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نزار بركة
رئيـــــــــس المجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئــــــي

طبقــا لمقتضيــات المــادة العاشــرة مــن القانــون التنظيمــي
رقــم  ،128-12المتعلــق بإحــداث المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ،الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم
 1-14-124بتاريــخ  3شــوال  ،1435الموافــق ل  31يوليــو ،2014
يشــرفني عظيــم الشــرف أن أرفــع إلــى جنابكــم العالــي بــاهلل،
التقريــر الســنوي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
برســم ســنة  ،2014كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس،
المنعقــدة بتاريــخ  25يونيــو .2015

والبيئي ،يشـ ّر ُفني
ـادي واالجتماعـ ّـي
ِطبْ ًقــا ل ُمقتضيــات المــادة العاشــرة مــن القانــون التنظيمـ ّـي المتعلــق بالمجلــس االقتصـ ّ
ّ
برســم ســنة  ،2014الــذي يتض ّمــن تحليـ ً
عظيـ َم َّ
ا
الشـ َر ِف أ ْن أ ْر َفـ َع إلــى َجنَا ِب ُكــم العالــي بــاهلل ،التقريـ َر السـ َّ
ـنوي للمجلــس ْ
السـنَةِ ِ
نفســها.
ْ
للوضعيــة االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة والبيئيــة لبالدنــا ،مــع عـ ْرض ألنشــطةِ المجلــس و ُمنْجزا ِتــهِ خــا َل َّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي هــو الت ْكليــف ال َم ْولَـ ِـو ّي للمجلــس
هــذاّ ،
وإن أهـ ّم مــا م ّيــز ســنة  ،2014بالنســبة للمجلــس االقتصـ ّ
بمناسـبَة الخطــاب الملكـ ّـي الســامي لعيــدِ العـ ْرش المجيــد ،بتاريــخ  30يوليــوز ،بإنْجــاز دراســة
بتعــاون مــع بنــك المغــرب،
َ
اإلجماليــة للمغــرب خــال الفتــرة الممتــدة مــن  1999إلــى  .2013وممــا جــاء فــي
حــول الرأســمال غيْــر المــا ّد ّي والقيمــة ْ
الخطــاب الســامي لجاللتكــم:
ـيق
ـاون مــع بنك المغرب ،ومع
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،بتعـ ٍ
المؤسســات الوطنية الم ْعنية ،وبتنْسـ ٍ
ّ
«نوجــه المجلـ َ
ّ
ـاس القيمة اإلجمالية للمغرب ما بيــن  1999ونهاية.2013  
مــع
المؤسســات الدوليــة المختصــة ،للقيــام بدراسـ ٍـة لقيـ ِ
ّ
الرأســمال غيــر المــادي لبالدنــا ،وإ ّنمــا لضــرورة اعتمــاده كمعيــار
إن الهــدف مـ ْن هــذه الدراســة ليــس فقــط إبــراز قيمــة
ّ
ْ
اســتفادة جميــع المغاربــة مـ ْن ثــروات وطنهــم.
أساســي خــال وضــع السياســات العموميــة ،وذلــك لت ْعميــم ْ
وإننا نتطلع أل ْن تق ِّد َم هذه الدراسة ْ
ٍ
ُّهوض بها».
خيصا موضوعيا لألوضاع،
وتوصيات عمل ّية للن ِ
تش ً
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي وبنــك المغــرب ،أرســت جاللتكــم معالــم
ـوي الســامي للمجلــس االقتصـ ّ
وبهــذا التكليــف المولـ ّ
ـاتي
ُمقا َربَـ ٍـة جديــدة تدمِ ــج الجوانــب غيــر الما ّد ّيــة لل ّثــروة ،باالعتمــاد علــى الرأســمال البشــري واالجتماعـ ّـي
ّ
والمؤسسـ ّ
ضـ ِـع وتنْفيــذِ وتقييـ ِـم السياســات ال ُع ُموم ّيــة .وتكمــن أه ّميــة هــذه ال ّدراســة ،التــي تعبــأ إلنجازهــا المجلــس
والثقافـ ّـي فــي َو ْ
بجميــع فئاتــه وهياكلــه ،فيمــا تــروم إليــه مــن تحليــل للعوامــلِ وبلــورة لل ّرافعــات التــي مـ ْن شــأنها خلـ َق الثـ ْروة الما ّديــة وغيْــر
الماديــة فــي بالدنــا لفائــد ِة كا َّفــةِ ال ُم ِ
واطنِيــن.
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واالجتماع ّيــة والبيئيــة لبالدنــا خــال
لقــد وقــف المجلــس علــى المؤشــرات األساســية لتطــور الحالــة االقتصاد ّيــة
ْ
وج َهــةِ نَ َظـ ِـر ال ُمجتمــع ال َم َدنـ ّـي ال ُم َّ
نظــم ،ويترجــم تع ّدديــة الحساســيات والتجــارب
ســنة  ،2014وذلــك بمــا يع ّبــر ع ـ ْن ْ
السوســيو – مهن ّيــة ألعضــاء المجلــس ومكوناتــه.
وانطالقــا مــن هــذا التحليــلِ  ،يقتــرح المجلــس مجموعــة مــن الت ْوصيــات ،في إطــارِ ُمقا َربَــة منْ َدمِ َج ٍة وإدماجية و ُمســتدامة،
مــع الت ْركيـ ِـز علــى ب ْعــض نقــاط اليَ َق َظــةِ التــي يتعيــن توجيــه االهتمــام إليها.
واالقتصاد ّيــة علــى بلْــدان
االجتماع ّيــة
ففــي ســياقِ ْ
َ
وضـ ٍـع إقليمـ ّـي يتّســم باســتمرارِ التو ّتــرات الجيــو -سياسـ ّية ،وآثارِ هــا ْ
مؤسسـ ٍ
ـات
المنطقــة ،ي ْمضــي ال َم ْغــرب فــي ت ْوطيــدِ مســاره التنمـ ّ
ـوي برؤيــة سياسـ ّية ُمنفتحــة علــى ال َمـ َدى البعيــد فــي ظـ ّل ّ
الصعيــد الدولـ ِّـي ،وم ـ ْن
مســتق ّرة ،م ّمــا يم ِّك ـ ُن بال َدنــا م ـ ْن ت ْع ِزيـ ِـز ت َم ْو ُقعِ هــا وجاذِ ب ّيتهــا ،وم ـ ْن تق ِْويَــة ثِقــة ُش ـ َركائِها علــى ّ
ْ
االجتماعــي
العج ِــز
وتقليــص
الهيكلــي لالقتصــاد الوطنــي،
والتطويــر
المؤسســاتية،
اإلصالحــات
ُمواصلــة ديناميــة
ِ
ْ
ْ
ّ
ّ
ّ
وضــع ال ّركائـ ِـز األساس ـ ّية المنْ َدمِ َجــةِ لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
ال ُمتَراكِ ــم فــي َع ـ َد ٍد م ـ َن المجــاالت ،وال َع َمــلِ علــى ْ
ـإن مســتلزمات التطــور الــذي تســير علــى نهجــه بالدنــا ،تتطلــب ،مــن جهــة أخــرى ،اســتكمال اإلطــارِ
فــي هــذا اإلطــار ،فـ ّ
مســطرةَ إعــدادِ
والمؤس
التشــريعي
الحــظ َّ
ســاتي طبقــا لمقتضيــات دســتور  2011وآجالهــا .وفــي هــذا الســياق ،يُ َ
ّ
أن ْ
ّ
ْــي ثِمــار هــذا التحــ ُّولِ علــى
مشــاريع القوانيــن ونُصوصهــا التطبيقيــة تتّســم ببُــطء يحــول دون ت ْمكيــن بالدنــا مــن جن ِ
السياســات العموميــة ،وفعليــة تمتيــع ال ُمواطنيــن والمواطنــات بكامــلِ الحر ّيــات والحقــوق األساس ـ ّية
مســتوى نَ َجاعــةِ ّ
ْ
ـص عليهــا دســتور المملكــة .ومـ ْن شــأن ذلــك أيضــا أ ْن يــؤ ّد َي إلــى ت ْعزيـ ِـز ثقــة الفاعليــن االقتصاد ّييــن الوطن ّييــن
التــي ينـ ّ
والدول ّييــن والمنظمــات الدوليــة فــي بالدنــا .عــا َو ًة علــى توطيــد دولــة القانــون و ُمحاربــة الفســاد وتحســين منــاخ األعمال.
ـريع وتيــرة تفعيــل ميثــاق إصــاح منْظومــة العدالــة ،الــذي تـ ّم تقديمــه ســنة .2013
بتسـ ِ
فــي هــذا اإلطــار ،يوصــي المجلــس ْ

ـاش النمـ ّو ضعي ًفــا علــى مســتوى أهـ ّم ُشـ َركاء بالدنــا ،وال سـ ّيما ُّ
ـادي ،يظـ ّل انتعـ ُ
الشـ َركاء األورب ّييــن.
الصعيــد االقتصـ ّ
علــى ّ
أن تو ّقعــات صنــدوق النّقــد الدولـ ّـي تشــي ُر إلــى تســجيل نُ ُمـ ّو بنســبة  1,3فــي المائــة ســنة  ،2015ممــا قــد ي ْرفــع مـ َن
غيــر ّ
ّ
الموجــه إلــى المغــرب.
الطلــب الخارجـ ِّـي
َّ
تراج ًعــا مل ْ ً
الجفــاف
ـت ســنة  ،2014علــى ال ُمســتوى الوطنــي،
وفــي هــذا الســياق ،عرفـ ْ
حوظــا فــي معـ ّدل النمــو ،بســبب َ
ُ
ـادي فــي البلــدان ّ
وتداعيـ ِ
الشــريكة فــي أوربــا .ويعكــس تطـ ّو ُر الظرف ّيــة اســتمرا َر تح ّديــات الهشاشــة
ـات
ْ
الوضـ ِـع االقتصـ ّ
الص ُعــود ال ُمتزا ِيــدِ لقطاعـ ٍ
ـات جديــدةٍ جـ ِ ّـد تنافســية على الصعيــد العالمي،
الهيْكليــة لالقتصــاد المغربـ ّـي ،علــى ال ّرغــم مــن ُّ
الســيارات والطيــران ،والتقليــص التدريجـ ّـي لتبعيــة النمـ ّو ال َو َطنـ ّـي للت َّســاقطات ال َم َط ِريــة ،والجهــود المكثفــة
مثــل صناعــة ّ
األســواقِ .
لتنْويــع ال ُمنْت ََجــات ال َوط ِن ّيــة وتنْويــع ْ
أن تعزي ـ َز العالقــات االقتصاد ّيــة مــع القــا ّرة اإلفريقيــة يم ّثــل ،فــي
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ّ
ـس االقتصـ ّ
ويَ ْعت ِب ـ ُر المجلـ ُ
تأســس ب ُمبــاد َرةٍ
ويســعى هــذا
هــذا الشــأن ،وســيل ًة ســانح ًة لتنْويــع التد ّفقــات االقتصاديــة
ّ
التوجــه ،الــذي ّ
واالســتثماراتْ .
ْ
تحقيــقِ شـ ٍ
قصــد االنتقــال إلــى
ورِ عايَـ ٍـة
ّ
خاصــة مــن جاللتكــم نصرهــا اهلل ،إلــى ْ
ـراكة اســتراتيجية مــع البُلــدان اإلفريق ّيــة ْ
المســتدام بالمســتوى ال َمعيشـ ّـي للمواطنيــن.
ـاه َمة فــي النُّهــوض
َد َر َجـ ٍـة أعلــى فــي النّمــو ال ُم ْشـتَ َرك ،وال ُمسـ َ
ْ
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الج ُهــود لتجســيدِ هــذه
وفــي المنحــى ،فــإن الفاعليــن االقتصاد ّييــن المغاربــة مدعــوون للعمــل ،مــن جا ِنبِهِ ــم ،علــى تضا ُفــر ُ
ّ
اإلصالحــات الهيْكليــة الضرور ّيــة فــي اتّجــاه تنْويـ ٍـع
بتســريع وتيــر ِة
ْ
الشــراكة .كمــا يوصــي المجلــس ّ
الســلطات ال ُعموميــة ْ
ِ
مناصـ ِـب ّشــغل ذات ج ـ ْودة،
ألســس اإلنتــاج نحــو قطاعــات إنتاجيــة ذات قيمــة ُمضافــة قو ّيــة وغن ّيــة مــن حيــث
عميـ ٍـق ُ
وذات قـ ْدرةٍ إ ْدماج ّيــة كبيــرةٍ لسالســل إنتــاج وطنيــة وعالميــة ،فــي إطــار منظومــات تحفــز علــى االبتــكار والتنافســية.
ِعــا َو ًة علــى ذلـ َ
أســعارِ النفــط
الســنة،
ـك ،وفــي ِظ ـ ِّل ظ ْرفيــة دوليــة شـ ْ
ُ
ـهدت ،خــال الن ْ
ّصــف الثانــي مــن ّ
تراج ًعــا فــي ْ
التضخــمْ ،
ــب هــذا
للمح ُروقــات .وقــد
األســعار الداخليــة
األســواق الدوليــة ،تــ َّم التح ُّكــ ُم فــي ّ
صاح َ
َ
ْ
رغــم ا ْرتفــاع ْ
فــي ْ
عجـ ِـز الميزانيــة،
التجـ ّ
العجــز ّ
ـاري .وقــد تعــزز هــذا المنحــى التنازلــي فــي ْ
التط ـ ّو ُر تخفيف ـاً مــن عجــز الميزانيــة ،وم ـ َن ْ
االرتفــاع ّ
ـات المغاربــة ال ُمقيميــن بالخــارِ جِ ،
لتحويـ ِ
وحفــاظ االســتثمارات األجنبيــة ال ُمباشــرة علــى ُمســتواها فــي
الطفيــف ْ
ســنة  ،2014الــذي كا َن م ْرتَفِ ًعــا ســنة  .2013وهــذا ،فضــا عــن المداخيــل المهمــة التــي ترتبــت عــن عمليــة ال ُم َســاهمة
اإلبْرائيــة ُ
ـاخ الثقــة الــذي تتميــز بهــا بالدنــا،
لأل ُ
صــول الخارجيــة لل ُمقيميــن فــي المغــرب .وتعكــس كل هــذه المؤشــرات منـ ٍ
وفــي اختياراتهــا مــن قبــل الفاعليــن الوطن ّييــن والدول ّييــن م ًعــا.
ً
انخفاضــا مــن  5,4فــي المائــة إلــى  4,9فــي المائــة مــن الناتــج ال ّداخلــي
وقـ ْد َعـ َر َف عجـ ُز ميزانيــة الدولــة ،مـ ْن جانبــه،
المقاصــة ،وتدفــق ِهبــات بُلــدان
صنْــدوق
ـاع المداخيــل غيْــر ّ
ّ
الضريبيــة ،وانخفــاض نَ َفقــات ُ
الخــام ،وذلــك نَتيج ـ َة ا ْرتفـ ِ
أن ا ْرتفــاع حجــم ديــن الخزينــة ،الــذي يم ِّثـ ُل ،فــي نهايــة  63 ،2014فــي المائــة مــن الناتــج
مجلــس التعــاون الخليِجـ ّـي .غيْـ َر ّ
ـجال ارتفاع ـاً بنُقْطتيْــن مقا َرنَــة مــع ســنة  ،2013وبأكثــر مــن  16نقطــة مقارنــة مــع ســنة ،)2009
الداخلــي الخــام (مسـ ّ
ـب بال ُدنــا أ ْن تش ـ ّكل الم ْديونيــة
واصلَــة العمليــات التــي ت ْهــدِ ف إلــى التقليــص مــن َع ْجـ ِـز الميزان ّيــة ،حتــى تتج ّنـ َ
ـب ُم َ
يتطلّـ ُ
بالنســبة لهــا عامــل مخاطــرة علــى ُمســتوى التوازُنــات الماليــة الوطنيــة ،وعلــى ُم ْســتوى ثقــة الفاعليــن االقتصاد ّييــن
الوطن ّييــن واألجانــب.
ـب ُشـغ ٍْل ،بعــد توفيـ ِـر
علــى ُم ْســتوى خلْــقِ ُفـ َر ِ
ص الشــغل ،فـ ّ
ـإن االقتِصــاد الوطنــي لــم يُ ْف ِلـ ْح فــي توفيــر ســوى  21.000منصـ َ
والصيْــد البحــري» ،وفقــدان  37.000منصــب
 58.000منصــب شــغل فــي قطاعــات «الخدمــات والفالحــة والغابــات
ّ
شــغل فــي قطــاع الصناعــة ،بمــا فيــه قطــاع الصناعــة التقليديــة .ويأتــي فــرع قطــاع «النّســيج واأللبســة» علــى رأس
القطاعــات ال ُمتض ـ ّررة حيــث فقــد  32.000منصــب شــغل.
تراجعــا ،حيــثُ انتقــل مــن أكثــر
مســتوى التشــغيل
ُ
وبصفــة عا ّمــة ،فقــد َع ـ َر َف محتــوى النم ـ ّو مــن مناصــب الشــغل علــى ْ
بالنســبة لــك ّل نقطــة للنمـ ّو ،ســنة  ،2013إلــى أقـ ّل مــن  9.000ســنة  .2014وم ّمــا يزيـ ُد فــي
مــن  24.000منصــب شــغل
ْ
لتراجــع أكثــر مــن  60فــي المائــة م ـ ْن عــدد مناصــب الشــغل ،التــي ت ـ ّم خلقهــا بالنســبة لــكل نقطــة
الوضع ّيــة ال ُمقلقــة
ُ
ـوي علــى ُمســتوى خلــق ُفـ َرص ّ
الشــغل كالبنــاء  ،كمــا
نمـ ّو ،األزمــة التــي تعرفهــا القطاعــات التقليديــة ذات ال ُمحتــوى القـ ّ
الصاعــدة تر ّكــز باألســاس علــى اإلنتاجيــة .األمــر الــذي يتطلّــب اعتمــاد مقاربــة جديــدة لخلــق ديناميــة
ّ
أن القطاعــات ّ
علــى صعيــد خلْــق ف ـ َرص الشــغل.
وفــي هــذا الســياق ،ســجلت ســنة  2014ارتفــا ُع عــدد العاطليــن ب ،86.000منهــم  63.000فــي ال َو َسـ ِ
ـري،
ـط الحضـ ّ
الســاكنة
ممــا ســاهم فــي ارتفــاع نســبة البطالــة مــن  9,2إلــى  9,9فــي المائــة .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن معـ ّدل نشــاط ّ
خاصــة ،قــد ارتفــع،
ـس النســاء القرو ّيــات بصفــة
قــد انخفـ َ
ـض بنســبة  0,3نقطــةّ ،
ّ
وأن معـ ّدل الشــغل الناقــص ،الــذي يمـ ّ
َ
باإلضافــة إلــى تزايُــد عــدد العاطليــن عــن العمــل،
ـس،
م ـ ْن جهتــه ،بأكثــر مــن نقطــة فــي النســبة المائويــة ،وهــو مــا ي ْعكِ ـ ُ
َه َش َ
اشـ َة ُظــروف العمــل ألكثــر مــن  135.000عامــل .ومــن جهــة أخــرى ،يســجل تزايــد مقلــق بالنســبة للعاطليـ َن الحامليــن
الحاصليــن علــى شـ ٍ
ِ
ّخصصــات
ص ُفــوف
ـهادات فــي الت ّ
للشــهادات العليــا ،حيــث بَل َـ َغ نســبة  20,9فــي المائــة  ،وال سـ ّيما فــي ُ
المهنيــة ،حيــث بلغــت النســبة  22,4فــي المائــة.
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الصعيــد االجتماعـ ّـي ،وا ْرت ً
ـرب
ِباطــا بأهــداف األلفيــة للتنميــة ،المحـ َّـددة آجالُهــا فــي متــم ســنة  ،2015اســتطاع المغـ ُ
علــى ّ
أن يحقــق اله ـ َدف المتعلــق بالح ـ ّد مــن الفقــر ،وخاصــة علــى مســتوى الولــوج إلــى المــاء ّ
والســكن.
الش ـ ُروب والكهربــاء ّ
الصلــة بمجــاالت
مجمــوع أهــداف األلف ّيــة فــي آجالهــا المحــددة ،وال سـ ّيما األهــداف ذات ّ
ـوغ ْ
ولكـ ْن تبقــى الصعوبــة فــي بُلُـ ِ
والصحــة والنُّ ُهــوض بال ُمســاواة بيــن الجن َْس ـيْن وت ْمكِ يــن النســاء ،علــى ال ّر ْغــم مــن ّ
مؤشــرات التق ـ ّدم
ال ّت ْربيــة والتكويــن
ّ
المل ْ ُمــوس.
فــي مجــالِ التّربيــة والتكويــن ،فــإن الميزانيــة التــي ترصدهــا بالدنــا لقطــاع التربيــة الوطنيــة تناهــز ُربْــع الميزانيــة
أي  10نقــط أكثــر مــن المع ـ ّدل العالمــي .مــع ذلــك ،ورغــم الجهــود المبذولــة علــى مســتوى تعميــم التمــد ُرس،
العامــةْ ،
ـجلَة
ثمــة نواقِ ــص علــى مســتوى الكفايــات ال ُمكتســبة مــن طــرف التالميــذ ،والتــي ال ترقــى إلــى مســتوى المعـ ّدالت
المسـ َّ
َ
علــى الصعيــد الدولــي .مــوازاة مــع ذلــك ،يُالحــظ اســتمرار إشــكالية الهـ ْدر المدرسـ ّـي ،وال سـ ّيما انْطالقـاً مــن المســتوى
الثانــوي اإلعــدادي.
ـاح إحــداثَ المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،ســنة ،2014
وفــي هــذا الســياق ،يسـ ّ
ـجل المجلــس بارتيـ ٍ
والــذي انص ّبــت أشــغالُ ُه األولــى علــى تقييـ ِـم تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن خــال الفتــرة مــا بيْــن 1999
و ،2013بهــدف وضــع رؤيــة اســتراتيج ّية لإلصــاح  ، 2030-2015تــم تقديــم خطوطهــا العريضــة بيــن يــدي صاحــب
الجاللــة فــي مــاي .2015
فــي هــذا ّ
وجــه الخصــوص ،بتنْويـ ِـع العـ ْرض المتعلّــق بالتعليــم التقنــي الثانــوي ،لمواجهــة
ـس ،علــى ْ
الشــأن ،يُوصــي المجلـ ُ
فض ـ ً
ا ع ـ ْن إعــادة النظــر فــي التكويــن المهنــي ،وم ـ ّد الجســور بينــه وبيــن ك ّل مــن النظــام
حاجيــات منظومــة اإلنتــاجْ ،
ـري لنظــام التعليــم
التعليمــي وتطــور مختلــف قطاعــات االقتصــاد الوطنــي .كمــا يوصــي المجلــس بالقيــام بإصــاح جوهـ ّ
وبمســألة الت ْمويــل ،أو فــي ا ْرتباطه باالقتصــادِ
والمجتمع والبيئــة ،وأيضا بتكنولوجيات
العالــي ،ســواء فــي عالقتــه بال ّدولــة
ِ
ْ
للســاكنة الن ِّشـ َ
ـيطة ع ـ ْن طريــقِ
اإلعــام واالتصــال .وعلــى صعيـ ٍـد آخــر ،يتع ّي ـ ُن ال ّر ْف ـ ُع مــن المســتوى التعليمـ ّـي المتد ّنــي ّ
ال ّت ْكويــنِ المهنـ ّـي والتكوينــات التكميليــة ال ُمت َّوجــة بشــهادات لفائــدة الكبــار.

ِ
للســاكنة فــي مجــالِ ال ُولُــوج إلــى َخ َد َمـ ٍ
وذات جـ ْودة ،فــي ســياق
صحيــة كافيــة
إن التجــاوب مــع االنتظـ ُ
ـات ّ
ـارات المتزايــدة ّ
ـري للنظــام
ـاح جوهـ ٍّ
مــا تعرفــه بالدنــا مــن تحـ ّوالت سياســية واقتصاديــة واجتماع ّيــة ،تقتضــي الحاجـ َة إلــى القيــام بإصـ ٍ
الصحـ ّـي ببالدنــا .وذلــك بج ْعــل ال ُم ِ
صلْـ ِـب كل اســتراتيجية صحيــة تســعى إلــى تحقيــق النجاعــة والجــودة
ّ
واطــن فــي ُ
ْ
ـص دســتور .2011
وح ونـ ّ
والح ـ ّد مــن الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة ،والفــوارق بيــن الجنســين ،انســجاما َم ـ َع ُر ِ
الص ّحــي
ـس االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي إلــى وضــع سياسـ ٍـة وطنيــة فــي المجــالِ ّ
فــي هــذا َّ
الص ـ َددِ  ،ي ْد ُعــو المجلـ ُ
فــي خدمــة المواطنــات والمواطنيــن وتحقيــق جــودة الحيــاة ،وال س ـ ّيما بالنســبة للشــرائح األكثــر هشاشــة وخصاصــا.
ويتع ّيــن فــي هــذا اإلطــار إعمــال الجهويــة الفعليــة كمبــدإ أساســي فــي تنظيــم الخدمــات الصحيــة وتدبيرهــا .كمــا
لتشــجيع ّ
وض ـ ُع اســتراتيج ّية قطاعيــة ْ
ـاص،
الســياقْ ،
يوصــي المجلــس ،فــي ن ْفـ ِ
الشــراكة بيــن القطاعيْــن العــا ّم والخـ ّ
ـس ّ
للو َقايــة مِ ـ َن األ ْمــراض غيــر ال ُم ْعدِ يــة والنواقــص واإلعاقــة .ويتع ّيــن إدمــاج هــذه
واســتراتيجيات ُم ْشـتَ َر َكة بيْــن القطاعــات ِ
ْ
المبــادئ فــي إطــار خريطــة صحــة وطنيــة.
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وفيمــا يخــص التغطيــة الصحيــة ،وعلــى ال ّرغــم م ـ ْن التحســن المســجل فــي هــذا المجــال ،فــإن هــذا التطــور ال ينفــي
وأن هنــاك تفاوتـ ٍ
ـات فــي الخدمــات
الصحيــة األساســيةّ ،
كــون  50فــي المائــة مــن الســاكنة مــا تــزال خــارج التغطيــة ّ
ـاري علــى المــرضْ ،
الصــدد ،يُ ِ
وجــه
وصــي
المجلــس بت ْوفيــر جميــع أنْظمــة التأميــن اإلجبـ ّ
الصحيــة .فــي هــذا ّ
ْ
لتشـ َم َل علــى ْ
الحـ ّرة والصنــاع التقليدييــن والطلبــة؛ وكــذا َ
ضـ ُرو َرة تحقيــق الْتِقائيــة تدريج ّيــة
ـوص
صـ ِ
المســتقلين وأصحــاب المِ َهــن ُ
الخُ ُ
ْ
بالضـ ُرو َرة تأميــنِ وتفريــد
احــه يقتضــي ّ
بيــن مختلــف األنظمــة .وفيمــا يتعلــق بنظــام المســاعدة الطبيــة «راميـ ْد» ،فـ ّ
ـإن إنْ َج َ
الح َكامــة الج ّيــدة القائمــة علــى التعاقــد فــي ت ْدبيــر النّظــام ،وإحــداث
( )individualisationالت ْمويــل ،واعتمــادِ قواعــد َ
هيئــة مســؤولة مســتقلة تتولــى تدبيــره.
أمــا فيمــا يخــص التقاعــد ،ومــا تعرفــه بعــض أنظمتهــا مــن اختــال فــي توازناتهــا الماليــة وديمومــة خدماتهــا ،وبعــد
باإلصــاح المقياسـ ّـي ألنظمــة التقاعــد ،اللذيــن تقدمــت بهمــا الحكومــة فــي هــذا
ـروعي القانونيْــن المتعلِّقيْــن
دراســة مشـ
ْ
ْ
إصــاح التقاعــد ،الــذي ي ْكتســي صبْغــة اســتعجال ّية،
الصــدد ،يســجل المجلــس االقتصـ ّ
ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي أن ْ
ْ
ل ـ ْم يُنَ َّف ـذ بع ـ ُد ،كمــا يوصــي باعتمــاد ُمقا َربَــة تشــاركية فــي إطــار الحــوار االجتماعــي إلنجــاح اإلصــاح ،وبج ْعــل هــذه
لوضـ ِـع م ْرتكــزات المراحــل القادمــة والضرور ّيــة إل ْرســاء قطــب عمومـ ّـي ،والتحضيــر ،فــي
ِحة ْ
ص ـ ًة ســان َ
ال ُم َ
راج َعــة ف ْر َ
تشـتَمِ ُل علــى ْ
لوضــع منْظومــة ْ
قطــب ُع ُمومـ ّـي وقطــب خــاص ،فــي شــكل نظـ ٍـام أساسـ ٍّـي ونظــام التكميلـ ّـي،
مرحلــة ثانيــةْ ،
صوصيــة كل منهمــا.
يتط ـ ّوران كل منهمــا بحســب خُ ُ
ـدد مــن اللقــاءات بيــن ّ
ـت ســنة  2014تنظي ـ َم عـ ٍ
الش ـ َركاء االجتماع ّييــن وبيْــن
ـص الحــوار االجتماعـ ّـي ،عرفـ ْ
وفيمــا يخـ ّ
واضحـ ٍـة بيــن مختلــف ْ
ـات ِ
ـض إلــى االتفــاق علــى التزامـ ٍ
األطــراف المعن ّيــة .وعليــه،
أن هــذه اللقــاءات لــم تُ ْفـ ِ
الح ُكو َمــة .غيــر ّ
ُ
ْ
ُ
ـإن المجلــس يدعــو إلــى َمأ َس َســة ِ
اجتماعيـ ٍـة كبْــرى ،ب َه ـ َد ِف ت ْوفيــر
فـ ّ
ـرام تعاقــدات ْ
الحــوار االجتماعـ ّـيّ ،
والس ـ َهر علــى إبْـ ِ
ّ
الشــروط ال ُمناســبة لل ّر ْفــع م ـ َن النّجاعــة االقتصاديــة المع ـ َّززَة بتماسـ ٍـك اجتماعـ ّـي حقيقـ ّـي.

ـت فــي َم َجــال ال ُمســاواة بيــن الجنس ـيْن ،والتنْصيــص ال ّدســتوري علــى
علــى ال ّر ْغـ ِـم م ـ َن ال ُمكتســبات الها ّمــة التــي تحقّقـ ْ
ـت هنــاك الكثيــر مــن أ ْوجــه التفــاوت بينهمــا فــي عــدة مياديــن .ومــن أجــل الحـ ّد مــن هــذه التفاوتــات،
هــذا الحــق ،مــا زالـ ْ
ـون  -إطـ ٍـار ضـ ّد ك ّل ْ
أشــكال العنــف ضـ ّد النســاء (بمــا فــي ذلــك العنــف الز ْوجـ ّـي) ،كمــا
يدعــو المجلــس إلــى اعتمــادِ قانـ ٍ
بإحــداث الهيئــة العليــا لل ُمناصفــة ولمحاربــة كل أشــكال التمييــز ،عــاوة علــى تعزيـ ِـز
إصــدار القانــون المتعلّــق ْ
ي ْدعــو إلــى ْ
َمكانــة مبــدأ ال ُمســاواة داخــل البرامــج التربويــة باعتبارهــا أساسـاً لبنــاء اله ّو ّيــة المغرب ّيــة وال ُم َ
واطنَــة.
وعلــى صعيـ ٍـد َ
ـادي تتطلّــب اعتمــاد أدوات ف ّعالــة
ـإن ال ُمســاهمة ّ
آخـ َر ،فـ ّ
الضعيفــة للنســاء فــي قِ َطاعــات النشــاط االقتصـ ّ
ّ
الح َيــاة االقتصاد ّيــة ،كمــا تتطلّــب
رصــد وتت ّبــع ف ْعل ّيــة تحقيــقِ ال ُم َســاواة بيــن النســاء وال ّرجــال فــي َ
ومؤشــرات مــن شــأنها ْ
المســؤوليات المهن ّيــة والعائل ّيــة ،عــاو ًة علــى تعزيــز
توفيــ َر ُمنَــاخ ُمالئــم لهــذه ال ُم َســاواة االقتصاد ّيــة ،والتوفيــق بيــن
ْ
نشــاط النّســاء وتســهيل ُولُوجهـ ّـن إلــى ســوق ّ
الشــغلْ ،
وتشــجيع المقاولــة النســائية ،وال س ـ ّيما علــى ُمســتوى االقتصــاد
االجتماعـ ّـي والتّضامنـ ّـي.
يســ َم َح ل ُمختلــف ّ
مــ ْن َشــأن االقتصــادِ
الشــ َرائح االجتماعيــة ولل ُمقــاوالت فــي مختلــف
االجتماعــي والتّضامنــي أ ْن ْ
ّ
القطاعــات ولل َم َجــاالت الترابيــة أ ْن تشـ َ
َ
باإلضافــة إلــى ذلــك،
ّماسـ ِـك االجتماعــي وتحســين النمــو.
ـارك فــي تعزيــز الت ُ
َّ
المنظــم.
باســتيعاب أنشــطة القطــاع غيــر
يتوفــر هــذا القطــا ُع علــى اإلمكانــات الكفيلــة
ِ
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أجــلِ تحســين ُمســاهمة االقتصــاد االجتماعــي والتضامنـ ّـي فــي خلــق الثــروات ،يوصــي المجلــس بإحـ ِ
ـداث إطــار
َومِ ـ ْن ْ
وتجميــع مختلــف مك ّوناتــه ضمــن مرجعيــة
تشــريعي يم ّكــن مــن تحديــد قطــاع االقتصــاد التضامنــي واالجتماعــي بوضــوحْ ،
مشــتركة .ويقتــرح المجلــس أيضــا فــي نفــس االتجــاه اعتمــاد قانــون يحـ ّدد أدوات العمــل ووســائل الدعــم الكفيلــة بتنميــة
والتضامني ( التعاونيــات والتعاضديات
بنيــات هــذا القطــاع تأخــذ بعيــن االعتبــار األنْمــاط الثالثــة لالقتصــاد االجتماعـ ّـي
ّ
بإحـ ِ
ـداث هيئــات جهويــة لالقتصــادِ االجتماعـ ِّـي والتضامنـ ِّـي.
والجمعيــات اإلنتاجيــة) ،كمــا يوصــي المجلــس ْ

إن أحــكا َم دســتور  ،2011التــي تعت ِبــر التنْميــة ال ُم ْســتدامة والولــوج إلــى بيئــة ســليمة ح ًّقا أساسـ ّيا للمواطنــات والمواطنين،
َّ
وكــذا االلتزامــات الدوليــة للمغــرب فــي مجــال ِحمايــة البيئــة ،فضــا عــن المشــاريع المهيكلــة التــي تــم إطالقهــا فــي هــذا
المجــال ،تُت ْرجـ ُم العـ ْز َم ال ّر ِ
ـتدام وم ْدمِ ـ ٍـج.
اســخ لبالدنــا
ُّ
للتوجــه نحــو نمـ ٍ
ـوذج تنمــوي ُمسـ ٍ
بتجســيد التزاماتــه فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة فــي إطــارِ اســتراتيجية
فــي هــذا االتّجــاه،
سيســتفيد المغـ ُ
ـرب كثيـ ًرا ْ
ْ
اقتصــادي .يتعلّــق األ ْمــر بالج ْمــع مــا بيْــن أولو ّيــات التنْميــة
حقيق ّيــة متعــددة األبعــاد للتنميــة واإلقــاع السوســيو-
ّ
ؤهــات المجــاالت الطبيعيــة والجهــات .وفــي هــذا الصــدد ،ينْ َبغــي
صوصيــات و ُم ّ
السوســيو-اقتصادية الترابيــة ،وخُ ُ
إعــداد التــراب
إ ْدمــاج ال ُمحافظــة علــى ال َم َجــال الســاحلي وتهيئتــه ض ْمــن مختلــف ال ُم َخ ّططــات القطاع ّيــة وسياســات ْ
للحكامــة الجهويــة واإلقليم ّيــة والمحليــة.
والت ْعميــر واالخْ تصاصــات الجديــدة َ
الض ُروريــة إلعــدادِ أداة للتقييــم االســتراتيجي البيئــي واالجتماعـ ّـي،
اإلســرا ُع بسـ ّـن القوانيــن ّ
وينْبغــي ،فــي هــذا ّ
الصـ َددِ ْ ،
َ
أخض ـ َر واقتصـ ٍـاد أزر َق تنا ُفســييْن
ووضــع اســتراتيجية تهــدف إلــى توفيـ ِـر ُمنــاخ يســاعد علــى االنتقــال نحــو اقتصـ ٍـاد
ْ
بالطاقــات المتج ـ ّددة ،والنجاعــة ّ
ـات ُم ْرتبطـ ٍـة ّ
ومندمجيْــن فــي قطاعـ ٍ
ـري.
الطاق ّيــة والمائيــة ،أو باالقتصــاد الدائـ ّ
وأساســا للسياســة
فــي هــذا اإلطــار ،ينْبغــي أ ْن تشــ ِّك َل االســتراتيجية الوطنيــة للتنْميــة ال ُمســتدامة إطــا ًرا مرجع ّيــا
ً
العامــة التــي ســتعتمدها بالدنــا مســتق َب ًل فــي مجــال التنميــة السوســيو-اقتصادية والبيئيــة ،وكــذا األرضيــة التــي يســتند
إليْهــا الباراديغــم ال َو َطنـ ّـي للتنميــة البشــرية المســتدامة .األمــر الــذي يقتضــي وضــع لوحــة قياديــة وطن ّيــة تشــتم ُل علــى
ّ
فــإن نجاعــة
مؤشــرات مالئمــة تم ّكــن مــ ْن
ِ
السياســات العموميــة .وبالنظــر إلــى طابعهــا ُمتعــ ّدد األبعــادّ ،
قيــاس أداءِ ّ
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة تقتضــي تحويلهــا إلــى سياســة َع َرضان ّيــة تنْخــرط فيهــا مختلــف القطاعــات
االســتراتيجية وكــذا اســتراتيجية النجاعــة الطاقيــة علــى
ُ
الح ُكوميــة والجماعــات الترابيــة .لذلــك يتعيــن تنزيــل هــذه ْ
مســتوى مجمــوع السياســات العموم ّيــة.

أن تفعيــل الجهويــة المتقدِّمــة هــو ب َمثابــة و ْر ٍش كبيــر ســيم ِّك ُن م ـ ْن
ـي والبيئــي ّ
ـس االقتصـ ُّ
يعتب ـ ُر المجلـ ُ
ـادي واالجتماعـ ُّ
تقريــب القــرار العمومـ ّـي مــن ال ُمواطنيــن ،وت ْعبِئــة اإلمكانيــات المحلّ ّيــة بكيف ّيــة أنْ َجــع.
ـب المصادقــة علــى القانــون التنظيمــي رقــم  111-14المتعلــق بالجهــات ،وفــي
إن إنْجــا َح هــذا الــو ْرش االسـ
ّ
ـتراتيجيَ ،عقِ ـ َ
ّ
أ ُ ُفــقِ االنتخابــات الجهويــة ال ُمزْمــع إجراؤهــا فــي شــتنبر  ،2015يســتدعي اإلســراع بوضــع ميثــاق الالتركيــز يحــدد بوضــوح
الصالحيــات والوســائل ،وإثــارة انتبــاه الســلطات العموم ّيــة إلــى الحاجــة الملحــة لج ْعــل تنْميــة كفــاءات المــوارد البشــرية
ّ
التــي تتح ّمــل علــى الصعيــد المحلّــي مســؤولية التســيير والتّدبيــر ،ضمــن أولــى األولويــات.
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الجهــات ،وال سـ ّيما
اإلســراع بتدقيــق َو َج ْد َولَــة الت ْرتيبــات لضمــانِ نقــل الكفــاءات والوســائل إلــى ِ
وعــاو ًة علــى ذلــك ،يجــب ْ
اإلداري واالعتمــادات المالية.
ـص التقطيــع
ّ
فيمــا يخـ ّ
ـاتي ف ّعــال بيــن مختلــف الفاعليــن
كمــا يرتبــط إنْجــاح الجهويــة المتقدمــة كذلــك بال َع َمــلِ علــى إحــداث تنسـ ٍ
ـيق ّ
مؤسسـ ّ
الذيــن يم ّثلــون ال ّد ْولــة والجهــة والجماعــات ،وكــذا بيْــن مختلــف َو َكاالت التنميــة الحاليــة أو التــي يُنتظــر إحداثهــا ،علــى
المســتوى الجهــوي.

