �إخ�ضاع الم�ساعدات
التي تقدمها الدولة في �شكل تخفي�ض �أو �إعفاء ،لدرا�سة منهجية ،مع تقييم منتظم لآثارها الحقيقية .كما
�أن الدعم المقدم �إلى قطاع معين قد ي�ؤ ّدي �إلى ا�ستبعاد ذلك القطاع ،ال�شيء الذي قد تترتب عنه �أو�ضاع
م�ضرة باالقت�صاد ب�أكمله .ويتعين ت�شجيع االبتكار والمبادرات في مجال البحث والتطوير بو�صفهما عاملين
�أ�سا�سيين في تقوية التناف�سية ،وذلك مثال عبر �إقرار �آليات قرو�ض �ضريبية عن البحث.
23
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ولمحاربة الم�ضاربات وت�شجيع توظيف الموارد ال�ضرورية لتغذية المدارات االقت�صادية المنتجة ،يبدو من
الم�شروع �إخ�ضاع التركة لل�ضريبة .ومن بين الو�سائل التي قد تحد من الم�ضاربات ،فر�ض �ضريبة على
الممتلكات غير المدرة للثروة ،مثل العقار غير المبني �أو غير الم�ستغل ،وال�سكن غير الم�ستغل و�أي�ضا
تثمين الممتلكات غير المرتبطة با�ستثمارات كما هو حال الأرا�ضي المنتمية �إلى المجال الح�ضري �أو التي
ت�ستفيد من تغيير المنطقة.
ولتح�سين جو الثقة بين الإدارة الجبائية والملزمين ،يجب �إقرار �شفافية �أكبر وخلق و�ضوح في القواعد
المتحكمة في فر�ض ال�ضرائب .ولن يتحقق ذلك �سوى بن�شر �سلم فر�ض ال�ضريبة بالن�سبة �إلى العقار،
وتو�ضيح قواعد تحديد نتائج المقاوالت ،مع �إمكانية م�ساءلة الإدارة ال�ضريبية م�سبقا حول عمليات
اال�ستثمار واالقتناء �أو بيع الممتلكات.
.3.1.4

يجب �أن يحظى تفعيل االتفاقيات التجارية التف�ضيلية بدعم الدولة

ان�سجاما مع خيار االنفتاح الذي تبنته الدولة ،ف�إن عليها �أن ت�ضمن التفعيل العملي لالتفاقيات التجارية
التف�ضيلية .وتعني تناف�سية �سوق ما بالن�سبة �إلى فاعل اقت�صادي الولوج �إلى �سوقه ولكن �أي�ضا الولوج
�إلى الأ�سواق التي �أبرم البلد معها اتفاقيات تجارية تف�ضيلية .غير �أن وجود اتفاقية تف�ضيلية يظل �أحيانا
غير كاف لتمكين المقاوالت من اال�ستفادة ا�ستفادة كاملة منها .ولكي ت�ستفيد المقاوالت ا�ستفادة كاملة
من االتفاقيات ،ف�إن على الدولة �أن تواكب تفعيل تلك االتفاقيات و�أن ت�ضمن احترام مقت�ضياتها من قبل
الدول الموقعة على االتفاقية.
وعندما تكون مواكبة هذه االتفاقيات ناق�صة ،بمعنى �أن الولوج �إلى ال�سوق المغربية �أ�سهل في هذا االتجاه
منه في االتجاه الآخر� ،أي نحو الأ�سواق الأخرى ،تترتب عن ذلك �آثار �سلبية على التناف�سية على م�ستوى
المنتجات ولكن �أي�ضا بالن�سبة لت�صرفات رجال ال�صناعة الدوليين ،ذلك �أن ه�ؤالء ميالون �إلى تف�ضيل نقل
ِّ
الموقعة على اتفاقية تجارية
ن�شاطهم �إلى البلد الذي تكون �شروط ولوج �سوقه �أ�صعب مقارنة بباقي البلدان
تف�ضيلية ما .من ال�ضروري �إذن تحديد قواعد المواكبة ب�شكل يمكن من اال�ستفادة الق�صوى من اتفاقيات
التبادل الحر ،ولي�س فقط تحمل تبعاتها .وعلى الدولة �أي�ضا �أن تبذل كل جهودها كي تت�صدى لظاهرة �إغراق
ال�سوق.
 .2.4كيف ال�سبيل �إلى تقوية الأعمدة؟
.1.2.4

يجب النهو�ض بجودة التكوين على كل الم�ستويات

يجب �أن ت�شكل الموارد الب�شرية عماد التناف�سية و�أ�سا�سها المتين .ومن ثمة �ضرورة اال�ستثمار في التربية
24
والتكوين ب�شكل عام ،بما في ذلك التكوين المهني والتكوين مدى الحياة .ونجد في الميثاق االجتماعي  
24
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تن�صي�صا على �أهمية التربية والتكوين ،حيث يدعو �إلى اال�ستفادة من المعارف والتكوين والتطور الثقافي
وتعميم تعليم ذي جودة يجني ثماره الجميع .ومن بين العنا�صر التي يركز عليها الميثاق ويعتبرها �أ�سا�سية،
الحق في التكوين الم�ستمر )اكت�ساب الكفاءات وتح�سينها ،والتكوين المتخ�ص�ص ،وحظوظ الت�شغيل(،
وتو�سيع الولوج �إلى اال�ستفادة من التكوين الم�ستمر في �شكل تكوين مدى الحياة ،وتح�سين تثمينه.
وعلى المدى البعيد ،ف�إن حل م�شكل الإنتاجية والتناف�سية يتطلب �إ�صالحا عميقا للنظام التربوي والتكوين
المهني .ويجب �أوال القطع مع فكرة كون التكوين المهني و�سيلة النت�شال المق�صيين من التعليم الأ�سا�سي
و�إنقاذهم ،واعتباره نتيجة اختيار يقوم به المتعلم ال�شاب في فترة مبكرة من م�ساره التعليمي ،عندما
تنعدم لديه الرغبة في متابعة التعليم العام.
ويعد الر�أ�سمال الب�شري �أ�سا�سيا لتحقيق تناف�سية المقاولة .ويجب �أن يتم تكوين هذا الر�أ�سمال الب�شري
داخل المقاولة نف�سها ،فتطور �إنتاجية المقاوالت وتناف�سيتها رهين بقدرتها على الح�صول على المعلومة

وا�ستخدام الم�ستجدات التكنولوجية .والمالحظ �أن المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة تتوفر على �إمكانات
محدودة للتطور ،نظرا لولوجها ال�ضعيف والمحدود �إلى المعارف ،مما يقف عائقا دون تحديث �إنتاجها،
ويمنعها من مواكبة �سريعة لتقلبات ال�سوق .لهذا يبقى من ال�ضروري �أن ير�صد جزء من الميزانية للتكوين
عن طريق العمل تحت �إ�شراف من�شط داخل المقاولة� ،إما مبا�شرة عن طريق تدخل المقاولة� ،أو بوا�سطة
برنامج تتعهده الدولة .و�سيكون من المفيد االعتراف بما يختزنه القطاع غير المهيكل من كفاءات وطاقات،
ومحاولة �إدماجها داخل القطاع المهيكل ،من خالل �آليات للتكوين والم�صادقة على مكت�سبات التجربة.
ويعد الر�أ�سمال الب�شري �أ�سا�سيا لتحقيق تناف�سية المقاولة .ويجب �أن يتم تكوين هذا الر�أ�سمال الب�شري
داخل المقاولة نف�سها ،فتطور �إنتاجية المقاوالت وتناف�سيتها رهين بقدرتها على الح�صول على المعلومة
وا�ستخدام الم�ستجدات التكنولوجية .والمالحظ �أن المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة تتوفر على �إمكانات
محدودة للتطور ،نظرا لولوجها ال�ضعيف المحدود �إلى المعارف ،مما يقف عائقا دون تحديث �إنتاجها،ويمنعها
من مواكبة �سريعة لتقلبات ال�سوق .لهذا يبقى من ال�ضروري �أن ير�صد جزء من الميزانية للتكوين عن طريق

العمل تحت �إ�شراف من�شط داخل المقاولة� ،إما مبا�شرة عن طريق تدخل المقاولة� ،أو بوا�سطة برنامج تتعهده
الدولة .و�سيكون من المفيد االعتراف بما يختزنه القطاع غير المهيكل من كفاءات وطاقات ،ومحاولة
�إدماجها داخل القطاع المهيكل ،من خالل �آليات للتكوين والم�صادقة على مكت�سبات التجربة.
.2.2.4

نحو حوار اجتماعي فعلي ومثمر

�إن الحوار االجتماعي الفعلي والم�ساهم في دعم الثقة ،والقدرة على تدبير نزاعات ال�شغل الجماعية
بطريقة بناءة ،وقيام عالقات مهنية جيدة� ،أمور من �ش�أنها �أن تخلق مناخا يُحترم فيه حق ال�شغل ويمكن
في ظله تح�سين الإنتاجية.
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�إن الوظيفة الرئي�سة للحوار االجتماعي هي التح�سين الم�ستمر لظروف العمل .ويو�صي الميثاق
االجتماعي بتح�سين مناخ العالقات بين الم�شغلين وممثلي الأجراء في المقاوالت ،والعمل على الم�صادقة
على االتفاقية رقم  87للمنظمة الدولية لل�شغل  OITحول الحرية النقابية ،وت�شجيع ممار�سة الحوار
االجتماعي عبر تحديد �أ�شكاله وم�ستوياته ،واحترام الحقوق والواجبات ،وت�شجيع التفاو�ض الجماعي
باعتباره م�سل�سال متعارفا عليه بين الأطراف المعنية ،يتيح التو�صل �إلى اتفاقات جماعية.
ويت�ضمن تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول الوقاية وحل نزاعات العمل الجماعي
بالترا�ضي   25جردا للإجراءات الكفيلة بحل هذه النزاعات ب�شكل مر�ض ،وو�ضع �آليات ابتكارية للوقاية،
ور�سم �سبل بديلة لحل النزاعات ،تندرج في النظام القانوني الجاري به العمل .ويقت�ضي تح�سين طرق
معالجة نزاعات العمل الجماعية تعزيز تفعيل الت�شريعات االجتماعية ل�صالح كل الأجراء وتو�سيعها لت�شمل
باقي الأن�شطة المدرة للدخل ،و�أي�ضا م�شاركة ال�شركاء االجتماعيين في �إغناء ال�سيا�سات العمومية،
وو�ضع �آليات جديدة للوقاية من نزاعات العمل الجماعية ،وتفعيل �سبل طعن بديلة مرنة متالئمة مع
الم�ساطر الإدارية والقانونية المعمول بها ،وتعزيز �شعور الثقة بين ال�شركاء االجتماعيين.
كما �أو�صى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي كذلك باتخاذ تدابير عملية فعالة قمينة بالنهو�ض
بالعالقات المهنية .وتتعلق كلها بقانون ال�شغل والحماية االجتماعية )الحر�ص على احترام القانون� ،إدماج
القطاع غير المهيكل ،الرفع من قدرات �أجهزة المراقبة والتفتي�ش والعدالة( ،وبالتمثيل واالتفاقيات
الجماعية )تح�سين الت�شريعات والممار�سة ق�صد التمثيل وتعزيز التمثيل الجماعي( ،وتعزيز ممار�سة حق
الإ�ضراب والحوار االجتماعي على الم�ستوى الوطني.
�إن الحوار االجتماعي والحل ال�سلمي لنزاعات ال�شغل والنهو�ض بالعالقات المهنية ،ينبغي �أن تتيح ذلك
للأفراد العمل في مناخ يطبعه احترام قانون ال�شغل .من ثمة تو�صي مرجعية الميثاق االجتماعي ب�ضمان
دخل الئق ،وال�سهر على احترام الت�شريع في �ش�أن الحدود الدنيا القانونية ،وتح�سين التوجيه وبرامج �إعادة
الت�أهيل المهني ،والتح�سين الم�ستمر لظروف ال�سالمة وال�صحة والرفاه في العمل ،وال�سهر على احترام
ال�سن الدنيا للولوج �إلى ال�شغل ،ومنع �أ�سو�إ �أ�شكال ال�شغل وت�شغيل الأطفال ،ودعم الإطار القانوني لمحاربة
العمل الق�سري وتح�سين �سبل الوقاية منه .فمثل هذا المناخ قمين بتح�سين الإنتاجية والتناف�سية.
.3.2.4

وجوب ت�شجيع الحكامة القائمة على احترام القانون ،والت�صدي بحزم �أكبر للر�شوة

ي�شدد �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي على �ضرورة تح�سين الحكامة ومحاربة الر�شوة.
ويجب �أن تنبني الحكامة على تعزيز احترام القانون ،مثلما يجب �أي�ضا تعزيز الثقة والر�ضا في مجال
تطبيق القانون ،و�شفافية الإدارة وم�صداقيتها .ويتعين ح�صر �أ�سباب عدم ثقة المرتفقين في الإدارة،
و�أوجه الخلل في الخدمات المقدمة لهم ،ب�شكل يمكن من تجاوزها وتح�سين الو�ضعية .ويجب على وجه
25
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الخ�صو�ص �إخ�ضاع الإدارات التي لها احتكاك مبا�شر بالمقاوالت لإعادة هيكلة ق�صد تح�سين �أدائها .ولكي
ال ت�صبح ال�شروط الإدارية والت�شريعية عائقا �أمام التناف�سية ،يجب �أن تتميز تلك ال�شروط بال�شفافية،
و�أن تكون قابلة للمراقبة والمحا�سبة ،كما يجب �أن يتحقق االن�سجام بين مختلف المقت�ضيات القانونية.
وي�شدد �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي من جانب �آخر على �ضرورة تعزيز محاربة
الر�شوة .فالكلفة العالية الناجمة عن عوامل مثل الر�شوة ،والمتطلبات الت�شريعية والبيروقراطية المفرطة
�أو االعتباطية ت�ضر بالتناف�سية وال ت�شجع على اال�ستثمار .وتعد رقمنة العالقات بين المواطن والإدارة،
وا�ستبعاد الطابع ال�شخ�صي المبا�شر ،وو�ضع مقت�ضيات تمكن من تبين �سل�سلة المتدخلين في المعامالت
وم�صادر القرارات ،و�سيلة ت�ساعد �إلى حد كبير على محاربة الر�شوة ،ف�إلزام المقاوالت بالأداء عن
طريق ال�شيك البنكي عن كل معاملة تتجاوز قيمتها  10 000درهم ،واالنت�شار المتزايد ل�شكل الحكومة
الإلكترونية ،عامالن ي�ساعدان على محاربة الر�شوة.
.4.2.4

يجب �أن ي�ستفيد النهو�ض بالم�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت من تحفيزات ملمو�سة

تعنى التو�صيات التي قدمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في الميثاق االجتماعي بثالثة
م�ستويات .فمن ال�ضروري �أوال؛ العمل على �إنعا�ش الم�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت �أثناء و�ضع العقود-
البرامج بين ال�شركاء المعنيين )من مقاوالت وجمعيات ،وجماعات محلية وم�ؤ�س�سات تابعة للدولة(؛
وينبغي بعد ذلك تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الذي يتيح تحديد وت�شجيع وتثمين الم�س�ؤولية
االجتماعية واالقت�صادية للمقاوالت ،باحترام التزاماتها؛ ويتعين في المقام الثالث حمل الم�ستثمرين على
�أن ي�ضعوا في ح�سبانهم معايير وا�ضحة وقابلة للقيا�س للم�س�ؤولية االجتماعية في قراراتهم وتوظيفاتهم
المالية وفي تقييم �آثار ا�ستثماراتهم.
تبنت الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب ميثاق الم�س�ؤولية االجتماعية ،وهو يت�ضمن مبادئ وير�سم
�أهدافا ت�ستجيب للمعايير العامة الكونية التي تحمي حقوق الإن�سان في مجال العمل ،وت�ستهدف
التح�سين المتوا�صل ل�شروط العمل والت�شغيل والعالقات المهنية وحماية البيئة والوقاية من الر�شوة
و�شفافية وفعالية الحكامة وم�ساهمة المقاوالت في التنمية االقت�صادية واالجتماعية للجهات والجماعات

التي تن�شط فيها .وقد �صاغت الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب حزمة معايير تنبني على عمليات
افتحا�ص م�ستقلة تمكن المقاوالت الراغبة في ذلك من �أن تتعرف على مدى واقعية التزاماتها و�إنجازاتها
في مجال الم�س�ؤولية االجتماعية .وبف�ضل هذه المبادرة� ،صار المغرب �أحد البلدان القليلة التي تعمل
على ت�شجيع الم�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت.
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 .3.4كيف ال�سبيل �إلى تقوية ال�سقف؟
.1.3.4

تعزيز مبادرة «المغرب ابتكار» وتقوية دعم التكنولوجيا واالبتكار

�إن اال�ستثمار في التجديد بكل �أنواعه ،وخ�صو�صا في تطوير التكنولوجيا ،ي�ساهم كثيرا في تح�سين
التناف�سية .ويمكن ت�شجيع التجديد والتكنولوجيا من خالل �سيا�سات حكومية� ،سواء بطريقة مبا�شرة ،عبر
الرفع من تمويل الدولة للبحث والتطوير المف�ضيين �إلى ت�سويق �أ�شكال تكنولوجية جديدة� ،أو بطريقة غير
مبا�شرة ،عبر تحفيزات �ضريبية تح�ض على تبني التكنولوجيات الحديثة .ومن جانب �آخر ،ف�إن البحث
الأ�سا�سي ما قبل التناف�سي والبحث اال�ستراتيجي يجب �أن يكونا ممولين من لدن الدولة والمقاوالت
الكبرى ،نظرا للآثار المرتقبة منه على المدى البعيد� .أما البحث التناف�سي ،الذي يتيح في المدى المتو�سط
والقريب خلق ب�ضائع وخدمات جديدة قابلة للت�سويق ،وتح�سين جودة الموجود منها ،ورفع ح�ص�ص ال�سوق
على الم�ستوى الدولي ،فيجب �أن يكون مو�ضوعا لتدابير مالئمة وم�ستدامة للدعم للمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة والمقاوالت ال�صغيرة جدا ،لما يترتب عن ذلك من نتيجة على المدى القريب.
وقد �أعطت وزارة ال�صناعة انطالقة العمل لمنهجية ت�شاركية للتفكير� ،أ�شركت فيها الإدارات والمقاوالت
والجامعات والفاعلين الماليين .وهذه اال�ستراتيجية التي تحمل ا�سم مبادرة «المغرب ابتكار» مكنت

من و�ضع خطة عمل تتوقف من جديد عند �أكثر الم�شاريع نجاحا والتجارب الدولية الأكثر �أهمية.
وقد و�ضعت هذه اال�ستراتيجية الجديدة لدعم االبتكار في المغرب– التي تنخرط فيها وزارة ال�صناعة
والتجارة والتكنولوجيات الجديدة ،ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
والكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب – ن�صب �أعينها �أهدافا كمية تتمثل في �إنتاج  1000براءة في
�أفق  2014و�إن�شاء  200مقاولة نا�شئة مبتكرة في �أفق  .2014وال �شك �أن تفعيل هذه البرامج وتعزيزها
�سيمكنان من تحقيق �إ�سهام ملمو�س في تح�سين التناف�سية الوطنية.
.2.3.4

دعم ن�شر تقنيات التدبير الجيدة لدى المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة

يمكن لتح�سين التدبير مبدئيا �أن ي�ساهم في تقوية التناف�سية بف�ضل جودة �أكبر للمنتجات �أو الخدمات
وتقلي�ص في كلفة الإنتاج .ويتجلى نمط التدبير المختلف في �شكل طرائق مختلفة لتنظيم نظام الإنتاج
وتطبيق تكنولوجيات مختلفة .وتعد قدرة المكلفين بالتدبير على �إدراج وتح�سين االبتكارات التنظيمية
والتكنولوجية عامال حا�سما في دعم التناف�سية .وبف�ضل االنت�شار الوا�سع للتقنيات الجيدة في مجال التدبير،
يمكن لم�ؤ�س�سة معينة� ،أو قطاع معين ،بل وحتى بلد معين� ،أن ي�صبح �أكثر تناف�سية .وعلى الم�ستوى الوطني،
ي�ساهم التبني المعمم لتدبير �أف�ضل في تح�سين الفعالية االقت�صادية ،وتطوير االبتكار وتنمية الموارد
الب�شرية ،وهما عامالن �أ�سا�سيان لتحقيق مكا�سب في الإنتاجية والتناف�سية .وعالوة على ذلك ،ف�إن الدعم
المبا�شر للمقاوالت الخا�صة والمقاوالت ال�صغرى في �شكل �آراء ا�ست�شارية في التدبير والت�سويق للمقاوالت
ال�صغرى ،ودعم التكوين ،ودعم تطوير التكنولوجيا ،من �ش�أنه �أن يمكن من دعم المقاولين في المرحلة الأولى
من الم�شروع ،حيث تكون كفاءاتهم في مجال تدبير الأعمال والإعالم محدودة.
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 .4.4كيف ال�سبيل �إلى اال�ستفادة من الم�ؤهالت؟
.1.4.4

ت�شجيع تطور �أقطاب جهوية تناف�سية

يجب العمل كذلك على تطوير التناف�سية على م�ستوى الجهات .فقد �أ�صبحت المقاوالت اليوم �أمام
الت�شريعات والتحفيزات نف�سها �أيا كان مكان ن�شاطها ،بينما ال تتوفر الجهات على الم�ستوى نف�سه من
البنيات التحتية .و�إذ تتيح الجهوية المتقدمة �إطالق مبادرات �أكثر في م�ستوى الجهات ،ف�إن من �ش�أنها
�أن تمثل امتيازا وفر�صة يجب اال�ستفادة منها ق�صد جعل الجهات ومقاوالتها �أكثر تناف�سية .و�سيكون من
المفيد �أي�ضا تحديد خريطة للإنتاج ال�صناعي للتمكن من و�ضع خطة للتعمير ال�صناعي الجهوي وت�شجيع
الجهات على ح�صر �أقطاب للتناف�سية والمحافظة عليها.
.2.4.4