اعتبــارا للــدور الــذي يضطلــع بــه البحــث العلمــي واالبتــكار كرافعــة للتنْميــة االقتصاديــة واالجتماع ّيــة ،أفــرد المجلــس
َوي ،للرهانــات البشــرية واالقتصاديــة لهــذا القطــاع والمســالك الضروريــة
السـن ّ
موضوعــه الخــاصِ ،ض ْمــن هــذا التقريــر ّ
لتطويــره ،مــن خــال بلــورة اآلليــات الكفيلــة بجعلــه محــركا أساســيا لخلــق الثــروة والشــغل وتحســين رفــاه المواطنــات
والمواطنيــن ،وتيســير الولــوج إلــى مجتمــع المعرفــة.
فــي هــذا ّ
الشــأن ،يعتبــر المجلــس أن تطويــر البحــث العلمــي واالبتــكار ببالدنــا ،يســتلزم االنطــاق مــن إرادة سياســية
واضحــة مــن أجــل إ ْرســاء منْظومــة واعــدة فــي هــذا المجــال علــى المــدى المتوســط و المــدى الطويــل.
تحســين مســتوى التنْميــة البشــرية،
ـام ،ينبغــي العمــل علــى ُمواصلــة ُ
أجــل ْ
الج ُهــود التــي تبْ ُذلُهــا بالدنــا مــن ْ
وفــي هــذا المقـ ِ
فــي الجانــب المتعلــق منهــا بتطويــر البحــث العلمــي واالبتــكار الــذي يمكنــه أن يســاهم فــي االرتقــاء بالجهــود المبذولــة
فــي التنميــة البشــرية ،مــن خــال بلــورة وإبــداع وســائل ومقاربــات جديــدة ومبتكــرة.
ـس َ
للبحـ ِـث،
صــول إلــى مســتوى عتبــة  1فــي المائــة مــن الناتــج ال ّداخلــي الخــا ّم،
َّ
بضـ ُرورة ال ُو ُ
المخصــص ْ
كمــا يُوصــي المجلـ ُ
والعمــل علــى رفــع نســبتها بكيفيــة تدريجيــة ،والحفــاظ علــى هــذا المجهــود طيلــة ثالثــة ُعقــود علــى األقـ ّل.
ويوصــي المجلــس ببلْــورة اســتراتيجية وطنيــة للبحــث واالبتــكار تحـ ّدد القطاعــات ذات األولو ّيــة ،مــع الت ْركيـ ِـز علــى المِ َهــن
ِ
ذات القيمــة ال ُمضافــة العاليــة ،والخدمــات ،وذلــك بمــا يســمح بانفتــاح قطــاع البحــث واالبتــكار ،وإ ْدماجــه فــي االقتصــاد
وتجعــل المقــاوالت الوطن ّيــة
الوطنـ ّـي واإلقليمــي والدولــي .وهــذا ،زيــادة علــى تحديــد عمل ّيــات وبنيــات ت ْمويــل البحــثْ ،
بالبحـ ِـث واالبتــكار.
صلْــب السياســة المتعلقــة
فــي ُ
ْ
وم ـ ْن شــأن هــذه االســتراتيجية ْ
التشــجي َع علــى إحــداث بنيـ ٍ
ـات مســتقلة مه ّمتهــا إنجــاز أعمــال البحــث التــي يمكــن أ ْن
ـي إلــى خلــق مقــاوالت تجار ّيــة ،وتطويــر البحــث بنــاء علــى برامــج ،يتــم تمويلهــا أساســا بواســطة صناديــق خاصــة،
تُفْضـ َ
وخلــق آليــات مشــجعة للمقــاوالت للرفــع مــن حجــم اســتثماراتها فــي برامــج البحــث واالبتــكار.
ـاج أفْضــل للطاقات
ـس بتعزيــز
ّ
كمــا يوصــي المجلـ ُ
المؤسســات العموم ّيــة الوطن ّيــة ،والمــوارِ د البشــرية ،مــع ال َع َمــل علــى إدمـ ٍ
المغرب ّيــة ال ُمقيمــة فــي الخــارج ،وتشــجيع الباحثيــن عــن طريــق أنظمــة تحفيز ّيــة ،والعمــل علــى تكويــن جيــل جديــد مــن
األســاتذة الباحثيــن ،وفتــح أبــواب الجامعــة فــي وجــه األســاتذة والباحثيــن األجانــب .عــاوة علــى ذلــك ،يوصــي المجلــس
بإ ْدخــالِ مناهــج بيداغوجيــة فــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي إلثــارة فضــول التّالميــذ ،وتطويــر ال ُمبــادرات المبتكــرة التــي
تث ّمــن المبــادرة ،بالمــوازاة مــع ت ْوجيــه الطلبــة نحــو المســالك التــي تُعت َبــر اســتراتيجية ،وتشــجيع حرك ّيــة تن ّقــل الـ ّذكاء بيــن
الصعيــد الدولـ ّـي.
القطــاع العمومـ ّـي والقطــاع الخــاص ،وعلــى ّ
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وتجنّبــا لتشـ ِ
بإســناد قيــا َد ِة منظومــة البحــث
ـتيت عمليــة الت ْدبيــر ،وال ّت َداخــل بيــن مختلــف األطــرافَ ،
يوصــى المجلــس ْ
واالبتــكار إلــى «هيئــة عليــا» ،تتولــى مهمــة التنســيق بيْــن مختلــف األطــراف المعنيــة ،واإلشــراف علــى االســتراتيجية
الوطنيــة للبحــث واالبتــكار ،واقتــراح إطـ ٍـار قانونـ ّـي مالئــم ،وتجميــع وتدبيــر التمويــل.

المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فقــد تم ّيــزت ســنة  2014بتشـ ٍ
ـاص مــن
فيمــا يتعلّــق بأنشــطة
ْ
ـريف َم ْولَـ ِـو ٍّي خـ ّ
أعطــى
قِ بَــل جاللــة الملــك محمــد الســادس أ ّيــده اهلل ونصــره ،وبثقــة متجــددة فــي مصداقيــة المهــام التــي يقــوم بهــا ،م ّمــا ْ
للمجلــس وأعضا ِئــهِ ُدفْعــة قويــة لمزيــد مــن التعبئــة وتكثيــف الجهــود.
واالجتماعــي
ـادي
وخــال ســنة  ،2014التــي تم ّيــزت بصــدور القانــون التنظيمــي الجديــد المتعلــق بالمجلــس االقتصـ ّ
ّ
بلغــت نســبة المشــاركة فيــه مــا متوســطه
والبيئــي ،عقــدت الهيئــات المك ِّونــة للمجلــس مــا مجموعــه  398اجتماعــاً،
ْ
ـت إلــى  240فاعـ ً
مخصصــة بذلــك مــا يربــو علــى  66فــي المائــة
ا حكوميــا وغيْــر حكومـ ّـي،
 68فــي المائــة .كمــا أنصتَـ ْ
ّ
ـات إلــى األطـ ِ
مــن اجتماعاتهــا لإلنْصـ ِ
ـراف المعن ّيــة.
المؤسســاتية ،قـ ّدم ثمانيــة آراء وتقريــراً واحــداً خــال ســنة  ،2014تتعلــق بالبنــاء
إن المجلــس ،فــي إطــار اإلحــاالت
ثـ ّم ّ
ّ
فــي طـ ْور اإلنجــازِ  ،الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،ومؤسســات االئتمــان والمؤسســات المعتبــرة فــي حكمهــا،
واســتغالل المقالــع ،والســاحل ،اوالســتثناءات فــي مجــال التعميــر ،ومزاولــة مهنــة الطــب ،ونظــام المعاشــات المدنيــة.
بال ُمــوازاة مــع ذلــك ،أع ـ ّد المجلــس ،فــي إطــار اإلحــاالت الذاتيــة ،س ـتّة تقاريــر وأ ْربعــة آراء تتعلــق بتجانــس السياســات
والتضامنــي ،والتمييــز ضــ ّد المــرأة فــي الحيــاة االقتصاد ّيــة ،وحكامــة المــوارِ دِ
االجتماعــي
القطاع ّيــة ،واالقتصــاد
ّ
ّ
النصــف
ـأن الحيــز األ ْو َف ـ َر مــن أشــغال اللجــان ،وال س ـ ّيما خــال
المائيــة ،والمدرســة والتكنولوجيــات الجديــدة ،عل ْ ًمــا بـ ّ
ْ
اإلجماليــة للمغــرب للفتــرة مــا بيْــن  1999و،2013
الثانــي مــن ســنة َ ،2014
انصـ َّ
ـب علــى إعــداد الدراســة حــول الثــروة ْ
طبقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية
ِ
تواص ِلــهِ
التواصــل
الصحافــة ووســائل اإلعــام ،وعبْــر َش ـ َبكات
ـس علــى
المنتظــم مــع ّ
ُ
ُ
م ـ ْن جهـ ٍـة أخــرىْ ،
يحـ ِـرص المجلـ ُ
االجتماعـ ّـي ،م ـ ْن أجــل تقديــم مختلــف اآلراء والتقاريــر التــي يع ّدهــا ،واللقــاءات التــي يعقِ ُدهــا.
ـس عــد ًدا مــن اتفاقيـ ِ
ـات التعــا ُون مــع المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة
علــى صعيــدِ التعــاون ال ّدولــي ،أبْ ـ َر َم المجلـ ُ
والبيئيــة لــك ّل مــن الكونغــو واليونــان ونيجيريــا ،بالمــوازاة مــع العمــل علــى ت ْعزيــز تعا ُونــه مــع نُظرائــه فــي فرنســا وإســبانيا
وأوربــا.
اإلجمال ّيــة للمغــرب،
ويشــتمل ب ْرنامــج َع َمــل
ْ
برســم ســنة  ،2015باإلضافــة إلــى إعــدادِ الدراســة حــول الثــروة ْ
المجلــسْ ،
للمجلــس ،و ُمتابعــة دراســة الموضوعــات فــي إطــارِ اإلحــاالت ال ّذاتيــة لســنة  ،2014وب ْر َمجــة
الســنَوي
ْ
علــى التقريــر ّ
بالسياســات الصناع ّيــة ،والت ّْشــغيل الذاتـ ّـي ،ووضع ّيــة ْ
م ْوضوعـ ٍ
األشــخاص المسـنّين،
ـات جديــدة برســم ســنة  ،2015تتعلــق ّ
ّ
وحقــوق ّ
للمنظمــات ،والتكنولوجيــات
والمســؤولية المجتمعيــة
الطفــل ،وديناميــة الحيــاة الج ْمعو ّيــة ،والتغ ّيــرات ال ُمناخيــة،
ْ
الجديــدة والقيــم ،واقتصــاد الثقافــة ،و ُمســتلزمات الجهويــة المتقدمــة ،والتنميــة القرويــة وتح ّديــات اإلنْصــاف بيــن
الجهــات ِ
الج َهــة .ويُ ْمكــن ت ْعديــل هــذا الب ْرنامــج بحســب اإلحــاالت الــوارِ دة م ـ ْن طــرف الحكومــة والبرلمــان.
وداخ ـ َل ِ
ِ
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صــا منْــه علــى أ ْن يكــو َن فــي ُم ْســتوى العِ نايــة ال َكريمــة التــي تُوليهــا
ّ
ـس االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ،ح ْر ً
إن المجلـ َ
جاللتُكــم للمجلــس ،ليُعي ـ ُد تأكي ـ َد إرادتــه ال ّر ِ
اســخة للعمــل علــى تدعيــم التشــاور والتعــاون بيــن الفرقــاء االقتصادييــن
المســؤول
واالجتماعييــن ،والمســاهمة فــي إرســاء ميثــاق اجتماعــي يعــزز التماســك االجتماعــي والثقــة والتثْميــن
ْ
والم ْدمِ ــج وال ُمســتدام للرأســمال المــا ّدي وغيْــر المــا ّدي لبالدنــا تحــت القيــادة المســتنيرة لجاللتكــم حفظهــا اهلل.
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تـمهيـــد
الســنوي
والبيئــي ،يتض ّمــن التقريــ ُر
واالجتماعــي
االقتصــادي
التنظيمــي للمجلــس
طبْ ًقــا للقانــون
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للمجلــس تحليـ ً
ا للوضعيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة لبلدنــا ،وتقريـ ًرا عــن أنشــطة المجلــس
برســم ســنة .2014
المجلــس تحليــا للتطــ ّورات األساســية علــى المســتويات االقتصاديــة
الصــدد ،أنْجــز
وفــي هــذا ّ
ُ
وجهــة َ
نظـ ِـر المجتمــع المدنـ ّـي المنظــم والغنـ ّـي بتعــدد
واالجتماعيــة والبيئيــة ،وهــو تحليــل يع ّبــر عــن ْ
الحساســيات والتجــارب المهنيــة ألعضــاء المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبينــي.
ويقتــرح المجلــس ،انطالقــا مــن هــذا التحليــل ،مجموعـ ًة مــن الت ْوصيــات فــي إطــار مقاربَـ ٍـة مندمجـ ٍـة
وإدماجيــة ومســتدامة ،مــع ال ّت ْركيـ ِـز علــى بعــض نقــاط اليقظــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،واعتبــا ًرا للــدور الــذي يضطلــع بــه البحــث العلمــي واالبتــكار ،يتضمــن التقريــر
هــذه الســنة دراســة موضوعاتيــة حــول ال ّرهانــات البشــرية واالقتصاديــة لهــذا القطــاع ،والمســالك
الضروريــة لتطويــره ،مــن خــال بلــورة اآلليــات الكفيلــة بجعلــه محـ ِّركا أساســيا لخلــق الثــروة والشــغل
ِ
وتحســين رفــاه المواطنــات والمواطنيــن ،وتيســير الولــوج إلــى مجتمــع المعرفــة.
ـس ،فــي القســم الثالــث مــن التقريــر الســنوي ،تقريــراً عــن أشــطته برســم ســنة ،2014
ويق ـ ّدم المجلـ ُ
وأيضــا برنامــج عملــه لســنة .2015
والبيئــي ،هــو الت ْكليــف
واالجتماعــي
االقتصــادي
وإن أهــ ّم مــا م ّيــز ســنة  ،2014بالنســبة للمجلــس
ّ
ّ
ّ
ّ
الملكــي الســامي لعيــدِ العــ ْرش
بمناســ َبة الخطــاب
ال َم ْولَ ِــو ّي للمجلــس بتعــاون مــع بنــك المغــرب،
َ
ّ
اإلجماليــة
المجيــد ،بتاريــخ  30يوليــوز  ،2014بإنْجــاز دراســة حــول الرأســمال غيْــر المــا ّد ّي والقيمــة ْ
فضـ ً
ـص بــه جاللــة
للمغــرب خــال الفتــرة الممتــدة مــن  1999إلــى ْ ،2013
ا عــن االســتقبال الــذي خـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي
الملــك محمــد الســادس حفظــه اهلل ،يــوم  29يوليــوز  ،2014رئيــس المجلــس االقتصـ ّ
والبيئـ ّـي لتقديــم بيــن يــدي جاللتــه التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة .2013
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القسم األول

الوضعية االقتصادية واالجتماعية
والبيئية

الوضعية االقتصادية واالجتماعية والبيئ ّية
األولْ :
 - 1القسم ّ
ـرات الجيــو -سياســية وآثا ُرهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى بلــدان
فــي سـ ٍ
ـياق وضــع إقليمـ ّـي يتســم باســتمرار التو ّتـ ٌ
مؤسسـ ٍ
ـات
المنطقــة ،يمضــي المغــرب فــي توطيــد مســاره التنمــوي برؤيــة سياسـ ّية منفتحــة علــى المــدى البعيــد فــي ظــل ّ
مســتق ّرة ،ممــا يمكــن بالدنــا مــن تعزيــز تموقعهــا وجاذبيتهــا ومــن تقويــة ثقــة شــركائها علــى الصعيــد الدولــي ،ومــن
مواصلــة ديناميــة اإلصالحــات المؤسســاتية ،والتطويــر الهيكلــي لالقتصــاد الوطنــي ،وتقليــص العجــز االجتماعــي
المتراكــم فــي عــدد مــن المجــاالت ،والعمــل علــى وضــع الركائــز األساســية المندمجــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
اإلصــاح لـ ْم تح ّقــق تق ّدمــا ملموســا خــال ســنة  ،2014األمــر الــذي يســتلزم
ورغــم ذلــك ،يســجل أن العديـ َد مـ َن أوراش ْ
الرفــع مــن وتيــرة اإلنجــاز مــع تقويــة التشــاور والتشــارك مــع مختلــف األطــراف المعنيــة.
ـادي
الصعيــد االقتصــادي ،ســجل النمـ ّو
ـاج الفالحـ ّـي وتداعيــات ضعــف النمــو االقتصـ ّ
ُ
فعلــى ّ
تراجعـاً بســبب انخفــاض اإلنتـ ِ
لت تراجعــا بدورهــا ،حيــث شــهد
الــذي تشــهده البلــدان الشــريكة فــي أوربــا .وبالتالــي ،فـ ّ
ـج ْ
ـإن وضع ّيــة ســوق الشــغل قــد سـ ّ
صفـ ِ
العجــز
معـ ّدل البطالــة ارتفاعــا ،ال سـ ّيما فــي ُ
ـوف الشــباب فــي الوســط الحضــري .كمــا تم ّيــزت ســنة  2014بتقليــص ْ
ـروري
الصعبــة .ومــع ذلــك ،يظ ـ ّل مــن الضـ
ّ
ـاع االحتياطـ ّـي مــن ال ُع ْملــة ّ
فــي الميزانيــة وفــي ال ُمبــا َدالت التجاريــة ،وبارتفـ ِ
ـي
ـوي للميــزان التجـ ّ
العمــل علــى الحـ ّد مــن العجــز البنيـ ّ
ـاري ،مــن أجــل تمنيــع األُ ُســس التــي يقــوم عليهــا االقتصــا ُد الوطنـ ُّ
فــي ســياق عالمــي ْ
يطبعــه االنفتــا ُح المتزايــد.
أن تعزي ـ َز العالقــات االقتصاد ّيــة مــع القــا ّرة اإلفريقيــة يم ّثــل ،فــي
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ّ
ـس االقتصـ ّ
ويعتب ـ ُر المجلـ ُ
تأســس ب ُمبــادرة ورعايــة
هــذا الشــأن ،وســيل ًة ســانحة لتنْويــع التد ّفقــات االقتصاديــة
واالســتثمارات .هــذا التوجــه ،الــذي ّ
ْ
خاصــة مــن جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل ،يســعى إلــى تحقيــقِ شـ ٍ
ـراكة اســتراتيجية مــع البلــدان اإلفريقيــة
عيشــي
المســتدام بالمســتوى ال َم
قصــد االنتقــال إلــى درجــة أعلــى فــي النمــو المشــترك ،والمســاهمة فــي النهــوض
ْ
ْ
ّ
للمواطنيــن .ويتع ّي ـ ُن علــى الفاعليــن االقتصاد ّييــن المغاربــة العمــل ،مــن جانبهــم ،علــى تضافــر الجهــود لتجســيدِ هــذه
ّ
الشــراكة.
وعلــى الصعيــد االجتماعـ ّـي ،تـ ّم تحقيــق تقـ ّدم علــى مســتوى ال ُولُــوج إلــى الخدمــات االجتماعيــة األساســية ،وال سـ ّيما مــا
ـتجيب النتظـ ِ
ـارات
أن وضعيــة قطاعــي الصحــة والتعليــم تبقــى بعيــدة مــن أن تسـ
يتعلــق بالتغْطيــة الصحيــة والتمـ ْد ُرس ،إ ّال ّ
ُ
التصنيفــات
ألهــداف األلفيــة للتنْميــة ،األ ْمــر الــذي ينعكــس ســلبا علــى
يحــول دو َن التحقيــق الكامــلِ ْ
الســاكنة ،ممــا ُ
ْ
ـداث المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،تطبيق ـاً
بإحـ ِ
الدوليــة لبالدنــا .هذا،وقــد تم ّيــزت هــذه الســنة ْ
للقانــون ر ْقــم  105-12الصــادر بتاريــخ  16مــاي  ،2014ليح ـ ّل مح ـ ّل المجلــس األعلــى للتعليــم .ويُعتبــر هــذا المجلــس
هيئــة استشــارية مســتقلة ،تتجلّــى مها ّمهــا الرئيســية فــي ال ُمســاهمة فــي التفكيــر االســتراتيجي المتعلــق بقضايــا الترب ّيــة
والتكويــن والبحــث العلمــي ،وفــي خلْــقِ فضــاء للحــوار والتنســيق حــول كافــة القضايــا الها ّمــة فــي هــذه المجــاالت.
ـت إلــى ال ُمصادقــة
ـريعي فــي بالدنــا وتيــر ًة متســارِ عة أفْضـ ْ
أمــا علــى مســتوى التنظيــم التّرابــي ،فقـ ْد ح ّقــق ال ُمسلســل التشـ ّ
علــى العديــد مــن النصــوص القانونيــة والتنظيميــة فــي النصــف األول مــن ســنة  .2015وفــي هــذا اإلطــار تــم وضــع
القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجهـ ِ
ـات والعمــاالت واألقاليــم والجماعــات ،وكــذا المرســوم بشــأن التقطيــع الجهــوي
ـت هــذه القواني ـ ُن الجماعـ ِ
ـات الترابي ـ َة م ـ ْن اختصاصــات
الجديــد الــذي قلــص عددهــا مــن  16إلــى  12جهــة .وقــد م ّكنـ ْ
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ـات األساســية لهــذه
ذاتيــة وصالحيــات تتقاســمها مــع الدولــة ،أو تنقلهــا إليهــا الدولــة و ْفــق مبــدإ التفريــع .وتتجلــى اإلضافـ ُ
القوانيــن فــي اعتمــادِ التصويــت العلنـ ّـي فــي انتخــاب أجهــزة مختلــف المجالــس ،وفــي اتخــاذ القــرارات داخلهــا .إضافـ ًة
ـس
ـوص ال ُمصــا َدق عليهــا المــوار َد الماليــة للجماعــات الترابيــة ،وتد ّقــق ،تطبيقــا لل ّدســتورَّ ،
إلــى ذلــك ،تحـ ّدد النصـ ُ
أن رئيـ َ
بوضــع آليـ ٍ
ـات للتدخّ ــل ،وال سـ ّيما عبْــر إنشــاءِ
تســمح هــذه النصــوص ْ
المجلــس هــو اآلمــر بصــرف ميزانيــة الجماعــة .كمــا ْ
وكالــة جهويــة لتنفيــذ المشــاريع ،وإمكانيــة خلــق شــركات تنمويــة.
ْ
والتشــجيع علــى انخــراط جميــع
وضــع النصــوص التطبيقيــة ذات الصلــة،
اإلســراع فــي ْ
وفــي هــذا الصــدد ،مـ َن الضـ ّ
ـروري ْ
الح َكامــة الج ّيــدة
السياســات العموميــة ،وتطبيــق مبــادئ َ
الفاعليــن ،تعزيــزاً للديمقراطيــة المحليــة ،وال ّرفــع مـ ْن نجاعــة ّ
الدســتور ،وكــذا توفيــر الشــروط المناســبة لتطبيــق الجهويــة المتق ّد َمــة.
ـص عليهــا
التــي ينـ ّ
ْ
ـص النّصــوص القانونيــة األخــرى ،التــي م ـ ْن شــأنها تفعيــل مقتضيــات
كمــا يُســجل خــال ســنة  2014تأخــر فيمــا يخـ ّ
دســتور  ،2011مــن َقبِيــل القانــون التنظيمــي للماليــة ،والقوانيــن ال ُم ْحدِ ثــة أو الم َعـ ِّززَة لهيْئـ ِ
ـات حمايــة الحقــوق والح ّريــات
ـريعي يشـ ّكل تح ّديــا كبيـ ًرا بالنظــر إلــى اآلجــالِ التــي
والحكامــة الجيــدة .وعليْــه ،فـ ّ
ـإن احتــرا َم التزامــات المخطــط التشـ ّ
صــوص إعــدادِ واعتمــادِ القوانيــن التنظيميــة المنْصــوص عليهــا ،وإلــى اآلجــالِ ال ُم ْعلَــنِ عليهــا بشــأن
يح ّددهــا
الدســتور بخُ ُ
ْ
القوانيــن العاديــة.
اإلصالحـ ِ
أن اإلجـ ِ
ـراءات المتخــذةَ فــي إطــارِ تنفيــذِ
أجــل التح ُّك ِم
تجـ ُد ُر اإلشــارةُ إلــى ّ
وعلــى صعيـ ٍـد آخــرْ ،
ـات الهيكليــة ،مـ ْن ْ
ْ
فــي نَ َفقـ ِ
دعــم األســعار ،وهــو إصــاح يجــب أ ْن
ـمولي لنظــام ْ
ـات صنْــدوق ال َم ّ
قاصــة ،يجــب أ ْن تنــدرج فــي إطــارِ إصـ ٍ
ـاح شـ ّ
يــوازن بيْــن ضــرورة التحكــم فــي ميزانيــة الدعــم وحمايــة القـ ْدرة ّ
للســاكنة ،مــع تقديـ ِـم ج ْد َولَــة َز َمن ّيــة ِ
واضحــة
الشــرائية ّ
ومد َّق َقــة لعمليــة اإلصــاح .ويتجلّــى غيــاب هــذه ال ُمقاربــة ّ
إصــاح نظــام التقاعــد .وإذا
الش ـ ُمولية أيضــا علــى مســتوى ْ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي قــد أعطــى نفســا جديــدا لمسلســل الحــوار بهــدف معالجةمعالجــة هــذا
ـس االقتصـ ّ
كا َن المجلـ ُ
ّ
بموظفــي وأعــوانِ
ـاص
الملــف مـ ْن منظـ ٍ
ـمولي ،مــن خــال الــرأي الــذي أدلــى بــه حــول نظــام ال َمعاشــات المدن ّيــة الخـ ّ
ـور شـ ّ
ماس ـ ًة إلــى اعتمــاد مقاربــة
الدولــة ،بنــا ًء علــى اإلحالــة التــي ّ
توصــل بهــا مــن رئيــس الحكومــة ،فــإن الحاج ـ ُة مــا زالــت ّ
تشــاور ّية فــي إطــار تعاقــد اجتماعـ ّـي بيــن مختلــف ّ
الشــركاء ،يح ـ ُدوه فــي الوقــت نفســه الح ـ ْرص علــى تعزيـ ِـز مبــادئ
اإلنصــاف والتماســك االجتماعـ ّـي وال ُمحافظــة علــى تنافسـ ّية المقــاوالت.
والبيئــي
واالجتماعــي
االقتصــادي
فــي ضــ ْوء هــذه التطــورات األساســية التــي شــهدتها ســنة  ،2014يدعــو المجلــس
ّ
ّ
ّ
تســريع وتيــرة تطبيــق أحــكام دســتور  ،2011وإعــادة تركيــز االســتراتيجية التنمويــة علــى ال ّرأســمال البشــري ،وال
إلــى ْ
الصحــي .ولهــذه الغايــة يوصــي المجلــس باعتمــادِ
سـ ّيما مــا يتعلــق بـ
ِ
إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن ،والنظــام ّ
ـأوراش ْ
مقاربــة تشــا ُورية فــي مجــالِ تنفيــذ اإلصالحــات المتعلقــة بآليــات الحمايــة االجتماع ّيــة ،مــع ال ّدعــوة إلــى َم ْأ َس َســةِ الحــوارِ
بإرســاء هيْئــة المناصفــة
اإلســراع
االجتماعـ ّـي .وبخصــوص ْ
وضعيــة المــرأة ،فـ ّ
ْ
ـإن المجلــس يجـ ّدد تأكيــده علــى ضــرورة ْ
و ُمكافحــة ك ّل أشــكال التمييــز.
تعزيــز ّ
القيــام ببعــض الخطــوات
الشــروط ال ُمالئمــة إلنْجــاح الجهويــة المتق ّدمــة ،يدعــو المجلــس إلــى
وســ ْعياً إلــى
ِ
ِ
الت ْمهيديــة ،ال ســ ّيما عــن طريــق إعــدادِ
بوضــوح مجــاالت اختصــاص الهيئــات والوحــدات
ميثــاق الالتركيــز يحــ ّدد
ٍ
ٍ
ال ّ
المركزيــة ،مــع العمــل ،فــي الوقــت نف ِْســهِ  ،علــى إعــا َد ِة التــوازُن إلــى نظــام ت ْوزيـ ِـع المــوارد الماليــة وت ْوفيــر ال َك َفــاءات
البَ َشــر ّية.
فض ـ ً
السياســات العموميــة وتَجانُ ِســها فــي مجــال التنْميــة المســتدامة،
ْ
ا عــن ذلــك ،يوصــي المجلــس بتعزيـ ِـز ف ّعاليــة ّ
باالعتمــادِ علــى االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة كإطـ ٍـار مرجعـ ٍّـي.
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ّ
ّ
التطـــورات الـرئـيـسـية

ُ
مســتوى
االقتصــادي
حيــط
ات َّســ َم ال ُم
ّ
العالمــي بمواصلــة انتعاشــه ،وهــو االنتعــاش الــذي يظــ ّل بطيئــا ال ســيما علــى ْ
ّ
ُّ
تراجــع نمــو االقتصــاد الصينـ ّـي.
الصاعــدة ،خاصــة بســبب
ُ
الشـ َركاء األساسـ ّيين فــي أوربــا ،بينمــا تباطــأ الن ُمـ ّو فــي الــدول ّ
تراجــع القيمــة المضافــة للفالحــة،
ـادي بســبب
ـرب تراجع ـاً فــي نشــاطه االقتصـ ّ
وفــي ظ ـ ّل هــذه الظرفيــةَ ،ع ـ َر َف المغـ ُ
ُ
وتداعيــات الوضعيــة االقتصاديــة فــي أوربــا.
ّ
االجتماعــي ،ت ْك ِش ُ
علــى الصعيــدِ
وجــودِ فــوارق
المؤشــرات الم ْرتبطــة
ــف أغلــب
ْ
بالوضعيــة الصحيــة فــي بالدنــا عــ ْن ُ
ّ
ـري والقــروي ،ممــا يــؤ ّدي إلــى وجــود تفــا ُو ٍت فــي
بيْــن الجهــات ،وبيْــن مناطــق الجهــة الواحــدة ،وبيْــن الوســطيْن الحضـ ّ
والتجهيـ ِ
ـزات.
االســتفادة مـ َن الخدمــات الصحيــة الجيــدة ،بســبب ال ّن ْقــص فــي المــوارد البشــرية وفــي البنْيــات التحتيــة
ْ
ـري
ـإن
وفــي نفــس المنْحــى ،فـ ّ
نســبة الوفيــات ُع ُمو ًمــا يُخْ فــي تفاوتــات كبيــرة ســواءٌ بيْــن الوســطيْن الحضـ ّ
ّ
التحس ـ َن فــي ْ
ـروي ،أو بيْــن الجهــات.
والقـ ّ
ـإن مشــرو َع القانــون المتعلــق بالهيئــة العليــا لل ُمناصفــة ومحاربــة ك ّل أشــكال التمييــز يتع ـ ّرض لع ـ ّدة
ْ
فضـ ًـا عــن ذلــك ،فـ ّ
انتقــادات مـ ْن َطـ َر ِف ّ
أن ْ
ـت ،بعــد مــرورِ
منظمــات مـ َن المجتمــع المدنـ ّـي .وإذا كا َن مِ ـ َن المؤ َّكــدِ ّ
وضعيــة المــرأة قـ ْد عرفـ ْ
ـروري تكثيــف الجهــود
األســرة ح ّيــز التنفيــذ ،تطـ ّو ًرا ال يُ ْسـتَ َها ُن بــه ،فمــا زال مــن الضـ ّ
عشــر ســنوات علــى ُدخُ ــولِ مد ّونــة ْ
فعلــي
ــوص القانونيــة المعتَ َمــ َدة ،مــ ْن أجــل تطبيــق
ُّص ِ
واعتمــاد مبْــدأ التشــاور وضمــان تت ّبــع صــارم لعمليــة تنْفيــذ الن ُ
ّ
لحقــوق النســاء االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة.
باســتكمالِ االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة ال ُمســتدامة ،مـ ْن خــال إعطــاء
وعلــى المســتوى البيئــي ،تم ّيـ ْ
ـزت ســنة ْ 2014
االنْطالقــة للعديــدِ م ـ َن األ ْوراش ال ُم ْرتبطــة بمحاربــة آثــارِ التغ ّيــرات ال ُمناخيــة ،وتب ّنــي القانــون اإلطــار  99-12بمثابــة
وإصــداره ،وكــذا ت َْســريع وتيــرة الدراســة والمصادقــة علــى ْ
مشــروع القانــون ر ْقــم 81-12
ميثــاق وطنـ ّـي للتنميــة المســتدامة ْ
بالســاحل.
المتعلــق ّ

ّ
االقتصادي
 • 1 .1التطور

ـت نســبة نم ـ ّو االقتصــاد العالمـ ّـي  3،3فــي المائــة ســنة  ،2014مقابــل نســبة  3فــي المائــة قبــل عــام .وهــي نســبة
بلغـ ْ
وخاصــة علــى مســتوى شــركائنا األساس ـ ّيين فــي أوربــا ،بينمــا َ
ـادي فــي
تظ ـ ّل مــع ذلــك ضعيفــة،
تباط ـ َأ الن ُم ـ ّو االقتصـ ّ
ّ
الصاعــدة ،بســبب تراخــي النشــاط االقتصــاد الصينــي والتراجــع المســجل علــى مســتوى الــدول ال ُمنْتجــة للمــوا ِّد
الـ ّدول ّ
ـادي انتعاشــا فــي منطقــة اليُــو ُرو حيــث لــم تتجــاوز نســبة النمـ ّو  0,8فــي المائــة ،ب ْعـ َد
األَ َّول ّيــة .ولــم يحقــق النّشــاط االقتصـ ُّ
ـاض بنســبة  0,4فــي المائــة ســنة  .2013وتشــي ُر تو ّقعــات صنــدوق النّقــد الدولـ ّـي إلــى نُ ُمـ ّو بنســبة  1,3فــي المائــة
انخفـ ٍ
ســنة  ،2015ممــا قــد ي ْرفــع م ـ َن ّ
الموجــه للمغــرب.
الطلــب الخارجــي
َّ
وفــي هــذا الســياق ،تم ّيــزت ســنة  ،2014علــى المســتوى الوطنــي ،بتراجــع مهــم فــي معــدل النمــو ،بســبب الجفــاف
الظرفــي اســتمرار تحديــات
وتداعيــات الوضــع االقتصــادي فــي البلــدان الشــريكة فــي أوربــا .ويعكــس هــذا التطــ ّور
ّ
الصــادرات ،ممــا يــؤدي إلــى َ
ضعــف علــى ُمســتوى
الهشاشــة الهيْكليــة لالقتصــاد الوطنــي،
وخاصــة محدود ّيــة تنافس ـ ّية ّ
ّ
الســلطات ال ُعموميــة
خلــق ُفـ َر ِ
ص الشــغل ،وإلــى اختــال الحســابات الخارجيــة .وينبغــي أ ْن تحفــز هــذه التطـ ُ
ـورات الســلبية ّ
اإلصالحــات التــي تســير فــي اتّجــاه
اإلصالحــات الهيْكليــة الضرور ّيــة لســ ّد هــذا النّقــص ،وال ســ ّيما
لتســريع وتيــر ِة
ْ
ْ
ْ
مناصـ ِـب ّ
ِ
الشــغل ذات
ألســس اإلنتــاج نحــو قطاعــات إنتاجيــة ذات قيمــة ُمضافــة قو ّيــة وغن ّيــة علــى ُمســتوى
تنْويـ ٍـع عميـ ٍـق ُ
الج ـ ْودة ،وذات ق ـ ْدرةٍ إ ْدماج ّيــة كبيــرةٍ فــي َم َســالِك اإلنتــاج والتحويــل وال َو َســاطة ال ُمالئمــة.
التقرير السنوي 2014

29

أســعارِ النفــط فــي
الســنة
م ـ ْن جهـ ٍـة أخــرى ،وفــي ظــل ظ ْرفيــة دوليــة شـ ْ
ُ
ـهدت ،خــال النّصــف الثانــي مــن ّ
تراج ًعــا فــي ْ
التضخــمْ ،
ـب هــذا التط ـ ّو ُر
للمح ُروقــات .وقــد
األســعار الداخليــة
األســواق الدوليــة ،ت ـ َّم التح ُّك ـ ُم فــي ّ
صاحـ َ
َ
ْ
رغــم ارتفــاع ْ
ْ
ً
ـاري.
ـ
التج
ـز
ـ
العج
ـن
ـ
وم
ـة،
ـ
الميزاني
ـز
ـ
عج
ـن
ـ
م
ا
ـ
تخفيف
ّ
ْ

 - 1.1.1تراجع في النمو وارتفاع في نسبة البطالة
التراجــع
اســتق ّر ْت نســبة الن ُمـ ّو ســنة  2014فــي حــدود  2,4فــي المائــة ،مقابــل  4,7فــي المائــة ســنة  .2013ومــر ّد هــذا
ُ
ـاض القيمــة الفالحيــة ال ُمضافــة بمــا يقــارِ ُب  2,5فــي المائــة ،مقابـ َل ارتفـ ٍـاع بنســبة  5فــي المائــة ســنة .2013
إلــى انخفـ ِ
بس ـبَ ِب الجفــاف الــذي
أساســا إلــى
ـاض
ويُعــزى هــذا االنخفـ ُ
تراجـ ِـع َمحاصيــلِ ُ
ُ
ً
الحبُــوب بنس ـبَ ٍة تُقــارِ ُب  40فــي المائــةَ ،
َط َبـ َع الم ْوسـ َم الفالحـ َّـي.
ـي
ـاع األولـ ّـي انخفـ ٌ
وقــد صاحـ َ
ـب هــذا التراجـ َع فــي نمـ ِّو أنشــطةِ القطـ ِ
ـاض فــي وتيــرة نمـ ّو األنشــطة غيْــر الفالحيــة بحوالـ ْ
ـوي ارتفاع ـاً فــي ال َوتيــر ِة ُمنْتَقِ ـ ًـا م ـ ْن  0,6فــي المائــة إلــى
صــوصَ ،ع ـ َر َف القطــا ُع الثانـ ّ
وجــهِ الخُ ُ
 3فــي المِ ائــة .وعلــى ْ
ً
ـاش َمبيعـ ِ
ـات
االســتخراجية،
 1,7فــي المائــة ،وهــو ارتفــا ٌع م ْرتبــط
ارتباطــا بانْتعـ ِ
بالتحســن الــذي شــهده قطــا ُع ّ
ّ
الصناعــة ْ
والصناعــة الت ّْحويليــة ( 1,8فــي المائــة) ،ب ْع ـ َد أ ْن م ـ ّرت ســنة  2013بم ْرحلــة ُر ُكـ ٍـود ش ـبْه كلـ ّـي .وذلــك ْ
رغــم
الفوســفاط
ّ
ال ّر ُكــود الــذي َع َر َفــه نشـ ُ
بنســبة  2,2فــي المائــة ،بســبب ا ْرتفــاع
ـاط البنــاء .ومِ ـ ْن جانبــهَ ،شــهِ د قطــاع الخدمــات زيــادة ْ
ـجل قطــاع الســياحة ُ
تباط ـ ًؤا ملحوظ ـاً.
القيمــة ال ُمضافــة لقطاعــات النّقــل والبريــد واالتّصــاالت .وبال ُمقابــل ،فقــد سـ ّ
ُ
ـتهالك األ ُ َســر المغربيــة نمـ ّوا طفي ًفــا لـ ْم يتجــاو ْز  3,2فــي المائــة ،مقابــل  3,7فــي المائــة ســنة  ،2013متأ ّثـ ًرا
ـج َل اسـ
وسـ َّ
َ
ّ
ـاض المداخيــل فــي ال َو َسـ ِ
إســهامه فــي النمـ ّو فــي حــدودِ  1,8فــي المائــة ُمقابــل
بانخفـ ِ
ـط القـ ّ
نســبة ْ
ـروي ،ممــا قلــص مـ ْن ْ
األجنب ّيــة ال ُمباشــرة ،م ّمــا
اســتمرار تد ُّفــقِ االســتثمارات ْ
 2,2فــي المائــة قبْــل ســنة .ولــم يســجل االســتثمار انتعاشــا رغــم ْ
جعــل نســبة ُمســاهمته فــي النمـ ّو ُمســاهمة ســلب ّية لــم تتعــد  0,5فــي المائــة ســنة .12013
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وضعية قطاع العقار
ـكل كبيـ ِـر مشــاريع بنــاء
ـت بشـ ٍ
ـت أزمــة القطــاع العقــاري تعبيــرا عــن تراجــع الطلــب .لهــذا انخفضـ ْ
تواصلـ ْ
الســكنية المبنيــة .وتراجعــت فــي ســياق ذلــك القــروض
الســكن
االجتماعــي ،وأيْضــا عــدد الوحــدات ّ
ّ
ّ
بنســبة تناهــز  6فــي المائــة.
الم ْمنوحــة لل ُمنْعشــين العقار ّييــن ْ
ويشـ ّكل قطــاع العقــار رافعــة كبــرى لالقتصــاد الوطنــي ،حيــث يســاهم بنســبة  6,6فــي المائــة فــي القيمــة
أي مــا يُعــادل  10,9فــي المائــة
اإلجماليــة ،ويوفــر فــرص شــغل ألكثــر مــن  988.000شــخصْ ،
ال ُمضافــة ْ
المؤشــرات تـ ّ
ّ
العجــز
الســاكنة النشــيطة .وك ّل
أن أمامــه آفــاقِ تط ـ ّور كبيــرة ،خاصــة ّ
ـدل علــى ّ
وأن ْ
مــن ّ
أن ّ
لألســر
ـنوي
وح ـ َدة ســكن ّية ،علْمــا ّ
الطلَــب السـ ّ
الســكن يبلــغ  642ألــف ْ
َ
الوطنـ ّـي الحالــي فــي مجــالِ ّ
يص ـ ُل إلــى  125ألــف وحــدة ســكنية ســنو ّيا.
الســلطات العموميــة منــذ  2010علــى تلبيــة هــذا الطلــب مــ ْن خــال منْظومــة متكاملــة
وقــد عملــت ّ
التحفيــز علــى االســتثماِر فــي المجــال العقــاري .وفــي هــذا الصــدد تــم إقــرار تدابيــر جبائيــة
تســتهدف ْ
(تســهيل الولــوج إلــى التمويــل)،
( 15فــي المائــة مــن النفقــات الضريبــة للدولــة موجهــة للســكن) ،وماليــة ْ
واالجتماعــي ،وبرامــج لفائــدة الطبقــات
االقتصــادي
الســكن
ّ
وعقاريــة مــ ْن خــال إطــاق برامــج ّ
ّ
المتوســطة ،علــى التوالــي ســنوات  2008و 2010و .2013وقــد بلغــت حصيلــة هــذه البرامــج ســنة 2014
ّ
ـارب  56.062ســكنا اقتصاديــا منهــا  29.547منتهيــة البنــاء ،وَ 400.526س ـ َكنًا اجتماع ّيــا.
مــا يقـ ُ
تراجعــا
ـج ًل
مسـ ّ
ُ
ـاع أزْمــة حقيق ّيــةَ ،
َو َمـ َع ذلــك ،فقـ ْد عــاش هــذا القطــا ُع خــال ّ
الســنوات األخيــرة علــى إيقـ ِ
ّ
مطـ ِـر ًدا منــذ ســنة  ،2012ت ِ
ـهدت هــذه الســنة انخفاضــا فــي عــدد أ ْوراش
ُواصــل حتــى ســنة  .2014وقــد شـ ْ
اإلســمنت ،الــذي يعـ ّد أهــم ّ
مؤشــر علــى أداء القطــاع،
ـت َمبيعـ ُ
بنســبة  6فــي المائــة .وانخفضـ ْ
ـات ْ
البنــاء ْ
بنســبة  5فــي المائــة .وقــد ظـ ّل إيقــاع نمــو ّ
مؤشــر أســعار األصــول العقاريــة ضعي ًفــا جــدا ( 1,4فــي المائــة
حجـ ُم ال ُمعامــات ارتفاعــا بنســبة  8,9فــي المائــة خــا َل الفصــلِ األخيـ ِـر مــن
ســنة  ،)2014بينمــا سـ ّ
ـجل ْ
ســنة  ،2014مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن ســنة  .2013ولـ ْم يتجــاوز نمــو القــروض العقاريــة نســبة  2,7فــي
المائــة فــي نهايــة دجنبــر  ،2014رغــم رفــع قاعــدة الفائــدة المط َّبقــة علــى القــروض مــن طــرف البنــوك
بنقطتيْنِ .
ـإن تعديـ َل قانــون بيْــع البنــاء فــي طـ ْور اإلنجــاز ،الــذي ســبق للمجلــس االقتصــادي
ضمــن هــذه الشــروط ،فـ ّ
واالجتماعــي والبيئــي أ ْن أدلــى بٍ رأيــه حــول مشــروعه وقــدم مجموعــة مــن التوصيــات بصــدده ،قد يســاهم
فــي ال ّرفــع م ـ ْن أداء هــذا القطــاع ،م ـ ْن جهــة أولــى ع ـ ْن طريــق تقنيــن العالقــة بيــن ال ُمشــتري والمنعــش
مســطرة البيْــع علــى التصاميــم ،علــى الصعيــدِ
العقــاري ،وم ـ ْن جهــة ثانيــة عــن طريــق ت ْوحيــد وتوضيــح ْ
الوطنــي.
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علــى مســتوى خ ْلــق فــرص الشــغل ،حســب ُمعطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط ،ورغــم انتعــاش األنشــطة غيــر
ـإن االقتصــاد الوطنــي لــم يُ ْف ِل ـ ْح فــي توفيــر ســوى  21.000منصــب شــغل ،بعــد توفيـ ِـر  58.000منصــب
الفالحيــة ،فـ ّ
شــغل فــي قطاعــات «الخدمــات والفالحــة والغابــات والصيــد البحــري» ،وفقــدان  37.000منصــب شــغل فــي قطــاع
الصناعــة ،بمــا فيــه قطــاع الصناعــة التقليديــة .ويأتــي قطــاع «النســيج واأللبســة» علــى رأس القطاعــات ال ُمتضـ ّررة حيــث
فقــد  32.000منصــب شــغل .كمــا تأثــر قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة ،م ـ ْن جانبــه ،بال ّركــود الــذي عرفــه النشــاط
العقــاري ،لهــذا ظــل حجــم التشــغيل بــه مســتقرا دون تغييــر .وبصفــة عا ّمــة ،فقــد عــرف محتــوى النمــو مــن مناصــب
الشــغل تراجعــا ،حيــثُ انتقــل مــن أكثــر مــن  24.000منصــب شــغل بالنســبة لــك ّل نقطــة للنمـ ّو ،ســنة  ،2013إلــى أقـ ّل مــن
 9.000ســنة .2014
وم ـ ْن نتائــج ذلــك ،ارتفــا ُع عــدد العاطليــن ب ،86.000منهــم  63.000فــي ال َو َسـ ِ
ـري ،ممــا ســاهم فــي ارتفــاع
ـط الحضـ ّ
نســبة البطالــة مــن  9,2إلــى  9,9فــي المائــة ،أي مــا يعــادل  1.167.000شــخص .وقــد ارتفعــت هــذه النســبة مــن 14
ـت فــي أوســاط
إلــى  14,8فــي المائــة فــي الوســط الحضــري ،ومــن  3,8إلــى  4,2فــي المائــة فــي الوســط القــروي ،ووصلـ ْ
الفئــة العمريــة مــا بيــن  15إلــى  24ســنة إلــى  20,1فــي المائــة .وارتفعــت أيضــا فــي صفــوف حاملــي ّ
الشــهادات إلــى
أن التطــور المقلــق فــي عــدد الحاصليــن
وتجـ ُد ُر اإلشــارة إلــى ّ
 17,2فــي المائــة ،وإلــى  10,4فــي المائــة وســط النســاءْ .
التخصصــات المهن ّيــة ،الذيــن بلغــت نســبة البطالــة فــي صفوفهــم  22,4فــي المائــة ،التــي تُضــاف
علــى الشــهادات فــي
ّ
وخاصــة نســبة  24,1فــي المائــة مــن
ـال،
إلــى نســبة  20,9فــي المائــة مــن بيــن الحاصليــن علــى شــهادة مــن مســتوى عـ ٍ
ّ
بيْــن الناجحيــن المتف ّوقيــن فــي الجامعــات.
وارتفــع الشــغل الناقــص ،مــن جهتــه ،بأكثــر مــن نقطــة ،لينتقــل مــن  9,2فــي المائــة إلــى  10,3فــي المائــة علــى المســتوى
الوطنــي ،وبلــغ  9,5فــي المائــة فــي الوســط الحضــري مقابــل  11,2فــي المائــة فــي الوســط القــروي.
أي شــهادة ،وخاصــة
وفيمــا يخــص جــودة الشــغلّ ،
فــإن  62فــي المائــة مــن النشــيطين المشــتغلين ال يتوفــرون علــى ّ
فــي قطاعــات الفالحــة ( 84فــي المائــة) ،والبنــاء واألشــغال العموميــة ( 63فــي المائــة) ،والصناعــة ( 52فــي المائــة).
ً
اجـ َع مــن  48,3فــي المائــة إلــى  48فــي المائــة ،نظـ ًرا لتنامــي
وبخصــوص معـ ّدل الشــغل ،فقــد عــرف
انخفاضــا ،حيــث تَ َر َ
2
حجــم الســكان فــي سـ ّـن النشــاط بوتيــرة أكبــر مــن تلــك التــي عرفهــا حجــم النشــيطين العامليــن .

تحسن ،مع استمرار مخاطر على مستوى المديونية
 - 2.1.1توازنات ماكرو -اقتصادية في
ّ
الضروري تقليص عجز ميزان األداءات
العملة الصعبة ،من
رغم تخفيف العجز التجاري
ّ
ّ
وتحسن االحتياطي من ْ
انخفــض ال َع ْج ـ ُز التجــاري بمــا ق ـ ْدره  12مليــار درهــم ،أو  6,2فــي المائــة ،وذلــك بفضــل اســتقرار الــواردات وا ْرتفــاع
ـاش ّ
الفوســفاط بنســبة  8,4فــي المائــة ،بينمــا
ـإن الصــادرات خــارج
الصــادرات .وبال ُمــوازاة مــع انتعـ ِ
الطلَـ ِـب الخارجـ ّـي ،فـ ّ
ْ
ارتفاعــا بنســبة  2فــي المائــة ،بعــد تراجعهــا ســنة  2013بمــا
ـات مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط
لت مبيعـ ُ
ـج ْ
ً
سـ ّ
أن األداء الجيــد لقطــاع الصــادرات يُعــزى فــي جــزء كبيــر منــه إلــى القطاعــات
يقــارب  23فــي المائــة .ولئـ ْن كا َن صحيحــا ّ
ـإن الفضــل فيــه يعــود كذلـ َ
أن صـ ِ
ـادرات
ـك إلــى انتعــاش مبيعــات الفوســفاط ومشــتقاته .وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
الجديــدة ،فـ ّ
ـنتي  2013و ،2014وذلــك
مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط فــي اتجــاه القــا ّرة اإلفريق ّيــة قــد تضاعفـ ْ
ـت مــا بيْــن سـ ْ
ـواص فــي مجــال اإلقــاع
فــي إطــار الديناميــة الوطن ّيــة المتجانســة والمتوافــق عليهــا بيــن الفاعليــن العمومييــن والخـ ّ
ـاري،
ال ُمشــت َرك علــى مســتوى القــا ّرة .يتعلــق األمــر ،إذن ،بالح ـ ْر ِ
ص علــى تعزيــز اإلن ْدمــاج اإلقليمـ ّـي علــى الصعيــد القـ ّ
والحـ ْرص علــى تطبيــق االســتراتيجية الصناعيــة.
 - 2املصدر :املندوبية السامية للتخطيط.
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حج ِــم أكثــر مــ ْن نصــف
حجــم الصــادرات خــارج الفوســفاط ،أساســا ،إلــى
ارتفــاع فــي ْ
وفــي الواقــع ،يُعــزى ارتفــا ُع ْ
ٍ
ـت ارتفاعــا بأكثــر مــن ال ّربْــع ،وخاصــة فـ ْرع التصنيــع بنســبة  52فــي
الصــادرات المرتبطــة بصناعــة الســيارات ،التــي عرفـ ْ
ّ
زادت مثيلتهــا فــي قطــاع النســيج
ـات فـ ْرع اإللكترونيــك بنســبة  26فــي المائــة ،بينمــا
المائــة .وتطـ ّورت مـ ْن جانبهــا مبيعـ ُ
ْ
والجلــد بنســبة  4فــي المائــة .وعلــى مســتوى الــواردات ،تراجعــت الفاتــورة الطاقيــة بنســبة  10فــي المائــة ،ارتباطــا
الصعيــد الدولــي ،وانخفضــت ال ُمشــتريات مــن مــواد التجهيــز بمعــدل  4فــي المائــة ،نتيج ـ َة
بانخفــاض األســعار علــى ّ
ـجل أيضــا تراجــع فــي حجــم
تراجــع حجــم المشــتريات مــن الســيارات الصناعيــة واآلالت واألجهــزة المختلفــة .وقــد ُسـ ِّ
قــروض التجهيــز مــن  5فــي المائــة إلــى  3فــي المائــة ،ممــا يســائل الســلطات العموميــة حــول آفــاق عصرنــة المنظومــة
اإلنتاجيــة ،وكــذا فيمــا يتعلــق بــإدراك منــاخ األعمــال.
وبفضــل تحســن الميــزان التجــاري واالرتفــاع ّ
الطفيــف لتحويـ ِ
ـات العمــال المغاربــة المقيميــن بالخــارج ،فــإن العجــز فــي
الحســاب الجــاري ســجل انخفاضــا ،منتقــا مــن  7,9فــي المائــة إلــى  5,6فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام .ومــن
ـروري العمــل علــى تــدارك هــذا العجــز الناتــج عــن االختــال بيــن االدخــار واالســتثمار ،عــن طريــق إعمــال آليـ ٍ
ـات
الضـ ّ
3
أن االســتثمارات
أجــل ضمــان تغطيــة ُمســتدامة لحاجيــات تمويــل االقتصاد .غيْــر ّ
كفيلــة بتطويــر اال ّدخــار الضـ ّ
ـروري مــن ْ
األجنبيــة ال ُمباشــرة قـ ْد حافظــت علــى مســتواها فــي ســنة  ،2014الــذي كان مرتفعــا ســنة  ،2013وذلــك علــى ال ّرغــم مــن
الســياق اإلقليمــي غيــر ال ُمالئــم .فــي ظـ ّل هــذه الظــروف ،تـ َّم تعزيــز االحتياطيــات بفضــل التّخفيــف مــن العجــز التجــاري،
واســتخالص المداخيــل فــي أعقــاب عمليــة المســاهمة اإلبرائيــة لألصــول الخارجيــة للمقيميــن فــي المغــرب .وتشــهد كل
هــذه التطــورات علــى وجــود منــاخ مــن الثقــة للفاعليــن الوطنييــن والدولييــن م ًعــا فــي توجهــات بالدنــا.
وقـ ْد َعـ َر َف عجـ ُز ميزانيــة الدولــة ،مـ ْن جانبــه ،انخفاضــا مــن  5,4فــي المائــة إلــى  4,9فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي
الخــام ،وذلــك نتيجــة ارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة وانخفــاض نفقــات صنــدوق المقاصــة ارتباطــا بإجــراءات رفــع
ـت
ال ّدعــم الجزئـ ّـي عـ ْن أســعار المحروقــات .وقــد انخفضــت هــذه النفقــات مــن  41,6مليــار إلــى  33مليــار درهــم .وارتفعـ ْ
أيضــا اإليــرادات االســتثنائية نتيجــة هبــات مجلــس التعــاون الخليجــي بمقــدار  11مليــار درهــم.
ـرض اســتمرار عجــز الميزانيــة ،رغــم تخفيضــه ،إلــى اللجــوء بصفــة منْتظمــة إلــى االقتــراض ،وإلــى ارتفــاع المبلــغ
ويفـ ُ
ـجال ارتفاع ـاً
الجــاري لديْــن الخزينــة الــذي يمثــل ،فــي نهايــة  63,4 ،2014فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ،مسـ ّ
بثــاث نقـ ٍ
الديْــن الخارجـ ّـي
ـاط مقا َرنَــة مــع ســنة  ،2013مقابــل حوالــي  47فــي المائــة ســنة  .2009وقــد بلــغ حجــم َّ
لوحــده  141مليــار درهــم أي مــا يعــادل  15,4فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام .وتـ ّم إصــدار ســندات دوليــة بقيمــة
ْ
مليــار دوالر قابلــة لالســتحقاق علــى مــدى عشــر ســنوات بسـ ْعر فائــدة مناســب ،فــي حــدود  3,5فــي المائــة مقابــل 4,4
فــي المائــة ســنة  .2010وبصفــة عا ّمــة ،يتع ّيــن ُمواصلــة العمليــات التــي تهــدف إلــى التقليــص مــن عجــز الميزان ّيــة ،حتــى
تتج ّنــب بالدنــا بلــوغ م ْديونيــة الخزينــة عتبــة  70فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ،وهــو مــا يمثــل عامــل مخاطــرة
علــى مســتوى التوازُنــات الماليــة الوطنيــة.4

 - 3.1.1وضعيــة مســتقرة فــي التصنيــف االئتمانــي ،وتراجــع فــي بعــض مؤشــرات منــاخ األعمــال
والحكامــة
علــى مســتوى منــاخ األعمــال ،عــرف المغــرب تراجعــا فــي التصنيــف الــذي أنجزتــه منظمــة «دوينغ بيزنيس» لســنة ،2014
بعــد التقـ ّدم الملحــوظ الــذي ســجله ســنة  ،2013حيــث انتقــل مــن الرتبــة  93إلــى الرتبــة  97مــن بيــن  189بلــدا .وتجــدر
نجــز فــي الســنة الماضيــة قــد اعتُمــدت فيــه منهجيــة جديــدة تُراعــى فيهــا درجــة االنزيــاح
اإلشــارة إلــى أن التصنيــف ال ُم َ
 - 3املصدر :مكتب الصرف.
 - 4املصدر :وزارة االقتصاد واملالية.
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عــن الممارســات الجيــدة ،مــع إضافــة مؤشــرات قيــاس جديــدة تخــص الحصــول علــى القــروض وحمايــة المســتثمرين
الصغــار وتســوية القضايــا المرتبطــة بعــدم تســديد الديــون .وتُعــزى رتبــة المغــرب المتأخــرة إلــى تراجعــه مــن ال ّرتبــة 118
تســع مراتــب فيمــا يتعلــق بجانــب «تأديــة
إلــى ال ّرتبــة  122فيمــا يخـ ّ
ـص جانــب «حمايــة المســتثمرين الصغــار» ،وفقدانــه ْ
الضرائــب» .وفــي المقابــل ،فقــد تقـ ّدم المغــرب بإحــدى عشــرة رتبــة علــى مســتوى «نقــل الملكيــة» ،وتســع مراتــب فيمــا
يخــص «التجــارة عابــرة الحــدود».5
فضـ ً
ا عــن ذلــك ،حافظــت الــوكاالت الدوليــة علــى ال ّد َرجــة االســتثمارية فــي المغــرب ،حيــثُ انتقلــت اآلفــاق المســتقبل ّية
ْ
التــي تفتحهــا بالدنــا ،حســب مؤشــرات «ســتاندر ْد آنـ ْد بــو ْرز» و«موديــز» ،فــي ســبتمبر  ،2014مــن الوضع ّيــة الســلبية إلــى
والسياســة الصناعيــة التــي
الوضع ّيــة ال ُم ْســتق ّرةْ ،
بفضــلِ الجهــود التــي بذلتهــا بالدنــا فــي مجــالِ ْ
إصــاح أنْظمــة ال ّد ْعــمّ ،
ـجع الصناعــات التصديريــة ذات القيمــة ال ُمضافــة القو ّيــة.
تشـ ّ

ّ
 • 2.1تحسن على الصعيد االجتماعي واستمرار إشكالية الفوارق

ـروري
علــى الصعيــد االجتماعــي ،تــم تســجيل تحســن ملحــوظ خاصــة فــي مجــال التغطيــة الصحيــة ،وإ ْن كا َن م ـ َن الضـ ّ
ت ْوســيع مجــال االســتفادة منهــا لتشــمل فئــات أخــرى مــن الســاكنة .وقــد شــهدت ســنة  2014أيضــا االنخــراط فــي و ْرش
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي رأيــه فــي الموضــوع .وال شــك
إصــاح أنظمــة المعاشــات المدنيــة ،مــع تقديــم المجلــس االقتصـ ّ
الصلــة.
ّ
إصــاح شــامل بتوافــق مــع كل األطــراف ذات ّ
أن عجــز بعــض الصناديــق سيســتفحل ،مــن هنــا ضــرورة إنجــاز ْ
بوضعيــة المــرأة وبالحــوار االجتماعــي تعيــش علــى إيقــاع التوتــر
ـإن بعـ َ
ـض المجــاالت الم ْرتبطــة ْ
وبال ُمــوازاة مــع ذلــك ،فـ ّ
والخالفــات بيْــن مختلــف األطــراف المعنيــة ،ممــا يقــف حجــر عثــرة أمــام محــاوالت إعمــال مبــادئ العدالــة االجتماعيــة
الج ُهــود ال ّراميــة إلــى إقــرار سـلْم اجتماعـ ّـي مســتدام.
وتحقيــق ُ

 - 1.2.1التنمية البشرية :نحو تحقيق أهداف األلفية للتنمية
أهــداف التنميــة لأللفيــة ،فإنــه مــن األساســي الوقــوف علــى مــدى إنجــاز بالدنــا
بمــا ّ
أن ســنة  2015هــي ســنة اســتكمال ْ
لهــذه األهــداف فــي مختلــف المياديــن المســته َد َفة.
ـإن االنخــراط
الصــدد .ومــع ذلــك ،فـ َّ
أكيــد أن المغــرب ،فــي ضــوء تقييــم الحصيلــة ،قــد حقــق نتائــج مرضيــة فــي هــذا ّ
ـري
فــي أجنــدة أهــداف التنميــة لمــا بعــد  ،2015يســتلزم وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات مالئمــة لتقويــة
الرأســمال البشـ ّ
ْ
وإســهامه فــي خلــق الثــروة.
أن المغــرب قـ ْد ح ّقـ َق الهـ َد َف المتمثــل فــي الحـ ّد مــن الفقــر ،وخاصــة علــى مســتوى الولــوج إلــى
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ّ
فضـ ً
المــاء ّ
ـإن المؤشــرات المرتبطــة بالتربيــة والتعليــم والصحــة والتنميــة
الشــروب والكهربــاء والســكنْ .
ا عــن ذلــك ،فـ ّ
المســتدامة تعكــس تطــورا ملحوظــا ،ولكــن يبقــى مــن المحتمــل أال تتمكــن بالدنــا مــن بلــوغ مجمــوع أهــداف األلف ّيــة
للتنميــة فــي آجالهــا المحــددة.
وترتبــط األهــداف التــي لــم تتحقــق بعــد بمجــاالت التربيــة والتعليــم والصحــة والنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين
وتمكيــن النســاء.

 - 5املصدر :البنك الدولي.

34
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 - 1.1.2.1نتائج محدودة في مجال التربية والتعليم
ـرب يواصــل جهــو َده فــي مجــال تعميــم التم ـ ْدرس ،ويكفــي دليــا علــى ذلــك الميزانيــة المرصــودة لقطــاع
مــا فتــئ المغـ ُ
أي  10نقــط أكثــر مــن المعـ ّدل العالمــي .ومــع ذلــكْ ،
فرغــم إرادة
التربيــة الوطنيــة ،التــي تناهــز ربْــع الميزانيــة العامــةْ ،6
المغــرب ال ّر ِ
تحــول دون إنْجــاز بعــض
تحســين المنظومــة التربويــة ،مــا زالـ ْ
ُصــور التــي ُ
ـت هنــاك بعــض أ ْو ُجــه الق ُ
اســخة فــي ْ
األهــداف التنمويــة لأللفيــة.
بالنســبة إلــى
وفيمــا يتعلــق به ـ َدف «تعميــم ت َم ـ ْدرس اإلنــاث وال ّذكــور فــي التعليــم األولــي» ،لــم تتجــاوز نســبة التمــدرس،
ْ
األطفــال ال ُمتراوحــة أعما ُرهــم مــا بيــن  4و 5ســنوات 60,3 ،فــي المائــة ،خــال الم ْوســم الدراســي  .2013-2012وتتــوزّع
ـروي.
ـري ،و 56,7فــي المائــة فــي ال َو َســط القـ ّ
هــذه النســبة إلــى  80,2فــي المائــة فــي الوســط الحضـ ّ
الص ْعــب تحقيقــه ،فــي اســتكمال ك ّل األطفــال دراســتهم إلــى نهايــة الســلك
ويتمثــل الهــدف ،الثانــي الــذي يبْــدو مــ َن ّ
ســجل المعــ ّدل الصافــي للتمــدرس االبتدائــي ،ســنة  ،2012نســبة  91فــي المائــة ،وهــي نســبة لــم
االبتدائــي .هكــذا ّ
تتحســن منــذ ع ـ ّدة ســنوات ،مــع مراعــاة أثــر الهــدر المدرســي الــذي يتجــاوز اليــوم نســبة  6فــي المائــة ســنويا ،وأيضــا
ـدادي
نســبة المناصفــة بيــن الجنســين التــي وصلــت فــي الســلك االبتدائــي إلــى  91فــي المائــة ،وفــي الســلك الثانــوي اإلعـ ّ
إلــى  79فــي المائــة ،وفــي الســلك الثانــوي التأهيلــي إلــى  92فــي المائــة خــال الم ْوســم الدراسـ ّـي .2013-2012
ـرب أيضــا بعيــدا عـ ْن تحقيــق هــدف اســتكمال ك ّل التالميــذ دراســتهم حتــى نهاية الســلك الثانــوي اإلعدادي.
ومــا زال المغـ ُ
أن نســبة التمــدرس فــي
وتج ـ ُد ُر اإلشــارة إلــى ّ
ورغــم ك ّل الجهــود المبذولــة ،فمــا زا َل هنــاك تأخّ ــر فــي هــذا الصــددْ .
صفــوف الفئــة العمريــة مــا بيــن  12و 14ســنة ،بلغــت  87,5فــي المائــة ،خــال الموســم الدراســي  .2014-2013وفيمــا
ـص المعـ ّدل الصافــي للتمــدرس فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن  12و 14فقــد انتقــل مــن  17فــي المائــة ســنة  ،1991إلــى
يخـ ّ
ـي
 20,2فــي المائــة ســنة  ،1999وإلــى  31,9فــي المائــة ســنة  ،2000وإلــى  44فــي المائــة ســنة  ،2008ث ـ ّم إلــى حوالـ ْ
 50فــي المائــة ســنة .2012
ومــن جهــة أخــرى ،يالحــظ أنــه هنــاك صعوبــة فــي بلــوغ نســبة  80فــي المائــة نهايــة ســنة  2015فيمــا يتعلــق بهــدف
ـإن اإللمــام بالقــراءة والكتابــة
«محــو األميــة فــي صفــوف النســاء والرجــال البالغيــن مــن العمــر  10ســنوات فأكثــر» ،علمــا بـ ّ
ْ
ـإن المخــزون الحالــي مــن الســاكنة التــي تعانــي مــن األميــة
لــم تتجــاوز نســبته  72فــي المائــة ســنة  .2012وبالفعــل ،فـ ّ
تتكـ ّون مــن الســاكنة المسـنّة ،ومـ ْن شــرائح أخــرى مــن الســاكنة هــي علــى الخصــوص ضحيــة الهـ ْدر المدرســي والفقــر
والهشاشــة مــن العوامــل التــي ترفــع مــن عــدد هــذه الفئــة مــن المواطنيــن.
ـض المكتســبات المتحققــة فــي هــذا المجــال تخفــي مجموعــة مــن التفاوتــات الكبــرى ،ســواء
أن بعـ َ
وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
ـروي) .تضــاف إلــى ذلــك عوامــل
ـري أو القـ ّ
مســتوى النـ ْوع االجتماعـ ّـي أو الجهــات أ ْو أماكــن اإلقامــة (الوســط الحضـ ّ
علــى ْ
الفقــر والعزلــة التــي تُعانــي منْهــا بعــض الســاكنة فــي المناطــق القرويــة النائيــة ،فضــا ع ـ ْن حالــة البنيــات التحتيــة
ـروي ،ممــا يفاقــم مــن ظواهــر مــن قبيــل الهـ ْدر المدرســي وعــدم االســتفادة مــن
التعليميــة و َمـ َدى توفرهــا فــي ال َو َســط القـ ّ
وفضـ ً
ـإن العوائــق ذات الطبيعــة الذاتيــة ،التــي ترتبــط ،كمــا وكيفــا ،بالبنيــات التحتيــة التعليميــة
التمــدرسْ .
ا عـ ْن ذلــك ،فـ ّ
فــي المناطــق القرويــة تزيــد الوضعيــة الحاليــة تعقيــدا.
ّ
ِّ
مســألة التربيــة والتعليــم ذات أهميــة جوهريــة ،اعتبــارا
األهــداف واأل ْرقــام
وبغــض النظــر عــنِ
ْ
والمؤشــرات ،تظــ ّل ْ
لدورهــا فــي مجــال الحــد مــن التفاوتــات وتعزيــز التماســك االجتماعــي ،ممــا يطــرح ضــرورة الت ْعجيــل بإصــاح المنظومــة
التعليميــة.
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 - 2.1.2.1تحديات الفوارق والحكامة في القطاع الصحي
الصحيــة للســاكنة،
الوضعيــة الصحيــة بالمغــرب
عرفــت
ْ
تحســنا ملموســا تترجمــه المؤشــرات األساســية للوضعيــة ّ
ّ
وخاصــة مع ـ ّدل متوقــع العمــر للف ـ ْرد الــذي انتقــل مــن  70,5ســنة فــي  2014إلــى  74,8ســنة حاليــا ،وانخفــاض نســبة
الخصوبــة والوفيــات التــي تتميــز بهــا مرحلــة االنتقــال الديمغرافــي التــي يمــر منهــا المغــرب .وقــد ســجلت نســبة وفيــات
األطفــال (قبــل إتمــام ســنتهم األولــى) ،ووفيــات األمهــات ،انخفاضــا علــى التوالــي بنســبة  25فــي المائــة و 51فــي المائــة
مــا بيــن  2004و .2010ويصاحــب هــذا االنتقــال الديمغرافــي انتقــال وبائـ ّـي يتميــز ببــروز شــكل جديــد مــن تحمــل كلفــة
األمــراض ،وعلــى رأســها األمــراض المزْمنــة بنســبة  18,2فــي المائــة مــن العــدد اإلجمالــي للســاكنة ،أي مــا يعــادل  75فــي
اإلجمالــي للوفيــات.
المائــة مــن العــدد ْ
ورغــم هــذه المكاســب الهامــة ،فمــا زالــت هنــاك بعــض االختــاالت القائمــة ،وتحديــات كبــرى يتعيــن مواجهتهــا .والواقــع
ـص العالجــات ّ
الط ّب ّيــة ،والســيما علــى مســتوى
ّ
أن القطــاع الصحــي غيــر قــادر علــى تلبيــة حاجيــات المواطنيــن فيمــا يخـ ّ
النقــص الحاصــل فــي المــوارد البشــرية الطبيــة ،والفــوارق المســجلة فــي توزيعهــا .عــاوة علــى الحاجــة إلــى تأهيــل
ومالءمــة التكويــن ،وتحديــات أخــرى تتعلــق بحكامــة المنظومــة الصحيــة التــي تطبعهــا المركزيــة ال ُمفرطــة ،والتفاوتــات
بيــن الجنْســين ،وطاقــة اســتقبال المرضــى التــي تظــل ضعيفــة جــدا ،وأخيــراً الصعوبــات المتعلقــة بال ُولــوج إلــى األدويــة.
أن النفقــات الصحيــة اإلجمال ّيــة تمثــل حاليــا  6,2فــي المائــة
الص ّحــة وتمويلهــا ،تجــدر المالحظــة ّ
وفيمــا يتعلــق بنفقــات ّ
7
مــن الناتــج الداخلــي الخــام  ،وهــي نســبة أعلــى قليــا مــن عتبــة  6فــي المائــة التــي تُعتبــر الحـ ّد األدنــى الــازم لت ْوفيــر
الصحيــة األساســية.
العالجــات ّ
وفــي المغــرب ،ال تم ّثــل نفقــات ميزانيــة وزارة الصحــة ســوى  4,1فــي المائــة فقــط مــن نفقــات الميزانيــة العامــة.
أن االعتمــادات التــي تخصصهــا الــوزارة ،تذهــب نســبة  47فــي المائــة منهــا إلــى العالجــات الصحيــة
فــي حيــن ّ
األساســية والمستشــفيات (بمــا فــي ذلــك المراكــز االستشــفائ ّية الجامع ّيــة) ونســبة  34فــي المائــة لمؤسســات
أن هــذه
مصــدر تمويــل آخــر ،خالفــا للمستشــفيات .ذلــك ّ
العالجات الصحية األساســية التــي ال تتوفــر علــى ّأ ّي ْ
المستشــفيات ،ال تســتفيد مــن تمويــل نظــام التغطيــة الصحيــة علــى ال ّرغــم مــن ك ْونهــا هــي
المؤسســات ،علــى عكــس
ْ
الضــروري للمســتفيدين مــن نظــام العالجــات الــذي يو ّفــره هــذا النّظــام.
المدخــل
ّ
ـاب
أي مــا قــدره  53,6فــي المائــة ،8دون احتسـ ِ
وتتح ّمــل األُ َســر الجـ ْز َء األكبـ َر مــن تكاليــف نفقــات العالجــات الصحيــةْ ،
يخصــص فــي المتوســط  802درهــم
أن المواطــن المغربــي
النفقــات اإلضافيــة المرتبطــة بالنقــل والســكن .ممــا يفيــد ّ
ّ
ســنويا لإلنفــاق الصحــي ،موزّعــة بمعــدل  48,6فــي المائــة لشــراء األدويــة 38,7 ،فــي المائــة للنفقــات المتصلــة بالعيــادات
ـبء تكاليــف ثقيلــة جــدا.
والمصحــات الخاصــة .وبالتالــي فـ ّ
ـإن هــذه الوضع ّيــة تجعــل األُســر األكثــر هشاشــة تتحمــل عـ ْ
ـإن النظــام الصحـ ّـي يتط ـ ّور فــي ســياق يتســم بالتفــاوت فــي توزيـ ٍـع المــوارد بيــن مناطــق التــراب
عــاو ًة علــى ذلــك ،فـ ّ
الوطنــي ،مــن جهــة ،وتزايــد تطلعــات الســاكنة الراغبــة فــي االســتفادة مــن خدمــات صحيــة جيــدة .وفــي هــذا الصــدد،
تكشــف أغلــب المؤشــرات المرتبطــة بالوضعيــة الصحيــة بالمغــرب عــن وجــود تفاوتــات بيــن الجهــات وداخــل الجهــة
ـس تفاوتــات ال ُولــوج المتكافــئ إلــى خدمــات صحيــة ج ّيــدة المرتبطــة
الواحــدة وبيــن الوســطين القــروي والحضــري ،تعكـ ُ
أصــل اثنيْــن يوجــد علــى مســافة بعيــدة عــن المصالــح الصحيــة) ،وعــدم توفــر المــوارد
ببُعــد المســافة (مغربـ ّـي واحــد مــن ْ
ّ
المطـ ِـر َد للمؤشــرات المرتبطــة بنســبة
التحســن
ـإن
التحتيــة والتجهيــزات .ومـ ْن جانـ ٍـب آخــر ،فـ ّ
البشــرية الكافيــة والبنيــات ْ
ّ
ـروي أو بيــن الجهــات.
الوفيــات يحجــب تفاوتــات كبيــرة ســواء بيــن الوســطين الحضــري والقـ ّ
 - 7املصدر :وزارة االقتصاد واملالية.
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ـروي
ـص معـ ّدل متوقــع العمــر عنــد الــوالدة ،يالحــظ وجــود فــارق خمــس ســنوات بيــن الوســطيْن الحضــري والقـ ّ
وفيمــا يخـ ّ
( 77,3فــي الوســط الحضــري ،و 71,7فــي الوســط القــروي) .9ويبيــن تحليــل نســبة وفيــات األمهــات أن تطورهــا نحــو
االنخفــاض يتســم بالبــطء فــي الوســط القــروي مقارنــة بالوســط الحضــري ( مــن  267وفــاة مــن بيــن  100.000والدة
حيــة ســنة  ،2004إلــى  148ســنة  2010فــي الوســط القــروي ،أي مــا يعــادل  45فــي المائــة ،مقابــل  187مــن بيــن
 100.000والدة ح ّيــة فــي الوســط الحضــري ،ســنة  ،2004و 73ســنة  ،2010أي مــا يعــادل  61فــي المائــة) .ويســير
تحليــل نســبة وفيــات األ ّمهــات فــي نفــس المنحــى علــى المســتوى الوطنــي ،ليبيــن أن الهــدف الــذي رســمته منظمــة
الصحــة العالميــة المتمثــل فــي «تقليــص نســبة وفيــات األمهــات بثالثــة أربــاع» لــن يتحقــق ،ذلــك أن نســبة وفيــات األمهــات
(قياســا إلــى  100.000والدة حيــة) انخفضــت ب 132مــا بيــن  2004و ،2009ثــم إلــى  112ســنة  .2010وســيكون مــن
الصعــب تخفيــض هــذه النســبة إلــى  83فــي أفــق  ،2015وخاصــة فــي الوســط القــروي الــذي يعــرف تأخّ ــرا ملحوظــا فــي
هــذا الصــدد.
ـص الهــدف الثانــي المتمثــل فــي «التقليــص بالثلثيــن مــن نســبة وفيــات األطفــال دون الخامســة مــن عمرهــم،
وفيمــا يخـ ّ
فــي الفتــرة مــا بيــن  1990و ،»2015فقــد عرفــت هــذه النســبة تراجعــا بلــغ  40فــي األلــف مــا بيــن  1999و ،2003وإلــى
 32,2فــي األلــف خــال الفتــرة مــا بيــن يونيــو  2008ويونيــو  ،2009ووصــل إلــى  29فــي األلــف ســنة  ،2011أي بانخفــاض
بنســب  30فــي المائــة و 20فــي المائــة و 6فــي المائــة علــى التوالــي .وســيكون مــن الصعــب هنــا أيضــا تخفيــض هــذه
النســبة فــي حــدود الهــدف المحـ َّـدد إلــى نهايــة  ،2015وهــو  25فــي األلــف.
إضافــة إلــى ذلــك ،مــا زالــت مســألة اإلمكانيــات الماليــة لالســتفادة مــن العــاج تمثــل تحديــا ضخمــا يتطلــب تمويــا
عقالنيــا ومســتداما وتضامنيــا ،خاصــة لمواجهــة االرتفــاع المطــرد لكلفــة العــاج ،ارتباطــا بتزايــد كلفــة الخدمــات
الطبيــة ووســائل التشــخيص وطــرق العــاج الجديــدة ،وأيضــا فــي عالقــة بغــاء األدويــة والتجهيــزات الطبيــة.
وانْص ّبــت األعمــال ال ّراميــة إلــى مواجهــة هــذه التحديــات أساســا علــى وضــع خريطــة صحيــة وإعــادة النظــر فــي اإلطــار
القانونــي لممارســة مهنــة الطــب ،وتخفيــض أســعار األدويــة والنهــوض بالشــراكات بيــن القطاعيْــن العــام والخــاص .وفــي
هــذا الصــدد ،م ّكــن تنفيــذ المرســوم رقــم  2-13-852بتاريــخ  18دجنبــر  ،2013المتعلــق بشــروط وكيْفيــات تحديــد ســعر
أن هــذا اإلجــراء لــه تأثيــر علــى
بيــع األدويــة المصنّعــة محليــا أو المســتوردة ،مــن تخفيــض ســعر بيــع  1353دواء .وال شــك ّ
الولــوج إلــى األدويــة ،وبالتالــي علــى التــوازن المالــي للتأميــن اإلجبــاري علــى المــرض ،ممــا يتيــح إمكانيــات أكبــر لتوســيع
مجــال التغطيــة الصحيــة فيمــا يخــص األدويــة التــي يتــم التعويــض عنهــا.
وفيمــا يتعلــق بالقانــون اإلطــار المتعلــق بالنظــام الصحــي وعــرض العالجــات ،الهــادف مــن جهــة أولــى إلــى تشــجيع تطـ ّور
القطــاع الخــاص االجتماعــي والتضامنـ ّـي (الــذي ال يســتهدف ال ّربــح) ،ومــن جهــة ثانيــة إلــى تقنيــن عالقــات التكامــل
أن المرســوم
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي إطــار المخططــات الجهويــة لع ـ ْرض العالجــات ،تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
التطبيقــي رقــم  2-14-562المتعلــق َ
صــا َدق عليــه فــي  5نونبــر  2014مــ ْن طــرف المجلــس
الص ّحيــة ال ُم َ
بالخريطــة ّ
الحكومــي ،ال ينســجم مــع روح القانــون اإلطــار ،لكونــه يكتفــي باإلشــارة إلــى تنظيــم العــرض العمومــي مــن العالجــات،
دون أن يحــدد بوضــوح كيفيــات إحــداث مؤسســات العالجــات داخــل مجــال ترابــي محــدد.
وتميــزت ســنة  2014أيضــا باعتمــاد القانــون رقــم  131-13المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــب الــذي يهــدف إلــى تحقيــق
نجاعــة وفعاليــة وجــودة نظــام العالجــات ،إذ تــم التنصيــص علــى تنويــع كيفيــات مزاولــة هــذه المهنــة ،وعلــى أنمــاط تمويــل
جديــدة للمؤسســات الخاصــة للعالجــات ولطــرق تدبيرهــا.
 - 9املصدر :وزارة الصحة.
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ـإن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تضطلــع بــدور هــام فــي التقليــص مــن التفاوتــات فــي
عــاوة علــى ذلــك ،فـ ّ
عـ ْرض العالجــات ،إذ تم ّكــن مــن االســتفادة المشــتركة مــن المــوارد المتاحــة ،وفــق أهــداف محــددة ومتوافــق عليهــا ،تضــع
المواطــن فــي صلــب النظــام الصحــي برمتــه .ومــن الضــروري الت ْعجيــل بإصــدار المرســوم التطبيقــي للقانــون الصــادر
أن القطــا َع الصحـ ّـي يَـ ِـر ُد فيــه ض ْمــن القطاعــات التــي تحظــى باألولويــة فــي إطــارِ الشــراكة
بتاريــخ  22ينايــر  ،2015علمــا ّ
ـاص والعــام.
بيــن القطاعيْــن الخـ ّ

- 2.2.1التغطية الصحية والتقاعد
الم َرض
 - 1.2.2.1التأمين
ّ
اإلجباري على َ
ـاري األساسـ ّـي علــى ال َمـ َرض ســنويا بنســبة  6فــي المائــة خــال
ـام التأميــن اإلجبـ ّ
الســاكنة المسـ َّ
ارتفــع عــدد ّ
ـجلة فــي نظـ ِ
الســنوات الخ ْمــس األخيــرة ،حيــث انتقــل مــن  6مالييــن و 370ألــف و ،769ســنة  ،2009إلــى  8مالييــن و 45ألــف و629
أي بعــدد إضافـ ّـي يبلــغ  1مليــون و 674ألــف و 860مشــمولين بالتغطيــة.10
ســنة ْ ،2013
ـجل هــذا االرتفــاع وتيــرة أكبــر فــي القطــاع الخــاص ،حيــث انتقــل عــدد الســاكنة المســتفيدة مــن هــذا النظــام فــي
وسـ ّ
هــذا القطــاع مــن  3مالييــن و 741ألــف و 887ســنة  2009إلــى  5مالييــن و 63ألــف و 325مــا بيــن ســنتي  2009و2013
( +35,3فــي المائــة) ،بينمــا ارتفــع عددهــم ب َوتيــرة أقــل بكثيــر فــي القطــاع العــام ،لينتقلــوا مــن مليونيــن و 628ألــف و882
ســنة  2009إلــى مليونيْــن و 982ألــف و 304فقــط ســنة  +13,4( 2013فــي المائــة) .وتجــدر اإلشــارة فــي الســياق نفســه
مجمــوع
ّ
الســاكنة المســجلة فــي نظــام التأميــن اإلجبــاري األساسـ ّـي فــي المغــرب تشــكل نســبة  24فــي المائــة مــن ْ
أن ّ
الســاكنة.
ّ
ْ
ـت هنــاك مجموعــة مــن التحديــات الواجــب رفعهــا،
الصحيــة ،فمــا زالـ ْ
ورغــم هــذا التطـ ّور الملْمــوس فــي مجــالِ التغطيــة ّ
والمســتقلين واألصــول
ـاري ليشــمل أصحــاب المهــن الحـ ّرة
بـ ْد ًءا مــن ت ْوســيع مجــال االســتفادة مــن أنظمــة التأميــن اإلجبـ ّ
ْ
والطلبــة .ويتع ّيــن أيضــا إ ْدراج المش ـ ِّغلين واألجــراء المنْصــوص عليهــم فــي المــادة  114ض ْمــن الفئــات المســتفيدة م ـ ْن
تحقيــق التقائيــة تدريج ّيــة بيْــن األنظمــة .وعلــى المســتوى المالــي ،يجــب ضمان
نظــام التأميــن اإلجبــاري ،مــع العمــل علــى ْ
االحتيــاط االجتماعـ ّـي ،والصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،كــي
التوازنــات الماليــة للصنــدوق الوطنـ ّـي لمنظمــات ْ
وتحســين ت ْدبيــر التأميــن علــى المــرض والتح ّكــم فــي ُكلْفــة العالجــات.
تتمكــن مــن تذليــل صعوباتهــا الماليــةْ ،
وبَل َـ َغ عــدد الســاكنة المنْخرطــة فــي نظــام المســاعدة الطبيــة «راميــد» ،فــي أواخــر ســنة  8 ،2013مالييــن و 400ألــف
ـارب  99فــي المائــة م ـ َن الســاكنة ال ُم ْســت ْوفية ُ
لش ـ ُروط االســتفادة مــن هــذا النظــام ،وهــو مــا يمثــل
شــخصْ ،
أي مــا يقـ ُ
المؤسســات
 28فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة .ويمكــن هــذا النظــام مــن االســتفادة م ـ ْن الخدمــات المتوفــرة لــدى
ّ
العموميــة للعــاج واالستشــفاء.
بالضــرورة ،اعتمــاد قواعــد الحكامــة الج ّيــدة القائمــة علــى مبــدأ التعاقــد
ويتطلّــب نجــاح نظــام التغْطيــة الصحيــة،
ّ
االضطــاع بكافــة
علــى مســتوى الت ْدبيــر ،كمــا يتع ّيــن فــي هــذا اإلطــار ت ْمكيــن الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي مــن
ْ
صــوص مــا تعلــق منهــا بتدبيــر المــوارد الم ْرصــودة لنظــام راميــد ،طبقــا لمــا هــو
اختصاصاتهــا القانونيــة ،وعلــى الخُ ُ
منْصــوص عليــه فــي المــادة  60مــن القانــون رقــم  .65-00وفــي هــذا المنحــى ،يتعيــن العمــل مســتقبال علــى إحــداث
هيئــة مســؤولة مســتقلة تتولــى تدبيــر هــذا النظــام.