تطوير القطاعات الواعدة

يتوفر المغرب على خزان تنموي مهم كالقطاع ال�صناعي وقطاع الخدمات وقطاع ال�سياحة وغيرها .وهناك
قطاعات ب�إمكانها اال�ضطالع بدور هام في تعزيز تناف�سية االقت�صاد ،هي القطاع الفالحي من خالل
ال�صناعات الغذائية ،واالنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر ،وتقنيات الإعالم والتوا�صل الجديدة .NTIC
ويحتل القطاع الفالحي مكانة هامة في االقت�صاد المغربي ،لكنه ال يقدر حق قدره ،مع �أن ب�إمكانه
�أن ي�شكل قاعدة للت�صنيع ولتنويع االقت�صاد ،لكونه ينطوي على مجموعة من االمتيازات قيا�سا �إلى
البلدان الأخرى ،ال�شيء الذي من �ش�أنه �أن يتيح الرفع من حجم ال�صادرات .ويعتبر تطور قطاع الفالحة
الغذائية الخا�ضعة للتحويل الأول �أ�سا�سيا في مجال الت�شغيل والتطور الجهوي .ويظل ن�صيب المنتجات
الفالحية المحولة �ضعيفا في االقت�صاد المغربي ،ح�سب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي،
مقارنة بدول في م�ستوى م�شابه من النمو ،مع �أن الم�ستهلكين يقتنون �أكثر ف�أكثر منتجات محولة،
غالبا ما ت�صنع في الخارج .ويعد االقت�صاد الأخ�ضر و�سيلة للتوفيق بين تدبير ي�ستح�ضر اال�ستدامة
للموارد الطبيعية ،ومطلب خلق منا�صب ال�شغل ،و�إنتاج الثروات .وقد ح�صر تقرير للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي  26حول االقت�صاد الأخ�ضر الم�سالك الممكنة ور�سم الآفاق الممكنة التخاذ تدابير
لمواكبة هذا النمط االقت�صادي .ويقدر التقرير �أي�ضا منا�صب ال�شغل التي يمكن خلقها بف�ضل البرامج
الطموحة التي �أطلقها المغرب ،بما في ذلك البرامج المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
وتطهير وت�صفية النفايات ال�سائلة وتدبير النفايات ال�صلبة المنزلية .كما �أن الأن�شطة المرتبطة بتقنيات
الإعالم والتوا�صل الحديثة  NTICتتوفر على �إمكانات هامة في مجال خلق القيمة ،عبر اال�ستفادة من
الر�أ�سمال الب�شري الوطني.
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 .5خاتمة
�إن تدهور اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي ،وارتفاع العجز ،وال�صعوبات المرتبطة ب�إر�ساء �إطار ت�شريعي وم�ؤ�س�سي،
و�أوجه الخلل التي تعاني منها البنيات التحتية االجتماعية ،والم�ستوى المتدني للتربية والتعليم واالبتكار
واعتماد التكنولوجيا ،كلها عوامل ت�ضر بالتناف�سية .لكن هناك في المقابل مجموعة من الم�ؤهالت التي تتيح
�إمكانية تح�سين التناف�سية المغربية ،منها الموقع الجغرافي للمغرب ،والجهوية المو�سعة ،و�شيوع ثقافة الت�سامح
واالنفتاح ،ووجود هيئات لال�ست�شارة ،والتجربة الناجحة في ت�شجيع بع�ض القطاعات.
وبالإمكان تعزيز �أ�س�س التناف�سية �أي�ضا بف�ضل اعتماد نموذج تنموي يوجه االدخار واال�ستثمار نحو قطاعات
ذات قيمة م�ضافة كبرى ،ويقوي قدرات االبتكار والبحث التكنولوجي والتطور ال�صناعي؛ وبف�ضل نظام �ضريبي
يركز على التنمية االقت�صادية ودعم �أكبر للتفعيل العملي لالتفاقيات التجارية التف�ضيلية .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن
التناف�سية �ستتعزز من خالل النهو�ض بتكوين ذي جودة �أعلى ،والت�أهيل االجتماعي ،والحوار االجتماعي المثمر،
ومعالجة فعلية لنزاعات ال�شغل .وال �شك �أن تح�سين التناف�سية يتوقف �أي�ضا على حكامة قائمة على احترام
القانون ،والحد من الر�شوة والنهو�ض بالم�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت .و�سيمكن دعم التكنولوجيا واالبتكار
ون�شر التقنيات الجيدة للت�سيير لت�ستفيد منها المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة من تعزيز هذه التناف�سية .كما
�سيمكن تطوير �أقطاب جهوية للتناف�سية وال�صناعة الفالحية واالقت�صاد الأخ�ضر من اال�ستفادة من االمتيازات
التي يتوفر عليها المغرب� ،سعيا �إلى بلوغ درجة من التناف�سية تتيح له �إمكانية االرتقاء �إلى م�ستوى جديد من
النمو.
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�أن�شطة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

 .1الوقائع البارزة �سنة 2012
 .1.1عناية مولوية خا�صة �أوالها جاللته للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

�إذا كانت �سنة  2011بالن�سبة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي واللبيئي تج�سد مرحلة الت�أ�سي�س وو�ضع
�أجهزته و�إر�ساء هيئاته وانطالق �أن�شطته ،ف�إن �سنة  2012تمثل �أول �سنة كاملة من منظور موازناتي.
ففي ان�سجام مع طموحاته� ،سعى المجل�س خالل �سنة � ،2012إلى �إر�ساء م�شروعيته ،عبر �إقرار ثقافة
�إن�صات مم�أ�س�سة ،تقوم على �إ�شراك المواطنين والمجتمع المدني والقوى الحية في البالد ،وتر�سيخ
م�صداقيته بتقديم اقتراحات تعك�س وجهة نظر المجتمع المدني المنظم ،بطريقة مو�ضوعية وم�ستقلة،
والحر�ص على نجاعة وجودة ونوعية �أ�شغاله ،عبر ت�شجيع الحوار وتقارب الآراء حول الإ�صالحات الوطنية
والموا�ضيع المجتمعية ،وذلك في �أفق بناء تعاقدات اجتماعية كبرى.
وقد تميزت �سنة  2012برعاية �سامية خا�صة �أوالها �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س �إلى المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،مما �ساهم ب�شكل كبير في �إ�شعاع �أ�شغال المجل�س وزاد �أع�ضاءه تحفزا
وتجندا .وفي هذا الإطار ،نذكر من بين �أهم الأحداث:
رئي�س المجل�س
• •اال�ستقبال الملكي الذي خ�ص به �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س ن�صره اهلل،
َ
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،الذي ق ّدم �أمام جاللته التقرير الأول للمجل�س المت�ضمن تحليال
للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية خالل �سنة  ،2011وعر�ضا لأن�شطة المجل�س خالل تلك
ال�سنة؛
• •الخطاب الملكي ال�سامي الذي �ألقاه جاللته بتاريخ  6نونبر  ،2012بمنا�سبة الذكرى ال�سابعة والثالثين
للم�سيرة الخ�ضراء ،والذي دعا فيه جاللته المجل�س �إلى بلورة نموذج تنموي جهوي مندمج لفائدة
الأقاليم الجنوبية؛
• •�إنجاز الورقة الت�أطيرية المتعلقة بنموذج التنمية الجهوية الخا�صة بالأقاليم الجنوبية ،وتقديمها �أمام
�أنظار �صاحب الجاللة من قبل رئي�س المجل�س بتاريخ  2يناير .2013
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 .2.1االنطالقة الفعلية للعالقات الم�ؤ�س�ساتية مع الحكومة وغرفتي البرلمان

من جانب �آخر� ،شهدت �سنة  2012االنطالقة الفعلية للعالقات الم�ؤ�س�ساتية مع الحكومة وغرفتي
البرلمان .وقد تلقى المجل�س خالل هذه ال�سنة ثالث �إحاالت م�ؤ�س�ساتية وهي:
• •الإحالة التي وجهتها الحكومة �إلى المجل�س في �شتنبر  2012لطلب ر�أيه بخ�صو�ص م�شروع القانون
الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة.
• •الإحالة التي وجهها مجل�س النواب �إلى المجل�س في �أكتوبر  2012لطلب تحليله وتو�صياته حول
المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية.
• •الإحالة التي وجهتها الحكومة �إلى المجل�س في نونبر  2012لطلب ر�أيه في مو�ضوع «تعميم وتحقيق
الم�ساواة والتكاف�ؤ في الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية».
وقد عزز المجل�س في �سنة  2012عالقاته الم�ؤ�س�ساتية مع الحكومة والبرلمان عبر:
• •عقد اجتماعات عمل مع رئي�س الحكومة والوزراء المعنيين لتقديم �آراء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي؛

• •تنظيم ندوة حول الميثاق االجتماعي ب�شراكة مع مجل�س الم�ست�شارين؛
• •عقد اجتماع عمل مع �أع�ضاء لجنة المالية بمجل�س النواب لتقديم تقارير المجل�س؛
• •م�شاركة �أع�ضاء المكتب ور�ؤ�ساء لجان مجل�س النواب في الجموع العامة.
 .2ح�صيلة �سنة 2012
 .1.2مكتب المجل�س

عين الجمع العام للمجل�س في  23فبراير � 2012أع�ضاء المكتب الممثلين للفئات الخم�س المكونة للمجل�س.
�أع�ضاء المكتب الممثلون للفئات المكونة للمجل�س
اال�سم والن�سب

الفئة

		
حكيمة حمي�ش
محمد الدحماني
�أحمد �أوعيا�ش		
		
محمد كاوزي

فئة الخبراء
فئة النقابات
فئة الهيئات والجمعيات المهنية
فئة الهيئات والجمعيات الن�شيطة في مجاالت االقت�صاد االجتماعي والن�شاط الجمعوي

خالد ال�شدادي
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فئة ال�شخ�صيات المعينة بال�صفة

كما �أن اللجان الدائمة انتخبت هي �أي�ضا ر�ؤ�ساءها ليكتمل بذلك ت�شكيل المكتب.
�أع�ضاء المكتب ممثلو ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة
اال�سم والن�سب

الفئة

		اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والم�شاريع اال�ستراتيجية
�أحمد رحو
		اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات القطاعية
محمد العلوي
		اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن
زهرة الزاوي
		اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية
خليل بن�سامي
		اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة
�أحمد عبادي
		اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
لح�سن �أولحاج

عقد مكتب المجل�س �سنة  2012واحدا وع�شرين اجتماعا ،بن�سبة م�شاركة تبلغ في المتو�سط  79بالمائة.
وخالل هذه ال�سنة� ،أقر مكتب المجل�س البرنامج المتوقع للجموع العامة ،و�أحال على اللجان الدائمة موا�ضيع
الإحاالت الذاتية المقررة في برنامج عمله بر�سم �سنة  ،2012طبقا لما تمت الم�صادقة عليه في الدورة
العادية العا�شرة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي المنعقدة في  22دجنبر .2011
 .2.2اللجان الدائمة

وا�صلت اللجان الدائمة منهجيتها المعتمدة على الإن�صات والت�شاور والنقا�شات الداخلية والخارجية.
وقد عقدت اللجان الدائمة المكونة من � 22إلى  33ع�ضوا  240اجتماعا بمعدل  43اجتماعا لكل لجنة،
بمعدل م�شاركة يبلغ  42بالمائة )يتراوح بين  28بالمائة و 55بالمائة ح�سب اللجان( ،علما �أن �أغلب
الأع�ضاء م�سجلين بلجنتين دائمتين ،مما يحول دون ح�ضورهم في حال اجتماع لجنتين في وقت واحد.
وتجدر الإ�شارة �أي�ضا �إلى �أن اجتماعات فرق العمل لي�ست محت�سبة في هذه الأرقام.
وقد ا�ستمعت اللجان �سنة � 2012إلى  89فاعل حكومي وغير حكومي ،لتخ�ص�ص بذلك  38بالمائة من
اجتماعاتها لال�ستماع �إلى الأطراف المعنية.
.1.2.2