الص ّحي()ANAM
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المؤسســات العالجيــة العموميــة وتعبئتهــا،
ومــن بيــن الشــروط األخْ ــرى الضرور ّيــة إلنْجــاح نظــام راميــد ،مالءمــة خدمــات
ّ
بالنســبة إلــى الشــرائح ال ُمســتفيدة .ويتعيــن أيضــا توفيــر مزيـ ٍـد مــن المــوارد البشــرية وم ـ َن األدويــة،
اعتبــا ًرا ألهميتهــا
ْ
لتعزيــز أدوار وتدخــات الوحــدات المتنقلــة ضمــن اســتراتيجيات تغطيــة التــراب الوطنــي مــع ترشــيد اســتغالل ّ
الشـ َبكة
االستشفائية.
 - 2.2.2.1الـتقـاعد
تدهـ ُورا متفاقمــا ،وخاصــة مــع تزايــد العجــز المالــي
تعــرف الوضعيــة الماليــة ألنظمــة التقاعــد ،وخاصــة العموميــة منهــاْ ،
ـي  1مليــار درهــم .وهــذا العجــز ّ
مرشـ ٌح لالرتفــاع ليصــل إلــى
للصنــدوق المغربــي للتقاعــد ســنة  ،2014بمــا قــدره حوالـ ْ
 25مليــار درهــم فــي أفــق  ،11 2021مــن ث ـ َّم ضــرورة ّ
يحظــى بتوافــقِ جميـ ِـع
إصــاح شــامِ ل لهــذا النظــام ْ
الش ـ ُروع فــي ْ
األطــراف المعنيــة.
الحكومــة ســنة  2014مشــروع إصــاح مقياســي ألنظمــة المعاشــات المدنيــة ،وهــو المشــروع
الصـ َددِ  ،ق ّدمــت ُ
وفــي هــذا ّ
الــذي توصــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بإحالــة مــن رئيــس الحكومــة مــن أجــل إبــداء الــرأي حولــه.
ْ
المشــروع إلــى تأخيــر بــروز عجــز هــذا النظــام بعشــر ســنوات تقريبــا والتقليــص مــن العجــز الضمنــي.
ويهــدف هــذا
وتســتجيب توصيــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،المتعلقــة باإلطــار ّ
الشــمولي لإلصــاح ،لحاج ّيــة إدمــاج
اإلصــاح فــي إطــار ْ
وجــه
أشــمل يه ـ ّم تغطيــة الحمايــة وال ّرعايــة االجتماعيــة .ومــن ش ـ ْأن هــذا اإلطــار أ ْن يدم ـ َج ،علــى ْ
الخُ صــوص ،أْبْعــا َد العدالــة االجتماعيــة ،واإلنصــاف فــي الحقــوق والواجبــات ،والتضامــن بيــن األجيــال وداخــل الجيــل
ـون
بوضــع قانـ ٍ
الواحــد ،وذلــك فــي ضــوء أهــداف اإلدمــاج والتّماســك االجتماعــي .فــي هــذا الصــدد ،يوصــي المجلــس ْ
التشــريعي علــى المــدى القصيــر ،بنــاء علــى مقاربــة تشــا ُركية
حــدد قصــد إدراجــه ضمــن النظــام
ٍ
إطــار فــي أَ َج ٍــل ُم َّ
ّ
وبمســاهمة األطــراف المعن ّيــة.
هــذا ،وإذا كان هنــاك إجمــاع علــى ضــرورة اإلصــاح واســتعجاليته بمــا فيهــا الجانــب المقياســي .،فــإن مــن شــأن غيــاب
التوافــق الوطنــي حــول اإلصــاح الشــامل لنظــام التقاعــد ،أن يؤثــر ســلبا علــى الســلم االجتماعــي ،ويحــول بالتالــي دون
خلــق منــاخ اجتماعـ ّـي مناســب لمواصلــة أوراش اإلصــاح الكبــرى.

- 3.2.1مؤشرات مقلقة حول المساواة والعنف وتمكين النساء
الجنسين سنة 2014
بين
ْ
 - 1.3.2.1حالة ُ
المساواة ْ
ـت قضايــا ال ُمســاواة بيــن الجنسـيْن نفســها علــى ســاحة النّقــاش العمومـ ّـي فــي المغــرب مــع إطاللــة القــرن الواحــد
فرضـ ْ
مجموعــة مــن اإلجــراءات ،وأُطلِقــت سلســلة مــن اإلصالحــات ،وعلــى
والعشــرين .وقــد اتُّخــ َذت فــي هــذا الصــدد ْ
رأســها إقــرار مد ّونــة األســرة ســنة  ،2004والتنصيــص فــي الدســتور علــى المســاواة والمناصفــة بيــن ال ّرجــال والنســاء
إن القانــون المحــدد
ـإن
تحســن وضعيــة المــرأة مــا زال رهينــا بتطبيــق اإلصالحــات ،حيــث ّ
(المــادة  .)19ومــع ذلــك ،فـ ّ
ّ
ألشــكال التمييــز ضــد المــرأة لَـ ْم يَـ َر بعــد النــور ،كمــا أن عمليــة إحــداث الهيئــة العليــا لل ُمناصفــة ولمحاربــة كل أشــكال
ـدال محتــدم تتضــا َر ُب حولــه
ـت قضايــا المــرأة ســنة  2014م ْوضــوع جـ ٍ
التمييــز مــا زالــت تــراوِ ُح َمكانهــا .وتبعــا لذلــك ،ظلّـ ْ
آراء مختلــف مك ّونــات المجتمــع.
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وبعــد ْ
عشــر ســنوات مــن دخــول مد ّونــة األســرة ح ّيــز التنفيــذ ،تحق ّقــت مكتســبات كبيــرة فــي مجــال حقــوق النســاء .فــي
هــذا اإلطــار ،يُعتبــر منْــح الفتــاة الراشــدة حــقّ تزويــج نفســها دون موافقــة الغيْــر بالـ َغ األهميــة فــي مجــال ت ْمكيــنِ النســاء.
أن اللجــوء إلــى هــذا الحــقّ لــم يكـ ْن موضــوع تت ّبــع منــذ إقــراره .ورغــم هــذه ال ُمكتســبات
لكـ ْن مـ َن المالحــظ ،مــع ذلــكّ ،
يحــو ُل دون تم ّتــع
الهامــة ،مــا زالــت هنــاك العديــد مــن النقائــص الجوهريــة فــي تناقــض مــع روح الدســتور الجديــد ،ممــا ُ
النســاء بحقهــن فــي اإلنصــاف والمســاواة والمناصفــة فــي مختلــف المياديــن .وبفعــل ذلــك ،مــا زال المغــرب يصنــف
فــي مراتــب متأخــرة فــي مجــال المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة ،حيــث يحتــل ال ّرتبــة  133مــن أصــل  142دولــة .12ويتجلــى
والص ّحــة ،حيــث
خاصــة فــي المجــال االقتصــادي وكذلــك علــى مســتوى التعليــم
انعــدام تكافــؤ ال ُف ـ َرص بيــن الجنس ـيْن
ّ
ّ
احتــل المغــرب ،فــي هــذه المجــاالت ،علــى التوالــي ال ّرتــب  135و 116و 122مــن أصــل  142بلــداً .وفــي المقابــل ،فقــد
تحقــق بعــض التط ـ ّور علــى مســتوى التمكيــن السياســي للمــرأة ،غيــر أنــه يظــل محــدودا وال يم ِّكــن مــن تحقيــق تمثيليــة
تقلّــد ثلــث النســاء «مناصــب المســؤولية فــي الهيئــات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وفــي ك ّل هيئــات اتخــاذ القــرار»،
كمــا ح ّددتهــا أهــداف األلفيــة للتنْميــة.
 - 2.3.2.1العنف ضد النساء
فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء ،ت ـ َّم إلــى جانـ ِـب االســتراتيجية ال ُمصــا َدق عليهــا ســنة  2002إعــداد ثــاث
د ّْوريــات وزاريــة متعلقــة بالخاليــا المكلَّفــة بالعنــف ضــد النســاء ،ال ُمح َدثــة داخــل وزارة العــدل والحريــات ووزارة الصحــة،
ودوريــة أخــرى تُحـ َدث بموجبهــا لجنــة قيــادة ّ
خطــة العمــل المتعلقــة باســتراتيجية ُمناهضــة العنــف ضــد النســاء ،وهــي
اللجنــة التــي لــم تَـ َر ال ّنــور بعــد.
ـت بهــا وزارة العــدل والحريــات حــول مظاهــر العنــف ضـ ّد النســاء ،ال ُم ْســتقاة مــن مختلــف
وحســب المعطيــات التــي أدلـ ْ
ـإن عــدد المحاكمــات مــن أجــل جرائــم ضـ ّد النســاء قــد وصــل إلــى  ،20.488بارتفــاع بنســبة  13,11مقارنــة
المحاكــم ،فـ ّ
ـجل فــي نســبة مظاهــر العنــف األكثــر خطــورة وإيــذاء ،وخاصــة
بســنة  .2012وتجــدر اإلشــارة إلــى االنخفــاض المسـ َّ
ـجلت  80حالــة قتــل ،بنســبة  0,4فــي المائــة ،و 2.223حالــة اغتصــاب بنســبة  11,8فــي المائــة .وفيمــا
القتــل ،حيــث ُسـ ِّ
تنــص علــى تبرئــة
يخــص االغتصــاب ،فقــد تــ ّم إلغــاء الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  475مــن القانــون الجنائــي التــي
ّ
ال ُمغتصــب فــي حــال زواجــه بضحيتــه .ومــع ذلــك ،فمــا زالــت أغلــب القضايــا التــي تبــت فيهــا المحاكــم مــن أجــل العنــف
ضــد النســاء ،مرتبطــة بالعنــف البدنــي ،بمــا قــدره  11.078حالــة ،أي مــا يعــادل  54فــي المائــة .والنســبة الكبــرى مــن
حــاالت العنــف الممــا َرس ضــد النســاء ،وتحديــدا  92فــي المائــة ،مصدرهــا الرجــل ،ســواء أكان أحــد األقــارب (كالــزوج
واألب واألخ) أو مــن األغيــار.
وفــي المقابــل ،يالحــظ التأخيــر المســجل فــي اعتمــاد القانــون المتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة ،بينمــا لــم يَ ـ َر النــو َر بع ـ ُد
م ْرصــد العنــف ضــد النســاء ،رغــم التنْصيــص علــى إحداثــه ســنة  ،2006ممــا يَ ُعــو ُق تنفيــذ السياســة الهادفــة إلــى
اســتئصال هــذه اآلفــة التــي تحــول دون تمتــع النســاء بحقهـ ّـن فــي الســامة البدنيــة والنفســية .ولــم يصــدر ،منــذ التقريــر
الــذي أع ّدتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة  ،2010حــول ّ
ـاس
أي تقريــر وطنـ ٍّـي لقيـ ِ
تفشــي العنــف ضــد النســاءُّ ،
مــدى تحقيــق أهــداف التنميــة لأللفيــة الهادفــة إلــى إلغــاء كل األحــكام القانونيــة التــي تنطــوي علــى التمييــز ضـ ّد النســاء،
ـف ال ُممــا َرس ضدهـ ّـن .ومــا زال هنـ َ
والح ـ ّد م ـ َن العنْـ ِ
ـاك غيــاب تــا ّم آلليــات التتّبــع والتقييــم فــي هــذا المجــال.

العاملي.
 - 12املصدر :تصنيف املنتدى االقتصادي
ّ
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- 3.3.2.1المساهمة االقتصادية للنساء
ـت مشــاركة النســاء فــي النشــاط وســوق الشــغل ضعيفــة نســبيا .وفــي هــذا الصــدد،
علــى المســتوى االقتصــادي ،مــا زالـ ْ
أن نســبة نشــاط المــرأة ال
ق ّدمــت ك ّل مــن وزارة التشــغيل والمندوبيــة الســامية للتخطيــط أرقا ًمــا دالــة ،يتبيــن منهــا ّ
ـت نســاء مــن بيــن عشــرة
يتعــدى تقريبــا  25فــي المائــة ،بعبــارة أخــرى فــإن ربــع النســاء فقــط يمارســن نشــاطا ،وسـ ّ
يخصصــن لل َع َمــل المنزلـ ّـي َز َمنــا يضاعــف س ـبْع م ـ ّرات مــا
أن النســاء
يزاولْ ـ َن أعمــاال منزليــة غيــر مــؤ ّدى عنهــا .غيــر ّ
ّ
يخصصــه لــه ال ّرجــال ،حســب البحــث الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة  2012حــول ميزانيــة الزمــن
ّ
ـال ال تحظــى بالتقديـ ِـر
لــدى المغاربــة .والنســاء أكثــر عرضــة للبطالــة بنســبة  28فــي المائــة ،ويتر ّكــز نشـ
ـاطهن فــي أعمـ ٍ
ّ
األجــر.
مســتوى ْ
الكافــي ،ويتع ّرضــن أيضــا للتمييــز علــى ْ
ـإن نســبة النســاء اللواتــي يشــغلن مناصــب المســؤولية واتخــاذ القــرار تظـ ّل ضعيفــة جــدا ســواء فــي
إضافــة إلــى ذلــك ،فـ ّ
ـإن عــددا محــدودا مــن النســاء القرويــات يتو ّف ـ ْر َن علــى ملكيــة عقاريــة،
القطــاع الخــاص أو العــام .وم ـ ْن جانــب آخــر ،فـ ّ
و 27فــي المائــة مــن النســاء لهــن حســاب بنكــي ،مقابــل  53فــي المائــة مــن الرجــال.

تمس ان بحقوق األطفال
 - 4.2.1الزواج المبكّ ر وتشغيل القاصرات :ظاهرتان ّ
مــا فتــئ عــدد الفتيــات القاصــرات الالئــي يتز ّوجــن قبــل السـ ّـن القانونيــة يتزايــد ســنة بعــد ســنة ،بمعــدل  10فــي المائــة
مــن مجمــوع عقــود الــزواج ال ُمب َر َمــة ســنويا .ويثيــر تنامــي عــدد االعتــراف بــزواج «الفاتحــة» ،الــذي شــمل ،حســب وزارة
مســتوى ف ْعل ّيــة تطبيــق مد ّونــة األســرة.
العـ ْدل 23.057 ،زواجـاً ســنة ( 2013مقابــل  6.918ســنة  )2004قلقـاً كبيـ ًرا علــى ْ
وهنــا ينبغــي الوقــوف علــى هــذا المؤشــر لتفســير مــا إذا كان هــذا التنامــي المســجل مؤخــرا يهــم تســوية حــاالت تعـ ّدد
ـإن ارتفــاع عــدد زواج القاصــرات ســنة  2013بنســبة  11,47فــي
الزوجــات أو الــزواج بالقاصــرات .مــن جهــة أخــرى ،فـ ّ
ـب تقييمـاً شــامال آلثــار المقتضيات
المائــة ،وكــذا النّســبة المرتفعــة جـ ّدا لطلبــات الـزّواج المقبولــة ( 92فــي المائــة) تتطلّـ ُ
القانونيــة المعمــول بهــا لحمايــةِ الفتيــات القاصــرات ،وضمــان حقوقهـ ّـن االجتماع ّيــة األساسـ ّية.

من ِت ٍج التفاقات ُمل ِْزمة
 - 5.2.1الحاجة إلى حوار
مأس ٍس ْ
اجتماعي ُم َ
ّ
 - 1.5.2.1مناخ اجتماعي أكثر توتّ را
َعـ َر َف عــدد نزاعــات الشــغل ارتفاعــا ملحوظــا ســنة  ،2014وزاد معــه عــدد اإلضرابــات ،إذ انتقــل مــن  204ســنة 2013
إلــى  254ســنة  ،2014بنســبة ارتفــاع بلغــت  24,5فــي المائــة .وقــد مســت هــذه اإلضرابــات  207مؤسســة مقابــل 167
قطاعــي الصناعــة والخدمــات ،بمــا قــدره  101و 81إضرابــا علــى التوالــي .ومــ ْن حيْــث الفــروع
ســنة  ،2013وه ّمــت
ْ
الصناعيــة ،فيبــدو أن البنــاء واألشــغال العموميــة وتقديــم الخدمــات للمقــاوالت والنقــل الطرقــي والصناعــات الغذائيــة
هــي التــي عرفــت أكبــر عــدد مــن هــذه اإلضرابــات ،بنســبة تقــارب  50فــي المائــة .وعلــى مســتوى الجهــات ،اســتأثرت
ـارق كبيـ ٍـر الجهــة الشــرقية وجهــة دكالــة-
جهــة الــدار البيضــاء بحصــة األســد بمــا قــدره  71إضرابــا .وتأتــي بعدهــا بفـ ٍ
اإلضرابــات مـ ْن حيــثُ عــدد أيــام ّ
الشــغل
عبــدة ب 28إضرابــا فــي كل واحــدة منهمــا .وفــي المقابــل ،تراجــع تأثيــر هــذه
ْ
الضائعــة ،منتقــا مــن  268.452ســنة  2013إلــى  204.089ســنة  ،2014بوتيــرة انخفــاض بلغــت  24فــي المائــة ،ممــا
يـ ّ
ـإن التأخــر فــي َســداد األجــرة أو عــدم
أن اإلضرابــات اســتغرقت َز َم ًنــا أقـ ّل هــذه الســنة .إضافــة إلــى ذلــك ،فـ ّ
ـدل علــى َّ
والتســريحات ( 16,35فــي المائــة) ،والح ْرمــان مــن االمتيــازات االجتماعيــة ( 13,91فــي
ســدادها ( 22,5فــي المائــة)،
ْ
اإلضــراب
الســياق نفســه إلــى
ْ
المائــة) ،تأتــي علــى رأس األســباب الداعيــة إلــى خـ ْوض اإلضــراب .وتجــدر اإلشــارة فــي ّ
العــام الــذي نُ ِّفــذ يــوم  29أكتوبــر  ،2014ممــا يؤشــر علــى الضــرورة الملحــة الســتئناف الحــوار االجتماعــي بيــن الفرقــاء.
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مأسسته
 - 2.5.2.1حوار
اجتماعي ينبغي َ
ّ
بالمــوازاة مــع ذلــك ،عرفــت ســنة  2014تنظيــم عــدد مــن اللقــاءات بيــن ّ
أن
الشـ َركاء االجتماعييــن وبيــن الحكومــة .غيــر ّ
ـض إلــى االتفــاق علــى التزامــات ِ
واضحــة بيــن مختلــف األطــراف المعن ّيــة ،ولــم تســاهم فــي مأسســة
هــذه اللقــاءات لــم تُ ْفـ ِ
فضــ ً
ا عــن عــدم تنفيــذ مــا تبقّــى مــ ْن التزامــات اتفــاق  26أبريــل  ،2011ال ســ ّيما إصــاح التقاعــد،
هــذا الحــوارْ .
وإحــداث َد َرجــة جديــدة فــي الوظيفــة العموم ّيــة ،وإصــاح التعويــض عــن اإلقامــة ،والعويــض عــن العمــل فــي المناطــق
ْ
تســريع مالءمــة التشــريعات
النّائ ّيــة ،وتوحيــد الحـ ّد األدنــى لألجــور بيــن القطــاع الفالحـ ّـي والصناعـ ّـي والتجـ ّ
ـاري ،وكــذا ْ
الوطن ّيــة المتعلقــة بالحقــوق والحريــات النقاب ّيــة مــع االتفاقيــات الدول ّيــة ذات الصلــة (االتفاقيــة الدوليــة  87بشــأن
الح ّريــات النقابيــة وإلغــاء الفصــل  288مــن القانــون الجنائــي).
ومـ ْن ثـ ّم ،يظـ ّل إ ْر َســاء أ ُ ُســس سـلْم اجتماعـ ّـي ،عمــاده احتــرام القانــون فــي مجــال الشــغل والحمايــة االجتماعيــة وضمــان
ـروري
ـاخ مــن الثقــة المتبادلــة بيــن الفاعليــن االجتماع ّييــن .لهــذا مـ َن الضـ ّ
الحقــوق الفرديــة والجماعيــة ،رهي ًنــا بخلــق منـ ٍ
الح ـ ْرص علــى ع ْقــد جلســات الحــوار االجتماعـ ّـي بش ـ ْك ٍل ُمنتظــم ،يترتــب عنهــا اتفاقــات بيــن الفرقاء،مــع إقــرار آليـ ٍ
ـات
الص ـ َدد بم ْأ َس َســة الحــوار
لتت ّبــع نتائجهــا .وللتذكيــر ،فـ ّ
ـس االقتصـ َّ
ـادي واالجت َماعـ َّـي والبيئــي أ ْوصــى فــي هــذا ّ
ـإن المجلـ َ
تماعيــة كبْــرى ،بهــدف توفيــر ّ
ٍ
الشــروط ال ُمناســبة لل ّرفــع مــ َن النّجاعــة
اج
والســهر علــى إبْــرام تعاقــدات ْ
االجتماعــي ّ
ّ
ْ
ٍ
ـوذج مغربـ ٍّـي فــي
أسـ ِ
االقتصاديــة المع ـ َّززَة بتماســك اجتماعـ ّـي حقيقـ ّـي .وم ـ ْن ش ـأنِ إبــرام هــذه التعاقــدات إ ْرســاء ُ
ـس نمـ ٍ
مجــالِ الحــوار االجتماعـ ِّـي يع ـزّز الثقــة بيــن أ ْربــاب العمــل والنقابــات ،وي ْرفــع م ـ ْن مصداقيــة الطرفيْــن.
ـجل مــرور ْ
عشــر ســنوات علــى صــدور مدونــة الشــغل ،األ ْمــر
تجـ ُد ُر اإلشــارة إلــى ّ
أن ســنة  2014تسـ ّ
وعلــى صعيــد آخــرْ ،
الــذي مـ ْن شــأنه أ ْن يشـ ّكل ف ْرصــة للقيــام ب َو ْقفــة تأ ّمليــة حقيق ّيــة مــع مــا يقتضــي ذلــك مـ ْن تقييـ ٍـم لحصيلــة ال ُمنْجــزات،
ـت مطروحــة،
ووقــوف علــى ال ُمقتضيــات التــي لــم تجـ ْد بعــد طريقهــا إلــى التطبيــق ،وتــداول فــي اإلشــكاليات التــي مازالـ ْ
وفــق مقاربَــة تشــارك ّية ،فيمــا يتعلــق بتحســين منــاخ الشــغل وتحديــث العالقــات المهن ّيــة داخــل المقاولــة.
ـإن االتفاقيــات اإلطــار ال ُمبْ َر َمــة بيــن أربــاب العمــل وبعــض النقابــات ،والمتعلقــة بال َوســاطة االجتماع ّيــة فيمــا
وأخي ـ ًر ،فـ ّ
ـص نزاعــات الشــغل ،لــم يتـ ّم تطبيقهــا عمومــا .لذلــك يدعــو المجلــس إلــى التطبيــق الفعلـ ّـي لهــذه اآلليــة ،وإلــى تطويــر
يخـ ّ
العمــل باالتفاق ّيــات الجماع ّيــة.

ْ
ّ
َ
ُ
 • 3.1تطورات مطردة على الصعيد البيئي والتنمية المستدامة

علــى ُمســتوى اإلطــار التشــريعي ،تميــزت ســنة  2014بالمصادقــة علــى القانــون اإلطــار رقــم  99-12بمثابــة الميثــاق
بتســريع مسلســل دراســة والمصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 81-12
الوطنــي للتنميــة المســتدامة وإصــداره ،وكــذا ْ
ِ
االقتصــادي ،فإ ّنــه ينبغــي
للتداعيــات القويــة لهــذا القانــون ،إ ْن علــى الصعيــدِ البيئــي أو
المتعلّــق بالســاحل .ونَ َظــ ًرا
ّ
موسـ َعة بهــدف تحســين أحكامِ ــهِ وجعلهــا منســجم ًة ،فــي الو ْقـ ِـت ذاتــه،
التســري ُع باعتمــاده ،والتمهيــد لــه بإجــراء مشــاورات َّ
َم ـ َع النّصــوص األخــرى المتعلقــة ب َم َجـ ٍ
ـاالت ُمماثلــة ،وكــذا مــع االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.
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اســتراتيجية التنميــة المســتدامة التــي سـتُع َرض خــال المناظــرة
إضافــة إلــى ذلــك ،تـ ّم فــي هــذه الســنة مواصلــة إعــداد ْ
الوطنيــة حــول التنميــة ال ُمســتدامة المقـ ّررة ســنة  .2015ومــن بيْــن األهــداف األساسـ ّية لالســتراتيجية المذكــورة الفصــل
وحســن اســتثمارها
بيــن النمــو واســتنزاف المــوارد ،والنهــوض بال َم َســالك الخضــراء ،والتوفيــق بيْــن حمايــة المــوارد
ْ
المؤسســاتي للتنميــة ال ُمســتدامة فــي
واســتصالحها ،ومحاربــة ظاهــرة ارتفــاع درجــة حــرارة المنــاخ ،وتعزيــز اإلطــار
ّ
مختلــف مك ّوناتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئ ّيــة والثقاف ّيــة ،وكــذا ضمــان مالءمتــه مــع مختلــف االتفاقيــات ال ّدوليــة
التــي و ّقــع عليهــا المغــرب .وهنــا ،ال بــد مــن العمــل علــى تــدارك أي تأخيــر تنفيــذ هــذه االســتراتيجية وذلــك فــي أفــق
اآلجــال التــي يحددهــا القانــون اإلطــار المتعلــق بميثــاق البيئــة والتنميــة المســتدامة فــي شــهر مــارس .2015
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 - 1.3.1مواصلة التأهيل البيئي
ـص الجهــود المبذولــة فــي مجــال التأهيــل البيئــي ،عرفــت ســنة  2014ال ّرفــع مــن وتيــرة إنجــاز مختلــف البرامــج
فيمــا يخـ ّ
الجارية.
الســائل وتصفيــة الميــاه العادمــة ،وصلــت نســبة الربــط بشــبكة الصــرف
ففيمــا يتعلّــق بالبرنامــج الوطنــي للتطهيــر ّ
الصحــي إلــى  72فــي المائــة ،وزادت نســبة تصفيــة الميــاه العادمــة لتبلــغ  7,5فــي المائــة ،بفضــل إنشــاء  85محطــة
لمعالجــة الميــاه العادمــة .13ولكــن المالحــظ أن هــذا البرنامــج يقتصــر أساســا علــى المراكــز الحضريــة ،وال يســتفيد
منــه كثيــرا الوســط القــروي الــذي يعــرف عجــزا فــي مجــال التطهيــر ،ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض نســبة الولــوج التــي ال
الصحــي.
تتجــاوز  1,55فــي المائــة عــن طريــق الشــبكة و 35فــي المائــة عــن طريــق ُ
الح َفــر االمتصاصيــة وآبــار الصــرف ّ
وفيمــا يتعلــق بالبرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة ،فــإن نســبة جمــع النفايــات المنزليــة بلغــت  80,5فــي المائــة،
والتخلــص المرا َقــب مــن النفايــات بلغــت نســبته  7فــي المائــة ،بفضــل إنشــاء  15مطرحــا مراقبــا .وتــم أيضــا إلــى حــدود
اليــوم تأهيــل  24مطرحــا عشــوائيا.
ـي
وشــكلت ســنة  2014بالنســبة إلــى البرنامــج الوطنــي لتثميــن النفايــات منعطفــا هامــا ،بفضــل التوقيــع علــى اتفاقيتـ ْ
شــراكة مــع الفاعليــن المعن ّييــن بالبطاريــات والعجــات المســتعملة ،والتوقيــع أيضــا علــى االتفاقيــة اإلطــار مــن أجــل
تثميــن ثالثــي للنفايــات المنزليــة والمماثلــة لهــا لمدينــة الــدار البيضــاء.
وعرفــت ســنة  ،2014إنجــاز  636مشــروع تأهيــل بيئــي وإطــاق  270مشــروعا فــي إطــار البرامــج الوطنيــة للتأهيــل
البيئــي للمــدارس القرويــة وللمســاجد والكتاتيــب القرآنيــة.
وفــي إطــار البرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن التلــوث الصناعــي الهــادف إلــى إعــداد خطــة عمــل للوقايــة مــن التلــوث
الصناعــي ومحاربتــه فــي الــدار البيضــاء الكبــرى ،ومواكبــة الفاعليــن الصناعييــن فــي مشــاريع مكافحــة التلــوث ،مــن
خــال :صنــدوق مكافحــة التلــوث 118 :مشــروعا 13 ،منهــا تــم اســتكمالها ســنة 2014؛ واآلليــة التطوعيــة لمكافحــة
التلــوث الصناعــي المائــي 15 :مشــروعا 3 ،منهــا اسـتُكملت ســنة 2014؛ والصنــدوق الوطنــي للبيئــة 20 :مشــروعا ،اثنــان
منهــا اســتكمل ســنة .2014
وقــد ُرص ـ َدت اعتمــادات هــذه الصناديــق أساســا ســنة  2014لمكافحــة مصدريْــن مــن مصــادر التلــوث وهمــا :الميــاه
العادمــة الناتجــة عــن معاصــر الزيتــون واألفــران التقليديــة لصناعــة الفخّ ــار.

ُ 2.3.1
وضعية البيئة ومراقبتها
ق صور في وسائل رصدّ
يتوفــر المغــرب علــى  29محطــة لقيــاس جــودة الهــواء تابعــة لمديريــة األرصــاد الجويــة التــي تعتمــد أيضــا لنفــس الغــرض
علــى مختبريْــن متن ِّقلَيْــن .وتقيــم المديريــة فــي هــذا الصــدد عالقــات تعــاون مــع عــدة شــركاء ،وعلــى وجــه الخصــوص
ومؤسســة محمــد الخامــس المكلفــة بحمايــة البيئــة ،والجماعــات
وزارة الداخليــة ،الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالبيئــة،
ّ
الترابيــة.
ـري مــن أجــل توقــع جــودة الهــواء علــى مســتوى
وفيمــا يخــص الن ْم َذ َجــة ،فقــد شــهدت ســنة  2015تنفيــذ البرنامــج الحضـ ّ
ـروري تطويــر الشــبكة المرتبطــة بهــذه العمليــة.
أحيــاء الــدار البيضــاء الكبــرى .ومــع ذلــك ،مــا زال مــن الضـ ّ
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بإصــدار التقاريــر ليْســت قــادرة علــى ضمــان انتظامهــا
وعلــى المســتوى المؤسســاتي ،فــإن المراصــد الجهويــة المكلفــة ْ
وجودتهــا ،نظــرا الفتقارهــا إلــى مــا يكفــي مــن الوســائل التقنيــة .ويجــدر فــي هــذا الصــدد تكليــف المرصــد الوطنــي
للبيئــة بالمغــرب والمراصــد الجهويــة للبيئــة والتنميــة المســتدامة بإعــداد تقريــر عــن الحالــة المرجعيــة للبيئــة علــى
المســتوى الوطنــي (تقريــر حــول حالــة البيئــة بالمغــرب) والجهــوي (تقريــر حــول حالــة البيئــة علــى المســتوى الجهــوي)،
بطريقــة دوريــة ،علــى أن يُعـزَّز باألرقــام الموثوقــة ،ويوضــع رهــن إشــارة العمــوم .ومـ ْن المفيــد أ ْن تتضمــن التقاريــر قيمــة
البيئــة فــي كل جهــة علــى حــدة ،الشــيء الــذي قــد تســتفيد منْــه دراســات اآلثــار علــى البيئــة ،ويســاعد علــى نشــر معلومــات
موثوقــة يمكــن اســتثمارها فــي أ ْوســاط الفئــة ال ُمســتهدفة المعنيــة .ويمكــن أيضــا التفكيــر فــي وضــع نظــام معلوماتـ ّـي
ـوي حـ ْول البيئــة والتنميــة المســتدامة يوضــع رهــن إشــارة العمــوم.
وطنـ ّـي وجهـ ّ
والمالحــظ فــي الســياق نفســه أن بعــض الهيئــات المكلفــة بالمراقبــة البيئيــة ،كشــرطة المــاء مثــا ،التــي تضطلــع بــدور
بالــغ األهميــة فــي هــذا المجــال ،تفتقــر إلــى المــوارد البشــرية لضمــان نجاعــة منظومــة المراقبــة وقدرتهــا علــى تغطيــة
التــراب الوطنــي.

المتجددة
 - 3.3.1مواصلة إنجاز البرامج في مجال الطاقات
ّ
فــي ســنة  ،2014ارتفــع حجــم توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة ،ممــا جعــل نســبة مســاهمة
اإلنتــاج الكهربائــي فــي توليــد الطاقــات المتجــددة اإلجماليــة ترتفــع إلــى  18,5فــي المائــة فــي أواخــر دجنبــر،2014
مقابــل  9,65فــي المائــة .وشــهدت نســبة مســاهمة الطاقــة المائيــة فــي توليــد الكهربــاء تزايــدا قــدره  64,7فــي المائــة
فــي أواخــر دجنبــر  ،2014لتشــكل بذلــك  11,15فــي المائــة مــن اإلنتــاج الكهربائــي اإلجمالــي ،مقابــل  6,89فــي المائــة
قبــل عــام .إضافــة إلــى ذلــك ،وصــل حجــم إنتــاج الطاقــة المتأتيــة مــن الريــاح إلــى  1356,10جيغــاوات فــي الســاعة،
ارتباطــا بمشــاريع تطويــر إنتــاج الطاقــة المتأتيــة مــن الريــاح فــي إطــار القانــون رقــم  ،13-09أي مــا يعــادل  86,3فــي
المائــة .ووصــل معــدل إســهام هــذه الطاقــة فــي إنتــاج الكهربــاء إلــى  5,05فــي المائــة ،مقابــل  2,76فــي المائــة فــي
الســنة الماضيــة.
وفــي نفــس الســياق ،وبعــد إعطــاء صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس االنطالقــة ألشــغال إنجاز المحطة الشمســية
«نــور  »1ســنة  ،2013جــرى ســنة  2014فتــح األظرفــة المتعلقــة بتفويــت صفقــة إنجــاز «نــور  »2و«نــور  ،»3و ُو ِض َعــت أيضــا
الترتيبــات اســتعدادا إلطــاق «نــور  .»4وتأتــي هــذه المشــاريع امتــدادا لمسلســل التأهيــل المســبق الــذي اســتفاد منــه
أولئــك الذيــن قــد يتكفلــون بإنجــاز المراحــل المقبلــة ،عــن طريــق مشــاريع إنتــاج مســتقلة تتمثــل فــي تصــور محطــة أو عدة
محطــات حراريــة شمســية بقــدرة إنتــاج إجماليــة تقــارب  300ميغــاوات ،وتمويلهــا وتشــييدها واســتغاللها ولصيانتهــا.
فضــا عــن ذلــك ،ففــي ســنة  ،2014اســتكملت وزارة الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة ،فــي إطــار تطبيــق مقتضيــات
القانــون رقــم  13-09والتحريــر التدريجــي للتنافــس فــي مجــال الشــبكة الكهربائيــة والســوق الوطنيــة إلنتــاج الكهربــاء،
الدراســة المتعلقــة بتحديــد شــروط وكيفيــات تحريــر الســوق والولــوج إلــى الشــبكة الوطنيــة للضغــط المتوســط بالنســبة
إلــى الكهربــاء ال ُم َو َّلــد بواســطة الطاقــات المتجــددة.
واعتبــارا لهــذه المنجــزات الكبــرى ،يبــدو أن المغــرب يشــق طريقــه بثبــات فــي مجــال الطاقــات المتجــددة ،بيــد أن مواكبــة
االنتقــال الطاقــي تقتضــي اإلســراع فــي إصــدار المراســيم التطبيقيــة ألحــكام القانــون  ،13-09وخاصــة مــا تعلــق منهــا
بكيفيــات تركيــب وإنتــاج وشــراء الطاقــة ذات المصــدر المتجــدد ،وأيضــا شــروط التطويــر الالمركــزي علــى مســتوى
الجهــات لمشــاريع الطاقــات المتجــددة ذات الضغــط الضعيــف والمتوســط.
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تطورات محدودة في مجال النجاعة الطاقية
- 4.3.1
ّ
فــي مســته ّل ســنة  ،2013أطلقــت الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة ،فــي مجــال النجاعــة
الطاقيــة« ،الحــاالت العامــة للنجاعــة الطاقيــة» .يتعلــق األمــر بإطــاق نقــاش وطنــي واســع يهــدف إلــى إعــداد إســتراتيجية
للنجاعــة الطاقيــة فــي أفــق  .2030وقــد شــملت هــذه االستشــارة مجمــوع الفاعليــن المعنييــن مــن جماعــات ترابيــة
وقطــاع خــاص ومجتمــع مدنــي ونقابــات ،وعــدة قطاعــات كالبنــاء واألشــغال العموميــة واإلنــارة العموميــة والصناعــة
والنقــل والفالحــة .وعلــى غــرار السياســات القطاعيــة ،يظــل نجــاح إســتراتيجية مــن هــذا القبيــل رهينــا بتبنــي برامــج
عمــل معــ َّززَة بوســائل التتبــع والتقييــم ،توفــر رؤيــة واضحــة عــن القطــاع لفائــدة الفاعليــن ،مــع تحفيــزات ضروريــة
لتشــجيعهم علــى االســتثمار فــي هــذا المجــال.
ّ
المطــرد الســتهالك الطاقــة ،علــى وجــه الخصــوص فــي قطاعــات البنــاء والصناعــة والخدمــات ،بالمــوازاة
ومــع االرتفــاع
مــع تنامــي حاجيــات جديــدة ،كتكييــف الهــواء مثــا ،واللجــوء المتزايــد إلــى المعلوميــات ،يمكــن القــول إن التطــورات
المتحققــة فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة تظــل محــدودة.
فضــا عــن ذلــك ،أطلقــت ٌّ
كل مــن شــركة االســتثمارات الطاقيــة والوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات المتجــددة برنامــج
عمــل الستكشــاف فــرص ظهــور شــركات للخدمــات الطاقيــة تقــدم حلــوال لتخفيــض حجــم اســتهالك الطاقــة ،ومواكبــة
المســتهلكين فــي مشــاريعهم الهادفــة إلــى التأهيــل الطاقــي .وتغطــي هــذه الحلــول مختلــف المراحــل بــدءا مــن إعــداد
المشــروع وإنجــازه واســتغالله وصيانتــه.
ـاص طاقــي،
وعلــى مســتوى القطــاع الصناعــي ،فــإن التــزام الشــركات بتقديــم إحصائيــات طاقيــة وإنجــاز عمليــات افتحـ ٍ
قــد يفضــي إلــى خلــق قاعــدة معطيــات تم ّكــن مــن التعــرف علــى األعمــال والممارســات التــي تــؤدي إلــى تخفيــض
اســتهالك الطاقــة فــي هــذا القطــاع ،غيــر أن هــذه اإلجــراءات ال يمكــن أ ْن تأتــي أ ْكلَهــا إال إذا واكبَتْهــا الســلطات العموميــة
ـكان تشــجيع اســتعمال تجهيــزات ناجعــة ،وإقــرار نظــام تحفيــزات
ومؤسســاتيا .وفــي هــذا الصــدد ،مــن األهميــة بمـ ٍ
ماليــا
ّ
ماليــة ،والقيــام بحمــات تحسيســية لفائــدة الفاعليــن .ويعــد قطــاع النقــل أحــد القطاعــات األساســية التــي يمكــن
االنطــاق منهــا فــي اتجــاه تخفيــض االســتهالك الطاقــي.
مهمــا يكــن ،فــإن نجــاح عمليــة تنفيــذ برامــج النجاعــة الطاقيــة يفــرض اعتمــاد مقاربــة تقــوم مــن جانــب أول علــى مبــدأ
ـان علــى مراجعــة المنظومــة الحاليــة لدعــم الطاقــات ذات
النجاعــة الطاقيــة فــي كل السياســات العموميــة ،ومــن جانــب ثـ ٍ
المصــدر األحفــوري .ويتطلــب أيضــا وضــع برامــج للتكويــن والبحــث واالبتــكار ،مــن أجــل مراكمــة خبــرة وطنيــة فــي هــذا
المجــال ،وإصــدار المراســيم التطبيقيــة للقانــون رقــم  ،47-09وخاصــة إنشــاء منظومــة لل َم ْع َيــرة فــي مجــال النجاعــة
الطاقيــة ،وتعميــم وضــع بطاقــة بيــان اســتهالك الطاقــة علــى التجهيــزات المنزليــة وتقنيــن اســتهالك الطاقــة ذات
المصــدر األحفــوري فــي الصناعــة.