اللجنة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية

تعمل اللجنة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية تحت رئا�سة ال�سيد �أحمد رحو
ومقررها هوال�سيد محمد ب�شير الرا�شدي .وقد عقدت هذه اللجنة  29اجتماعا في  2012بمعدل
م�شاركة يتجاوز في المتو�سط  37بالمائة.
وقد �صاغت تقريرين وقدمت ر�أيين فيما يخ�ص:
• •«ال�صفقات العمومية :رافعة ا�ستراتيجية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية» .وتطلب ذلك منها 18
جل�سة ا�ستماع لهيئات حكومية وغير حكومية.
• •«النظام ال�ضريبي والتنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي» .وتطلب منها ذلك  16جل�سة ا�ستماع
لهيئات حكومية وغير حكومية.
87
التقرير ال�سنوي 2012

.2.2.2

اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات القطاعية

تعمل اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات القطاعية تحت رئا�سة ال�سيد محمد
العلوي ومقررها هو ال�سيد من�صف الكتاني .عقدت هذه اللجنة  56اجتماعا �سنة  ،2012بمعدل م�شاركة
يتجاوز  38بالمائة.
وقد �صاغت اللجنة تقريرا وقدمت ر�أيا حول «الوقاية من نزاعات ال�شغل الجماعية وحلها بالترا�ضي».
وجاء ذلك نتيجة اال�ستماع ل�ست ع�شرة هيئة حكومية وغير حكومية.
.3.2.2

اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن

تعمل اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن تحت رئا�سة ال�سيدة زهرة زاوي ومقررها
هو ال�سيد عبد المق�صود الرا�شدي .عقدت هذه اللجنة  41اجتماعا بمعدل م�شاركة يتجاوز  50بالمائة.
وفي �إطار الإحاالت الذاتية� ،صاغت اللجنة تقريرين وقدمت ر�أيين حول:
• •«احترام حقوق و�إدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة» .وتطلب منها ذلك اال�ستماع �إلى  10هيئات
حكومية وغير حكومية؛
• •«النهو�ض بالم�ساواة بين الرجال والن�ساء .الجانب المعياري والم�ؤ�س�ساتي» ،وتطلب منها �صياغة هذا
التقرير اال�ستماع �إلى  4هيئات حكومية وغير حكومية وور�شتي عمل مع منظمات المجتمع المدني
الن�شيطة في مجال الم�ساواة بين الرجال والن�ساء ،ومع �سبعة ع�شر ق�سما للنوع االجتماعي تابعة
للوزارات.
وقد �أ�صدرت ،في �إطار �إحاالت البرلمان ،تقريرا ور�أيا حول المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية .وتطلب
منها �صياغة هذا التقرير زيارتين ميدانيتين وثمان جل�سات ا�ستماع لهيئات حكومية وغير حكومية.
.4.2.2

اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية

عملت اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية تحت رئا�سة ال�سيد بن�سامي خليل ومقررها
هو ال�سيد نور الدين ال�شهبوني .عقدت هذه اللجنة  56اجتماعا بن�سبة م�شاركة تبلغ في المتو�سط 45
بالمائة.
و�أ�صدرت في �إطار الإحاالت الذاتية تقريرا ور�أيا حول «االقت�صاد الأخ�ضر ،فر�ص لخلق الثروات وفر�ص
ال�شغل» .وتطلب منها �صياغة هذا التقرير اال�ستماع �إلى  10هيئات حكومية وغير حكومية.
و�صاغت هذه اللجنة في �إطار �إحالة �صادرة عن الحكومة ر�أيا حول م�شروع القانون الإطار المتعلق
بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة .وتطلب منها �صياغة الر�أي �ست جل�سات ا�ستماع لهيئات
حكومية وغير حكومية.
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.5.2.2

اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

عملت اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة تحت رئا�سة ال�سيد �أحمد
عبادي ومقررتها هي ال�سيدة لطيفة بن واكريم .عقدت هذه اللجنة  37اجتماعا ب�سنة م�شاركة تبلغ في
المتو�سط  28بالمائة.
و�صاغت هذه اللجنة تقريرين وقدمت ر�أيين حول:
• •«�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة» ،وتطلب منها ذلك  14جل�سة ا�ستماع لهيئات حكومية وغير حكومية.
• •«�أماكن العي�ش والفعل الثقافي».
.6.2.2

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية

عملت اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية تحت رئا�سة ال�سيد لح�سن
�أولحاج ومقررها هو ال�سيد عبد ال�صمد مريمي .عقدت هذه اللجنة  37اجتماعا بن�سبة م�شاركة بلغت
في المتو�سط  55بالمائة.
و�أ�صدرت تقريرا حول الظرفية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية في �آخر الن�صف الأول من �سنة .2012
.7.2.2

اللجان الم�ؤقتة

تجدر الإ�شارة �إلى تكوين لجنتين مخت�صتين:
• •فريق عمل مكلف بالتقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي .وقد عقد هذا الفريق الذي
ير�أ�سه ال�سيد لح�سن �أولحاج  19اجتماعا ل�صياغة التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي بر�سم �سنة .2011
• •لجنة مكلفة بو�ضع �أر�ضية لنموذج تنموي جهوي جديد بالأقاليم الجنوبية .وقد �أعدت هذه اللجنة في
دجنبر  2012ورقة ت�أطيرية �شكلت المرحلة الأولى في م�سل�سل و�ضع النموذج التنموي الجديد للأقاليم
الجنوبية.
 .3.2الجموع العامة

عقد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �سنة  2012اثني ع�شر جمعا عاما بمعدل جمع عام واحد في
ال�شهر ،بن�سبة م�شاركة ت�صل في المتو�سط �إلى  79بالمائة.
و�شهدت هذه الجموع العامة نقا�شات مفتوحة وغنية مكنت من توجيه �أعمال المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي ،ومن تبني ع�شرة تقارير بالإجماع �أو �شبه الإجماع ،و�إ�صدار ثمانية �آراء في �إطار
الإحاالت الذاتية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي.
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الإحاالت الذاتية

.1.3.2
.1.1.3.2

�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة

ا�ستنادا �إلى مختلف جل�سات اال�ستماع المنجزة والنقا�شات الداخلية بين �أع�ضاء المجل�س ،يالحظ
التقرير الخا�ص ب «�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة» ،المتبنى بالإجماع خالل الدورة العادية للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في  23فبراير  ،2012غياب ا�ستراتيجية ثقافية �شمولية تعبد الطريق
�أمام �إدماج ال�شباب .ولم ت�سمح هذه الو�ضعية بتثمين التراث الثقافي للبلد في تنوعه وغناه ،وتطوير
م�شروع جامع كفيل با�ستنفار الم�ؤهالت الإبداعية والفنية لدى ال�شباب� ،أو م�شروع تربوي قادر على
االنتهال من الثقافة لتكري�س قيم االجتهاد والمبادرة والمواطنة .كما �أن �سيا�سات التعمير لم تول الأهمية
الالزمة لإطار العي�ش وف�ضاءات الترفيه والثقافة .هكذا وجدت بع�ض الفئات من ال�شباب نف�سها دون
�سند يحميها من حركات تدفع بها نحو التهمي�ش �أو تحر�ض على العنف ،هذا �إن لم تعمل على ا�ستقطابها
للرمي بها في �أح�ضان التطرف.
بناء عليه ،ي�شدد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي على خم�سة محاور كفيلة بالنهو�ض ب�إدماج
ال�شباب عن طريق الثقافة:
.1

منح الثقافة مكانة جديدة في وعينا الجماعي ،وخا�صة عن طريق و�ضع م�شروع وطني ثقافي،

.2

و�ضع هدف �إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة في قلب ال�سيا�سات العمومية ،وخا�صة عبر تثمين

.3

تطوير البحث والتكوين والتوعية في المجال الثقافي وخا�صة عبر �إن�شاء مر�صد مكلف ب�إنجاز

.4

�إعادة هيكلة قطاع الثقافة لال�ستجابة لمتطلبات الم�شروع الثقافي الوطني ،وخا�صة عبر تطوير

واعتماد مقاربة �أفقية وتعاقدية في مجال تدبير ال�سيا�سات العمومية المرتبطة بال�شباب ،و�صياغة
ميثاق وطني للمحافظة على التراث المادي وغير المادي.
الجهة باعتبارها �إطارا للعمل الثقافي والفني ،وو�ضع �سيا�سة ثقافية من�سجمة ل�صالح ال�شباب
المغاربة المقيمين بالخارج ،والنهو�ض بالدور الإيجابي الذي ت�ضطلع به م�ساجد القرب ،و�صياغة
نظام تعمير يفر�ض ا�ستح�ضار الطابع الإن�ساني في �أماكن عي�ش ال�سكان.
�أبحاث ميدانية حول �إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة ،وتحويل المدر�سة �إلى ف�ضاء ي�سعى �إلى
تطوير الم�ؤهالت الإبداعية لدى الأطفال ،و�إن�شاء وتطوير م�سالك التكوين في مجال العمل الثقافي،
وخلق التقارب والتكامل بين الم�ؤ�س�سات التربوية وف�ضاءات القرب الثقافية والفنية ،وخلق نظام
للتفوق ي�شجع المواهب ويجعل منها مرجعا ونموذجا يحتذي به ال�شباب ،والنهو�ض بنظام تربوي
لل�شباب يتكفل به �أقرانهم من ال�شباب.

�شبكة مركبات متعددة الو�سائط من مختلف الأحجام ،وتر�شيد م�س�ألة تنظيم المهرجانات الجهوية
وتنويع م�صادر التمويل وخلق ال�شراكات بين ال�سلطات العمومية والقطاع الخا�ص والجمعيات
الثقافية وال�شبابية.
90
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

.5

تبني ا�ستراتيجية وا�ضحة من �أجل تطوير عر�ض ثقافي رقمي وطني يقوم على اال�ستثمار في الثقافة
الرقمية ،وتطوير مواقع مو�ضوعاتية على �شبكة الإنترنيت ،وتطوير المتاحف الرقمية و�إن�شاء هيئة
م�ستقلة ل�ضبط وتقنين ا�ستعمال الإنترنيت.

.2.1.3.2

�إنجاح االنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر

يعتبر التقرير حول «االقت�صاد الأخ�ضر ،فر�صة لخلق الثروات وفر�ص ال�شغل»ـ المتبنى بالإجماع خالل
الدورة العادية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في  29مار�س � ،2013أن مفهوم االقت�صاد
الأخ�ضر ينفتح على �إمكانات هائلة في مجال التنمية الم�ستدامة وخلق منا�صب ال�شغل ،و�أنه ي�شكل
مدخال �إلى نموذج تنموي اقت�صادي وب�شري م�ستدام جديد .ويقدم التقرير تقييما للتجارب الدولية
في مجال االنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر والدرو�س العبر التي قد ي�ستفيدها منها المغرب ،كما يحلل
الم�ؤهالت الوطنية في مجال خلق الثروات ومنا�صب ال�شغل في �أربعة قطاعات �أ�سا�سية في االقت�صاد
الأخ�ضر ،اعتبارا للبرامج الطموحة التي �أطلقها المغرب ،وهي :الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
والتطهير وت�صفية النفايات ال�سائلة وتدبير النفايات ال�صلبة المنزلية .وتتجاوز اال�ستثمارات المقررة في
هذه القطاعات  200مليار درهم ،ب�إمكانية مدرو�سة لخلق منا�صب �شغل يتجاوز عددها � 90ألف من�صب
في �أفق .2020
وتندرج م�ساهمة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في �إطار ا�ستمرارية الدينامية البيئية التي
تم �إطالقها خالل ال�سنوات الأخيرة في مختلف القطاعات االقت�صادية وبرامج �أجر�أة الميثاق الوطني
للبيئة والتنمية الم�ستدامة.
وي�شكل هذا االنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر فر�صة تاريخية لتثبيت قدم المغرب في قطاعات �صناعية
جديدة ،كي يعزز بذلك تناف�سيته عن طريق خلق �أقطاب وطنية رائدة في الت�صدير المرتبط بهذه
الم�سالك التكنولوجية ،وي�ساهم في تقلي�ص الآثار الجانبية البيئية واالجتماعية غير المحت�سبة ،خا�صة
في بع�ض المناطق الفقيرة.
وقد ت�ضمن تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي جردا للإكراهات التي تحول دون االنتقال
�إلى االقت�صاد الأخ�ضر ،ويو�صي باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي يمكن توزيعها في �ست خانات:
.1

و�ضع ا�ستراتيجية �شمولية ونمط حكامة عملي ،ق�صد االنتقال �إلى اقت�صاد �أخ�ضر على الم�ستوى
الوطني ،وال�سهر على تطبيق هذه اال�ستراتيجية على الم�ستوى الجهوي ،ب�إعطاء الأولوية لمنطق
اقت�صاد دائري لإعادة التدوير ،ي�أخذ بعين االعتبار الخ�صو�صيات المحلية والجهوية )�إفريقيا والبحر
المتو�سط وغيرها(؛

� .2ضمان اندماج �صناعي فعلي وتطوير متوا�صل للم�سالك الخ�ضراء في ان�سجام مع م�ؤهالت المغرب
الطبيعية والب�شرية؛
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 .3و�ضع خطة �إجرائية ال�ستباق الحاجات فيما يخ�ص الكفاءات وقدرات البحث والتجديد التكنولوجي
عن طريق تطوير م�سالك للتكوين ب�شراكة مع الفاعلين الأكاديميين وال�صناعيين والماليين؛
 .4تطوير البعد االجتماعي وتح�سي�س المجتمع من �أجل جعل االقت�صاد الأخ�ضر رافعة تطوير للمقاوالت،
وتعزيز التما�سك االجتماعي في الو�سطين الح�ضري والقروي؛

� .5أجر�أة التر�سانة القانونية البيئية القائمة با�ستحداث و�سائل منا�سبة للمراقبة وال�ضبط؛
 .6و�ضع �آليات مالية مخ�ص�صة لتطوير االقت�صاد الأخ�ضر عن طريق �إجراءات ت�شجيعية من �أجل تطوير
اال�ستثمارات الخا�صة في قطاعات االقت�صاد الأخ�ضر ونظام �ضريبي بيئي من�سجم والم�سالك
الجديدة.
كما يقدم التقرير تو�صيات دقيقة ومن�سجمة مع كل قطاع من قطاعات االقت�صاد الأخ�ضر ،وخا�صة
الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ،والتطهير وت�صفية النفايات ال�سائلة وتدبير النفايات ال�صلبة.
 .3.1.3.2التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بر�سم �سنة 2011

تم تبني التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ال�سنوي بر�سم �سنة  2011بالإجماع،
وذلك خالل الدورة العادية الرابع ع�شرة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في  31ماي .2012
ويت�ضمن تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ال�سنوي المتعلق ب�سنة  ،2011الم�صاغ طبقا
للقانون التنظيمي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،تحليال للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية
لبلدنا �سنة  ،2011كما �أنه يقدم جردا لأن�شطة المجل�س خالل عامه الأول في ممار�سة مهامه.
ويقدم التقرير في جزئه الأول قراءة لأهم الأحداث البارزة �سنة  ،2011ثم يقترح تحليال لأبرز التطورات
في الم�ستوى االقت�صادي والبيئي واالجتماعي ،عبر قراءة للم�ؤ�شرات الم�ستقاة من م�صادر وطنية ودولية.
ويحدد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،انطالقا من هذا التحليل ،الموا�ضع التي ت�شكل عنا�صر
يقظة يتعين التعامل معها بطريقة خا�صة .وال ين�سى في �إطار الإعداد للتقارير ال�سنوية في الم�ستقبل،
ت�ضمين هذا التقرير الخطوط الكبرى لبارومتر يمكن من تقييم الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية
وح�صر انتظارات ال�سكان والفاعلين االجتماعيين ،ا�ستنادا �إلى مرجعية الحقوق والمبادئ المن�صو�ص
عليها في الميثاق االجتماعي الذي �أعده المجل�س.
يت�ضمن الجزء الثاني من التقرير درا�سة مو�ضوعاتية تهم �آليات �إدماج ال�شباب .وهي درا�سة تم فيها
�إ�شراك الجمعيات الممثلة لل�شباب� ،ضمن جل�سات ا�ستماع عديدة ا�ستهدفت ح�صر انتظارات ال�شباب
واال�ستماع �إلى وجهات نظرهم.
ويقدم التقرير في جزئه الثالث المخ�ص�ص لأن�شطة المجل�س ح�صيلة ال�سنة المن�صرمة ،وكذلك خطة
العمل ل�سنة  .2012وعمد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إلى تقييم طريقة ا�شتغاله و�إلى
اال�ستماع �إلى �آراء مجموعة من الفاعلين حول �أعماله .ومن �ش�أن هذا الإجراء �أن يبين القيمة الم�ضافة
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التي �أتى بها المجل�س في �إطار اال�شتغال العام لم�ؤ�س�ساتنا ،كما �أنه يندرج في م�سعى ارتباط الم�س�ؤولية
بالمحا�سبة ،كما هو من�صو�ص عليه في الد�ستور.
.4.1.3.2

خم�سة محاور �أ�سا�سية من �أجل احترام حقوق و�إدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة

�صادق �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير المتعلق بـم�س�ألة «احترام
حقوق و�إدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة» ،خالل الدورة العادية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي المنعقدة بتاريخ  28يونيو .2012
ويركز هذا التقرير على الحقوق الأ�سا�سية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة خا�صة فيما يتعلق بالولوج �إلى
التربية وال�شغل وال�صحة ،والولوجيات .ويتطرق �أي�ضا �إلى المجاالت الأفقية ،وخا�صة النموذج الت�صوري
للمعاق ،والإطار المعياري ،و�أجهزة الحكامة والإجراءات االقت�صادية واالجتماعية ال�ضرورية لكي يتمتع
الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة بحقوقهم وت�صان كرامتهم.
ومن خالل تحليل الحال الراهنة ،وفي �ضوء جل�سات اال�ستماع التي نظمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي لمختلف الفاعلين والأطراف المعنية بالمو�ضوع ،ح�صر المجل�س خم�سة محاور للتدخل:
.1

اعتماد المقاربة الت�صورية الكونية حول المعاق والحقوق الأ�سا�سية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة،

.2

تح�سين طرق جمع المواد الإح�صائية ،و�إنجاز درا�سات ق�صد تعميق المعرفة بالواقع المتعلق

.3

تحيين الإطار القانوني ،وتعزيز الإجراءات الم�ؤ�س�ساتية القائمة عن طريق تبني م�شروع القانون

.4

تطوير �سيا�سات عمومية تحترم الحقوق الأ�سا�سية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة عن طريق و�ضع

.5

مقاومة �أ�شكال الميز ،والنهو�ض بالم�ساواة ل�صالح الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،وخا�صة عن طريق

عن طريق محاربة الأفكار الم�سبقة الجاهزة ومنع كل ا�ستعمال لل�صور ال�سلبية والحاطة من كرامة
الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة؛
بالأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة؛

 62-09المتعلق بتعزيز حقوق الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة وتح�سين الحكامة الم�ؤ�س�ساتية على
م�ستوى التن�سيق واالن�سجام؛
ا�ستراتيجية وطنية �شمولية ومندمجة ،ومالءمة ا�ستراتيجية وقاية الإعاقة  ،2015-2009على
�أ�سا�س م�ؤ�شرات ناجعة للتتبع؛

تعزيز ولوجية الأ�شخا�ص ذوي الحركة المحدودة ،وتعزيز �أق�سام الإدماج المدر�سي وتكوين مدر�سين
ومربين مخت�صين ،ودعم الأن�شطة المدرة للدخل والتعاونيات وت�سويق منتجات المراكز المتخ�ص�صة،
و�إ�صالح نظام الحماية االجتماعية والتغطية الطبية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،وو�ضع �آلية
م�ؤ�س�ساتية للتعوي�ض عن كلفة الإعاقة.
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ويتوزع كل محور من محاور التدخل �إلى مجموعة من التو�صيات الإجرائية التي ت�ساعد على الإدماج
وتح�سين �شروط العي�ش واحترام الحقوق الأ�سا�سية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة.
.5.1.3.2

من �أجل الوقاية من نزاعات ال�شغل الجماعية وح ّلها بالترا�ضي

ي�ؤكد التقرير حول «الوقاية من نزاعات ال�شغل الجماعية وحلّها بالترا�ضي» المتبنى ب�إجماع �أع�ضاء
المجل�س االجتماعي واالقت�صادي والبيئي ،خالل الدورة العادية للمجل�س في � 27شتنبر � ،2012أن
نزاعات ال�شغل الجماعية �شهدت خالل ال�سنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بلغ �أوجه في .2011
ومن بين الأ�سباب المر�صودة للنزاعات الجماعية و�ضعف التحكم فيها في القطاع الخا�ص ،هناك انعدام
احترام قانون ال�شغل ،و�ضعف التمثيلية النقابية واالنخراط غير الكافي للمقاوالت في المفاو�ضات
الجماعية وعدم فعالية الم�ساطر.
�أما في القطاع العام ،فنجد من بين الأ�سباب المر�صودة للنزاعات الجماعية و�ضعف التحكم فيها الفراغ
القانوني في مجال التمثيل الجماعي ،وفو�ضى التمثيلية الجماعية وفو�ضى ممار�سة حق الإ�ضراب.
وتهم التو�صيات التي يقدمها التقرير في هذا ال�صدد المحاور الأربعة التالية:
.1

تطبيق قانون ال�شغل والحماية االجتماعية بال�سهر على احترام القانون ،وتكييف المقت�ضيات

.2

التمثيلية واالتفاقيات الجماعية عن طريق تح�سين الت�شريعات القائمة والممار�سة في مجال التمثيل

.3

دعم ممار�سة حق الإ�ضراب عن طريق تعزيز ممار�سة هذا الحق الد�ستوري بوا�سطة قانون تنظيمي،

.4

الحوار االجتماعي في الم�ستوى الوطني ،عن طريق و�ضع �إطار قانوني و�إجرائي لتحديد مكوناته

القانونية مع واقع ال�شغل الم�أجور في بع�ض الميادين ،وو�ضع خطة عمل من �أجل �إدماج الأن�شطة
غير المنظمة وتطوير قدرات �أجهزة التفتي�ش والطعون؛
الجماعي ،وت�شجيع الم�ؤ�س�سات التي ت�شغل �أقل من ع�شرة �أجراء على االنخراط طوعيا في نظام
الممثلين المنتخبين ،وتطوير التفاو�ض الجماعي ق�صد التو�صل �إلى �إبرام اتفاقيات جماعية في كل
م�ستويات الأن�شطة ،وبالتالي العمل على تهيئ مناخ عمل م�ساعد على ا�ستقرار ال�سلم االجتماعي،
وو�ضع �إطار م�ؤ�س�ساتي يتنا�سب وخ�صو�صيات القطاع العام �سعيا �إلى خلق الت�شاور الم�س�ؤول بين
الأطراف المعنية داخل مختلف مرافقه؛
مع العمل يدا بيد لإر�ساء �أ�س�س بيئة اجتماعية ي�صبح فيها اللجوء �إلى الإ�ضراب �آخر الحلول ،بعد
ا�ستنفاد كل �سبل الحوار والتفاو�ض الجماعي؛
وتنظيم �أعماله ومده بال�سوائل ال�ضرورية للإعداد والتتبع والتقييم ،وتبني الميثاق االجتماعي
للمجل�س بو�صفه جزءا ال يتجز�أ من المرجعية الهادفة �إلى النهو�ض بالحوار االجتماعي.