جيدة لقطاع الماء
 - 5.3.1من أجل حكامة ّ
بلغــت حقينــة الســدود الكبــرى فــي المغــرب  8,9مليــار متــر مكعــب ســنة  ،2014بنســبة مــلء بلغــت  56,5فــي المائــة .وقــد
ـهري نونبــر
ارتفعــت هــذه النســبة فــي أواخــر دجنبــر إلــى  70فــي المائــة ،بفضــل التســاقطات المطريــة الهامــة خــال شـ ْ
ودجنبــر ،ليبــرز مــن جديــد الطابــع المتقلــب غيــر المنتظــم للتســاقطات ،بمــا تنطــوي عليــه هــذه الظاهــرة مــن خطــر
محــدق بالمــوارد المائيــة .وإلــى جانــب تعميــم الولــوج إلــى شــبكة المــاء الصالــح للشــرب فــي الوســط الحضــري ،بنســبة
ربــط بشــبكة التوزيــع بلغــت  95,5فــي المائــة وبمردوديــة شــبكة التوزيــع فــي حــدود  74,1فــي المائــة ســنة  ،2014فــإن
نســبة الولــوج إلــى فــي الوســط القــروي انتقلــت مــن  14فــي المائــة ســنة  1994إلــى  94,5فــي المائــة ســنة  ،2014بفضــل
برنامــج التزويــد الجماعــي بالمــاء الصالــح للشــرب للســاكنة القرويــة.
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ورغــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال تخفيــض اســتهالك المــاء فــي الميــدان الفالحــي ،فــإن الوضعيــة الحاليــة للمــوارد
المائيــة مــا زالــت تعــرف إكراهــات نتيجــة تزايــد الطلــب بوتيــرة ســريعة ،والــذي يقابلــه عــرض تتهــدده عوامــل مــن قبيــل
التغيــرات المناخيــة ونضــوب المــوارد التقليديــة وتدهورهــا ،يُضــاف إلــى ذلــك تلــوثٌ حــاد ناتــج عــن األنشــطة الصناعيــة
واالســتعماالت المنزليــة ،وحكام ـ ٌة تفتقــر إلــى النجاعــة .وتــؤدي تضافــر هــذه العوامــل إلــى انخفــاض نســبة اســتهالك
الفــرد مــن المــاء ســنويا ،إذ تراجعــت مــن  2600متــر مكعــب ســنة  1960إلــى  700متــر مكعــب ســنة  ،2010وهــذه الحصــة
مرشــحة لالنخفــاض دون عتبــة اإلجهــاد المائــي ،المحــددة فــي  500متــر مكعــب للفــرد الواحــد.
وعلــى المســتوى اإلجرائــي ،يوصــي المجلــس بتســريع وتيــرة مراجعــة القانــون ( )10-95وتعميــم برامــج النجاعــة المائيــة
مــن أجــل عقلنــة اســتغالل المــوارد المائيــة وتثمينهــا ،مــن خــال تســريع وتيــرة تنفيــذ البرنامــج الوطنــي لالقتصــاد
فــي ميــاه الســقي ،وإعــداد برنامــج وطنــي لالقتصــاد فــي المــاء الصالــح للشــرب والمــاء الصناعــي .وقــد يســاعد هــذا
البرنامــج علــى تحســين مردوديــة الربــط بالشــبكات وشــبكات التوزيــع وتشــجيع المشــاريع المقتصــدة فــي المــاء فــي
القطاعيــن الســياحي والصناعــي واإلدارات والمنــازل .ويستحســن أيضــا تعزيــز آليــات وبرامــج حمايــة المــوارد المائيــة،
مــن خــال األجــرأة الفعليــة للمقتضيــات القانونيــة فــي مجــال مكافحــة تلــوث الميــاه العادمــة المنزليــة والصناعيــة .كمــا
ـتثماري علــى
يدعــو المجلــس إلــى تكثيــف وتنويــع وســائل تعبئــة المــوارد المائيــة ،وال سـ ّيما مــن خــال إعــداد برنامــج اسـ
ّ
المــدى المتوســط والمــدى الطويــل لتطويــر المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة (تحليــة ميــاه البحــر ،معالجــة الميــاه الج ْوفية،
إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة بعــد تنقيتهــا) وتعزيــز التــآزر بيــن سياســة الطاقــات المتجـ ّددة واالســتراتيجية الوطنيــة
للمــاء.
تحســين قــدرات التمويــل الذاتــي لقطــاع المــاء مــع ضمــان اإلنصــاف االجتماعــي
ويتعيــن أيضــا خلــق رافعــات تمكــن مــن ْ
والتضامــن بيــن الجهــات .ومــن الضــروري لهــذا الغــرض إصــاح التعريفــة ومراجعــة إتــاوات اســتعمال المــاء وفــرض
غرامــات علــى حــاالت التلــوث.
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نقاط اليقظة

ـي
ـس االقتصـ ُّ
فــي ض ـ ْوء هــذه التط ـ ّورات األساســية ،التــي شــهدتها ســنة  ،2014يوصــي المجلـ ُ
ـي والبيئـ ُّ
ـادي واالجتماعـ ُّ
بتســريع وتيــرة تطبيــق أحــكام دســتور  ،2011وجعــل ال ّرأســمال البشــري محــورا لالســتراتيجية التنمويــة ،وال ســ ّيما
ْ
ـس إلــى اعتمــاد
ـ
المجل
ـو
ـ
يدع
ـة
ـ
الغاي
ـذه
ـ
وله
ـي.
ـ
الصح
ـام
ـ
والنظ
ـن
ـ
والتكوي
ـة
ـ
التربي
ـة
ـ
منظوم
ـاح
ـ
إص
ـأوراش
ـ
ب
ـق
ـ
يتعل
مــا
ِ ْ
ُ
مقاربــة تشــاركية فــي مجــال تنفيــذ اإلصالحــات المتعلقــة بآليــات الحمايــة االجتماع ّيــة ،مــع الدعــوة إلــى إضفــاء الطابــع
المؤسســاتي علــى الحــوار االجتماعـ ّـي المفضــي إلــى اتفاقــات ملزمــة لمختلــف األطــراف .وبخصــوص وضعيــة المــرأة،
ّ
ـإن المجلــس يشــير مــن جديــد إلــى ضــرورة اإلســراع بإ ْرســاء هيئــة المناصفــة ومكافحــة ك ّل أشــكال التمييــز .وعــاو ًة
فـ ّ
علــى ذلــك ،يظـ ّل رهــان االلتحــاق بمصــاف البلــدان الصاعــدة مقترنــا بجــودة الرأســمال البشــري ،ومســتوى مرتفــع مــن
فض ـ ً
مؤسســاتية قــادرة علــى الج ْمــع بيــن هــذه العناصــر ضمان ـاً لتحقيــقِ صعــود
ثقــة المواطنيــنْ ،
ا عــن وجــود نجاعــة ّ
بالدنــا .عــاو ًة علــى ذلــك ،يدعــو المجلــس إلــى االســتفادة مــن التزامــات المغــرب فــي مجــال التنميــة المســتدامة ،مــع
اســتغالل الفرصــة التــي تتيحهــا االســتراتيجية الوطن ّيــة للتنميــة المســتدامة.
ـاح الجهويــة المتقدمــة ،يدعــو المجلــس إلــى االســتعداد لهــذا االســتحقاق
وس ـ ْعياً إلــى تعزيــز الشــروط ال ُمالئمــة إلنجـ ِ
الكبيــر ،وال سـ ّيما بالعمــل علــى إرســاء التركيــز ف ْعلـ ّـي ،وعلــى التحديــد الواضــح لمجــاالت اختصــاص الهيئــات والوحــدات
ال ّ
المركزيــة ،مــع العمــل ،فــي الوقــت نفســه ،مــن أجــل إعــادة التــوازن إلــى نظــام توزيــع المــوارد الماليــة وتوفيــر الكفــاءات
البشــرية الضروريــة.

ّ
ّ
ّ
المؤسسـ ّ
والتنظيمي للتنمية االقتصادية
والقانوني
ـاتي
 • 1.2تســريع اســتكمال اإلطار
واالجتماعية لبالدنا

تظــ ّل وتيــرة تأهيــل بالدنــا مرتبطــة ،فــي المقــام األ ّول ،بمــدى الفعاليــة التــي يتــ ّم بهــا اســتثمار خيراتهــا وثرواتهــا،
وخاصــة بطبيعــة اإلطــار المؤسســاتي وطبيعــة الحكامــة .مــن هنــا ضــرورة اإلســراع فــي اســتكمال المالءمــة التشــريعية
ّ
والمؤسســاتية مــع أحــكام دســتور  .2011وإلــى جانــب القوانيــن التنظيميــة ،يتعيــن أيضــا إعــداد واعتمــاد عــدد كبيــر مــن
القوانيــن العاديــة مــن أجــل تنفيــذ المقتضيــات التــي يتضمنهــا الدســتور فــي آجالهــا ،عــاوة علــى النصــوص القانونيــة
الجــاري بهــا العمــل التــي يتعيــن مالءمتهــا.
مســطرة إعــداد مشــاريع القوانيــن ونصوصهــا التطبيقيــة تتّســم بالبــطء .ومــن المفيد إعــادة النظر في
الحــظ أيضــا َّ
ويُ َ
أن ْ
وخاصــة ضمــان سـ ْرعة أكبــر فــي وضعهــا وإخراجهــا إلــى
هــذه المســاطر مــن أجــل ضمــان التنســيق فــي عمليــة اإلعــدادِ ،
ّ
وضــع اإلطــار الدســتوري
أن الدســتور لـ ْن يصبــح ســارِ َي المفعــول بصفــة كاملــة إال إذا تـ ّم اســتكمال ْ
ح ّيــز الوجــود ،ذلــك ّ
والمؤسســاتي والقانونــي الــذي ســيمكن بالدنــا مــن جنــي ثمــار هــذا التحــول علــى مســتوى السياســات العموميــة وفعليــة
ّ
كامــل الحقــوق والحريــات لفائــدة المواطنــات والمواطنيــن ،ممــا يجعلهــم قادِ ري ـ َن علــى ال ُمســاهمة فعليــا فــي تنميــة
بلدهــم .وســيؤدي ذلــك أيضــا إلــى تعزيــز ثقــة الفاعليــن االقتصادييــن الوطنييــن والدولييــن والمنظمــات الدوليــة فــي
بالدنــا.
ـريع وتيــرة
تسـ ِ
أخي ـ ًرا ،ومــن أجــل تعزيــز ســيادة دولــة القانــون ومحاربــة ال ّرشــوة وتحســين منــاخ األعمــال ،ال ب ـ ّد مــن ْ
تطبيــق ميثــاق إصــاح منْظومــة العدالــة ،الــذي تـ ّم تقديمــه ســنة  ،2013وال سـ ّيما مــا يتعلــق بالمجلــس األعلــى للســلطة
القضائيــة ،وإصــاح النصــوص والمســاطر التشــريعية ،والتنظيــم القضائــي ووضع ّيــة القضــاة.
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 • 2.2جعل الرأسمال البشري محورا لالستراتيجية التنموية
جذري لمنظومة التربية والتكوين
 - 1.2.2إصالح
ّ
رغــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال التربيــة والتكويــن ،ســواء علــى مســتوى البرامــج التعليميــة أو الميزانيــات الم ْرصــودة،
ـإن النتائــج المســجلة فــي هــذا الصــدد تظــل مقلقــة ،ال ســيما بالنظــر إلــى تداعياتهــا المؤثــرة علــى تطــور االقتصــاد
فـ ّ
الوطنــي.
وعلــى المســتوى الكمــي ،فمــا يــزا ُل مبــدأ التعميــم بعيــدا عــن التحقــق فــي التعليــم األولــي والســلك االبتدائــي والثانــوي
اإلعــدادي والثانــوي التأهيلــي .ونفــس األمــر يصــدق علــى التعليــم العالــي .أمــا فيمــا يخــص الجــودة ،فــإن األداء فــي
مجمــوع األســاك التعليميــة لــم يحقــق بعــد النتائــج المرجــوة ،وخاصــة التكويــن فــي مؤسســات التعليــم العالــي ،ممــا
يســتلزم إعــادة النظــر لمواكبــة متطلبــات االبتــكار مــن أجــل مالءمــة أفضــل مــع حاجيــات االقتصــاد .وينبغــي تنظيــم
التعليــم التقنــي الثانــوي فــي شــكل مســالك ،والعمــل علــى تطويــره فــي اتجــاه المنظومــة اإلنتاجيــة .كمــا يجــب إعــادة
النظــر فــي التكويــن المهنــي ،وم ـ ّد الجســور بينــه وبيــن ك ّل مــن النظــام التعليمــي واالقتصــاد الوطنــي.
ويتعيــن القيــام بإصــاح جوهــري لنظــام التعليــم العالــي ،ســواء فــي عالقتــه بالدولــة ومســألة التمويــل ،أو فــي ارتباطــه
باالقتصــاد والمجتمــع والبيئــة ،وأيضــا بتكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل.
ٍ
صعيــد آخــر ،يتعيــن ال ّرفــع مــن المســتوى التعليمــي المتد ّنــي للســاكنة النشــيطة عــن طريــق التكويــن المهنــي
علــى
والتكوينــات التكميليــة ال ُمت َّوجــة بشــهادات لفائــدة الكبــار.
ـروري أ ْن َ
صلْـ ِـب مجمــوع االســتراتيجيات القطاعيــة
وأخي ـ ًرا ،مــن ّ
الضـ ّ
يوض ـ َع التكويــن والتربيــة والبحــث واالبتــكار فــي ُ
ّ
وموظفيــن وإدارييــن).
ومــن أجــل مجمــوع الفاعليــن (مــن مســتخدمين

األساسية
 - 2.2.2تحسين الولوج إلى العالجات
ّ
ســياق مــا
للســاكنة فــي مجــالِ ال ُولُــوج إلــى خدمــات صحيــة كافيــة وذات جــودة ،فــي
ٍ
تفــرض االنتظــارت المتزايــدة ّ
الصحـ ّـي
ـاح جوهــري للنظــام
ّ
تعرفــه بالدنــا مــن تح ـ ّوالت سياســية واقتصاديــة واجتماع ّيــة ،الحاجــة إلــى القيــام بإصـ ٍ
فــي بالدنــا .وذلــك بج ْعــل المواطــن فــي صلــب أ ّيــة عمل ّيــة ،والســعي إلــى تحقيــق النجاعــة والجــودة والحـ ّد مــن الفــوارق
ـص دســتور .2011
االجتماعيــة والترابيــة ،والفــوارق بيــن الجنســين ،انْســجاما مــع روح ونـ ّ
والبيئــي إلــى إعــداد سياســة وطنيــة متعلقــة بالمجــال
واالجتماعــي
االقتصــادي
المجلــس
فــي هــذا الصــدد ،يدعــو
ّ
ُ
ّ
ّ
ُ
تســتهدف تحقيــق العيْــش الكريــم للمواطنيــن ،وال ســ ّيما األكثــر هشاشــة منهــم .ويتعيــن فــي هــذا اإلطــار
الصحــي
أ ْن يخض ـ َع تنظيــم الخدمــات الصحيــة وتدبيرهــا لمبــدأ الجهويــة الفعليــة ،ويجــب أيضــا االنطــاق مــن هــذا المبــدأ
لتكويــن المــوارد البشــرية وتوظيفهــا .ومــن ال ُمفيــد فــي نفــس الســياق وضــع اســتراتيجية قطاعيــة لتشــجيع الشــراكة بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص ،واســتراتيجيات مشــتركة بيــن القطاعــات للوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة والنواقــص
أن المرســوم المتعلــق بهــا قــد تمــت
واإلعاقــة .ويتع ّيــن إدمــاج هــذه المبــادئ فــي إطــار خريطــة صحــة وطنيــة ،علمــا ّ
المصادقــة عليــه فــي نونبــر.2014
ـب ليســت ســوى مك ـ ّو ٍن واحـ ٍـد مــن مك ّونــات إصــاح
والجدي ـ ُر بال ّذكــر ّ
أن مراجعــة اإلطــار القانونــي لمزاولــة مهنــة الطـ ّ
المنظومــة الصحيــة رغــم أه ّميتهــا .مــن هنــا ضــرورة إدراجهــا ض ْمــن ال ُّر ْؤيــة الشــمولية لإلصــاح التــي انطلقــت بالفعــل،
وال سـ ّيما إثْــر إصــدار القانــون اإلطــار المتعلــق بالنظــام الصحــي ســنة .2011
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وفــي هــذا اإلطــار ،يعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فــي الــرأي الــذي أبــداه حــول مشــروع القانــون
يســتجيب ألهـ ٍ
ـداف سياســة وطنيــة للصحــة،
ـبّ ،
رقــم  ،131-13المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطـ ّ
أن «مشــروع القانــون وحــده ال ْ
فبح ْكــم عــدم
مندمجــة ومنصفــة مــن الناحيــة االجتماعيــة ومســتدامة مــن الناحيــة االقتصاديــة ».إضافــة إلــى ذلــكُ ،
ـاص نحــو المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص علــى مســتوى العالجــات،
ـكام مــن شــأنها توجيــه االســتثمار الخـ ّ
إدراجــه ألحـ ٍ
ـص ال ينخــرط بصفــة كليــة فــي
ونحــو
ّ
التخصصــات األكثــر تطــورا مــن خــال إنشــاء أقطــاب تم ّيــز جهويــة ،فــإن هــذا ال ّنـ ّ
أن عــدم ربْــط إنشــاء العيــادات بالخريطــة الصحيــة وبمخططــات عـ ْرض العالجــات،
روح القانــون اإلطــار  .34-09كمــا ّ
يَ ُعــو ُق التطـ ّور نحــو توفيــر عـ ْرض متــوازن للعالجــات .وقــد اعتُبــرت الخريطــة الصحيــة كأداة تنظيميــة فــي هــذا االتجــاه.
ومــن أجــل ضمــان ف ّعاليتهــا ،ال بـ ّد مــن جعلهــا قابلــة للتطبيــقِ فــي القطــاع الخــاص ،علــى غــرارِ مــا هــو م ْعمــو ٌل بــه فــي
القطــاع العــام.

 - 3.2.2سياسات ّ
الش بكات االجتماعية :تعميم نظم التغطية الصحية والتقاعد
الصحية األساسية
تحديات تعميم التغطية
 - 1.3.2.2رفْ ع
ّ
ّ
أن هــذه اإلنجــازات ال
أن التق ـ ّدم الــذي تحقــق فــي مجــال التغطيــة هــو فــي مجملــه تق ـ ّدم هــام ،إ ّال ّ
علــى ال ّرغــم مــن ّ
وأن هنــاك
الصحيــة األساســيةّ ،
ينبغــي أ ْن تحجــب حقيقــة ّ
أن  40فــي المائــة مــن الســاكنة مــا تــزال َمقْص ّيــة مــن التغطيــة ّ
وأن معاييــر االســتفادة مــن
وأن نســبة التعويــض ال ترتكــز علــى التكاليــف الحقيقيــةّ ،
تفاوتــات فــي الخدمــات الصحيــةّ ،
التصريحــات التــي تظـ ّل تصريحـ ٍ
وأن طريقــة
نظــام راميــد ليســت شـفّافة بالقــدر الكافــي لك ْونهــا تســتند إلــى
ـات ذاتيـ ًةّ ،
ْ
تمويــل وتدبيــر هــذا النظــام غيــر ســليمة ،وأن الولــوج إلــى العالجــات مــا زا َل يعانــي مشــاكل كبيــرة متّصلــة بتنْظيمــه
وضعــف مــوارده.
فــإن العالجــات المتنقلــة التــي يقدمهــا القطــاع الخــاص تم ّثــل  69فــي
وبالنســبة للتأميــنِ اإلجبــاري عــن ال َمــ َر ِ
ضّ ،
ـاري عــن المــرض .وقــد وصلــت حصــة األ ْمــراض طويلــة األمــد مــن
المائــة مــن النفقــات اإلجماليــة برســم التأميــن اإلجبـ ّ
نفقــات التأميــن اإلجبــاري علــى المــرض أكثــر مــن  50فــي المائــة ســنة  ،2013رغــم أنهــا لــم تهــم ســوى  3فــي المائــة
مــن المســتفيدين مــن التأميــن اإلجبــاري علــى المــرض .تمثــل هــذه األمــراض إذن التحــدي الكبيــر الــذي يواجهــه نظــام
التغطيــة الصحيــة ،ممــا يتطلــب وضــع سياســة إراد ّيــة لمحاربــة العوامــل األساســية المس ـ ِّببَة لألمــراض طويلــة األمــد.
ومـ ْن أجــل الحـ ّد مــن هــذه االختــاالت ،ال بـ ّد مــن رفــع عــدد مــن التّح ّديــات التــي تعتــرض هــذا النظــام .يتعلــق األمــر ،علــى
وجــه الخصــوص ،بت ْوفيــر جميــع أنْظمــة التأميــن اإلجبــاري علــى المــرض ،لتشــمل خاصــة المســتقلين وأصحــاب المهــن
ْ
الحــرة والصنــاع التقليدييــن والطلبــة؛ وكــذا ضــرورة تحقيــق التقائيــة تدريج ّيــة بيــن مختلــف األنظمــة ،وضــرورة ت ْوجيــه
ض ،والتح ّكــم فــي كلفــة العالجــات.
المشـ ِّغلين واألُ َجــراء ،الذيــن تشــير إليْهــم المــا ّدة  ،114نحــو التأميــن اإلجبــاري علــى ال َمـ َر ِ
إن نجــاح نظــام راميــد يمـ ُّر بالضــرورة عبْــر تأميــن وتخصيــص التمويــل ،واعتمــاد قواعــد الحكامــة الج ّيــدة القائمــة علــى
ّ
الصحـ ّـي بــك ّل خبراتهــا
التعاقــد فــي ت ْدبيــر النّظــام .وهــذا ال يمكــن أن يتح ّقــق إال إذا انخرطــت الوكالــة الوطنيــة للتأميــن ّ
ومؤهالتهــا ،وال سـ ّيما فــي تدبيــر المــوارد الم ْرصــودة لنظــام راميــد ،وفقــا للمــادة  60مــن القانــون  .65-00لذلــك ،مــع
العمــل علــى إنشــاء هيئــة مســتقلة تتولــى تدبيــر هــذا النظــام.
المؤسســات العالجيــة العموميــة وتعبئتهــا،
ومــن بيــن الشــروط األخْ ــرى الضرور ّيــة إلنْجــاح نظــام راميــد ،مالءمــة خدمــات
ّ
بالنســبة إلــى الشــرائح ال ُمســتفيدة .ويتعيــن أيضــا توفيــر مزيـ ٍـد مــن المــوارد البشــرية وم ـ َن األدويــة،
اعتبــا ًرا ألهميتهــا
ْ
لتعزيــز أدوار وتدخــات الوحــدات المتنقلــة ضمــن اســتراتيجيات تغطيــة التــراب الوطنــي مــع ترشــيد اســتغالل ّ
الشـبَكة
االستشفائية.
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 - 2.3.2.2إصالح قطاع التقاعد
ـروعي قانونيْــن متعلقيْــن باإلصالح المقياسـ ّـي
لقـ ْد أدى الوقــوف علــى اختــاالت نظــام التقاعــد بالمغــرب إلــى صــدور مشـ
ْ
ؤسســات
ألنظمــة التقاعــد (تحديــد السـ ّـن التــي يجــب أن يُحــال فيهــا علــى التقاعــد موظفــو ْ
وأعوان ال ّدولــة والبلديات وال ُم ّ
العا ّمــة المنخرطــون فــي نظــام المعاشــات المدنيــة ،وتعديــل مبلــغ المســاهمات التي تُحت ََســب على أساســها المعاشــات).
وقــد أكــد المجلــس علــى اســتعجالية اإلصــاح ،وبلــور مجموعــة مــن التوصيــات حــول إطــاره العــام ،وتوصيــات حــول
التدابيــر الخاصــة باألنظمــة (ك ّل نظــام علــى حــدة) علــى المــدى القريــب جــدا والقريــب والمتوســط ،وت ْوصيــات متعلقــة
باإلجــراءات التكميليــة ل ُمواكبــة اإلصــاح .وإضافــة إلــى الت ْوصيــات العامــة ،أوصــى المجلــس بشــأن ال ُمقترح المتعلــق
ـرام لمبــادئ التضامــن والتدابيــر
برفــع سـ ّـن اإلحالــة علــى التقاعــد ،بضــرورة اعتبــار ال ّرفــع مــن مـ ّدة المســاهمة فــي احتـ ٍ
االســتعجالية المتصلــة بنظــام المعاشــات المدنيــة ،وذلــك بالحــ ْرص على اعتمــاد مقاربــة تدريج ّيــة مــع االنتبــاه إلــى
أثرهــا علــى النظــام كك ّل مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى علــى أجيــال الموظفيــن الذيــن مــن المتو ّقــع أن يُحالــوا علــى التقاعــد
لإلصالح .وفــي نفــس الجانــب وارتباط ـاً بال ُمقتــرح المتعلــق برفع نســبة المســاهمة مــن
ضــون الســنوات األولــى
فــي ُغ ُ
ِ
 20فــي المائــة إلــى  28فــي المائة خــال الفتــرة مــا بيــن  2015و ،2016يوصــي المجلــس بج ْعــل هــذه ال ُمراجعــة فرصــة
اإلصــاح
ســانحة لوضع مرتكــزات المراحــل القادمــة والضروريــة إل ْرســاء قطــب عمومـ ّـي (الخطاطــة التــي يســتهدفها
ْ
لوضــع منظومــة تشــتمل علــى ْ
قطــب عمومـ ّـي وقطــب خــاص ،فــي شــكل نظــام
ـمولي) ،والتحضيــر ،فــي مرحلــة ثانيــةْ ،
الشـ ّ
أساسـ ّـي ونظــام التكميلـ ّـي ،ك ّل واحــد منهمــا يتطـ ّور بصــورة مختلفــة وبحســب خصوصيتــه.
إصالح التقاعد الذي يكتسي صبْغة استعجال ّية ل ْم يُنَ َّف ْذ بع ُد.
ويسجل المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ّ
ّ
أن ْ

جميــع المســتويات وبطريقــة منســقة لجعــل المــرأة تتمتــع
 • 3.2العمــل علــى
ِ
بكامــل حقوقهــا مــن أجــل المســاواة بيــن النســاء والرجــال
ـت فــي مجــال ال ُمســاواة بيــن الجنسـيْن ،والتنْصيــص الدســتوري علــى هــذا الحــق،
رغــم المكتســبات الهامــة التــي تحقّقـ ْ
ـت هنــاك الكثيــر مــن أوجــه التفــاوت بينهمــا فــي عــدة مياديــن .يتجلــى ذلــك خاصــة فــي اســتمرار ارتفــاع نســبة
فمــا زالـ ْ
وجــه الخصــوص فــي ال َو َســط القــروي ،والعنــف القائــم علــى الن ـ ْوع
وفيــات األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة علــى ْ
مســا صارخــا بالحقــوق األساســية للنســاء.
االجتماعــي الــذي يشــكل ّ
ولتــدا ُر ِك هــذه النقائــص ،قــ ّدم المجلــس فــي تقريــر ِه الصــادر ســنة  2012حــول هــذا الموضــوع ،فــي إطــار اإلحالــة
والمؤسســاتية .فعلــى المســتوى القانونــي ،ويوصــي المجلــس المشــ ِّرع
الذاتيــة ،مجموعــة مــ َن الت ْوصيــات القانونيــة
ّ
ـون إطـ ٍـار ضـ ّد ك ّل ْ
والحكومــة باعتمــادِ قانـ ٍ
أشــكال العنــف ضـ ّد النســاء ،بمــا فــي ذلــك العنــف الصــادر عــن الــز ْوج .ويحــثّ
اإلســراع فــي إصــاح القانــون الجنائــي لجعلــه منســجما مــع روح الدســتور الجديــد وأحكامــه
المش ـ ِّر ُع والحكومــة علــى ْ
واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب.
وفيمــا يتعلــق بالجانــب الدســتوري ،نذكــر مــن بيْــن توصيــات المجلــس المصادقــة فــي أقــرب اآلجــال علــى القانــون
المحــدث للهيئــة العليــا للمناصفــة ولمحاربــة كل أشــكال التمييــز ،مــع منحهــا صالحيــات واســعة فــي مجــال توجيــه
وتقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين ومناهضــة ك ّل أشــكال التمييــز ضــد النســاء ،ومنحهــا
أيضــا االســتقاللية الماليــة كــي يتســنى لهــا االضطــاع بــدور النظــر فــي حــاالت التمييــز وإصــدار عقوبــات مــن ال ّدرجــة
األولــى بصددهــا .ويقتــرح المجلــس أيضــا تقويــة مكانــة مبــدأ المســاواة ،بوصفــه األســاس الــذي تقــوم عليــه الهويــة
المغربيــة والمواطنــة ،داخــل البرامــج التعليميــة ،والعمــل علــى حــض المدرســين واألســاتذة علــى التشــبع بــه مــن أجــل
نشــره وترســيخه فــي أوســاط تالمذتهــم وطلبتهــم.
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ـإن النســبة المتدنيــة لحضــور النســاء فــي مختلــف مناحــي الحيــاة االقتصاديــة ،كمــا يبيــن ذلــك
إضاف ـ ًة إلــى ذلــك ،فـ ّ
التقريــر الثانــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول نفــس الموضــوع الصــادر ســنة  ،2014يتطلــب تكثيــف
الجهــود علــى أ ْربعــةِ ُمســتويات:
§ § أ ّوال ،التوفــر علــى أدوات ناجعــة ومؤشــرات منســجمة مــع االتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة التــي تم ّكــن مــن التطبيــق
ـروري
الفعلــي والســليم لمبــدأ المســاواة بيــن الجنســين فــي المجــال االقتصــادي كأداة للحـ ِّد مـ َن الفــوارق .ومـ َن الضـ ّ
ّ
الســامية للتخطيــط،
لهــذا ال َغـ َرض ُمالءمــة تعريــف
المؤشــرات التــي تعتمدهــا مختلــف الهيئــات ،وخاصــة المندوبيــة ّ
علــى وجــه الخصــوص مــع االتفاقيــة المتعلقــة لحقــوق الطفــل ومعاييــر مكتــب العمــل الدولــي ،واســتكمال إنشــاء
الم ْرصــد الوطنــي للتشــغيل.
بانتظــام علــى تحييــن المعطيــات والمعلومــات المتعلقــة بميزانيــة الزمــن للنســاء
ومــن الضــروري أيضــا العمــل
ٍ
والرجــال فــي سـ ّـن النشــاط ْ
ونشــرها علــى العمــوم ،وإ ْدراج مســألة مراقبــة احتــرام األحــكام الملزمــة بعــدم التمييــز
بيــن الجنســين ضمــن مجــال تدخــل مفتشــي الشــغل ،وتضميــن الحصيلــة االجتماعيــة الســنوية التــي تصدرهــا وزارة
الشــؤون االجتماعيــة فصــا خاصــا بالمســاواة بيــن الجنســين فــي الولــوج وفــي التعامــل.

§ § ثانيــا ،خلــق إطــار يســاعد علــى إقــرار المســاواة بيــن الجنســين ،وعلــى التوفيــق بيــن المســؤوليات المهنيــة والعائليــة.
وجــه الخصــوص المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة حــول «العمــال الذيــن لديهــم
ويتطلــب ذلــك علــى ْ
مســؤولية عائليــة ومالءمــة القوانيــن والتشــريعات (مدونــة الشــغل ،والقانون الجنائي ،والمدونــة العامة للضرائب)...
مــع أحــكام االتفاقيــات الدوليــة ومبْــدأ المســؤولية المشــتركة بيــن األم واألب داخــل األســرة المنصــوص عليــه فــي
موج َهــة لــإدارات والمقــاوالت فــي مجــال
مد ّونــة األســرة .ويقتــرح المجلــس أيضــا تنظيــم حمــات تحسيســية َّ
الوقايــة مــن التمييــز.
§ § ثالثــا ،تشــجيع انخــراط النســاء فــي النشــاط االقتصــادي ،وتســهيل ولوجهــن إلــى فــرص الشــغل ،بفضــل إجــراءات
تمنــح المقــاوالت الخاصــة المدمجــة التــي تطبــق مبــدأ المناصفــة فــي مختلــف هيئاتهــا الحــق فــي الحصــول
علــى التمويــات واالمتيــازات الضريبيــة ،والنهــوض ب»التكويــن المؤهِّ ــل» ،ومحاربــة اله ـ ْدر المدرســي المبكــر فــي
صفــوف األطفــال ،وتذليــل العقبــات التــي تحــول دون ولــوج الفتيــات إلــى المــدارس ،مــن خــال تدابيــر للتت ّبــع
المتواصــل وللتحفيــز والزّجــر موجهــة إلــى العائــات التــي تــزوج بناتهــا قبــل الســن القانونيــة أو التــي تمنعهــا مــن
االلتحــاق بالمدرســة.
§ § رابعــا ،النهــوض بالمقــاوالت النســائية ،مــن خــال تطويــر آليــات لمواكبــة النســاء المقــاوِ الت فــي مختلــف مناطــق
المغــرب ،وتســهيل ولــوج المقــا َوالت النســائية إلــى طلبــات العــروض فــي القطاعيْــن الخــاص والعــام ،مــن أجــل ضمــان
تكافــؤ الفــرص بيــن المقــا َوالت النســائية والرجاليــة فــي الولــوج إلــى الصفقــات .ولتعزيــز هــذه المواكبــة وضمــان
نجاحهــا ،مــن المفيــد أيضــا اتخــاذ تدابيــر عمليــة لتســهيل ولــوج النســاء إلــى المِ لكية العقاريــة ،واالســتفادة من تجربة
القــروض الصغــرى التــي أبانــت عــن نجاعتهــا ،لجعلهــا رافعــة لالنتقــال مــن التشــغيل الذاتــي إلــى إنشــاء المقــاوالت.

 • 4.2استثمار إمكانات االقتصاد االجتماعي والتضامني
مــن شــأن االقتصــاد االجتماعــي والتّضامنــي ،الــذي يض ـ ّم التعاونيــات والتعاضديــات والجمعيــات ،أ ْن يســمح لمختلــف
الشــرائح االجتماعيــة وللمقــاوالت فــي مختلــف القطاعــات وللمجــاالت الترابيــة أن تشــارك فــي تعزيــز التماســك
االجتماعــي وتحســين النمــو .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتوفــر هــذا القطــاع علــى اإلمكانــات الكفيلــة باســتيعاب أنشــطة
أن هنــاك ،حســب التقريــر الــذي خصصــه
القطــاع غيــر المنظــم التــي تؤثــر علــى تنافســية القطــاع
اإلنتاجــي .غيــر ّ
ّ
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المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ،مجموعـ ًة مــن اإلكراهــات القانونيــة
يخص التعاون ّيات
والمؤسســاتية والسوســيو اقتصاديــة التــي تحــول دون تأديــة هــذا القطاع دوره على أحســن وجه .وفيمــا
ّ
ّ
صعوبــة فــي
وجــه التحديــد ،التــي ال تســاه ُم إ ّال بنســبة  1,5فــي المائــة مــن الناتـ ِـج الداخلـ ّـي الخــام ،فإ ّنهــا تجــد ُ
علــى ْ
الولــوج إلــى التمويــل وإلــى التغطيــة االجتماعيــة.
وقــد قــدم المجلــس فــي تقريــره المشــار إليــه جملــة مــن التوصيــات التــي مـ ْن شــأنها أ ْن تســاعد على تجاوز هــذه العقبات.
نذكــر مــن بينهــا :ضــرورة خلــق إطــار تشــريعي ســيمكن مــن رســم حــدود قطــاع االقتصاد التضامنــي واالجتماعــي بوضوح،
وتجميــع مختلــف مكوناتــه ضمــن مرجعيــة مشــتركة .ويقتــرح المجلــس أيضــا فــي نفــس االتجــاه اعتمــاد قانــون يحــدد
أدوات العمــل ووســائل الدعــم الكفيلــة بتنميــة بنيــات هــذا القطــاع مــع ضمــان توافقهــا مــع األنمــاط الثالثــة لالقتصــاد
االجتماعــي والتضامنــي ،ويدعــو أخيـ ًرا إلــى إنشــاء هيئــات جهويــة لالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي.