ويو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إ�ضافة �إلى ذلك باالنتقال �إلى نظام متطور من
العالقات االجتماعية قوامه الحر�ص على �ضمان كل من الحقوق االجتماعية والنجاعة االقت�صادية.
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ويدعو المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي كل الأطراف المعنية �إلى االنخراط في مبادرة تتعلق
بتنظيم مناظرة حول الحوار الوطني تكون الغاية منها التو�صل �إلى �إبرام «العقد االجتماعي الأكبر».
ويو�صي المجل�س �أي�ضا با�ستحداث هيئة م�ستقلة تحت �إ�شراف ال�شركاء االجتماعيين ،مكلفة بتتبع تفعيل
بنود هذا العقد ،طبقا لمقت�ضيات الد�ستور الجديد المتعلقة بهذا المجال.
.6.1.3.2

جعل ال�صفقات العمومية رافعة ا�ستراتيجية للتنمية

تبنى �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بالإجماع التقرير حول «ال�صفقات العمومية ،رافعة
ا�ستراتيجية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية» ،خالل الدورة العادية التا�سع ع�شرة للمجل�س المنعقدة
بتاريخ � 27شتنبر .2012
يالحظ التقرير �أن الطلب العمومي مكون �أ�سا�سي من مكونات االقت�صاد الوطني بالمغرب ،وهو يمثل
حوالي  24بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،وقد ارتفع هذا المعدل لي�صل �إلى  30بالمائة في ال�سنوات
الأخيرة .ولكن هذا النمو ال�سريع الذي مكن من مواكبة �إنجاز الأورا�ش الكبرى بالمغرب� ،ساهم في
اختالل الميزان التجاري ولم تنعك�س �آثاره الإيجابية على مجموع االقت�صاد الوطني.
وبالموازاة مع ذلك ،تم تفعيل العديد من الإ�صالحات التي ان�صبت �أ�سا�سا على م�ساطر تفويت ال�صفقات
وعمليات المراقبة ،لكن دون �أن تحقق الأهداف المرجوة منها ،من �شفافية وفعالية وتب�سيط للم�ساطر
وت�سهيل لولوج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة �إلى ال�صفقات.
يرى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في هذا التقرير �أنه ينبغي جعل الطلب العمومي رافعة
ا�ستراتيجية حقيقية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ولهذا يو�صي المجل�س بالعمل مع �ضمان العالقة
الرابطة بين محورين من التو�صيات ،مف�صلين على �شكل عدد من التدابير:
.1

تو�صيات متعلقة بالمحور القانوني والم�سطري
• •تنميط الن�صو�ص القانونية التي تخ�ضع لها ال�صفقات العمومية ق�صد خلق االن�سجام بين الإجراءات
الجاري بها العمل وجعلها تت�صف بالو�ضوح والب�ساطة؛
• •ال�سهر على �إقرار تناف�سية �شريفة عن طريق مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص ،والولوج �إلى المعلومة و�ضمان
فعالية الطعون المقدمة �ضد البنود الميزية غير المبررة؛
• •�ضمان ال�شفافية وتبين م�صادر الم�ساطر والقرارات عن طريق ا�ستغالل �أمثل لتكنولوجيات الإعالم
و�إعادة النظر في نمط المراقبة لجعله �أكثر نجاعة؛
• • �إقرار م�س�ؤولية الآمرين بال�صرف مع الحر�ص على تحقيق التوازن بين �أ�صحاب الم�شاريع ومقدمي
الخدمات؛
• •و�ضع �إطار لتدبير تنازع الم�صالح و�إن�شاء هيئة للطعون متكافئة الأع�ضاء وم�ستقلة ،تحظى ب�سلطة
تقريرية قابلة للتنفيذ.
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.2

تو�صيات تتعلق بمحور التنمية اال�ستراتيجية
• •ا�ستحداث هيئة مركزية مكلفة ب�سيا�سة ال�صفقات العمومية وت�سند �إليها �أي�ضا مهمة تكوين ودعم
الم�شترين العموميين؛
• •�إقرار �إجبارية التعوي�ض ال�صناعي على بع�ض القطاعات انطالقا من عتبة معينة ،عن طريق �شراء
منتجات وخدمات محلية ،و�/أو اال�ستثمار المبا�شر ،و�/أو نقل التكنولوجيات؛
• •ت�شجيع �إنتاج القيمة الم�ضافة المحلية عن طريق �سن قواعد ترجح العرو�ض التي تعطي حظا �أوفر
للإنتاج والمناولة الوطنيين؛
• •التدخل في م�ساطر اال�ست�شارة في عمليات �شراء منتجات ا�ستراتيجية لمنتجات مبتكرة ،لت�شجيع
تطور التكنولوجيات من قبل مقاوالت مغربية؛
• •توفير ال�شروط ال�ضرورية لم�ساهمة �أكبر للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في ال�صفقات العمومية؛
• •دعم ولوج فاعلي االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،وخا�صة التعاونيات �إلى بع�ض فئات ال�صفقات
العمومية ،مما يف�ضي �إلى تعزيز التجارة العادلة وحماية البيئة والت�ضامن االجتماعي.

.7.1.3.2

خم�سة محاور كبرى من �أجل �إ�صالح هيكلي �شمولي للنظام ال�ضريبي المغربي

تبني المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي التقرير حول «النظام ال�ضريبي والتنمية االقت�صادية
والتما�سك االجتماعي» ب�شبه �إجماع �أع�ضاء المجل�س ،خالل الدورة الواحدة والع�شرين للمجل�س المنعقدة
بتاريخ  29نونبر .2012
ويبرز التقرير �أن المغرب تمكن من و�ضع نظام �ضريبي حديث ينتظم حول ثالثة محاور رئي�سية تمثل 76
بالمائة من المداخيل ال�ضريبية .وهو بذلك يقترب كثيرا من الأنظمة ال�ضريبية المعمول بها في البلدان
المتقدمة التي تعتمد االقت�صاد الحر.
لكن هذا النظام تعتريه مع ذلك بع�ض �أوجه الخلل ،منها عدم خ�ضوع العديد من الأن�شطة االقت�صادية
والعديد من الملزمين بال�ضريبة لأي نظام جبائي ،مما يحرم الميزانية العامة للدولة من مداخيل هامة،
وفي الوقت نف�سه يف�ضي �إلى اختالل في العبء ال�ضريبي ،حيث �إن  2بالمائة من المقاوالت ت�ؤدي 80
بالمائة من ال�ضريبة على ال�شركات ،و 73بالمائة من ال�ضريبة على الدخل يتحملها الأجراء .ومن �أوجه
الخلل كذلك �أن ال�ضريبة المحلية من تعاني من غياب االن�سجام والفعالية ب�سبب فر�ض �ضريبة �ضعيفة
المردودية ،وكون العالقة بين �إدارة ال�ضرائب والمواطن والمقاوالت غالبا ما تنبني على المواجهة
والإكراه ،لكونها تقوم على ميزان قوى مختل ،مما ي�ؤدي �إلى خلق مناخ من انعدام الثقة و�شعور بالظلم
والإجحاف ال ي�ساعد على ن�ش�أة ح�س مدني جبائي.
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كما �أن الإجراءات ال�ضريبية التحفيزية التي تبلغ كلفتها �أكثر من  32مليار درهم ال ترافقها تحليالت
منتظمة من حيث تقييم نجاعتها �أو �أثر اال�ستبعاد الناجم عنها.
وا�ستنادا �إلى هذا الت�شخي�ص ،يقدم التقرير اقتراحات تلتقي عند �ضرورة القيام ب�إ�صالح هيكلي �شمولي
للنظام الجبائي المغربي كفيل ببث ال�شعور بوجود عدالة �ضريبية ،والم�ساعدة على خلق الثروات وت�شجيع
اال�ستثمارات المنتجة والم�ساهمة في التما�سك االجتماعي عبر نظام لإعادة التوزيع والت�ضامن .وتنتظم
تو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي المتعلقة بهذا الإ�صالح البنيوي حول التوجهات الخم�س التالية:
.1

نظام �ضريبي يتكامل والمحاور الأخرى لل�سيا�سات العمومية �سعيا �إلى تحقيق العدالة االجتماعية؛

.2

توزيع عادل للعبء ال�ضريبي والمحافظة على القدرة ال�شرائية للطبقة المتو�سطة؛

.3

نظام �ضريبي كفيل بمحاربة الم�ضاربات واالقت�صاد غير المهيكل وت�شجيع القطاع المنتج واال�ستثمارات؛

.4

نظام �ضريبي يتحمل ق�سطا من تمويل التغطية ال�صحية ق�صد و�ضع حد لل�ضغوط الممار�سة على
الأجراء وكلفة ال�شغل؛

 .5نظام �ضريبي كفيل بخلق مناخ من الثقة بين الإدارة ال�ضريبية ودافعي ال�ضرائب.
.8.1.3.2

النهو�ض بالم�ساواة بين الرجال والن�ساء

تم تبني التقرير حول «النهو�ض بالم�ساواة بين الرجال والن�ساء ،الجانب المعياري والم�ؤ�س�ساتي» ب�شبه
�إجماع لأع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،في دورته العادية الحادية والع�شرين ،المنعقدة
بتاريخ  29نونبر .2012
يالحظ التقرير �أن ق�ضية الم�ساواة بين الرجال والن�ساء ت�شكل مبد�أ يتنزل في قلب التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،ورافعة قوية للت�صدي لأ�شكال التفاوت والالم�ساواة .يتعلق الأمر بواجب معياري وم�ؤ�س�ساتي
ي�سائل الدولة حول قدرتها على فر�ض احترام القانون واالن�سجام مع روح ومنطوق مقت�ضيات الد�ستور.
ويقدم التقرير تو�صيات كفيلة ب�إ�ضفاء الفعالية على مبد�أ الم�ساواة بين الجن�سين عبر مطالبة ال�سلطات
العمومية بما يلي:
.1