 • 5.2جعل التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة رافعة لإلقالع
تت ْر ِجــم أحــكام الدســتور  2011التــي تعتبــر التنميــة المســتدامة والولــوج إلــى بيئــة ســليمة ح ًّقــا أساسـ ّيا للمواطنيــن ،وكــذا
االلتزامــات التــي انخــرط فيهــا المغــرب فــي مجــال حمايــة البيئــة عبــر االتفاقيــات الدوليــة ،العــزم ال ّراســخ لبالدنــا
ـادي واجتماعـ ّـي مســتدام وم ْدمِ ــج.
لالتّجــاه نحــو نمــوذج اقتصـ ّ
فــي هــذا االتجــاه ،سيســتفيد المغــرب كثيــرا بتجســيد التزاماتــه فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة ،فــي اســتراتيجية
حقيق ّيــة متعــددة األبعــاد للتنميــة واإلقــاع السوســيو -اقتصــادي.
ويم ِّكــن هــذا النمــوذج الجديــد للتنميــة الوطنيــة مــن ترتيــب أولويــات التنميــة السوســيو-اقتصادية الترابيــة ،اســتنادا إلــى
خصوصيــات ومؤهــات المجــاالت الطبيعيــة والجهــات ،كمــا يتيــح أيضــا اســتحضار توجيهــات اإلســتراتيجية الوطنيــة
للتنميــة المســتدامة ،المتعلقــة بالتخفيــف مــن تأثيــرات التغيــرات المناخيــة وتدبيــر األزمــات والكــوارث الطبيعيــة
والصناعيــة والمحافظــة علــى المجــال الســاحلي وتهيئتــه ،عنــد تحييــن المخططــات القطاعيــة وسياســات إعــداد التــراب
والتعميــر واالختصاصــات الجديــدة للحكامــة الجهويــة والمحليــة.
يتعلــق األمــر ،فــي هــذا الصــدد ،بسـ ّـن التشــريعات الضروريــة لتطبيــق أداة التقييــم االســتراتيجي ،البيئــي واالجتماعــي،
ّ
والمخططــات التنمويــة لمســتلزمات حمايــة
الهــادف إلــى تقديــر مــدى مطابقــة السياســات واالســتراتيجيات والبرامــج
البيئــة والتنميــة المســتدامة المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم  99-12بمثابــة ميثــاق وطنـ ّـي للبيئة والتنمية المســتدامة.
وفــي نفــس االتجــاه ،يدعــو المجلــس إلــى تطويــر اســتراتيجية تقــوم علــى منظومــات صناعيــة مندمجــة تعتمــد علــى
المســالك الصناعيــة الخضــراء فــي إطــار المخطــط الوطنــي للتســريع الصناعــي ،انطالقــا مــن دراســة إســتراتيجية
للمؤهــات الوطنيــة والجهويــة ،وعلــى مخطــط اســتثماري واضــح الجوانــب وقابــل لإلنجــاز ،باالعتمــاد علــى مــا تقدمــه
المؤسســات الدوليــة مــن تمويــات هامــة فــي إطــار محاربــة آثــار التغيــرات المناخيــة ،وخاصــة الصنــدوق األخضــر
العالمــي مــن أجــل البيئــة.
يتعلــق األمــر بتعزيــز عمليــة االنتقــال نحــو االقتصــاد األخضــر التنافســي والمندمــج ،فــي إطــار رؤيــة علــى المــدى
المتوســط ،بهــدف تطويــر نــوع مــن الخبــرة الوطنيــة والرأســمال الالمــادي الجديــد فــي مجــاالت المســالك الصناعيــة
الخضــراء ،ممــا يم ّكـ ُن ُمســتقبال مــن ُمراكمــة التجــارب والرفــع مــن االســتثمارات ،وتصديــر هــذه التجربــة الناجحــة إلــى
بلــدان أخــرى ،واالســتفادة خاصــة ممــا توفــره الســوق األفريقيــة مــن فــرص حقيقيــة فــي هــذا المجــال ،وكــذا فــي المهــن
المرتبطــة بقطــاع النجاعــة الطاقيــة.
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إن االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة ال ُمســتدامة مدعــوة إلــى تقديــم أجوبــة بشــأن التحديــات المســتقبل ّية المتعلقــة
بوضــع نمــوذج تنمــوي مســتدام ،وهــي تضــع إطــاراً اســتراتيجيا لتنميــة مســتدامة ومتماســكة تغطــي مختلــف الجوانــب
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة .ويتعيــن أ ْن تشــكل هــذه االســتراتيجية أســاس السياســة العامــة التــي
ســتعتمدها بالدنــا مســتقبال فــي مجــال التنميــة السوســيو-اقتصادية والبيئيــة والثقافيــة ،واألرضيــة التــي يســتند إليهــا
الباراديغــم الوطنــي للتنميــة البشــرية المســتدامة .ومــن المفــروض ،خصوصــا ،أ ْن تــز ّود المغــرب بخارطــة طريــق وطنيــة
تســتجمع ك ّل مق ّومــات التنميــة بمختلــف مســتوياتها االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،مــن خــال مؤشــرات
ُنجــز هــذه اإلســتراتيجية بتشــاور بيــن مختلــف
مالئمــة لمواكبــة بلدنــا وهــو يحقــق تنميتــه المســتدامة .ويتعيــن أن ت َ
األطــراف الم ْعنيــة (مؤسســاتية ومــن المجتمــع المدني)علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي ،قبــل المصادقــة عليهــا
بمرســوم مــن الحكومــة ،طبقــا للمــادة  14مــن القانــون اإلطــار بمثابــة الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة ،مــع
تحديــد جدولــة زمنيــة واضحــة ومعلــن عنهــا لتحييــن مجمــوع السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ووضــع آليــات تتبــع
مــدى مطابقــة هــذه السياســات للمبــادئ والمتطلبــات البيئيــة الجديــدة المنْصــوص عليهــا فــي االســتراتيجية الوطنيــة
للتنميــة ال ُمســتدامة ابتــدا ًء مــن تاريــخ نشــرها فــي الجريــدة الرســمية.
ـإن االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة ســتكون ذات فائــدة كبيــرة
وأخيـ ًرا ،وبالنظــر إلــى طابعهــا متعـ ّدد األبعــاد ،فـ ّ
إذا تح ّولــت إلــى سياســة َع َرضان ّيــة تنخــرط فيهــا مختلــف القطاعــات الحكوميــة والجماعــات الترابيــة .لذلــك ينبغــي
إدرا ُج هــذه االســتراتيجية فــي جميــع السياســات العموم ّيــة.

ْ
ّ
 • 6.2ضمان شروط إنجاح الجهوية المتقدمة

أن تنزي ـ َل الجهويــة المتقدمــة هــو بمثابــة و ْرش كبيــر ســيمكن مــن
يعتب ـ ُر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ّ
تقريــب القــرار العمومــي مــن المواطنيــن ،وتعبئــة اإلمكانيــات المحليــة بكيف ّيــة أنجــع.
إن إنجــاح هــذا الــورش االســتراتيجي ،عقــب المصادقــة علــى القانــون التنظيمــي رقــم  111-14المتعلــق بالجهــات،
ّ
وفــي أفــق االنتخابــات الجهويــة المزمــع إجراؤهــا فــي شــتنبر  ،2015يســتدعي اإلســراع بوضــع ميثــاق يتعلــق بتفويــض
ويوحــد مجمــوع اآلليــات التشــريعية والتنظيميــة واإلداريــة َ
الصالحيــات والمــوارد
الصالحيــات والوســائل،
ّ
لض َمــان نقــل ّ
االضطــاع الكامــل بالمهــا ّم والمســؤوليات الم ْوكولــة إليْهــا.
التــي مــن شــأنها ت ْمكيــن الجهــات مــن
ْ
الرأســمال البشــري فــي تعزيــز الكفــاءات الجهويــة ،وبإثــارة
وجــه الخصــوص ،بالتّأكيــد علــى دور
يتعلــق األمــر ،علــى ْ
ْ
انتبــاه الســلطات العموم ّيــة إلــى الحاجــة الملحــة لج ْعــل مســألة تنْميــة كفــاءات المــوارد البشــرية التــي تتح ّمــل علــى
الصعيــد المحلّــي مســؤولية التســيير والتّدبيــر (المنتخبــون المحليــون ،موظفــو الجماعــات المحليــة ،وموظفــو المصالــح
الالممركــزة) فــي مق ّدمــة أولوياتهــا ،كمــا َس ـبَ َق أن أ ْوصــى المجلــس بذلــك فــي تقريــره حــول «تدبيــر وتنميــة الكفــاءات
البشــرية :رافعــة أساســية لنجــاح الجهويــة المتقدمــة».
ـاتي فعــال بيــن مختلــف الفاعليــن
كمــا يرتبــط إنجــاح الجهويــة المتقدمــة كذلــك بالعمــل علــى إحــداث تنســيق ّ
مؤسسـ ّ
الذيــن يم ّثلــون الدولــة والجهــة والجماعــات ،وبيــن مختلــف الــوكاالت التــي تعنــى بالتنميــة داخــل الجهــة ،وخلْــق تكامــل
الصالحيــات وتكرارهــا.
ناجــع فيمــا بينهــا ،مــع الح ـ ْرص علــى تفــادي تداخــل ّ
وعــاوة علــى ذلــك ،يجــب اإلســراع بتدقيــق وجدولــة الترتيبــات لضمــانِ نقــل الكفــاءات والوســائل إلــى الجهــات ،وال سـ ّيما
ـص التقطيــع اإلداري واالعتمــادات المالية.
فيمــا يخـ ّ
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ـص علــى ذلــك القانــون التنظيمــي  111-14المتعلــق بالجهــات ،بإعــدادِ برنامــج
وأخيــرا ،يتع ّيــن أ ْن تقــو َم ك ّل جهــة ،كمــا ينـ ّ
ووضعــه انطالقــا
التنميــة الجهويــة والتصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب .ويُع ـ ّد هــذا األخيــر أداة أساســية يت ـ ّم بلورتــه ْ
مــن األطــر المرجعيــة المتعلقــة بإعــدادِ التــراب ،وذلــك مــن أجــل تهيئــة ترابيــة تع ـزّز االســتدامة والتنا ُفس ـ ّية وجاذبيــة
الضروريــة لوضــع
ـروري توفيــر المنــاخ القانونــي والتنظيمـ ّـي والكفــاءات التقنيــة واإلداريــة ّ
الجهــات .غيــر أ ّنــه َم ـ ْن الضـ ّ
ـوي.
التصاميــم الجهويــة إلعــداد التــراب ،وااللتــزام بأحكامهــا علــى الصعيــدِ الجهـ ّ
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القسم الثاني

البحث العلمي واالبتكار رافعة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية

القسم الثاني :البحث العلمي واالبتكار رافعة للتنمية االقتصادية
واالجتماعية

أن
ترتك ـ ُز التنميــة االقتصاد ّيــة واالجتماعيــة ،إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر ،علــى تم ّكــنِ البــاد م ـ ْن خلــق الثــروات .وي ْعت ِبــر الب ْعــض ّ
الثـ ِ
أن
ـروات الطبيع ّي ـ َة هــي العنصــر الرئيسـ ّـي ،إ ْن ل ـ ْم يكــن العنْص ـ َر الوحي ـ َد لهــذه التنميــة ،فيمــا يعتبــر البعــض اآلخــر ّ
القي ـ َم ال ُمضافــة إلــى العناصــر الطبيع ّيــة ضرور ّي ـ ٌة مــن أجــل التم ّكــن مــن تلبيــة حاج ّيــات الســكان المتزايــدة.
ـياق ْ
إن إنتــاج الســلع والخدمــات التــي ال
عــاو ًة علــى ذلــك ،فإننــا نعيــش اليـ ْوم فــي سـ ٍ
تطبَ ُعـ ُه ال ُمنافســة العالم ّيــة ،حيــث ّ
ـادي ينســجم مــع أهــداف التنميــة.
ـاع اقتصـ ّ
تحمــل عالمــات الجــو َدة لــم ي ُعـ ْد يو ّفــر مــا ي ْكفــي مــن المداخيــل لتحقيــق إ ْقـ ٍ
المؤهلــة بمــا فيــه الكفايــة ،هــي العوامــل
لقـ ْد كانــت المــوارد الطبيعيــة ،فــي المغــرب ،وانخفــاض ُكلفــة ال َيــد العاملــة غيْــر
ّ
ض علينــا دخــو ُل عــدد مــن الفاعليــن الجــدد ،المنافســين
التــي اسـتُعملت لمــدة طويلــة مــن أجــل إنتــاج الثــروة .وقـ ْد فـ َر َ
الســوق الد ْوليــة إعــادة النّظــر ،بصفــة جذر ّيــة ،فــي هــذه االســتراتيجية وتجــاوز نقائصهــا فــي
ألســواقنا الرئيسـ ّية ،إلــى ّ
ضــوء هــذه المنافســة المطــردة.
ـإن صعــود فاعليــن صناعييــن ُجــدد ،وإبــرام اتفاقيــات مــع مجموعــات دوليــة كبــرى ،وبلــورة اســتراتيجية تتعلــق
وهكــذا ،فـ ّ
بتحويــل المــواد األ ّوليــة قبــل عمليــة التصديــر ،قـ ْد م ّكــن مـ ْن الر ْفــع مــن القيمــة ال ُمضافــة للمغــرب .ومــع ذلــك ،فمــا زلنــا
إلــى اليــوم نعتمـ ُد ،بصــورةٍ كبيــرةٍ  ،علــى التكنولوجيــات الخارج ّيــة.
إن الســبي َل الوحيـ َد إلعطــاء ُدفْعــة حقيق ّيــة لخلــق الثــروة الوطنيــة ،هــو التم ّكــن مـ ْن إنتــاج ســلع وخدمــات ُمبْتَ َكـ َرة نتح ّكــم
َّ
البحــث والتطويــر
فــي العناصــر األساســ ّية لسلســلة قيمتهــا .غيْــر ّ
أن هــذا اإلنتــا َج ال يمكــن أ ْن يتحقّــ َق فــي غيــاب ْ
واالبتــكار.
اســتدامة اقتصادنــا .لذلــك مــن
ومـ ْن ث ّمــة ،إذ ْن ،ينبغــي النّظــر إلــى تطويـ ِـر البحــث باعتبــاره اســتثماراً أساسـ ّياً مــن أجــل ْ
تســمح لــه بــأ ْن يصبـ َح رافعـ ًة رئيسـ ّية لخلــق الثــروة وفــرص ّ
ِ
الشــغل.
ـروري تمكينــه مــن
الضـ ّ
األدوات الالزمــة التــي ْ
ـف ،إذا ق ْمنــا ْ
ولألسـ ِ
أن وضع ّيــة البحــث واالبتــكار فــي المغــرب تُعانــي مــن عـ ٍ
ـدد
بتشــخيص واقــع الحــال ،الي ـ ْوم ،يتّض ـ ُح َّ
المؤسســاتية والما ّديــة والبشــرية ،ناهيـ َ
ـك عــن المع ّوقــات ذات ِ
الصلَــةِ بالحكامــةِ .
مــن المع ّوقــات
ّ
ُ
اجتــرار مــا أُنْ ِجــ َز بكيف ّيــة ج ّيــدة فــي عــدد مــن الدراســات
الهــدف ،مــ ْن وراءِ إعــدادِ هــذا
ال ي ْك ُمــ ُن
التقريــر ،فــي ِ
ِ
والمنشــورات ،بقـ ْدر مــا ي ْكمـ ُن فــي تنــاول هــذه المســألة مــن خــالِ رؤيــة شــمول ّية تأخــذ بعيــن االعتبــار تركيــب وتقاطــع
ّ
مؤشــرات متع ـ ّددة.
وســيتب ّي ُن ،كذلـ َ
ـت ،مــن خــال اســتثمارها فــي مجــال البحــث والتطويــر ،فــي قطــع
ـك ،كيــف ّ
أن بلدان ـاً أخــرى ،ق ـ ْد نجحـ ْ
ـواط كبيــرة فــي مجــال التنميــة ،وكيــف يمكــن أن نسـ َ
أشـ ٍ
ـلك نفــس المســار.
أخيـ ًرا ،واســتنا ًدا إلــى الخبْــرة الدوليــة ،وإلــى تحديــد العوائــق ،ســيتم اقتــراح مســالك عمل ّيــة ،ورافعــات بهــدف تحقيــق
التطويــر الـ ّ
ازم للبحــث واالبتــكار.
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1

تعريفات

ْ
(منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،دليل فراسكاتي ،طبعة )2002

أجــل اكتســاب معـ َ
ـارف جديــدةٍ عــن األســس التــي
§ §البحــث األساســي :ك ّل عمــل تجريبـ ّـي أو نظـ ّ
أصــا مــن ْ
ـري يمــا َرس ْ
ـاص أو مع ّيــن.
تقــوم عليهــا الظواهــر والوقائــع ال ُمشـ َ
ـاهدة دون توخّ ــي ّ
أي تطبيــق خـ ّ
§ §البحــث التطبيقــي :هــو بحــوث أصل ّيــة تجــري بغيــة اكتســاب معــارف جديــدة ،غيــر أن هــذه البحــوث ترمــي ،فــي
المقــام األ ّول ،إلــى تحقيــق غــرض أو هــدف علمـ ّـي مع ّيــن.
§ §البحــث والتطويــر :هــو عمــل منهجــي يعتمــد علــى المعــارف القائمــة المكتســبة مــن البحــوث و/أو الخبــرة العلميــة،
وترمــي إلــى اســتحداث مــوا ّد أو منتجــات أو أدوات جديــدة ،وإنشــاء عمليــات ونظــم ومرافــق جديــدة ،وإدخــال
تحســينات كبيــرة علــى مــا أنتــج أو أنشــئ منهــا فع ـ ً
ا.
§ §االبتــكار :هــو اســتعمال منتَــج مــا (ســلعة أو خدمــة) أو عمليــة (إنتــاج) جديــدة ،أو جــرى تحســينها بشــكل ملحــوظ،
أو منهج ّيــة جديــدة للتســويق ،أو أســلوب تنظيمــي جديــد فــي ممارســات الشــركة ،وفــي تنظيــم مــكان العمــل أو
العالقــات الخارجيــة.

2

عناصر التشخيص

علــى ال ّرغــم مــن تحقيــقِ بعــض التقـ ّدم علــى صعيــدِ الوعــي بأه ّميــة البحــث العلمــي واالبتــكار ببالدنــا ،كمــا يشــهد علــى
ـت مــن  0,4فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــا ّم ،ســنة  ،1999إلــى
ـبي فــي الميزانيــات التــي انتقلـ ْ
ذلــك اال ْرتفــاع النّسـ ّ
ـإن تشــخيص منْظومــة البحــث فــي المغــرب يم ِّكـ ُن مـ ْن إثــارة
 0,8فــي المائــة ســنة  )2013وتعزيــز الجانــب
ـاتي ،فـ ّ
ّ
المؤسسـ ّ
المالحظــات التاليــة:

§ §يتّسـ ُم ميــدا ُن البحــث واالبتــكار بك ْو ِنــهِ ميدانـاً غيـ َر ُم ّ
مســتوى
نظــم بمــا فيــه الكفايَــة ،كمــا أ ّنــه يُعانــي مــن نقــص علــى ْ
الخاصــة
والمؤسســات
التنْســيق بيــن مختلــف المتدخليــن (الجامعــات ،المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي)،
ّ
ّ
بقطـ ٍـاع مع ّيــن (المعهــد الوطنــي للبحــث الزّراعــي ،المعهــد الوطنــي للبريــد والمواصــات الســلكية والســلكية ،الــخ).
المؤسســات ،التّابعــة بصــورةٍ مباشــرةٍ إ ّمــا إلــى الــوزارة الوص ّيــة ،أو إلــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث
وتعمـ ُل هــذه
ّ
العلمــي وتكويــن األطــر ،وفْــق الخُ طاطــة الكالســيك ّية للوظيفــة ال ُع ُموم ّيــةَ ،مــ َع ك ّل مــا ي ْرتبــط بهــا مــن إكراهــات
ـدام لل ُم ُرونــة.
وانعـ ٍ
§ § وجــود فــوارق كبيــرة فــي توزيـ ِـع الميزانيــات بيْــن مختلــف القطاعــات :البحــث الجامعــي 45,28 :فــي المائــة؛ ّ
الطاقــة
والمعــادن والصناعــة التحويل ّيــة 36,11 :فــي المائــة؛ الفالحــة 5,47 :فــي المائــة؛ االتصــال وتكنولوجيــا النّانــو:
 3,13فــي المائــة؛ الصيْــد 2,33 :فــي المائــة؛ التاريــخ والثقافــة والمجتمــع 2,09 :فــي المائــة؛ التعــاون ال ّدولــي:
الص ّحــة 1,14 :فــي المائــة؛ التجهيــز والنقــل 0,85 :فــي المائــة.
 1,71فــي المائــة؛ علــوم ّ
ـرب تصـ ُل إلــى  0,12فــي
حصــة عالميــة للمغـ ِ
مســتوى اإلنتــاج العلمــي ،مــع ّ
§ §تعانــي المنْظومــة مــن وجــود ضعــف علــى ْ
المائــة ســنة  2010وعــدد المقــاالت العلميــة المنشــورة لــك ّل مليــون نســمة في  2011يبل ُغ  72,5مقابــل  784للبرتغال؛
و 392,3لتركيــا؛ و 360,7لتونــس؛ و 210,9لجنــوب أفريقيــا؛ و 112,9لمصــر؛ و 62,4بالنســبة للجزائــر.
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نســبة العلــوم الدقيقــة :العلــوم
§ §يكشــف توزيــع عــدد الشــهادات بحســب الموضوعــات ،فــي ســنة  ،2011عــن ضعــف ْ
الصحــة 5,36 :في
اإلنســان ّية واالجتماعيــة 62,52 :فــي المائــة؛ العلــوم الح ّقــة والطبيعيــة 20,73 :فــي المائــة؛ علــوم
ّ
المائــة؛ العلــوم الهندســية 11,35 :فــي المائــة.
§ §يعتبــر القطــا ُع الوطنــي الخــاص المنْ ِتــج نفســه «غيْــر معنـ ّـي» بالبحــث التطبيقـ ّـي وباالبتــكار ،ونــادرا مــا ّ
ينظـ ُم البحــث
ـت
أصــل ع ّينــة مــن المقــاوالت المغرب ّيــة بلغـ ْ
ـنتي  2009و ،2010ومــن ْ
أو يهيْكلــه .ومـ ْن ثـ ّم ،فخــال الفتْــرة مــا بيــن سـ ْ
 300مقاولــة 23 ،فــي المائــة فقــط منهــا أعلنــت عــن قيامهــا بنشــاط لــه صلــة بالبحــث والتّطويــر واالبتــكار.

§ §عـ َ
تحســنا ملحوظــا ،حيــث انتقــل مــن  152فــي ســنة ،2010
ـرف عــدد بــراءات االختــراع الوطنيــة لــك ّل مليــون نســمة ّ
إلــى  353فــي ســنة  .2014فــي حيــن بلـ َغ عــدد بــراءات االختــراع المبرمــة مــع متدخّ ليــن أجانــب  855فــي ســنة 2010
و 743فــي ســنة .2014
§ §الجســور بيــن القطــاع العمومـ ّـي والقطــاع الخــاص ضعيفــة ج ـ ّدا ،وال يت ـ ّم اســتثمارها إ ّال نــادراً ،وذلــك حتــى فــي
القطاعــات التــي تُق ِبــل ،تقليد ًّيــا ،علــى االبتــكارات ،كمــا هــو ّ
ـاع التكنولوجيــات الحديثــة التــي
الشــأن بالنســبة لقطـ ِ
ـادي والصناعـ ّـي الكبيــر.
يمكــن أن تكــون بمثابــة مح ـ ّدد للنم ـ ّو االقتصـ ّ
خاصــة مثــل التج ّمعــات ،أو األ ْقطــاب التكنولوجيــةُ ،محـ ٍ
ـاوالت محــدودة ،وحتــى النّجــاح
§ §تظـ ّل محــاوالت إنشــاء بنْيــات
ّ
معمــم ،أو غيْـ َر قابــل للتعميــم .وفــي معظــم األوقــات ،تر ّكــز
تســجيل ُ ُه فــي بعــض الحــاالت ،يكــون غيـ َر َّ
الــذي يمكــن ْ
هــذه ال ُمبــادرات اهتمامهــا علــى العناصــر الماد ّيــة لإلشــكالية ،وليْــس علــى عناصرهــا البَ َشــر ّية.
§ §علــى ال ّرغــم مــن أه ّميــة عــدد الخ ّريجيــن مــن مســتوى البكالوريــا  ،5 +فهــم يعانــون مــن ض ْعــف فــرص العمــل الكفيلــة
بــأ ْن تو ّفــر لهـ ْم أ ّول تجربــة مهن ّيــة ذات قيمــة ،ولهــا عالقــة بالبحــث واالبتــكار.

قســماً كبيــراً
§ §الموضوعــات التــي يتناولهــا الباحثــون ترتبــط ،فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان ،بتمويــات يقـ ّدم التعــاون الدولــي ْ
منهــا؛ مــع مــا يصاحــب ذلــك مـ ْن ْ
إشــكاليات ذات تأثيــر ضعيــف جـ ّدا ،أ ْو ال تأثيـ َر لهــا علــى البــاد فــي كثيـ ٍـر مــن
الحاالت.
§ §التمويــات الوطن ّيــة (فــي حــال وجودهــا) غالبــا مــا تعــرف صعوبــات فــي الحصــول عليهــا ،الــى حــ ّد أن بعــض
المبــادرات ،مثــل تلــك التــي انطلقــت فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ،لــم تســتعمل بمــا فيــه الكفايــة ،وذلــك جــراء
البــطء فــي معالجــة الملفــات ممــا يثبــط مــن عزيمــة المســتعملين المفترضيــن.

والســتكمالِ هــذا التشــخيص ،فقـ ْد تـ ّم تنــاول تقييــم االبتــكار كذلــك مــن خــال تحليــل موقــع المغرب فــي التصنيفات
§§ ْ
بوصــف الواقــع الحالــي بكيف ّيــة
الدوليــة .ذلــك ّ
تســم ُح ْ
أن هــذه التصنيفــات ،التــي تعتمــ ُد علــى عــدة مؤشــراتْ ،
المؤشــرات الــذي مــن المفيــد االعتمــاد عليْهــا ،وهــو ّ
ّ
مؤشــر
مشــتركة .ويُعتبــر «المؤشــر العالمــي لالبتــكار  »GIIأحـ َد
والرأســمال البشــري ،وتطويــر الســوق ،والنتائــج التكنولوجيــة،
يســتند إلــى  81مؤشـ ًرا ،مـ ْن َقبِيــلِ مســتوى البحــث،
ْ
والملْكيــة الصناعيــة ،والمســتوى اإلبداعــي .وحســب هــذا المؤشــر ،فقــد احتـ ّل المغــرب المرتبــة  ،94ســنة ،2011
والمرتبــة  ،88ســنة  ،2012والمرتبــة  ،92ســنة  ،2013والمرتبــة  ،84ســنة .2014
وقد أبدى تقرير  2014المالحظات التالية:
الصعيــد ال ّدولــي ،تظـ ّل سويســرا تحتــل مركــز الصــدارة للســنة الرابعــة علــى التوالــي ،تليهــا ك ّل مــن المملكــة
 علــى ّ
المتحــدة والســويد وفنلنــدا وهولنــدا والواليــات المتحــدة األمريك ّيــة وســنغافورة والدانمــارك ،ولوكســمبورغ وهونــغ
كونــغ ،علــى التوالــي.
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الصــدارة (الرتبــة  ،)36أمــام المملكــة
 علــى مســتوى العالــم العربــي ،تحتـ ّل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مركــز ّ
العربيــة الســعودية ( ،)38ثـ ّم قطــر ( ،)47واألردن ( )61والكويــت ( )69وتونــس ( )78والمغــرب ( )84ومصــر (.)99
أصــل  ،33التــي شــملها
 علــى مســتوى أفريقيــا جنــوب الصحــراء ،اعتُبــرت الجهــود مثمــرة بح ْكــم ّ
أن  17بلــداً مــن ْ
ـت  20رتبــة ،وجــزر موريــس التــي تحتــل
ـت علــى تحســين ترتيبهــا،
وخاصــة ســاحل العــاج ،التــي ربحـ ْ
التصنيــف ،عملـ ْ
ّ
المركــز األ ّول علــى الصعيــد اإلقليمـ ّـي (والمرتبــة  40فــي التصنيــف العالمــي).
 وبالنســبة للمغــرب ،الــذي ربــح  8رتــب ،حيــث انتقــل مــن المرتبــة  ،92ســنة  ،2013إلــى المرتبــة  84ســنة  ،2014ال
ـت تتق ّدمــه تونــس (المرتبــة  ،)78غيْــر أنــه أفضــل أدا ًء بكثيــر مــن الجزائــر (المرتبــة .)133
زالـ ْ
أن أداءه ج ّيد بالنظر إلى:
ويب ّين التحليل
التفصيلي لمرتبة المغرب ّ
ّ
الدولي (المرتبة )44؛
 المؤشر المتعلق بإيداع العالمات التجارية على الصعيد
ّ
 مؤشــر تســجيل بــراءات االختــراع علــى الصعيــد الوطنــي ،بحســب الفــرد الواحــد والناتــج الداخلــي الخــا ّم
(المرتبــة )63؛
 سهولة عملية إنْشاء المقاوالت (المرتبة )41؛
 ْ
نشر المعرفة (المرتبة )43؛
 تسجيل العالمات الوطنية بحسب الفرد الواحد والناتج الداخلي الخا ّم (المرتبة .)22
ّ
المؤشرات المتعلقة:
ومع ذلك ،يتع ّين على المغرب العمل على تحسين
 بالعالقة باالبتكار (المرتبة )124؛
 بالتعا ُون بين الجامعة والصناعة في مجال البحث (المرتبة )111؛
 بأنواع براءة االختراع بحسب الف ْرد الواحد والناتج ال ّداخلي الخا ّم ( المرتبة )96؛
ويســجل تقريــر  2014بكيف ّيــة إيجاب ّيــة ُمســاهمة المغاربــة المقيميــن بالخــارج فــي تطويــر االبتــكار ،وال ســ ّيما فــي
ّ
ـإن مــا يفــو ُق  32.000مــن مغاربــة الخــارج ،حســب هــذا التقريــر ،هــم مــن الكفــاءات
الصاعــدة .وهكــذا ،فـ ّ
القطاعــات ّ
الخــاص .وهــ ْم يتواجــدونَ ،أساســاً ،فــي فرنســا
المؤهلــة العلْيــا ،ويعملــون كأُ ُط ٍــر عليــا ،أ ْو كمحترفيــن فــي القطــاع
َّ
ّ
( 32فــي المائــة) وإســبانيا ( 20فــي المائــة) ،وإيطاليــا ( 12فــي المائــة) ،والبلــدان العربيــة ( 6فــي المائــة) وكــذا الواليــات
المتحــدة وكنــدا ( 3فــي المائــة).
أن مســتوى إدمــاج هــذه الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج فــي الجهــود المتعلّقــة بالبحــث واالبتــكار داخــل
غيْــ َر ّ
المغــرب ،يظـ ّل ضعيفـاً .ففــي إطــارِ برنامــج «المنتــدى الدولــي للكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج» ( )FINCOMEتـ ّم
ـزت هــذه العمل ّيــات
إنْجــا ُز  69عمل ّيــة ،فــي  ،2010مقابــل  32عمل ّيــة فقــط ،ســنة  .2014وخــال هــذه الفتــرة نفســها ،أُنْجـ ْ
وجــه الخصــوص ( 91فــي المائــة) مقابــل  1فــي المائــة بالنســبة للمشــاريع؛ و 6فــي المائــة
فــي صيغــة خبــرة علــى ْ
لالجتماعــات والمنتديــات؛ و 2فــي المائــة لريــادة األعمــال.
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َ َ
ّ
الهدف العام

لقــد بــات مــن الـ ّ
بالتحديــد الج ّيــد لنطــاق البحــث واالبتــكار ،والتو ّفــر علــى مقاربــة شــمول ّية ،وذلــك
ازم ،اليــوم ،القيــام
ْ
مــن أجــل إ ْرســاء منظومــة للبحــث واالبتــكار ،ومفْصلتهــا حــول ّ
مؤشــرات قابلــة للقيــاس ،كفيلــة بضمــان قيادتهــا وتمويلهــا
وتثْمينهــا وتقييمهــا.

4

ّ
العلمي واالبتكار
نطاق البحث

أن البحــث العلمــي واالبتــكار «عمل ّيــة تســاه ُم ،إلــى جانــب عمليــات أخــرى ،فــي ( )iتحســين رفــاه المواطنــات
نعتبــر ّ
والمواطنيــن ،بالمشــاركة فـ ِـي تحقيــق نم ـ ٍّو ُمشـ ٍ
ـترك وم ْدمِ ـ ٍـج ( )iiنشــوء مجتمــع للمعرفــة فــي أوســع تعريفاتــه ،والــذي
ـري» ،ويدمــج
ـادي وبشـ ّ
يتض ّمــن األبْعــاد االجتماعيــة واألخالقيــة والسياســية .وتعتبــر هــذه العمليــة بمثابــة اســتثمار اقتصـ ّ
الدعامــات الثــاث اآلتيــة:
الفالحــي ،والصيــد البحــري ،والمعــادن،
 االســتراتيجيات القطاعيــة التــي اعتمدهــا المغــرب لتحديــث القطــاع
ّ
والصناعــة ،والتنميــة المســتدامة ،والســياحة ،وتطويــر قطاعــات جديــدة مثــل الطاقــات المتجــددة ،والخدمــات
اللوجســتيكية ،وصناعــة الســيارات ،والمالحــة الج ّو ّيــة ،والبيئــة ،والخدمــات ذات القيمــة ال ُمضافــة القو ّيــة.
 األهمية المتزايدة لتكنولوجيات اإلعالم واالتّصال التي تطبع الثورة الصناعية الثالثة.
 الحاجــة إلــى تغطيــة المجــاالت المبتكِ ــرة والمســتقبلية ،مــن بينهــا مجــاالت تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــال،
والطاقــات المتجــددة ،والتكنولوجيــات األحيائيــة ،وتكنولوجيــات النانــو ...

5

ّ
ّ
مقارنات دولية بواسطة تركيب وتقاطع للمؤشرات

ت ّم إنجاز المقارنة الدولية بصيغتيْن اثنتيْن:
ـت من
 بتحليــل منْظومــات أربــع دول تتو ّفــر علــى نمــاذج اقتصاديــة ُمشــابهة للنمــوذج االقتصــادي المغربــي ،والتــي تمكنـ ْ
ـس ،واألردن بدرجــة أق ّل.
تحقيــق التطــور عبْـ َر تطويــر البحــث واالبتــكار :كوريــا الجنوبيــة ،وإســتونيا ،وجــزر الموريـ ْ
 وبإجراء تقاطع بين عدد من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية ،والمؤشر العالمي لالبتكار.

ّ
 • 1. 5مقارنة مع إستونيا وجزر موريس واألردن وكوريا الجنوبية

ّ
المؤشــر
§ §تعــود بدايــة ظهــور منظومــة قو ّيــة تتعلّــق بالبحــث ،فــي دولــة إســتونيا ،البلــد الــذي يحتـ ّل المرتبة  ،24حســب
العالمــي لالبتــكار  ،GII 2014إلــى ســنة  ،1992وهــو التاريــخ الــذي قــ ّررت فيــه الســلطات ال ّدخــول فــي عمل ّيــة
ـت سياســة إســتونيا فــي مجــال االبتــكار ،مبــادرة تحــت شــعار« :إســتونيا
تحديــث للبــاد .وفــي ســنة  ،2000أطلقـ ْ
 ،2006-2002اقتصــاد الم ْعرفــة» ،التــي تهــدف إلــى ال ّر ْفــع مــن القيمــة ال ُمضافــة فــي قطــاع التصنيــع والقطــاع
الثالــث ،وتحســين قــ ْدرة البــاد علــى التصديــر .وفــي هــذا اإلطــار ،شــ ّك َل إطــاق ْ
مشــروع «تاليــن اإللكترونيــة»
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لتحديــدِ ِه ك َهـ َد ٍف لــه إزالــة الطابــع المــا ّد ّي علــى العمليــات اإلداريــة التــي تهـ ّم الحيــاة
ســنة  ،2007من َع َطفـاً أساسـ ّياً ْ
ـاس تحويــلِ
ـأت إســتونيا بيئــة مقاوالت ّيــة وابتكار ّيــة نموذج ّيــة قائمــة علــى أسـ ِ
اليوميــة للســاكنة .م ـ ْن هنــا ،إذن ،ه ّيـ ْ
ـتوني» مــن أجــل «تج ّمــع» حقيقـ ّـي لشــبكة اإلنترنــت وغيرهــا
مدينــة تاليـ ْن أولْميســت ســيتي إلــى « ســيليكون فالــي إسـ ّ
رهــن إشــارة المقــا َو ِ
الت عــدداً مــن المرافــق والمحاضــن والبنْيــات
مــن تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــال ،واضعـ ًة ْ
حصــة البحــث
التّحتيــة ،وتوفيــر تســهيالت لتطويــر مشــاريع البحــث واالبتــكار ،وحوافــز ضريبيــة .ومـ ْن ثـ ّم ،ارتفعــت ّ
واالبتــكار للمقـ ِ
وحصــة الميزانيــة
ـي  27,5فــي المائــة مــن  1998إلــى ،2008
ّ
ـاوالت فــي ْ
إســتونيا ،ســنو ّياً ،إلــى حوالـ ْ
العموميــة إلــى أكثــر مـ ْن  10فــي المائــة ســنو ّيا.

ّ
المؤشــر العالمــي لالبتــكار ،2014وبذلــك فهــي البلــد األ ّول مــن بيْــن
§ §تحتــ ّل جــزر موريــس المرتبــة  ،40حســب
بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء .وقــد تم ّكنــت مــن تحقيــقِ هــذا األداء بفضــل اعتمادهــا فــي ســنة  ،1992علــى
الح ُكوميــة
سياســة تســتند إلى»مجلــس موريشــيوس لألبحــاث» ( ،)MRCوهــي منظمــة لتعزيــز وتنســيق االســتثمارات ُ
البحــث .وهــي بمثابــة هيئــة مركزيــة لتقديــم االستشــارة للحكومــة حــول القضايــا المتعلّقــة بالعلــوم
فــي مجــال ْ
بحثيــة فــي المياديــن ذات
والتكنولوجيــات ،والتأثيــر علــى اتجــاه االبتــكار التكنولوجــي مــن خــال تمويــل مشــاريع ْ
ـت نصــب أعينهــا،
األولويــة الوطنيــةْ ،
فضــا عــن تشــجيع الشــراكات االســتراتيجية .ولذلــك ،فـ ّ
ـإن الحكومــة وضعـ ْ
ـس مــن وضعيــة «االقتصــاد المتوســط» إلــى وضع ّيــة «االقتصــاد
مـ ْن وراء تشــجيع االبتــكار ،االنتقــا َل بجزيــرة موريـ ْ
الصــدد ،أنشــأت صندوقـاً لت ْمويــلِ مشــاريع
العالــي» ،مــع ْ
إعطــاء األولويــة لقطــاع التكنولوجيــا األحيائ ّيــة .فــي هــذا ّ
والصغيــرة ج ـ ّدا.
والمتوســطة
البحــث ،وال س ـ ّيما علــى مســتوى المقــاوالت الصغيــرة
ّ
ّ
ّ
المؤشــر العالمـ ّـي لالبتــكار لســنة  ،2014سياســة طموحــة ،أُطلــق
§ §اعتم ـ َد األردن الــذي يحت ـ ّل المرتبــة َ ،64ح َســب
عليْهــا اســم «األردن أفــق  ،»2020فــي شــ ْكل مبــادرة للقطــاع الخــاص تحــت رعايــة الملــك عبــد اهلل الثانــي،
الــذي يضـ ُع التكنولوجيــا األحيائ ّيــة «فــي قلْــب االبتــكار التنافسـ ّـي ...علــى مــدى عشــرين ســنة القادمــة» ،و«ت ْوجيــه
ـزت هــذه السياســة علــى مراجعــة تشــريعية شــاملة لقوانيــن الملكيــة
نحــو
التصديــر» .وقــد ا ْرتكـ ْ
قطــاع ّ
الصيْ َدلَــة ْ
ْ
احتــرام لمبــدأ المســاءلة ،وإنْشــاء المجلــس األعلــى للعلــوم
الفكريــة ،وإحــداث مؤسســات عموم ّيــة ناجعــة ،فــي
ٍ
والتكنولوجيــا ( ،)HCSTالــذي يتو ّلــى تأهيــل الحــوار بشــأن سياســة الملكيــة الفكريــة ،وتأهيــل الشــراكات بيــن
العمومــي والقطــاع الخــاص ،وعــودة «األ ْدمغــة» األردن ّيــة
القطــاع
المهاجــ َرة .وإضافــ ًة إلــى البحــث فــي مجــالِ
ِ
ّ
الصيْدلــة ،يهــدف االبتــكا ُر كذلـ َ
ـك إلــى تثْميــنِ المــوروث الثقافــي األردنـ ّـي ،ومكافحــة مشــكلة نقــص الميــاه.
ّ
ّ
المؤشــر العالمـ ّـي لالبتــكارِ  ،وهــي تقـ ّدم نمــوذج البحــث واالبتــكار
§ §تحتــل كوريــا الجنوبيــة المرتبــة  16علــى مســتوى
االســتجابة لإل ْكراهــات االقتصاد ّيــة
مــن بيْــن النمــاذج األكثــر نجاعـ ًة فــي العالَــم .وقــد نجـ َح هــذا البلــد دائمــا فــي ْ
خــال الســتين ّيات والســبعينيات والثمانينيــات بجعــل البحــث واالبتــكار فــي مق ّدمــة اهتماماتــه .ومنــذ التســعين ّيات،
تم ّكنــت كوريــا الجنوب ّيــة مــن تحقيــق منعطـ ٍـف مــن خــال االســتثمار فــي التكنولوجيــات المســتقبلية ،مــع الح ـ ْرص
علــى إقامــة تعــاون وثيــق بيــن القطــاع العمومـ ّـي والقطــاع الخــاص .وقـ ْد م ّكنهــا ذلــك مـ ْن أن تصبــح فاعـ ً
ا رئيســيا
بكيْف ّيــة ســريعة ،وال سـ ّيما فــي بعــض مهــن االتّصــال التــي تم ّثـ ُل ،اليــو َم 16 ،فــي المائــة مــن الناتــج ال ّداخلــي الخــا ّم.
ويرتكــز النمــوذج الكــوري الجنوبـ ّـي ،الــذي يعتمــد علــى هيئــات لتمويــل البحــث وتثمينــه وتقييمــه فــي إطــار سياســة
الالمركز ّيــة ،علــى نظـ ٍـام لالبتــكار الوطنــي ،بقيــادة المجلــس الوطنــي للعلــوم والتكنولوجيــا ( )1999الــذي يرأســه
رئيــس جمهوريــة كوريــا .ويتو ّلــى هــذا المجلــس تحديــد األولويــات ،والتنْســيق بيْ ـ َن سياســات العلــوم والتكنولوجيــا
وبرامــج البحــث واالبتــكار علــى الصعيــدِ الوطنــي .كمــا يشــرف علــى تكويــن المــوارد البشــرية العلم ّيــة وفــي مجــال
الصناع ّيــة .وتخضــ ُع سياســة البحــث ،التــي تقترحهــا الحكومــة ،للــرأي
البحــث واالبتــكار داخــل المؤسســات ّ
ـاري للمختبــرات ومراكــز البحــث الجامع ّيــة.
االستشـ ّ
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وتتجلــى إحــدى مم ّيــزات النّظــام الكــوري الجنوبـ ّـي فــي ال ـ ّدور الــذي تلعبــه المقــاوالت فــي ميــدان البحــث .يشــهد
علــى ذلــك التّعــاون الوثيــق ج ـ ّدا مــا بيــن الحكومــة والمقــاوالت والغــرف المهنيــة .ومنــذ ســنة  ،2000أصبحــت
بالبحــث .كمــا ظهــر دور أساسـ ّـي للقطــاع الخــاص ،واتّخــاذ عــدد ال
المقــاوالت فــي قلْـ ِـب السياســة الوطنيــة المتعلّقــة
ْ
يُســتهان بــه مــن الحوافــز الضريبيــة لتطويــر البحــث داخــل المقــاوالت (اإلعفــاءات الضريبيــة ،اإلعفــاء مــن الخدمــة
العســكرية ،وعــدد مــن التدابيــر الماليــة )...لجــذب الباحثيــن األجانــب ،وتســهيل إنشــاء الشــركات األجنبيــة.

ّ
 • 2.5مقارنــة دوليــة مــن خــال تقاطــع المؤشــرات االقتصاديــة مــع المؤشــر العالمــي
لالبتكار

الداخلي للبلدان وبني تصنيفها من حيث االبتكار
بي الناجت ّ
 - 1.2.5العالقة ما ْ
ال تُوجــد ،بصفــة عا ّمــة ،عالقــة ّ
ّ
المؤشــر العالمـ ّـي لالبتــكار والناتــج ال ّداخلــي الخــا ّم .ومــع
خطيــة واضحــة مــا بيــن قيمــة
التوجهــات التاليــة:
ذلــك ،تبــرز هــذه العالقــة
ّ
داخلــي خــا ّم يقــ ّل عــ ْن
§ §مــن بيــن البلــدان التــي تحتــ ّل المراتــب الخمســين األولــى 69 ،فــي المائــة لديهــا ناتــج
ّ
 500مليــار دوالر أمريكـ ّـي ،بيْنمــا  27فــي المائــة لديهــا ناتــج داخلـ ّـي خــا ّم يتــرا َو ُح مــا بيــن  500و 5000مليــار دوالر
أن  4فــي المائــة فقــط تتو ّفــر علــى ناتــج داخلـ ّـي خــا ّم يتجــاوز  5000مليــار دوالر أمريكــي.
أمريكـ ّـي ،فــي حيــن ّ
أصــل  91دولــة 7 ،فــي المائــة تتوفــر علــى ناتــج داخلـ ّـي خــا ّم يتــراو ُح مــا بيــن 500
ومــا بعــد المرتبــةِ الخمســين ،مـ ْن ْ
و 1000مليــار دوالر أمريكـ ّـي ،فــي حيــن  93فــي المائــة لهــا ناتــج داخلـ ّـي خــا ّم يق ـ ّل ع ـ ْن  500مليــار دوالر أمريكــي.

§ §مراتــب بعــض البلــدان تســتحقّ بعــض التعليــق :بلــدان البْريكــس (الصيــن وروســيا والبرازيــل والهنــد) ،إضافــة إلــى
ـإن الصيــن ،التــي
ـب مــع ناتجهــا ال ّداخلــي الخــا ّم .ومـ ْن ثـ َّم ،فـ ّ
المكســيك وأندونيســيا وإيــران ،تحتـ ّل مراتــب ال تتناسـ ُ
تتو ّفــر علــى ثانــي أ ْكبــر ناتــج داخلـ ّـي خــا ّم ،بعــد الواليــات المتّحــدة األمريكيــة ،تحتـ ّل الم ْرتبــة التاســعة والعشــرين،
أضعــف ،مثــل اللوكســمبورغ والدنمــارك وهونـ ْغ كونـ ْغ وســنغافورة وفنلنــدا
بعيــداً خلــف بلــدان لهــا ناتــج داخلـ ّـي خــا ّم ْ
وسويســرا وإيســلندا وإيرلنــدا والنمســا وكوريــا الجنوبيــة وســلوفينيا ومالطــا وإســتونيا...

ألن
الحـ َذر ،وذلــك ّ
§ §ينبغــي النظــر إلــى هــذه العالقــة مــا بيــن الناتــج ال ّداخلــي الخــا ّم وبيــن تطويــر االبتــكار بنـ ْوع مــن َ
ـروري ،ولكنــه قــد ال يكــون كافيـاً ،علــى األقـ ّل فــي المراحــل األولــى ،أو فــي غيــاب أ ّيــة إرادة
توفــر المــوارد شـ ْرط ضـ ّ
سياســية .ويتّضــح ذلــك بصــورة بــارزة بالنســبة لبلــدان «البْريكــس» ،وبعــض البلــدان التــي يســتند اقتصادهــا ،إلــى
االســتغالل األ ّولــي للمــوارد الطبيعيــة.
حـ ّد كبيـ ٍـر ،علــى ْ

 - 2.2.5العالقة بين مستوى التنمية البشرية ونتيجة تصنيف االبتكار
تأسيسـاً علــى النّطــاقِ الــذي ح ّددنــاه للبحــث العلمــي واالبتــكار ،يبــدو مــن المناســب تقديــم بعــض عناصــر اإلجابــة علــى
مســتويين اثْنيْــن :أ ّوالً ،مســتوى العالقــات القائمــة مــا بيــن التنميــة البشــرية والبحــث العلمــي؛ وثانيــا ،مســتوى الترتيــب
الزّمنــي لهاتيــن العمليتيــن ،فــي حالــة وجــود هــذه العالقــة.
الحـ ُ
ـأن هنــاك ا ْرتباطـاً مــا بيــن ّ
مؤشــر التنميــة البشــرية وبيــن نتيجــة التصنيــف العالمــي لالبتــكارِ .
ـظ بـ ّ
وبصفــة عا ّمــة ،يُ َ
إن هــذه العالقــة،
فالبلــدان التــي لديهــا مســتوى ج ّيــد مــن التنْميــة البشــرية تحتــل المراتــب األولــى مــن حيــث االبتــكارّ .
التــي تبــدو أكثــر وضوحــا وتنْظيم ـاً بــدءاً مــن ّ
مؤشــر للتنميــة البشــرية يبل ُـ ُغ  ،0,7تكــون أكثــر غموضــا بالنســبة للبلــدان
الفعــال يتط ّلـ ُـب مســتوى ج ّيــد ًا مــن
ذات التنميــة البشــرية المتد ّنيــة .ومـ ْـن ثـ ّـم ،فــإنّ االتجــاه إذن هــو أنّ نظــا َم االبتــكار ّ
التنميــة البشــرية.
63
التقرير السنوي 2014

ـإن رتبــة بلــدان أخــرى تســتحقّ
وإذا كانــت الم ْرتبــة التــي احتلّتهــا بعــض البلــدان ،مثــل سويســرا والنرويــج ،غيْــر مفاجئــة ،فـ َّ
التنويــه ،وخاصــة كوريــا الجنوبيــة ،بســبب صعودهــا الســريع.
الصيــن ،والمتق ّدمــة نســبياّ فــي مجــال االبتــكار،
تبحــث بلــدان البريكــس «عــن موقــع لهــا» مــن خــال المرتبــة التــي تحتلّهــا ّ
أن البرازيــل توجــد فــي المســتوى نفســه الــذي توجــد فيــه
ـجل تأخّ ــراً فــي مجــالِ التنميــة البشــرية؛ ذلــك ّ
غيــر أنهــا تسـ ّ
األردن ،وروســيا قريبــة مــن كرواتيــا وتركيــا.
تتحسـ َن؛ فهــو ،مـ ْن جهــة ،تتجــاوزه بلــدان لهــا ناتــج داخلــي خــا ّم قريــب منهــا،
أن مرتبــة المغــرب فــي حاجـ ٍـة إلــى أ ْن
كمــا ّ
ّ
أضعــف مثــل سيشــي ْل
مثــل ال َم َجــر وســلوفاكيا وفيتنــام ،كمــا تتجــاوزه ،م ـ ْن جهــة أخــرى ،بلــدان لهــا ناتــج داخلـ ّـي خــا ّم ْ
واألوروغــواي وكرواتيــا وبلغاريــا واألردن واللّوكســمبور ْغ.

الخام
الداخلي
 - 3.2.5تثمين مستوى التمويل بالنسبة المائوية من الناتج ّ
ّ
وخاصــة لتمويــل أعمــال
المخصصــة للبحــث العلمــي تتناســب مــع نفقــات عموم ّيــة
ـإن النفقــات
وحســب البنــك الدولــي ،فـ ّ
ّ
ّ
ـإن التمويــل يت ـ ّم تقييمــه بالنّظــر إلــى النســبة
البحــث األساسـ ّـي ،والبحــث التطبيقـ ّـي ،والتطويــر التجريبــي .وعليْــه ،فـ ّ
المائويــة مــن الناتــج الداخلـ ّـي الخــا ّم لــك ّل بلــد علــى حــدةٍ .
وقبــل النظــر فــي مســتويات اإلنفــاق علــى البحــث واالبتــكار ،خــال ال ُع ُقــود الماضيــة ،الســتخالص الــدروس بالنســبة
بتحليــل العالقــة الموجــودة مــا بيــن التمويــل بحســب النســبة المائويــة مــن الناتــج الداخلــي الخــا ّم،
للمســتقبل ،ســنقوم ْ
ومؤشــر التنميــة البشــر ّية ،ومواقــع مختلــف البلــدان حســب المؤشــر العالمــي لالبتــكار.
هنــاك ارتبــاط وثيــق ،كمــا هــو معلــوم ،بيــن النســبة المائويــة مــن الناتــج الداخلــي الخــا ّم وبيْــن ّ
مؤشــر التنْميــة البَ َشــر ّية ،وال
ّ
المؤشــر .وإذا كا َن الم ْغــرب يتو ّفــر علــى وضع ّية تمويل معقولة نســبيا،
سـ ّيما بالنســبة للبلــدان التــي تعــرف ا ْرتفاعـاً فــي هــذا
ـدان مثــل مصــر واألردن ،فإنــه يتع ّيــن عليْــه ،مــع ذلــك ،بـ ْذل ُج ْهــد علــى ُم ْســتوى ّ
مؤشــر تنميتــه البَ َشــر ّية،
بالقيــاس إلــى بلـ ٍ
ـي يســير فــي االتجــاه اإليجابـ ّـي .ويمكــن إبْــداء المالحظــة نفســها ،فــي ُمســتويات مختلفــة ،علــى ك ّل مــن الصيــن والهنــد
لكـ ْ
وتونــس .ومــن حيْــث التمويــل وتطـ ّور مؤشــر التنميــة البشــر ّية ،ال بـ ّد مــن الوقــوف عنْــد أداء بعــض البلــدان ،مثــل اليونــان،
وعنــد األداء-المضــا ّد فــي مجــال التمويــل لــدى بلــدان أخــرى ،مثــل الجزائــر والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية.
ـص العالقــة مــا بيــن مســتوى اإلنْفــاق وبيــن الم ْرتبــة التــي يحتلّهــا ك ّل بلـ ٍـد علــى حــدة فــي مجــال االبتــكار،
وفيمــا يخـ ّ
نالحــظ وجــود ارتبـ ٍ
ـاط إيجابـ ٍّـي ،مــع وجــود انخفــاض علــى مســتوى خــط  1فــي المائــة مــن الناتــج الداخلـ ّـي الخــام ،وعلــى
ـرب
مســتوى الرتبــة  40تقريبــا .وعلــى صعيــد تمويــل مماثــل ( 0,8فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــا ّم) ،فـ ّ
ـإن المغـ َ
يحتـ ُّل مرتبــة بعيــدة خلــف ك ّل مــن هونــغ كونــغ ومالطــا وســلوفاكيا وكرواتيــا ،وبدرجــة أقـ ّل خلــف الهنــد .وبالفعــل ،فيمــا
أن  83فــي المائــة مــن البلــدان تو ّفــر تمويـ ً
ا يفــو ُق  1فــي المائــة مــن الناتــج
ـص الترتيــب الموجــود مــا بيــن  1و ،40نجــد ّ
يخـ ّ
ال ّداخلــي الخــا ّم ،مقابــل  17فــي المائــة ذات ت ْمويـ ٍـل يقـ ّل عـ ْن  1فــي المائــة مــن الناتــج ال ّداخلــي الخــا ّم .وعلــى العكــس مــن
ألن  91فــي المائــة مــن البلــدان لديهــا مســتوى تمويــل يقـ ّل علــى  1فــي
ذلــك ،بعــد تجــاوز الرتبــة  ،40تنعكــس الوضع ّيــةّ ،
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــا ّم.

الداخلي الخام
 - 4.2.5نموذج للتمويل بالنسبة المائوية من الناتج
ّ

يب ِّي ـ ُن تحلي ـ ُل نســب االســتثمارات بالقيــاس إلــى الناتــج ال ّداخلــي الخــا ّم ،حســب معطيــات البنــك الدولــي ،علــى مــدى
أن المعــ ّدالت األكثــر ارتفاعــاً هــي تلــك التــي تحقّقهــا بلــدان تعتبــر اليــوم رائــدة
 15ســنة (مــن  1996إلــى ّ ،)2011
فــي ميــدان االبتــكار والبحــث العلمــي ،مثــل الســويد وفنلنــدا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وسويســرا والواليــات المتحــدة
64
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األمريك ّيــة وإيســلندا ...بينمــا تقــ ّدم بلــدان «البريكــس» (الصيــن ،البرازيــل وروســيا والهنــد) مســتويات متواضعــة،
وبإ ْمكانهــا أ ْن تُعتبــ َر بمثابــة القــوى ال ُمســتقبَل ّية إذا حافظــت علــى مســتوى تمويلهــا.
وجــه الخصوص ،ك ّل من الصين وســنغافورة
وبالقيــاس إلــى ســنة  ،1996فـ ّ
ـإن أكبــر الزّيــادات هــي تلــك التــي سـ ّ
ـجلتها ،على ْ
ـت بلــدا ٌن أخــرى علــى مســتوى مســتقر لالســتثمار ،مثْــل
وهونــغ كونــغ والدنمــارك والبرازيــل وكوريــا الجنوبيــة .فيمــا حافظـ ْ
الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وسويســرا والســويد وكندا واليابان وفرنســا وبلجيكا ولوكســمبورغ وأســتراليا.
وفــي االتّجــاه نفســه ،ت ـ ّم تســجيل نفــس المالحظــات خــال َع ْقــد الثمانين ّيــات فــي الواليــات المتحــدة وكنــدا واليابــان
وبعــض البلــدان األوروبيــة.
ـإن تطـ ّور ُم ْســتويات التمويــل فــي كوريــا الجنوبيــة ،التــي ســرعان مــا أصبحــت قـ ّوة ُعظمــى فــي
وعلــى ســبيل المثــال ،فـ ّ
مجــال البحــث واالبتــكار ،إلــى جانـ ِـب الواليــات المتحــدة ،الفاعــل الناضــج منــذ عقــود ،إضافــة إلــى اثنيْــن مــن بلــدان
«البريــك» ،همــا الصيــن وروســيا ،يبــرز ،مـ ْن جهــة ،المســتويات العليــا التــي بلغتهــا الواليــات المتحــدة األمريك ّيــة وكوريــا
إن اســتقرار
ـي «البريــك» ،ومــن جهــة أخــرى ،إقــاع كوريــا الجنوبيــة ابتــداء مــن ســنة ّ .2005
الجنوبيــة ،مقارنــة مــع دولتـ ْ
المجهــود األمريكــي فــي مســتوى قــا ّر هــو الــذي يترجــم مســتوى نضــج نظــام االبتــكار فــي الواليــات المتحــدة األمريك ّيــة.
ويـ ّ
ـدل انتظــام نمــو االســتثمارات الصينيــة ،التــي تتجــاوز اســتثمارات روســيا ،علــى إرادة هــذا البلــد ،المتمثلّــة فــي جعــل
البحــث العلمـ ّـي أ ْولو ّيــة وطنيــة.
وتكشــف هــذه المالحظــات ،مــن بيْــن عوامــل أخــرى ،علــى أهميــة وجــود تمويــل دائــم ومســتدام علــى مــدى فتــرة طويلــة،
أجــل التم ُّكــن مــن ْ
تطويــر البحــث
وفــي مســتويات متزايــدة ،بـ ْدءاً مــن  1فــي المائــة مــن النّاتــج ال ّداخلــي الخــا ّم ،وذلــك مــن ْ
العلمـ ّـي واالبتــكار.
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أن:
يسمح التحليل النّسقي لنماذج البحث واالبتكار ،التي حقّقت نجاحا في هذا الصدد ،بالتأكيد على ّ
ْ

مســتوى المــوارد الطبيعيــة ،والتــي ترغــب فــي
§ §تطوي ـ َر البحــث واالبتــكار هــو الح ـ ّل
بالنســبة للبلــدان الفقيــرة علــى ْ
ْ
تحســين مســتوى دخلهــا.
تمارس البحث واالبتكار لك ْونها غن ّية ،ولكن ألنها تريد أن تصبح غن ّية.
§ §البلدان ال
ُ

§ §االهتمــام بالتطــور العلمــي يصـ ُدر ،فــي المقــام األ ّول ،عـ ْن إرادة سياســية واضحــة علــى المــدى الطويــل ،وال ينبغــي
إن هــذه اإلرادة
ـروري ولكنــه ليــس كافيــاّ .
اختزالهــا فــي مج ـ ّرد معادلــة ماليــة ،علْم ـاً بـ ّ
ـأن هــذه األخيــرة ش ـ ْر ٌط ضـ ّ
ـت إلــى النّجاحــات التــي حقّقتْهــا بلْــدا ٌن مثــل ماليزيــا وســنغافورة والصيــن والبرازيــل؛
السياســية هــي التــي أفْضـ ْ
ـت م ـ ْن إحــداث منظومــة ُمســتدامة للبحــث واالبتــكار.
ذلــك ّ
أن هــذه البلــدان تم ّكنـ ْ

ّ
المؤشــرات وتقاطعهــا ،التــي شــملت  143بلــداً ،بالتأكيــدِ علــى أنــه
§ §تســمح المقارنــة الدوليــة ،المصحوبــة بتركيــب
ال توجــد عالقــة ّ
خطيــة بيــن الناتــج ال ّداخلــي الخــا ّم للبلــدان وبيــن ترتيبهــا فــي مجــال االبتــكار ،بيْنمــا يوجــد ا ْرتبــاط
ـب
ـإن االتجــاه هــو ّ
بيــن هــذا األخيــر وبيْــن مؤشــر التنميــة البشــرية .وبالتالــي ،فـ ّ
أن وجــود نظــام ف ّعــال لالبتــكار يتطلّـ ُ
مســتوى ج ّيــداً مــن التنميــة البشــرية.
65
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تخصــص علــى األق ـ ّل  1فــي المائــة مــن
ـإن البلــدان التــي تحتــل مراتــب ج ّيــدة ،هــي التــي
§ §ومــن حيــث التمويــل ،فـ ّ
ّ
ناتجهــا ال ّداخلــي الخــا ّم للبحــث واالبتــكار ،بصفــة ُمســتدامة .وحــده بلــد مثــل هونــغ كونــغ ،الــذي يبل ُـ ُغ تمويلــه  0,8في
المائــة مــن الناتــج ال ّداخلــي الخــا ّم يشـ ّذ عــن هــذه القاعــدة ألنــه مدعــوم مــن طــرف القــوة االقتصاديــة الصين ّيــة.
الموج َهــةِ المذكــورة أعــاه ،تر ّكــز الدراســة التــي نشــرتها اليونســكو حــول االبتــكار ،فــي
§ §واســتكماالً للمحــ ّددات
ِّ
 ،1 2005علــى مــا يلــي:
 تقاســم األدوار بيــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص مســألة معقــدة تتطلــب التكامــل بيــن هذيــن النوعيــن
مــن البحــوث ،مــع اإلشــارة إلــى أن تطويــر مشــاريع مبتكــرة ال يمكــن أن يتــم فــي غيــاب المختبــرات والمؤسســات
العموم ّيــة للبحــث األساسـ ّـي.
أن النمــاذج التــي تقــوم علــى
ـادي المحلـ ّـي .ذلــك ّ
 ا ْرتبــاط مســتوى تطويــر البحــث العلمــي بطبيعــة النمــوذج االقتصـ ّ
االســتيراد أســاس ال تســمح بتطويــر االبتــكار ،ألنهــا ال تشــجع بمــا يكفــي علــى التنافســية وعلــى تكويــن المــوارد
ـإن بُلدانــا مثــل جمهوريــة كوريــا ،والصيــن ،وســنغافورة ،وأندونيســيا،
البشــرية المحليــة .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فـ ّ
ـت مــن النجــاح بإدماجهــا الســتراتيجيات قو ّيــة فــي نماذجهــا االقتصاد ّيــة.
وماليزيــا ،والفلبيــن ،والتايالنــد ،قـ ْد تمك ّنـ ْ
نت
 تأثيــر للبُعــد الوطنــي أو اإلقليمـ ّـي علــى تطويــر البحــث واالبتــكار .وبالفعــل ،فمــن بيــن البلــدان الناميــة التــي تم ّك ْ
مــن تطويــر منظومــات ابتــكار ف ّعالــة ،يوجــد عــدد هــا ّم مـ َن الفاعليــن اإلقليم ّييــن مثــل البرازيــل والصيــن والهند.
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§ §ينبغــي أن تشـ َ
ـرف علــى تطويــر البحــث العلمــي واالبتــكار هيئــة عليــا فــي البــاد ،وأ ْن يصــدر ذلــك عــن إرادة سياســية
رســملة اإلنجــازات
واضحــة ،تنــدرج فــي إطــار عمليــة تمتـ ّد علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل ،ومـ ْن خــال ْ
والنتائــج الحاليــة.
§ §ويتع ّيــن أ ْن يكــو َن الهــدف مــن وراء هــذه العمليــة علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل ،هــو إ ْرســا َء منظومــة
واعــدة ،حاملــة لرؤيــة شــمول ّية ،مــع الحـ ْرص ،فــي مرحلــة أولــى ،علــى عــدم اختــزال اإلشــكال ّية فــي مجـ ّرد مســألة
البحــث العلمــي .وينبغــي أن ترتك ـ َز هــذه العمليــة علــى:
 مواصلــة الجهــود التــي تبذلهــا بالدنــا مــن أجــل تحســين مســتوى التنميــة البشــرية للمجتمــع ورفاهيتــه .وقــد ب ّي ّنــا
ـأن هنـ َ
ـجع
ـاك ارتباطـاً وثيقـاً مــا بيْــن التنميــة البشــرية وبيــن البحــث العلمـ ّـي ،بحيــثُ ّ
بـ ّ
أن التنميــة يمكنهــا أ ْن تشـ ّ
تحســين مســتوى التنميــة البشــرية.
علــى تطويــر البحــث العلمــي ،الــذي بإنْضاجــه يمكــن أ ْن يعمـ َل علــى ْ

صــول ،أ ّوالً ،إلــى مســتوى عتبــة  1فــي المائــة مــن الناتــج
ـتدام ودائـ ٍـم ،مــع ضــرورة ال ُو ُ
 ضمــان الولــوج إلــى تمويـ ٍـل مسـ ٍ
ال ّداخلــي الخــا ّم ،ثـ ّم تجاوزهــا بعــد ذلــك تدريج ّيــا ،والحفــاظ علــى هــذا المجهــود طيلــة ثالثــة ُعقــود علــى األقـ ّل.

توجهــه نحــو التصنيــع ،والخدمــات ،والتصدير،
 الـ ّدور المســاعد الــذي ينبغــي أ ْن يلعبــه نموذجنــا االقتصـ ّ
ـادي عبْــر ّ
ـوي أفضل.
وتحقيــق إ ْدمــاج جهـ ّ

« - 1نحو مجتمعات املعرفة» ،التقرير الدولي الذي أصدره اليونسكو ،منشورات اليونسكو.2005 ،
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ـاخ ُمســتدام علــى المــدى
§ §ينبغــي أ ْن
َّ
تتجس ـ َد اإلرادة السياســية والدعــم السياسـ ّـي ،اللذيْــن يتم ّثــانِ فــي خلــق منـ ٍ
الطويــل فــي بلــورة اســتراتيجية متعــددة األبعــاد ت ْدمــج الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة ،مــع الوصــول ،فــي نهايــة
األمــر ،إلــى ُمســاهمة البحــث فــي النمــو المشــترك والمندمِ ــج للبــاد .ويتعيــن وضــع هــذه االســتراتيجية بنــا ًء علــى
وخاصــة االســتراتيجيات
مقاربــة تشــارك ّية مــن طــرف المؤسســاتي ّين ورجــال األعمــال ،والمؤسســات المنْتجــة،
ّ
القطاع ّيــة ،والمجتمــع المدنــي.
رســملة المنجــزات والنتائــج الحاليــة ،نقتــرح اعتمــاد اســتراتيج ّية وطنيــة للبحــث واالبتــكار ،مــع تحييــنِ
§ §بمــوازاة ْ
«مبــادرة المغــرب ابتــكار» ،واألخــذ فــي االعتبــار ترتيــب المغــرب علــى الصعيــد الدولــي فــي هــذا المجــال .وم ـ ْن
التوجهــات الكبــرى لهــذه االســتراتيج ّية الجديــدة أ ْن تنتظــم وفــق ال ّدعامــات التاليــة:
شــأن
ّ
  تحديــد القطاعــات ذات األولويــة ،مــع التركيــز علــى المهــن ذات القيمــة ال ُمضا َفــة العاليــة ،والخدمــات ،وال سـ ّيما
تكنولوجيــات اإلعــام واالتّصــال (اســتراتيجية المغــرب ال ّرقمــي) التــي تــر ُد باســتمرار فــي العديــد مــن األمثلــة
بصفتهــا مح ـ ّركات ج ّيــدة للتط ـ ّور .ونوصــي بال ّت ْركيــز ،فــي مرحلــة أولــى ،علــى الفالحــة المتطــورة لتحســين
والفوســفاط ،والتكنولوجيــات األحيائ ّيــة،
البحــري،
والصيــد
تدبيــر المــوارد المائيــة ،والطاقــات المتجــددة،
ّ
ّ
ْ
وتكنولوجيــات النانــو...
  فتــح قطــاع البحــث واالبتــكار ،وإدماجــه فــي االقتصــاد الوطنــي واإلقليمــي (وخاصــة مــع بلــدان جنــوب الصحراء)
اقتصــادي
وال ّدولــي ،بهــدف تحقيــق تنافســية أفضــل لمقاوالتنــا ،وال ســ ّيما علــى مســتوى التصديــر (نمــوذج
ّ
ـجع الصــادرات).
يشـ ّ
  تحديــد عمليــة تمويــل البحــث ومأسســته ،بحيــث تكــون متوافقــة مــع المحــاور المحــددة علــى المســتوى الوطنــي،
وتســمح بمرونــة فــي ْ
اشــتغالها (شــراكات بيــن الجامعــات والمقــاوالت ،شــراكات بيــن الجامعــات والقطــاع
الصناعـ ّـي ،اســتقبال وتشــغيل الطلبــة الذيــن تل ّقــوا تكوينــا عــن طريــق البحــوث).
  ج ْعــل المقــاوالت الوطن ّيــة فــي صلــب السياســة المتعلقــة بالبحــث واالبتــكار .وبمــوازاةٍ مــع الحفــاظ علــى
التحفيــزات الموجــودة وإنعاشــها («صنْــدوق دعــم االبتــكار»« ،انطــاق»« ،تطويــر» ،شــبكة الخدمــة التكنولوجيــة»)،
اإلســراع فــي اتّخــاذ تدابيــر ضريب ّيــة تحفيز ّيــة جديــدة ،وذلــك لتشــجيع إ ْقبــال المقــاوالت علــى االســتثمار
ينبغــي ْ
الضريبــي علــى ســبيل المثــال) .وفــي االتّجــاه نف ِْســهِ  ،ينبغــي تعزيــز اآلليــات
فــي مجــال االبتــكار (االئتمــان
ّ
المتعلّقــة بسياســة الحمايــة (الملكيــة الفكريــة ،التصديــق) لفائــدة ال ُمقــاوالت المبتكــرة.
العمومــي والقطــاع الخــاص بصفتهــا وســيلة مالئمــة ،ورافعــة لتنافســ ّية
  تعزيــز صيغــة الشــراكة بيــن القطــاع
ّ
المقــاوالت ،وكــذا التشــجيع علــى إحـ ِ
قصـ َد إنجــاز أعمــال البحث التــي يمكن أن
ـداث بنْيــات قائمــة بذاتهــا ومســتقلة ْ
ـي إلــى خلــق مقــاوالت تجاريــة (مث ـ ً
ا «المؤسســة المغربيــة للعلــوم المتقدمــة واالبتــكار والبحــث».).. Mascir ،
تفْضـ َ
يســم ُح ،علــى المــدى
  تطويــر البحــث بنــاء علــى برامــج ،يت ـ ّم تمويلــه
ً
أساســا بواســطة صناديــق خاصــة ،والــذي ْ
توجههــا الديناميــة
الطويــل ،بال ّرفــع مــن القــدرات المســتقلّة للجامعــات لتحقيــق تــوازن جيــد بيــن البحــوث التــي ّ
توجههــا التنميــة الوطنيــة (فــي النهايــة).
األكاديميــة الدوليــة (فــي البـ ْدء) والبحــوث التــي ّ
  خلــق حلقــة مثْمــرة مــن شــأنها أ ْن تزيــد ،بصــورة كبيــرة ،مــن حجــم اســتثمار المقــاوالت فــي برامــج البحــث
الصناعـ ّـي ،الجامعــة\
والتطويــر فــي إطــار الشــراكة بيــن القطــاع العمومـ ّـي والقطــاع الخــاص (الجامعــة\ القطــاع ّ
التعاونيــات ،الجامعــة\ الجمعيــات.)...
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  تفعيــل المــا ّدة  7مــن القانــون رقــم  ،01-00المتعلــق بتنظيــم التعليــم العالي ،والذي يخ ّول للجامعات «المســاهمة
فــي خلــق مقــاوالت عموميــة وخاصــة ،وإحــداث شــركات فرع ّيــة بشــرط أن يكــون الغــرض منهــا إنتــاج ســلع أو
خدمــات وتحســين قيمتهــا وتســويقها فــي المياديــن االقتصاديــة والعلميــة والتكنولوجيــة والثقافيــة».
ـاج أفْضــل للطاقــات المغرب ّيــة
  تعزيــز المؤسســات العموم ّيــة الوطن ّيــة ،والمــوارد البشــرية ،مــع ال َع َمــل علــى إدمـ ٍ
ال ُمقيمــة فــي الخــارج ،والتــي اعتبرهــا تقريــر  2014حــول االبتــكار إحــدى أبــرز نقــاط الق ـ ّوة بالنســبة للمغــرب.
ـزي الــذي تلعبُــه المــوارد البشــر ّية فــي تطويــر البحــث واالبتــكار ،فإ ّنــه ينبغــي التّعجيـ ُل
  وبالنّظــر إلــى الــدور المركـ ّ
بإيــاء اهتمــام خــاص بهــا مــن خــال:
محضــر للدكتــوراه ،باحــث مــا بعــد الدكتــوراه،
 تعبئــة الباحثيــن ع ـ ْن طريــق أنظمــة تحفيزيــة ( ته ـ ّم طالــبّ
أســتاذ باحــث)...؛
 تكويــن جيــل جديــد مــن األســاتذة الباحثيــن إلعــداد َالخلَــف ( 15.000أسـ ٍ
ـتاذ فــي أ ُ ُفــق ســنة  ،2025بمــوازاة
ـي  800أســتاذ علــى التّقاعــد ك ّل ســنة)؛
إحالــة حوالـ ْ
وجه االساتذة والباحثين األجانب؛
 فتْح أبواب الجامعة المغرب ّية في ْ إدخــال مناهــج بيداغوجيــة فــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي إلثــارة فضــول التّالميــذ ،وتطويــر المبــادراتالمبتكــرة التــي تث ّمــن المجازفــة وأخْ ــذ المبــادرة (التعلّــم بالمشــروع ،القيــام بتداريــب داخــل المقا َولَــة منــذ
المرحلــة الثانو ّيــة ،التحفيــز علــى المشــاركة النشــيطة فــي الحيــاة الجمعو ّيــة)؛
 إعادة توجيه بعض الطلبة نحو المسالك التي تُعتبَر مسالك استراتيجية؛العمومي والقطاع الخاص (تنقّل الذكاء)؛
 تشجيع حرك ّية الباحثين بين القطاعّ
 تعزيــز ودعــم إشــراك الباحثيــن المغاربــة فــي الخــارج ،وذلــك بتشــجيعهم علــى العــودة إلــى بالدهــم ،أو منحهــمإمكان ّيــة العمــل فــي إطــارِ شــبكات مــع المؤسســات الوطنيــة؛
 إ ْدماج فرق مغربية ض ْمن البرامج الدولية (صناديق أوروب ّية ،جهات دول ّية داعمة)...؛ـص المــوارد البشــرية المتدخّ لــة فــي مجــال البحــث واالبتــكار .فــا يوجــد نظــام
ْ
وضــع إطــار تنظيمـ ّـي يخـ ّ
يحضــر أطروحتــه ،أو ينجــز أبحاثــا بعــد
ـاص يه ـ ّم «الباحــث المؤقــت» ،أو الطالــب المتــدرب ،ســواء أكا َن
ّ
خـ ّ
حصولــه علــى شــهادة الدكتــوراه (عــدم القــدرة علــى تخصيــص تعويــض مــادي للباحــث خــال الفتــرة التــي
يقضيهــا فــي إعــداد أطروحتــه ،اللّه ـ ّم إ ّال إذا كان طالب ـاً ّ
موظف ـاً).

§ §علــى مســتوى الحكامــة ،وتجنّبــا لتشـ ِ
بإســناد قيــادة
ـتيت عمليــة الت ْدبيــر ،وال ّت َداخــل بيــن مختلــف األطــرافَ ،
يوصــى ْ
الصعيــد الوطنــي علــى إعــداد
منظومــة البحــث واالبتــكار إلــى «هيئــة عليــا» بصفتهــا المســؤول الوحيــد علــى ّ
اســتراتيجية البحــث واالبتــكار ،وذلــك عبْــر إنجــاز المهــا ّم التاليــة:
المؤسســات
المدنــي،
 التنســيق بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة (الهيئــات الحكوميــة الم ْعن ّيــة ،المجتمــع
ّ
ّ
االستشــارية)؛
 حكا َمة هذه االستراتيجية ،وحكامة تت ّبعها وت ْمويلها ونشرها ،وتثمين النتائج وتقييمها؛
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 اقتــراح إطــار قانونـ ّـي مالئــم ،ودعــم الشــراكة بيــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص مــن خــال تســهيل وخلــق
مرونــة فــي العالقــات بيــن المقــا َوالت والجامعــات؛
 تقنيــن تمويــل مختلــف مك ّونــات االســتراتيجية (المســاهمات العموم ّيــة ،مســاهمات المقــاوالت الخاصــة،
ـري تدبيــر الصناديــق فــي إطــار مبــدأ المســاءلة ،وأ ْن تتو ّفــر لهــا
ومســاهمات التعــاون الدولــي) .وينبغــي أن يجـ َ
المرونــة ال ّ
الزمــة لتعبئــة الميزانيــات.
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القسم الثالث

أنشطة املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي

والبيئي
واالجتماعي
االقتصادي
القسم الثالث :أنشطة المجلس
ّ
ّ
ّ
االضطــاع بــاألدوار ال َمن َ
كمؤسســة
ُوطــة بــه،
ـادي واالجتماعــي والبيئــي ،خــا َل ســنة ،2014
ْ
ـس االقتصـ ّ
ّ
واص ـ َل المجلـ ُ
المؤسســاتيين ،وتحســين جــودة اآلراء االستشــارية التــي
دســتورية مســتقلة ،وذلــك مـ ْن خــالِ تعزيـ ِـز التعــا ُون مــع ُشــركائه
ّ
ْ
ّ
دعــم
يُ ْدلــي بهــا ،وال ُمضـ ّـي فــي بلــورة ت ْو ِصيــات و ُمقترحــات تترجــم ص ـ ْوت المجتمــع المدنـ ّـي المنظــم ببالدنــا ،وفــي ْ
واإلصالحــات الوطنيــة
التوجهــات والمواقــف الم ْرتبطــة باالختيــارات الكبــرى للتنميــة
الحــوار والتشــا ُور والتقــارب فــي
ّ
ْ
فــي المياديــن االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.
ـاص مــن قبــل جاللــة الملــك
ـس االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي ســنة  2014بتشــريف مولــوي خـ ّ
ـي المجلـ ُ
وقــد حظـ َ
محمــد الســادس أ ّيــده اهلل ونصــره ،وثقــة متجــددة فــي مصداقيــة المهــام التــي يقــوم بهــا ،ممــا أعطــى للمجلــس وأعضائــه
دفعــة قويــة لمزيــد مــن التعبئــة وتكثيــف الجهــود .وفــي هــذا اإلطــار ،تجــدر اإلشــارة إلــى:
ـص بــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل ،فــي  29يوليــوز ،2014
 االســتقبال الملكــي الــذي َخـ ّ
رئيــس المجلــس االقتصــادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي الــذي ق ـ ّدم أمــام جاللتــه التقريــر الســنوي برســم ســنة 2013؛
 التكليــف المولــوي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتعــاون مــع بنــك المغــرب ،بمناســبة الخطــاب الملكــي
الســامي لعيــد العــرش المجيــد ،بإنجــاز دراســة حــول الرأســمال غيــر المــادي والقيمــة اإلجماليــة للمغــرب خــال
الفتــرة الممتــدة مــن  1999إلــى 2013؛
  تأكيــد جاللتــه ،فــي خطبــه الســامية بمناســبة األعيــاد الوطنيــة ومناســبات أخــرى ،علــى مواصلــة بلــورة وتنفيــذ
ـوي الجديــد لألقاليــم الجنوبيــة للمملكــة ،الــذي أع ـ ّده المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي.
النمــوذج التنمـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي
عــاوة علــى ذلــك ،شـ ْ
صــدور القانــون التنظيمـ ّـي الجديــد المتعلــق بالمجلــس االقتصـ ّ
ـهدت ســنة ُ 2014
والبيئـ ّـي ،والــذي يتضمــن سلســل ًة مــن األحــكام الجديــدة تتض ّمــن علــى وجــه الخصــوص:
 ت ْوسيع مجال اختصاصات المجلس لتشمل الجوانب المتعلّقة بالبيئة والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة؛
 التأكيــد علــى دور المجلــس فــي تيســير وتعزيــز التشــاور والتعاون بين مختلف الفاعليــن االجتماعيين واالقتصاديين،
والمســاهمة في بلــورة الميثاق االجتماعي؛
 تعزيــز ْ
تشــكيلة المجلــس بعضويــة مؤسســات استشــارية ووطنيــة أخــرى ،مــع مراعــاة مبــدأ ال ُمناصفــة بيــن ال ّرجــال
والنســاء ،وتمثيليــة المغاربــة ال ُمقيميــن بالخــارج ،فــي تأليــف المجلــس.
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1

حصيلة سنة 2014

الخاصــة)
خــال ســنة  ،2014عقــد المجلــس عبْــر مختلــف هيئاتــه (الجمعيــة العامــة ،المكتــب ،اللجــن الدائمــة ،اللجنــة
ّ
ـت نســبة المشــاركة فيــه مــا متوســطه  68فــي المائــة.
 398اجتماعـاً ،بلغـ ْ
ـت المجلــس إلــى  240فاع ـ ً
مخصصــا بذلــك مــا يربــو علــى  66فــي المائــة مــن
ا حكوميــا وغيْــر حكوم ّيــا،
كمــا أنصـ َ
ّ
ـات إلــى األطـ ِ
اجتماعاتــه لإلنْصـ ِ
ـراف المعن ّيــة.
المؤسساتية ،ق ّدم ثمانية آراء وتقريراً واحداً خالل سنة .2014
إن المجلس ،في إطار اإلحاالت
ث ّم ّ
ّ
ـإن هــذا األخيــر
وبالنّظــر إلــى العــدد الهــا ّم مــن اإلحــاالت التــي
ـادي واالجتماعــي والبيئــي ،فـ ّ
ْ
وردت علــى المجلــس االقتصـ ّ
أعـ ّد ،فــي إطــار إحــاالت ذاتيــة ،سـتّة تقاريــر وأ ْربعــة آراء.
برســم ســنة  ،2014فــي إطــار طلــب
ّ
إن جميــع التقاريــر واآلراء التــي أع ّدهــا المجلــس االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـيْ ،
بإجمــاع أو أغلبيــة مطلقــة مــن طــرف الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس
الــرأي أو إحــاالت ذات ّيــة ،قــد صــودق عليْهــا ْ
خــال دورات جمعيتــه العامــة.