�إ�صدار قانون يحدد ويمنع ويعاقب على الميز تجاه المر�أة ويوجه ال�سيا�سات العمومية في هذا

المجال طبقا للد�ستور الذي تبناه المغرب في  11دجنبر  2011واالتفاقيات الدولية التي �صادقت
عليها بالدنا؛
	.2التبني ال�سريع للقانون المتعلق ب�إن�شاء هيئة المنا�صفة ومحاربة كل �أ�شكال الميز ،وتزويدها
ب�صالحيات مو�سعة؛

	.3اعتماد �إجراءات دقيقة وطوعية هادفة �إلى تح�سي�س مجموع مكونات المجتمع بمبد�أ احترام الم�ساواة
بين الجن�سين في مختلف الميادين.
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.9.1.3.2

جعل �أماكن العي�ش عن�صرا �أ�سا�سيا في �سيا�سة تعمير الف�ضاءات الح�ضرية والقروية

تم تقديم التقرير حول «�أماكن العي�ش والفعل الثقافي» – الذي كان مبرمجا في  2012في �إطار الإحاالت
الذاتية – وخ�ضع للمناق�شة خالل الدورة العادية الواحدة والع�شرين للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
المنعقدة في  23دجنبر  ،2012لكن لم تتم الم�صادقة عليه �إال في يناير .2013
يالحظ هذا التقرير �أن �أماكن العي�ش )الف�ضاءات الثقافية والريا�ضية والخ�ضراء ،ومقاهي االنترنيت
ودور ال�شباب( بالمدن والقرى تمثل عن�صرا �أ�سا�سيا لتحقيق رفاه ال�سكان وتفتح �شخ�صياتهم وتطوير
الروابط االجتماعية ون�شر الفن والثقافة والإبداعية .لكنها غالبا ما ت�ستحدث دون �أن ي�ؤخذ بعين
االعتبار ما تحدثه من �أثر في تر�سيخ الهوية الوطنية ،وما ت�ضطلع به من دور في تطوير العقليات
وتثبيت قيم الحداثة واالنفتاح .وال ت�سمح حكامة �أماكن العي�ش بالمغرب ب�أن تقوم هذه الف�ضاءات
بالدور المنوط بها على �أح�سن وجه ،لت�ساهم لذلك في تطوير الروابط االجتماعية .وفي هذا الإطار،
يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بجعل هذه الأماكن عن�صرا محوريا في �سيا�سة تعمير
الف�ضاءات الح�ضرية والقروي ،وبخا�صة من خالل:
.1

اعتماد �إطار ت�شريعي �أكثر �إلزاما ،مع خلق تن�سيق �أمتن بين مجموع المتدخلين على الم�ستوى الترابي؛

.2

خلق تدبير وظيفي مرن يقوم على مقاربة ت�شاركية ،ويركز على الروابط االجتماعية ويعمل على
تطوير م�ؤهالت ال�سكان وعلى تفتح �شخ�صيتهم.

.10.1.3.2

تحليل في منت�صف ال�سنة للظرفية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية

تم تقديم التقرير التحليلي لمنت�صف ال�سنة للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية – الذي كان مبرمجا
في  2012في �إطار الإحاالت الذاتية – وخ�ضع للمناق�شة خالل الدورة العادية الثانية والع�شرين للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،المنعقدة في  23دجنبر  ،2012لكن لم تتم الم�صادقة عليه �إال في يناير .2013
يبرز التقرير التحليلي �أن التطورات المر�صودة �سنة  2012ت�ؤكد ا�ستمرار معاناة االقت�صاد الوطني من �أوجه
ه�شا�شة هيكلية ،متمثلة على الخ�صو�ص في �ضعف التناف�سية وعجز التجارة الخارجية� ،إ�ضافة �إلى �ضخامة
�أوجه العجز االجتماعي ،مما ي�شكل تحديا كبيرا �أمام ا�ستدامة النموذج التنموي.
وي�شدد التقرير على مجموعة من المواطن التي تتطلب يقظة وعناية �أكبر ،وهي ترتبط بمخاطر �آفاق
النمو ،واختالل ميزان الأداءات و�إقرار �سلم اجتماعي م�ستدام .ويدعو التقرير �أخيرا �إلى و�ضع حد لمناخ
االنتظارية الذي ميز ق�سما كبيرا من �سنة  2012و�إلى اال�ستفادة من ا�ستراتيجيات �إعادة االنت�شار تح�سبا
لما بعد الأزمة .ولهذه الغاية ،يعتبر تح�سين المنظورية في مجال ال�سيا�سات العمومية ،و�إقرار مناخ اجتماعي
م�ستقر وم�ستدام ،بمثابة مداخل �ضرورية.
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 .2.3.2الإحاالت

قدم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ر�أيين اثنين في �إطار الإحاالت الذاتية الم�ؤ�س�ساتية خالل
�سنة  ،2012و�صاغ تقريرا واحدا.
.1.2.3.2

ر�أي يخ�ص م�شروع القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة

�صادق �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بالإجماع على ر�أي المجل�س المتعلق بم�شروع
الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،وذلك خالل الدورة العادية الواحدة والع�شرين للمجل�س،
المنعقدة بتاريخ  29نونبر .2012
يبرز التقرير �أن م�شروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ي�ستجيب للمقت�ضيات الجديدة الواردة
في الد�ستور ،و�أنه يف�صل القول في توجهات الميثاق الوطني ،ويبين ما تنطوي عليه من مبادئ وحقوق
وواجبات وم�س�ؤوليات مرتبطة بكل الأطراف المعنية .وال ين�سى مع ذلك لفت االنتباه �إلى �ضرورة خلق
االن�سجام بينه وباقي ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات القطاعية والترابية والن�صو�ص القانونية القائمة ،وي�شدد
�أي�ضا على �ضرورة تو�ضيح بع�ض المفاهيم ،درءا لكل �أوجه ال�شطط التي تلحق �ضررا بالتنمية الم�ستدامة.
ويو�صي التقرير �إ�ضافة �إلى ذلك بتحديد �آجال تفعيل المبادئ المن�صو�ص عليها في القانون ،مع احترام
مقاربة ت�شاركية ،بما يمكن من التطبيق المنظم والفعلي للآلية الجديدة.
وي�ؤكد تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي خ�صو�صا على ما يلي:
.1

تعزيز البعد االجتماعي للتنمية الم�ستدامة ،عبر تعميم التربية والتعليم ومرافقة ودعم المنظمات

.2

التحقيق الملمو�س للفر�ص االقت�صادية الناجمة عن تطبيق هذا الن�ص القانوني ،متمثال في انبثاق

.3

ا�ستحداث �آليات حكامة بيئية من �أجل تحقيق تن�سيق �أف�ضل بين مختلف الفاعلين الم�ؤ�س�ساتيين،

غير الحكومية؛

اقت�صاد �أخ�ضر وتمويل خا�ص �أخ�ضر ونظام جبائي بيئي تحفيزي؛

والتزامات تعاقدية بين ه�ؤالء الفاعلين ،وتخطيط تدريجي للمتطلبات الجديدة لم�شروع القانون-
الإطار.
.2.2.3.2

التقرير والر�أي حول المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية

�صادق �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير والر�أي المتعلقين بـمو�ضوع
«المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية :تحليل وتو�صيات» ،خالل الدورة الثالثة والع�شرين للمجل�س ،المنعقدة
بتاريخ  31يناير .2013
يبرز التقرير �أن مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية يعبر عن التزام �سيا�سي �صادر عن �أعلى �سلطة
في البلد بمحاربة الفقر القروي و�أي�ضا الإق�صاء الح�ضري واله�شا�شة .كما �أن هذا المفهوم يحتفظ بكل
نجاعته ومالءمته لل�سياق االجتماعي ال�سيا�سي .وي�شكل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية �أول
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تجربة في اعتماد مقاربة ت�شاركية ومندمجة ،تتكامل وتبني منهجية ال مركزة وال مركزية .ومن نتائج
العمل بهذه المبادرة خلق دينامية م�شاركة هامة في الم�ستوى الترابي ،وتطوير للهند�سة االجتماعية
وتن�شيط للقطاع الجمعوي .وقد تحققت مجموعة هامة من الم�شاريع خالل المرحلة الأولى من تطبيق
المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،عن طريق ر�صد غالف مالي تجاوز كل التوقعات ،بف�ضل الأثر الناتج
عن المبادرة بو�صفها رافعة تنموية.
ويطرح التقرير �س�ؤال موقعة المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية وتر�سخها في حقل ال�سيا�سات العمومية
للتنمية الب�شرية وتملكها من قبل مجموع الفاعلين ،كما ي�شير التقرير �إلى بع�ض �أوجه النق�ص متمثلة في
طريقة ا�شتغال هيئات حكامة المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،ونوعية الم�شاركة ،وتقاطع ال�سيا�سات
العمومية ،في ارتباط مع التنمية الب�شرية والتخطيط الممتد على مدى عدة �سنوات .ورغم �أن مجموعة
من الإجراءات الت�صحيحية قد �أنجزت في �إطار المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية،
ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يقترح خم�س تو�صيات:
.1

�إدماج مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية في ر�ؤية �شمولية للتنمية الب�شرية وتعزيز تقاطعها
مع ال�سيا�سات القطاعية الأخرى؛

.2

م�أ�س�سة �أجهزة الحكامة المركزية وتعزيز دور المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية؛

.3

تقوية الم�سل�سل الت�شاركي الترابي ،وخلق التكامل بين �أعمال المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
وخطط التنمية الجماعية؛

.4

الحر�ص على ا�ستمرارية الم�شاريع عبر �إبرام عقود-برامج ممتدة على عدة �سنوات بين الدولة

.5

العمل ،في عالقة بالمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،على ت�شجيع عقود كبرى ل�صالح التنمية

والجماعات المحلية والجمعيات ال�شريكة ق�صد تدبير البنيات التحتية والبرامج؛

الب�شرية ا�ستنادا �إلى مرجعية الميثاق االجتماعي الذي يقترحه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي.

 .4.2التظاهرات المنظمة

�إ�ضافة �إلى ما �سبق ،ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،نظم �أربع تظاهرات� ،سعيا �إلى دعم
�أعماله الأخرى والم�شاركة في النقا�شات والت�سا�ؤالت التي لها ارتباط بالم�صلحة العامة:
• •ور�شة عمل لتقديم الميثاق االجتماعي )فبراير (2012؛
• •ور�شة حول �إدماج ال�شباب )�أبريل (2012؛
• •ندوة حول قابلية الت�شغيل )�أبريل (2012؛
• •ندوة دولية حول الأمن الغذائي )نونبر .(2012
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 .5.2العالقات العامة والدولية

عقد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي العديد من الندوات ال�صحفية ،و�شارك في الكثير من
التظاهرات الوطنية والإقليمية ،لترويج �صورته لدى الر�أي العام و�إثبات ح�ضوره الوازن .وقد ظل لقاء
المجل�س بو�سائل الإعالم موعدا قائما طيلة ال�سنة.
وفيما يخ�ص �أن�شطة المجل�س الدولية وانفتاحه على بلدان العالم ،ف�إنه اهتم بالتعاون الدولي مركزا على
منطقتين تحظيان بالأولوية بالن�سبة �إلى المغرب ،وهما �إفريقيا و�أوروبا .فالمجل�س ع�ضو ن�شيط في
«اتحاد المجال�س االقت�صادية واالجتماعية والم�ؤ�س�سات المماثلة الفرانكفونية» .وفي هذا الإطار ،نظم
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بالمغرب عدة لقاءات مع هذه الم�ؤ�س�سة ،و�ساهم بن�شاط في
�صياغة ميثاق اجتماعي م�شترك .وعقد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي اجتماعات مع رئي�سي
المجل�سين الجزائري والموريتاني ،ووقع اتفاقية�-إطار مع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
لدولة بنين في دجنبر  ،2012كما وقع مع اللجنة االقت�صادية واالجتماعية الأوروبية في يوليوز 2012
اتفاقية تعاون ،و�شارك بن�شاط في الم�ؤتمر الأورو-متو�سطي وفي م�شروع تري�سميد  .4وتعزز تعاون
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي مع كل من فرن�سا و�إ�سبانيا خالل �سنة  2012بتنظيم العديد
من الزيارات والتبادل المنتظم للمعلومات.

� .6.2أنظمة الإعالم والتوا�صل

�أعطى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في مجال التوا�صل الأولوية للنهو�ض بالعمل التعاوني
والمقاربة الت�شاركية عبر:
• •تعزيز الأر�ضية المعلوماتية للمجل�س )الر�سائل الإليكترونية ،االنترنيت الداخلي ،الأمن واال�ستغالل(...؛
• •�إن�شاء قاعة تقنية ت�ضم �أنظمة مراقبة الولوج ،وفيديو المراقبة ،والهاتف عبر ميثاق الإنترنيت وال�شبكات؛
• •�إن�شاء �أر�ضية مندمجة للتوا�صل بالفيديو؛
• •�إن�شاء تطبيق للت�صويت الإليكتروني.
كما عزز المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ون ّوع �أدوات التوا�صل ،وذلك من خالل:
• •طرح �ستة مو�ضوعات للنقا�ش في المنتدى المواطن «المبادرة لكم»؛
• •ا�ستحداث �أدوات توا�صل �أكثر دقة لتقديم �أعمال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي؛
• •تغيير �أبواب ت�صفح الموقع الم�ؤ�س�ساتي للمجل�س على الإنترنيت؛
• •�إطالق نظام الن�شرات ال�صوتية  Podcastingوالتلفزة على الإنترنيت Web TV؛
• •و�ضع عالمات ت�شوير داخل وخارج مقر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي.
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من جانب �آخر� ،أطلق المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي عملية تفكير حول ا�ستراتيجيته التوا�صلية.
وقد تم �إعداد م�شروع �أول يقوم على �أهداف المجل�س والتوا�صل الخارجي والداخلي.
كما عمد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إلى تب�سيط عمل �إدارة المجل�س ،وذلك عبر:
• •�إن�شاء نظام لتدبير الت�سجيالت ب�صريا و�سمعيا؛
• •و�ضع م�ساطر لن�شر �أعمال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي؛
 .7.2المنجزات الإدارية والمالية
تميز ال�شق المرتبط بالموارد الب�شرية خالل �سنة  2012بما يلي:
• •تعزيز الموارد الب�شرية بالمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بتوظيف �سبعة �أ�شخا�ص؛
• •ت�سوية الو�ضعية الإدارية لم�ستخدمي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي عبر الأداء الم�ؤقت
المتعلق ب�شروط التوظيف و�أداء رواتب م�ستخدمي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي؛

• •انخراط م�ستخدمي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في منظمات االحتياط االجتماعي؛
• •�إبرام عقود الت�أمين لتغطية م�ستخدمي و�أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �ضد مخاطر
حوادث ال�شغل والم�س�ؤولية المدنية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي تجاه �أطراف خارجية؛
• •تح�سين �إطار العمل وظروفه.
فيما يتعلق بالو�سائل اللوج�ستية ،تحققت عدة �إنجازات يبرز منها على وجه الخ�صو�ص:
• •تهيئة وتجهيز المقر الجديد للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،ونقل �أن�شطة المجل�س �إلى
المقر الجديد؛
• •تجهيز �أربع قاعات لالجتماعات ،ومنها قاعة للجل�سات العامة تتوفر على نظام التوا�صل بالفيديو؛
• •المواكبة الإدارية والمالية واللوج�ستية لأعمال اللجان وهيئات المجل�س الأخرى.
وتجدر الإ�شارة ،فيما يخ�ص �شق �أدوات التدبير �إلى ما يلي:
• •رقمنة نظام تدبير تعوي�ضات الأع�ضاء؛
• •اعتماد نظام التدبير المندمج للنفقات كنظام وحيد لتدبير نفقات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي؛
• •ا�ستحداث الوكالة  régie؛
• • و�ضع دليل لم�ساطر تدبير المديرية الإدارية والمالية.
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 .8.2نفقات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
ر�صد للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ميزانية عامة قدرها  111.681.000درهما بر�سم �سنة
 ،2012لتمويل نفقات ت�سييره وتجهيزه.
وقد خ�ص�ص منها مبلغ  51.032.632,24درهما كنفقات للت�سيير ومبلغ  3.924.308,56درهما
كنفقات للتجهيز� ،أي بن�سبة تنفيذ لميزانية  2012تبلغ  50بالمائة.
 .9.2خطة العمل ل�سنة 2013
�سيت�ضمن برنامج عمل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �سنة � ،2013إ�ضافة �إلى تقريره ال�سنوي،
والتقرير حول نموذج التنمية الجهوية في الأقاليم الجنوبية ،موا�صلة مو�ضوعات الإحالة الذاتية ل�سنة
 ،2012و�إعطاء االنطالقة لموا�ضيع جديدة بر�سم �سنة  .2013ويظل هذا البرنامج خا�ضعا للتعديل
ح�سب �إحاالت الحكومة والبرلمان.
 .3التقييم الذاتي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بر�سم �سنة 2012

انعقدت في �شهر فبراير  2013اجتماعات تن�سيق مع الفئات الخم�س المكونة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي .و�شكلت تلك االجتماعات منا�سبة لفح�ص ح�صيلة المجل�س ل�سنة  2012والبحث عن �سلب التح�سين
الممكنة.
وقد تبين من خالل هذا التقييم الذاتي �أن �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يعتبرون �أن
المجل�س ا�ستطاع في �أقل من �سنتين �أن يحتل مكانة بين م�ؤ�س�سات البالد ،وبد�أ ي�ضطلع بدوره ،كما ين�ص عليه
الد�ستور ،في تنمية الديمقراطية الت�شاركية.
ويعتبر �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �أنه �إذا كانت الح�صيلة �إيجابية ،ف�إنها تبقى مع ذلك
ه�شة ،مما ي�ستدعي �إيالء العناية ،خالل �سنة � ،2013إلى دعم مكت�سبات المجل�س و�ضمان ديمومتها .كما �أجمع
الأع�ضاء على اعتبار منهجية اال�ستماع لمكونات المجتمع المدني عن�صرا �أ�سا�سيا في نجاح مهمة المجل�س

االقت�صادي واالجتماعي والبيئي .وقد �أ�شارت كل الفئات �إلى �أنه لم يكن من الممكن تحقيق هذه النتائج دون
تطوير عالقة الثقة بين الأع�ضاء وت�شجيع ثقافة الحوار واحترام االختالفات ،وكذا رغبة الفئات جميعا في
البحث عن و�سائل لتقريب وجهات النظر في ما بينها.
وقد �أ�شار الأع�ضاء في الآن ذاته �إلى �أن تح�سين فعالية المجل�س واالرتقاء بم�صداقيته ي�ستدعي تجاوز عدد من
التحديات التي ال تزال قائمة .وبهذا ال�صدد ،تم تحديد عدد من �سبل التح�سين الممكنة ،وهي:
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• •تقييم دائم للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي قيا�سا �إلى الأهداف التي �أن�شئ من �أجلها والقيمة
الم�ضافة التي يقدمها ب�صفته:
. .مر�صد للمجتمع و�صوت للمجتمع المدني المنظم :قدرة على الإن�صات ،درا�سات ميدانية...؛
. .ف�ضاء للنقا�ش والحوار وتقريب وجهات النظر المت�ضاربة :تثمين الفئات ،والنقا�شات متعددة الأطراف...؛
. .قوة اقتراحية ذات م�صداقية تهم موا�ضيع مجتمعية والإ�صالحات المهيكلة :وجاهة الموا�ضيع ،القدرة
اال�ستباقية.
• •دعم �أعمال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي والتعريف بها ،من خالل:
. .م�ضاعفة االجتماعات مع رئي�س الحكومة والوزراء المعنيين واللجان المعنية من غرفتي البرلمان؛
. .تطوير �أدوات تقديم �آراء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي لو�ضعها في متناول الأع�ضاء؛
. .عقد لقاءات لتقديم �آراء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي والترويج لها؛
. .تعزيز م�شاركة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في اللقاءات والتظاهرات الوطنية والإقليمية
للترويج �أكثر لإنتاجات المجل�س؛
• •تتبع �آراء وتو�صيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي من خالل:
. .مطالبة الحكومة والبرلمان ،طبقا للباب التا�سع من القانون التنظيمي ،بطلب الح�صول على معلومات
عن م�آل �آراء المجل�س؛
�. .إنجاز درا�سات للآثار الناجمة عن �أعمال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي؛
. .دعم ا�ستراتيجية التوا�صل ،من �أجل تح�سين التوا�صل الداخلي والخارجي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي من حيث الر�سائل والم�ستهدفين و�أدوات التوا�صل.
• •تعزيز �إنتاج المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،عبر:
. .التركيز �أكثر على جودة التقارير والآراء ،خا�صة و�أن عدد الإحاالت الم�ؤ�س�ساتية ما انفك يرتفع؛
. .الحر�ص على االن�سجام العام للتقارير؛
 . .الحر�ص على جودة التو�صيات بالتمييز بين التو�صيات التي لها �صبغة عمومية عن تلك التي هي �أكثر
�إجرائية؛
. .تح�سين �سل�سلة �إنتاج التقارير �إلى �أق�صى حد )وجاهة الموا�ضيع ومالءمتها ،وفترة اختمار الأفكار
والموا�ضيع ،والتوازن بين مراحل اال�ستماع والتحليل والنقا�شات ،وغير ذلك(؛
. .تنظيم �أ�شكال الت�آزر والتكامل بين اللجان الدائمة.
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• •تح�سين طريقة ا�شتغال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إلى �أق�صى حد للرفع من �إنتاجيته العامة،
وذلك من خالل:
�. .إحداث مركز وثائقي وبنك للمعطيات وتتبع للموا�ضيع التي تهم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي؛
. .تعزيز التن�سيق بين الفئات المكونة للمجل�س؛
. .الرفع من درجة م�شاركة الأع�ضاء عن طريق ا�ستعمال التوا�صل بالفيديو؛
. .ت�سهيل تبادل الأفكار بين �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي عبر ا�ستعمال �شبكات التوا�صل
«لينك» على الإنترنيت؛
. .تكوين �أع�ضاء و�أطر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي على �أف�ضل الممار�سات؛�إر�ساء النظام
الأ�سا�سي للم�ستخدمين والأعمال االجتماعية.
�. .إر�ساء النظام الأ�سا�سي للم�ستخدمين والأعمال االجتماعية.
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