 • 1.1الجمعية العامة
عقــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  12دورة لجمعيتــه العامــة برســم ســنة  ،2014بنســبة مشــاركة بلغــت
 73فــي المائــة فــي المتوســط ،ودورة اســتثنائية بنســبة مشــاركة بلغــت  75فــي المائــة.

 • 2.1مكتب المجلس
طبْقــا لمقتضيــات قانونــه التنظيمــي ولنظامــه الداخلــي ،قــا َم المجلــس فــي دورة جمعيتــه العامــة بتاريــخ  27فبرايــر،2014
بانتخــاب أعضــاء المكتــب الذيــن يمثلــون الفئــات الخمــس المك ِّونــة للمجلس.
أعضاء المكتب الممثّلون للفئات المك ّونة للمجلس برسم سنة 2014

اإلسم والنسب

الفئة

طريق أكيزول

فئة الخبراء

ابراهيم زيدوح

فئة النقابات

محمد بولحسن

فئة الهيئات والجمعيات المهنية

كريمة مكيكة

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل
الجمعوي
ّ

الجياللي حزيم

فئة الشخصيات المع ّينة بالصفة
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الست الدائمة رؤسا َءها لتكتمل بذلك تشكيلة المكتب.
كما انتخبت اللجا ُن
ّ
أعضاء المكتب ،رؤساء اللجان الدائمة برسم سنة 2014

اإلسم والنسب

اللجان الدائمة

العربي بلعربي

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا االقتصادية والمشاريع االستراتيجية

بوشتى بوخالفة

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية

محمد الخاديري

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا االجتماعية والتضامن

مينة الرشاطي

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية

أحمد عبادي

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

لحسن والحاج

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل ّ
الظرف ّية االقتصادية واالجتماعية والبيئية

وقد عقد مكتب المجلس ،خالل سنة  27 ،2014اجتماعا ،بنسبة مشاركة تصل في المتوسط إلى  79في المائة.
ووضــع المكتــب خــال هــذه الســنة جــدول أعمــال دورات الجمع ّيــة العا ّمــة ،كمــا أوكل إلــى اللجــان الدائمــة إعــداد مشــاريع
رجــة فــي إطــار برنامــج عمــل
آراء المجلــس تبعــا لإلحــاالت الــواردة عليــه ،وكــذا معالجــة مواضيــع اإلحــاالت الذاتيــة ال ُم ْد َ
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي برســم ســنة .2014

 • 3.1اللجنة الخاصة
خاصتيْن هما:
إلى جانب األشغال التي تقوم بها اللجان ال ّدائمة ،تجدر اإلشارة إلى تشكيلِ لجنتيْن
ّ
 اللجنة المكلّفة بإعداد الدراسة حول الثروة اإلجمال ّية في المغرب؛
 اللجنة المكلفة بإعداد الرأي حول نظام المعاشات المدنية.

 - 1.3.1اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة المتعلقة بالثروة اإلجمالية في المغرب
الموجــه إلــى األ ّمــة بمناســبة عيــد العــرش ،بتاريــخ  30يوليــوز  ،2014دعــا جاللــة الملــك محمــد الســادس
فــي خطابــه
َّ
المؤسســات الوطنيــة المعن ّيــة،
بتعــاون مــع بنــك المغــرب ،ومــع
ٍ
والبيئــي،
واالجتماعــي
االقتصــادي
« [ ]...المجلــس
ّ
ّ
ّ
ّ
وبتنســيق مــع المؤسســات الدوليــة المختصــة ،للقيــام بدراســة لقيــاس القيمــة اإلجماليــة للمغــرب ،مــا بيــن  1999ونهايــة
.»2013
ـادي واالجتماعــي والبيئــي مكت َبــه إلــى اجتمــاع ق ـ ّرر مــن خاللــه
ـس االقتصـ ّ
وغــداة هــذا الخطــاب الملَكـ ّـي ،دعــا المجلـ ُ
ت ْعبئــة جميــع أعضــاء المجلــس ،ك ّل فــي مجــال اختصاصــه ،وإنشــاء لجنــة علميــة تتكلّــف بتأطيـ ِـر وتت ّبــع األشــغال ذات
الصلــة بإنجــازِ هــذه الدراســة.
ّ
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إن الهـ َ
ـدف مــن وراء هــذه ال ّدراســة هــو الوقــوف علــى محـ ّددات خلــق الثــروة التــي تنتجهــا بالدنــا ،وال سـ ّيما منهــا العوامِ ــل
ّ
قصـ َد إدراج هــذا المكـ ِّونِ فــي السياســات العموم ّيــة.
المتعلّقــة
بالرأســمال غيــر المــادي ،وكــذا بلــورة توصيــات عمل ّيــة ْ
ْ
الصــدد ،أعـ ّدت اللجنــة العلم ّيــة ورقـ ًة تأطيريـ ًة فــي الموضــوع ،فــي أكتوبــر  ،2014حيــثُ حـ ّددت هــذه الورقــة
وفــي هــذا ّ
اإلجماليــة ،واقترحــت
الســياق العــا ّم الــذي تنْــدر ُج فيــه الدراســة ،كمــا دققــت المفاهيــم والصيــغ الكفيلــة بتقييــم الثــروة ْ
ـال محـ َّـدد.
منهجيــة العمــل وطبيعــة المقا َربَــة ال ُمعتمــدة إلنجــاز هــذه الدراســة بنــا ًء علــى جــدول أعمـ ٍ
عــاو ًة علــى ذلــك ،اســتعرضت الورقــة التأطيريــة أهـ ّم المقاربــات الســائدة (منهــا المقاربــة بال ّرســاميل والمقاربــة بحقــوق
اســتعرضت مختلــف مناهــج تقييــم الثـ ْروة اإلجماليــة ُ
لألمــم (باإلحالــة علــى األعمــال ال ُمن َْجـزَة
اإلنســان األساســية) كمــا ْ
ّ
ومنظمــة األمــم المتحــدة ،إلــخ).
مــن طــرف البنــك الدولــي ،ومنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة،
أن َح ْج ـ َم ال ّرأســمال
ـنتي  2006و 2010ح ـ ْول ثــروة األمــمّ ،
يتب ّي ـ ُن مــن الدراســتيْن اللتيْــن أع ّدهمــا البنــك الدولــي فــي سـ ْ
ـجله البلــدان المتقدمــة.
ـب مــن الحجــم الــذي تسـ ّ
اإلجماليــة للمغــرب وهــو قريـ ٌ
غيْر المــا ّدي يشــكل أهــم مكــون مــن الثـ ْروة ْ
أن هــذا الرأســمال غيــر المــا ّدي الموجــود ال يتـ ّم اســتثماره بمــا يكفــي،
ومــع ذلــك ،فقـ ْد أبــرزت الور َقــة الت ْأطير ّيــة َكيْــف ّ
مســتوى العيْــش الم ْرغــوب فيــه.
تســم ُح لل ُمواطنيــن ُ
بالح ُ
صــول علــى ْ
وال يو ّلـ َد الثـ ْروة المطلوبــة التــي ْ
انْطالقـاً مـ ْن هــذا ْ
ـاون مــع بنــك المغــرب ،وتنســيق مــع
ـادي واالجتماعــي والبيئــي ،بتعـ ٍ
التشــخيص ،فـ ّ
ـس االقتصـ ّ
ـإن المجلـ َ
المؤسســات الوطنيــة والدوليــة المعن ّيــة ،يهــدف إلــى إعــداد مقاربــة نوع ّيــة تم ّكــن مــن الف ْهــم الج ّيــد للثــروة اإلجماليــة
وألجــل ذلــك ،ســي ْعتمِ ُد علــى األعمــالِ التــي أنتجهــا المجلــس ،وال سـ ّيما الميثــاق االجتماعــي الجديــد ،والنّمــوذج
لبالدنــاْ .
التنمــوي الجديــد لألقاليــم الجنوبيــة ،واألعمــال التــي أع ّدهــا بنــك المغــرب ،والمندوب ّيــة الســامية للتخطيــط ،والمعهــد
الملكــي لل ّدراســات االســتراتيجية ،وباقــي المؤسســات الوطنيــة المتخصصــة ،وخاصــة الجامعــات والمراكــز الوطنيــة
للبحــوث.
وتعتم ُد الدراسة على ثالثة محاور أساسية ومتكاملة:

مفصـ ٍـل
	 -يرتكــز المحــور األ ّول علــى قيــاس القيمــة اإلجماليــة للمغــرب ومك ّوناتهــا .حيــث ســيتم إنجــاز جـ ْرد
َّ
ـخيص
ومر َّقــم للثـ ْروة اإلجماليــة للمغــرب ،عبْـ َر مك ّونــه المـزْدوج ،المــا ّدي وغيــر الما ّدي .كما ســيتم إنْجاز تشـ ٍ
مفصــل للوقــوف علــى محـ ّددات إنْتــاج هــذه الثــروة؛
ًّ
الضوء على تط ّور ْ
أشكال توزيع ال ّثروات في بالدنا؛
	 -وسيسلّط المحور ال ّثاني ّ

ـاج أ ْفضــل للمك ـ ِّونِ ال ّ
	 -أمــا المحــور الثالــث فيتعلّــق بصياغــة مقترحـ ٍ
وضــع
المــا ّدي فــي ْ
ـات مــن أجــل إدمـ ٍ
السياســات العموميــة وتنْفيذهــا.

أحــ َدثَ
واالجتماعــي والبيئــي هيــاكل مكلفــة بقيــادة مختلــف أطــوار
االقتصــادي
المجلــس
ُّ
وإلعــدادِ هــذه الدراســةْ ،
ُ
ُّ
خاصــة تتولــى مهمــة
اإلنجــاز .فإلــى جانــب لجنــة علميــة مكلفــة باإلشــراف العلمــي والمنهجــي العــام ،تـ ّم إحــداث لجنــة
ّ
صياغــة التقريــر النهائــي للدراســة انطالقــا مــن مختلــف مســاهمات اللجــان الدائمــة .وتتك ـ ّون اللجنــة الخاصــة مــن:

	-أعضاء اللجنة العلمية ؛
	-رؤساء ومق ّرري مجموعات العمل المنبثقة عن اللجان الدائمة؛

	-مم ّثليْن اثنيْن عن ك ّل فئة من الفئات الخمس المك ِّونة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
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ـت الدائمــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لتحليــل واقتــراح تدابيــر للسياســة
كمــا ت ـ ّم إشــراك اللجــان السـ ّ
تخصصهــا.
العموميــة الكفيلــة بتحســين الثــروة اإلجمال ّيــة لبالدنــا وتوزيعهــا ،ك ّل واحــدة فــي مجــال
ّ
أساس موضوعات محددة لكل منها ،وفقا للتوزيع التالي:
خاصة على
مجموعات عمل
ِ
ّ
وقد ش ّكلت هذه اللجان ْ
لجنة القضايا
االقتصادية
والمشاريع
االستراتيجية

لجنة قضايا
التكوين
والتشغيل
والسياسات
القطاعية

لجنة القضايا
االجتماعية
ّ
والتضامن

الحكامة

قابلية التشغيل

الرابط االجتماعي

التنافسية

التكوين المهني الفوارق االجتماعية

مناخ األعمال

السلم
االجتماعي

الولوج إلى
الخدمات األساسية
(الصحة ،الحماية
االجتماعية)...

لجنة قضايا
البيئة
والتنمية
الجهوية

الفوارق الجهوية

لجنة القضايا
الثقافية
والتكنولوجيات
الحديثة
التربية والبحث
والتطوير واالبتكار
تنمية الرأسمال
الثقافي

التنمية
المستدامة

لجنة تحليل
الظرفية
ّ
االقتصادية
واالجتماعية
والبيئية

تدبير الشؤون
الثقافية

تكميم وتحليل
تطور القيمة
اإلجمالية
للمغرب
()2013-1999

وعلــى نهــج ال ُمقاربــة التشــارك ّيةّ ،
نظــم المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــوارات داخل ّيــة ،عــاوة علــى تعبئــة
الخبْــرات الوطنيــة واألجنبيــة المتاحــة ،وإنجــاز دراســات تكميل ّيــة ومقارنــات دول ّيــة ،وكــذا تنْظيــم جلســات إنْصــات
واســعة علــى الصعيــد الجهــوي والوطنــي والدولــي .ولهــذا الغــ َرض ،تــم عقــد لقــاءات متن ّوعــة (جلســات إنصــات،
مؤسســات ّية )...مــع مختلــف األطــراف المعن ّيــة بالموضــوع
لقــاءات ،مجموعــات موضوعاتيــة ،ورشــات عمــل ،اجتماعــات ّ
(القطاعــات الحكوميــة ،المؤسســات العموميــة ،الفاعلــون االقتصاديــون ،النقابــات ،فعاليــات المجتمــع المدنــي فــي
تع ّددهــا ،الهيئــات الدوليــة ،ص ّنــاع الــرأي ،)... ،وذلــك علــى امتــداد مختلــف مراحــل إعــداد الدراســة.
ـيق مــع باقــي
هــذه الدراســة التــي ســينجزها المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،بتعــاون مــع بنــك المغــرب ،وبتنسـ ٍ
ـاس وتط ـ ّور القيمــة اإلجماليــة للمغــرب ومكوناتهــا .يليــه تقريــر
المؤسســات المعن ّيــة ،ســتعد تقريــرا مرحل ّيــا حــول قيـ ِ
نهائـ ّـي يض ـ ّم األعمــال التــي أنجزتهــا مختلــف اللجــان ،ويقــدم توصيــات تتعلّــق بالسياســات العموم ّيــة التــي م ـ ْن شــأنها
تحســين الثــروة التــي تنتجهــا بالدنــا ،وضمــان الت ْوزيــع المنْصــف لخيراتهــا لصالــح جميــع المواطنيــن ومختلــف جهــات
المملكــة.
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المدنية
 - 2.3.1اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الرأي حول نظام المعاشات
ّ
عقــدت اللجنــة الخاصــة المكلفــة بإعــداد الــرأي حــول نظــام المعاشــات المدنيــة ،برئاســة الســيد محمــد الخاديــري،
ومق ّررهــا الســيد محمــد البشــير الراشــدي 20 ،اجتماعــا خــال ســنة  ،2014بنســبة مشــاركة تتجــاوز فــي المتوســط
 20فــي المائــة.
الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم  ،71-14بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم  ،011-71الصــادر فــي  12مــن ذي القعــدة 1391
( 30ديســمبر  ،)1971المحــدث بموجبــه نظــام المعاشــات المدنيــة ،وحــول مشــروع القانــون رقــم  ،72-14بتغييــر وتتميــم
القانــون رقــم  012-71الصــادر فــي  12مــن ذي القعــدة  30( 1391ديســمبر  )1971المحــددة بموجبــه الســن التــي يجــب أن
يحــال فيهــا علــى التقاعــد موظفــو وأعــوان الدولــة والبلديــات والمؤسســات العامــة المنخرطــون فــي نظــام المعاشــات
المدنيــة.
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ،مــن أجــل الدراســة
أحــال رئيــس الحكومــة بتاريــخ فاتــح غشــت  2014علــى المجلــس االقتصـ ّ
ـروعي القانونيــن التالييــن:
وإبــداء الــرأي حــول مشـ
ْ
	 -مشــروع القانــون رقــم  71-14بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم  ،011-71الصــادر فــي  12مــن ذي القعــدة 1391
( 30ديســمبر  )1971ال ُمحــدث ب ُموجبــه نظــام المعاشــات المدنيــة؛
	ْ -
ومشــروع القانــون رقــم  ،72-14بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم  012-71الصــادر فــي  12مــن ذي القعــدة 1391
( 30ديســمبر  )1971احملــددة مبوجبــه الســن التــي يجــب أن يحــال فيهــا علــى التقاعــد موظفــو وأعــوان الدولــة
والبلديــات واملؤسســات العامــة املنخرطــون يف نظــام املعاشــات املدنيــة.
االســتثنائ ّية للجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة
وقــد ت ّمــت المصا َد َقــة باألغلبيــة علــى هــذا الـ ّرأي خــال أشــغال الــدورة ْ
ـوم دراسـ ّـي شــارك فيــه مــا
بتاريــخ  30أكتوبــر  .2014وقــد تطلّـ َ
ـب إعــداد هــذا الــرأي تنْظيــم ثــاث جلســات إنْصــات ويـ ٍ
يربــو علــى  20فاعـ ً
ومؤسســات حكوميــة وغيــر حكوم ّيــة.
ا ينتمــون إلــى هيئــات
ّ
ـب أحــكا ُم ْ
ـام المعاشــات المدن ّيــة الــذي يُشــرف علــى ت ْدبيــره الصنْدوق
مشـ
تنصـ ّ
ـروعي القانــون علــى إصـ ٍ
ـاح مقياسـ ٍّـي لنظـ ِ
ْ
المغربـ ّـي للتقاعــد ،وتهــدف إلى:
العجز األ ّول الذي يُعاني منْ ُه نظا ُم المعاشات ال َم َدن ّية إلى  2020عوض 2014؛
 تمديد أَ َجل ْ
الضمنــي بمعــ ّدل  69فــي المائــة ،أي بمــا مجموعــه
 تخفيــض مبلــغ التزامــات النّظــام المرتبطــة بعجــزه ّ
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 الع ْودة إلى توازنِ النّظام في أفق  52سنة تقريباً.
فإن الحكومة تدعو إلى:
وفي هذا اإلطارّ ،
 رفــع سـ ّـن التقاعــد إلــى  62ســنة ابتــدا ًء مــن  01يوليــوز  ،2015وت ْمديــده بصــورةٍ تدريج ّيــة إلــى ســتة أشــهر ك ّل ســنة
ِحلــول ســنة  ،2021مــع إمكانيــة االســتفادة (قبــل بلــوغ سـ ّـن التقاعــد)
اعتبــا ًرا مـ ْن ســنة  2016ليصـ َل إلــى  65ســنة ب ُ
ـام التقاعــد بــدون تطبيــق عمليــات االقتطــاع مــن ال ّراتـ ِـب
مــن التقاعــد الكامــل ب ْعــد  41ســنة مــن االنْخــراط فــي نظـ ِ
ال ُمحت َفــظ بــه؛
 ال ّر ْفــع ْمــن ُم َســاهمة ال ّدولــة والمنخرطيــن ،بمعـ ّدل نقطتيْــن لــك ّل منهمــا فــي ســنة  ،2015ونقطتيْــن إضافيتيْــن فــي
ســنة  ،2016لتنتقــل المســاهمة مــن  20٪إلــى  28٪مناصفــة بيــن الدولــة ال ُمش ـ ِّغلة وال ُم ّ
وظفيــن المنخرطيــن فــي
ـام التقاعــد؛
نظـ ِ
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 التطبيــق التدريجـ ّـي ،علــى َم ـ َدى أربـ ِـع  4سـ ٍ
المتوســط خــال الثمانــي ســنوات .وفضــا عــن تأكيــده
ـنوات ،لل ّراتـ ِـب
ّ
ـاح اإلصــاح واالنخــراط فيــه،
علــى أه ّميــة الحــوار االجتماعـ ّـي بيــن النقابــات والحكومــة ،باعتبــاره ضمان ـ ًة إلنجـ ِ
عمومي،
إدراج هــذا اإلصــاح فــي إطــارِ بنــاء قطـ ٍـب
يشـ ّدد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى ضــرورة
ِ
ّ
ـمولي لجميــع أنظمــة التقاعــد.
وفــي ســياق إصــاح شـ ّ
أجــل محــدد ،قبل شــهر يونيــو ،2015يقــوم ،باإلضافة
ومــن ثـ ّم ،فـ ّ
ـإن المجلــس يوصــي بإعــداد واعتمــاد قانون-إطــار داخــل َ
ـدول زمنـ ّـي دقيــق و ُملــزم لجميــع
إلــى إدمــاج التأطيـ ِـر المتعلــق بمجمــوع هــذه اآلليــات
الخاصــة بالحكامــة ،بتحديــد جـ ٍ
ّ
مخطـ َ
ّ
ـمولي لمنظومــة التقاعــد فــي المغــرب؛ إضافــة إلــى
يفصــل
األطــرافّ ،
ـط تنفيــذ المراحــل الكبــرى لإلصــاح الشـ ّ
إرســاء آليــات للحكامــة والقيــادة مــن شــأنها مواكبــة عمليــة إعــداد وتنفيــذ اإلصــاح الشــمولي ،مــع االســتفادة مــن تجربــة
اللجنتيْــن الوطن ّيــة والتقن ّيــة.
وبخصــوص إلزاميــة الزيــادة فــي مـ ّدة مســاهمة المنخرطيــن فــي نظــام المعاشــات المدنيــة ،يوصــي المجلــس بر ْفــع سـ ّـن
ـت ســنوات القادمــة .كمــا ينبغــي أن تفتــح
السـ ّ
اإلحالــة علــى التقاعــد إلــى  63ســنة ،بمع ـ ّدل  6أشــهر ك ّل ســنة خــال ّ
وجــه أولئــك الذيــن يرغبــون فــي اســتباق هــذا التــد ّرج ،مباشــرة مــع دخــول اإلصــاح ح ّيــز
هــذه المقاربــة البــاب فــي ْ
التنفيــذ ،إمكانيــة اإلحالــة علــى التقاعــد فــي سـ ّـن  65ســنة ،مــع مواكبــة هــذا اإلجــراء بإحــداث درجــة إضافيــة داخــل
شــبكة الوظيفــة العموميــة تســمح للمنخرطيــن بتحســين قاعــدة احتســاب معاشــاتهم .وفــي هــذا اإلطــار ،يدعــو المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى تقييــم نتائــج التدابيــر المتخــذة ،بعــد ســنتين مــن تطبيقهــا ،والوقــوف علــى أثرهــا
علــى ديمومــة النّظــام.
وبشــأن المقتـ َرح المتعلــق بالرفــع مــن نســبة المســاهمة مــن  20فــي المائــة إلــى  28فــي المائــة ،يذهب المجلــس في اتّجاه
ـام المســاهمة اإلجماليــة لنســبة  28فــي المائــة ،بالنســبة لألجــور األدنــى مــن الســقف ،بمعــدل الثلــث للمنخــرط،
اقتسـ ِ
والثلثيْــن للدولة-المشـغّلة ،وذلــك تطبيقــا لمبــدأ اقتســام الجهــود ،وتماشــيا مــع المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا
الشــأن .ويتع ّيــن ،فــي نظــر المجلــس ،أن تت ـ ّم مصاحبــة تنفيــذ اإلصــاح الــذي تقترحــه الحكومــة بتنفيــذ مرحلــة أولــى
تتجلــى فــي إصــاح النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد ( )RCARوالصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي (.)CNSS
ويقتــرح المجلــس تحســين مســتوى المعاشــات الموزعــة ،بمراجعــة قاعــدة احتســاب وعــاء تصفيــة المعاشــات علــى
متوســط أفضــل عشــر ســنوات ،عــوض متوســط مجمــوع ســنوات العمــل ،وبإدخــال ســقف جديــد بتدابيــر يســتفيد
أســاس
ّ
منهــا اساســا أصحــاب االجــور المتوســطة والمنخفضــة .وعلــى غــرار األنظمــة العموميــة ،ينبغــي تمكيــن منخرطــي النظــام
الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد والصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــن إمكانيــة تأخيــر إحالتهــم علــى التقاعــد
إلــى  65ســنة .وفــي األخيــر ،يدعــو المجلــس إلــى إرســاء مبــادئ الحكامــة التشــارك ّية ومبــادئ الشــفافية القائمــة علــى
توضيــح صالحيــات التدبيــر والحكامــة ،مــع ضمــان التمثيل ّيــة الفعل ّيــة لمختلــف األطــراف المعنيــة ،ويتعلــق األمــر علــى
وجــه الخصــوص بالدولــة وبالمشـغّلين والمركزيــات النقابيــة األكثــر تمثيل ّيــة.
ْ

 • 4.1اللجان الدائمة
إضافــة إلــى رؤســاء اللجــان المنتخبيــن ،بصفتهــم أعضــاء فــي المكتــب ،قامــت اللجــان الدائمــة بانتخــاب نــواب الرؤســاء
والمق ّررِ يــن ونــواب المق ِّررِ يــن اســتكماالً لتشــكيلتها.
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والتكنولوجيات الحديثة

لطيفة بنواكريم

لحسن حنصالي
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اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرف ّية
االقتصادية واالجتماعية والبيئية

محمد بنصغير

عبد الصمد مريمي

أحمد بابا عبان

ـت هيكلتهــا ،واصلــت أشــغالها اعتمــاداً علــى المنهجيــة القائمــة علــى اإلنصــات والتشــاور
وبعــد أن اســتكملت اللجــان السـ ّ
والحــوار الداخلــي والمنهجيــة القائمــة علــى التشــخيص والمقارنــات الدول ّيــة والتوصيــات العمل ّيــة.
ـت ،المك َّونــة مــن  22إلــى  33عضــوا ،مــا قــدره  359اجتماعــا،
وقــد بلــغ عــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا اللجــان السـ ّ
المتوســط ،بنســبة مشــاركة تبلــغ  46فــي المائــة فــي
أي أكثــر مــن  59اجتماعــا لــك ّل لجنــة فــي
خــال ســنة ْ ،2014
ّ
أن أغلــب األعضــاء مســجلون فــي لجنتيْــن دائمتيــن ،األمــر الــذي يحــول دون حضورهــم فــي إحــدى
المتوســط ،علْم ـاً ّ
أن اجتماعــات مجموعــات العمــل
اللجنتيــن عنــد انعقــاد اجتماعيــن اثنيــن فــي الوقــت نفســه .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
محتس ـبَة فــي هــذه األرقــام.
غيــر
َ
ـت إلــى  240فاعـ ً
مخصصــة بذلــك مــا يربــو علــى  66فــي المائــة
ا حكوميــا وغيــر حكوم ّيــا،
وقــد أنصتــت اللجــان السـ ّ
ِّ
مــن اجتماعاتهــا لإلنصــات إلــى األطــراف المعن ّيــة.

 - 1.4.1اللجنة المكلفة بالقضايا االقتصادية والمشاريع االستراتيجية

عقــدت اللجنــة المكلفــة بالقضايــا االقتصاديــة والمشــاريع االســتراتيجية ،التــي يرأســها الســيد العربــي بلعربــي ومق ّررتهــا
المتوســط  41,5فــي المائــة.
الســيدة لطيفــة بنواكريــم 58 ،اجتماعــا برســم ســنة  ،2014بنســبة مشــاركة تتجــاوز فــي
ّ
 - 1.1.4.1اإلحاالت
 .أمشــروع قانــون رقــم  107-12يغيــر ويتمــم بموجبــه الظهيــر الشــريف الصــادر فــي  9رمضــان  12( 1331أغســطس )1913
بمثابــة قانــون االلتزامــات والعقــود
صادقــت الجمع ّيــة العامــة للمجلــس ،فــي دورتهــا الواحــدة واألربعيــن ،المنعقــدة بتاريــخ  28غشــت  ،2014بإجمــاع
أعضائهــا ،علــى رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بشــأن مشــروع قانــون رقــم  107-12الــذي يغيــر ويتمــم
بموجبــه الظهيــر الشــريف الصــادر فــي  9رمضــان  12( 1331أغســطس  )1913بمثابــة قانــون االلتزامــات والعقــود وعقــود
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تحديــد شــروط البيــع فــي طـ ْور اإلنجــاز ،بإحالــة مــن طــرف مجلــس المستشــارين .وقــد تطلّــب إعــداد هــذا الــرأي ع ْقــد
ثــاث جلســات إنصــات ،وتنظيــم يــوم دراسـ ّـي شــارك فيــه مــا يفــوق عــن  13فاعـ ً
ا ينتمــون إلــى هيْئــات حكوم ّيــة وغيْــر
حكوميــة.
بعــد تحليــل هــذا القانــون ،أبــرز المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن قطــاع العقــار يعانــي مــن العديــد
مــن االختــاالت فــي العالقــة بيــن المنعــش العقــاري والمشــتري مــن خــال انتشــار العديــد مــن الممارســات الســيئة
والتالعبــات ،مــن بينهــا غيــاب دفتــر للتح ّمــات يُقـ َّـدم للمشــتري ،غيــاب الخبــرة فــي مجــالِ معاييــر البنــاء ،وعــدم وجــود
فضـ ً
ا عــن التغييــرات التــي تحصــل فــي مســاحات العقــار مــا بيــن تاريــخ الشــراء وتاريــخ
آجــال محــددة لتسـلّم العقــارْ ،
التســليم ،واســتمرار عــادة المبلــغ غيــر المصــرح بــه « ،»le noirدون إمكانيــات حقيقيــة للجــوء إلــى القضــاء.
ومــن أجــل تأطيــر نمــوذج معمــول بــه فــي مجــال البيــع ،وهــو البيــع بنــاء علــى التصميــم ،وضعــت الدولــة ،فــي شــهر
نونبــر  ،2003قانونــا جديــدا يحم ـ ُل رقــم  44-00يتعلّـ ُق ببيــع العقــارات فــي طــور اإلنجــاز يهــدف إلــى تنظيــم وهيكلــة
هــذا النــوع مــن البيــع وحمايــة األطــراف المعن ّيــة مــن التالعبــات.
غيــر أن هــذا القانــون الجديــد لــم يُط َّبــق إال فــي حــاالت نــادرة ،وذلــك ألن المنعشــين اعتبــروه صعــب التطبيــق بســبب
تعقيداتــه.
لذلــك تــم إصــدار مشــروع جديــد إلصــاح القانــون ،وهــو المشــروع الــذي حافــظ علــى روح حمايــة المســتهلك ،لكــن
ضمــن شــروط معقولــة أكثــر ،وقابلــة للتطبيــق مــن القانــون الســابق.
أن هــذه الصيغــة الجديــدة مــن القانــون قــد تخلــق مشــاكل جديــدة فــي ســوق العقــار ،وال ســيما فيمــا يتعلــق ببطــان
غيــر ّ
ـجع علــى ســلوكات تتعــارض مــع
العقــود فــي حالــة عــدم احتــرام القانــون .وبالفعــل ،فـ ّ
ـإن مــن شــأن هــذا القانــون أن يشـ ّ
ـص عبــر الن ّيــة المســبقة لتأخيــر التســليم فــي حالــة االرتفــاع الكبيــر فــي األثمنــة وذلــك بهــدف إلغــاء التزامــات
روح النـ ّ
البيــع ،بعــد توظيــف تســبيقات الزّبنــاء األوائــل للتمويــل البنــاء.
ومــن ث ـ ّم ،فــإن توصيــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي تشــمل ثالثــة محــاور ته ـ ّم الشــكل والمضمــون فــي
الوقــت ذاتــه ،وتســعى إلــى تحقيــق التــوازن فــي العالقــات بيــن البائــع والمشــتري ،عبــر التشــديد علــى وضــع ضمــان
إنهــاء األشــغال ،وتبســيط وتوضيــح مســاطر مراحــل بيــع العقــار فــي طــور اإلنجــاز ،وتحســين نجاعــة وســائل اللجــوء إلــى
ـزاع.
القضــاء فــي حالــة وجــود نـ ٍ
علــى مســتوى المضمــون ،ترتكــز توصيــات المجلــس ،بالخصــوص ،علــى تعزيــز آليــات حمايــة المشــتري واعتمــاد ضمانــة
جديــدة ،هــي ضمــان إنهــاء األشــغال وتسـلّم الســكن؛ وكــذا تعزيــز ضمــان التعويــض المعمــول بــه حاليــا وتحســين فعاليــة
المعالجــة القانونيــة فــي حالــة عــدم إنجــاز المنعــش لألشــغال؛ وإدراج مرحلــة جديــدة أثنــاء عمليــة البيْــع تُســمى مرحلــة
«التخصيــص» ،مــع ضمــان الحــقّ فــي التراجــع لفائــدة المســتهلك دون تح ّملــه المصاريــف ،داخــل أجــل  7أيــام ،مــع
ضــرورة إرجــاع الممـ ّون المبلــغ المــؤ ّدى فــي أجــل  15يومــا.
ـإن المجلــس يوصــي بتعويــض بطــان البيــع بطالنــا مطلقــا ،عنــد عــدم احتــرام مقتضيــات
أمــا مــن حيــث الشــكل ،فـ ّ
ـبي ،وذلــك تفاديــا لتشــجيع نــوع آخــر مــن المضاربــات ،وتوضيــح بعــض أحــكام
القانــون ،بآخــر ينـ ّ
ـص علــى بطــان نسـ ّ
القانــون ،وال ســيما علــى مســتوى المحتــوى التقنــي لدفتــر التحمــات الــذي يو ّقعــه الطرفــان.
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والخاص
 .بمشروع القانون رقم  86-12المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام
ّ
خــال الــدورة العاديــة األربعيــن للجمعيــة العامــة ،المنعقــدة بتاريــخ  24يوليــوز  ،2014صــادق المجلــس بإجمــاع أعضائــه
علــى الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم  86-12المتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطاعيْــن العــام والخــاص ،والــذي كان
موضــوع إحالــة مــن طــرف مجلــس المستشــارين .وقــد تطلّــب إعــداد هــذا الــرأي تنظيــم أربــع جلســات إنصــات ،بحضــور
أكثــر مــن  25فاعـ ً
ا ينتمــون إلــى هيْئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.
وقــد تش ـ ّكل فريــق عمــل ،منبثــق عــن اللجنــة ،تولــى مهمــة إعــداد هــذا الــرأي ،ويتك ـ ّون مــن الســيدات والســادة :لطيفــة
رحــو ،ومنصــف الزيانــي.
بنواكريــم ،العربــي بلعربــي ،بوشــعيب بــن حميــدة ،محمــد البشــير الراشــدي ،أحمــد ّ
يتجلــى الهــدف المعلَــن مــن وراء هــذا القانــون فــي تعزيــز قــدرات تقديــم الخدمــات العموم ّيــة ،وتوفيــر بنيــات تحتيــة
إداريــة واقتصاديــة واجتماعيــة ذات جــودة تســتجيب لحاجيــات المواطنيــن ،ولمتطلبــات التنميــة المحليــة ،واإلكراهــات
المتصلــة بالماليــة العموميــة.
وعبْــر هــذا النــوع مــن الشــراكة ،يســعى الشــخص العمومــي إلــى االســتفادة مــن القــدرات االبتكاريــة والتمويليــة للقطــاع
ـاص ،وتطويــر ثقافــة جديــدة لتدبيـ ِـر الصفقــات ال ُعموميــة والشــأن العمومــي.
الخـ ّ
ـاص تثيــر ،مــن الناحيــة العمل ّيــة ،عــدداً مــن ال َمخــاوف المرتبطــة
غيــر ّ
أن عقــود الشــراكة بيــن القطاعيْــن العــام والخـ ّ
بوجــود بعــض االختــاالت علــى مســتوى التدبيــر المفـ ّوض لبعــض المرافــق ،وغيــاب تقييــم موضوعــي ،إلــى حـ ّد اليــوم،
لهــذا النــوع مــن الشــراكة.
اســتراتيجية ،أو تنتمــي إلــى وظائــف تق ـ ُع
ـإن اللجــوء إلــى خدمــات
ْ
وفضــا عــن ذلــك ،فـ ّ
ّ
خاصــة فــي مجــاالت تُعتبــر ْ
والص ّحــةْ ،
يطــرح مســألة الضمانــات التــي ســتق ّدمها الدولــة بخصــوص ال ُولوج ّيــة
مســؤوليتها علــى عاتــق الد ْولــة ،كالتعليــم
ّ
واإلنصــاف المســتقبلي إلــى هــذه الخدمــات بالنســبة للمواطنيــن.
ـاص ليشــمل خدمـ ٍ
ـات عموميـ ًة كنـ ْو ٍع مــن الخ ْوصصــة
مــن جهــة أخــرى ،قـ ْد يُن َْظــر إلــى توســيع نطــاق تدخّ ــل القطــاع الخـ ّ
وتملّــص للد ْولــة مــن مســؤولياتها.
أي التزام الدولة الذي ق ْد يمت ّد إلى  50ســنة ،تطرح مســألة االســتقرار
وأخيراًّ ،
فإن األســس التي لها عالقة بالميزانيةْ ،
المتوسط والطويل الناتجة عن هذه الوسيلة التمويل ّية.
الميزانياتي ،واستقرار الم ْديون ّية العمومية على المدى
ّ
ّ
كل هــذه األســئلة تدعــو إلــى ضــرورة بلــورة رؤيــة علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل تتعلــق بكيفيــة االســتعمال،
ص علــى أ ْن تظـ ّل
وتحديــد أولويــات المشــاريع وتدبيــر المخاطــر فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،بالحـ ْر ِ
المســؤول ال َوحيــد والنهائـ ّـي علــى ُولُــوج المواطنيــن إلــى الجـ ْودة وإلــى الخدمــات االجتماع ّيــة.
الدولــة هــي
ْ
وفــي هــذا الصــدد ،وبصــرف النّظــر عــن مــدى َو َجاهــة أو عــدم وجاهــة لُجــوء الدولــة إلــى إبْــرام عقــود الشــراكة بيْــن
ـادي واالجتماعــي والبيئــي يقتــرح التوصيــات التاليــة:
ـاص ،فـ ّ
ـس االقتصـ َّ
القطاعيْــن العــا ّم والخـ ّ
ـإن المجلـ َ
خاصــة بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تقــدم رؤية واضحــة حول المشــاريع المبر َم َجة،
 وضــع اســتراتيجية
ّ
ـوي طويــل المدى؛
وإدراجهــا ضمــن منطــق تنمـ ّ
تضميــن القانــون المبــدأ األساســي المتعلــق بضمــان الحفــاظ علــى حقــوق المواطنيــن والمرتفقيــن والعامليــن فــي
 ْ
إطــار عقــود الشــراكة بيــن القطاعيْــن العــام والخــاص؛
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 إدخــال معاييــر تحســين الخدمــة العموميــة ،والتعقيــد التقنــي والمالــي للمشــاريع ،والنجاعــة االقتصاديــة فــي مرحلــة
التقييــم القبْلـ ّـي ،وم ْأسســة الهيئــة المكلَّ َفــة بهــذا التقييــم؛
 إرســاء مبــادئ الشــفافية والمحاســبة عبــر خلــق هيئــة مســتقلة لتتبــع ومراقبــة عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص ،تشــرك القطــاع الخــاص والهيئــات المهنيــة والنقابــات والمجتمــع المدنــي؛
 تشجيع العروض التي تخلق قيمة مضافة أكثر ،وتخلق فرص الشغل على المستوى المحلي؛
 تعزيــز الحمايــة العموميــة للخطــر االجتماعــي المتصــل بوضعيــة العمــال ،واحتــرام قانــون الشــغل تحــت طائلــة إلغــاء
العقــد وفــرض العقوبــات؛
 تسهيل الولوج إلى المعلومة المتعلقة بالمشاريع ،بدءا من اإلعالن عن إطالقها إلى الموافقة عليها وإنجازها.
المعتبرة في حكمها
 .جمشروع القانون رقم  103-12المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات ُ
صادقــت الجمع ّيــة العامــة للمجلــس ،فــي دورتهــا الواحــدة واألربعين ،المنعقــدة بتاريخ  28غشــت  ،2014بإجماع أعضائها،
علــى رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بشــأن مشــروع القانــون رقــم  103-12يتعلــق بمؤسســات االئتمــان
والهيئــات ال ُمعتبــرة فــي ُحكمهــا ،بإحالــة مــن طــرف مجلــس المستشــارين .وقــد تطلّــب إعــداد هــذا الــرأي ع ْقــد ثــاث
جلســات إنصــات ،وتنظيــم يــوم دراسـ ّـي شــارك فيــه مــا يفــوق عــن  13فاعـ ً
ا ينتمــون إلــى هيْئــات حكوم ّيــة وغيْــر حكوميــة.
إجمــال أهــ ّم المســتج ّدات التــي جــاء بهــا المشــروع رقــم  ،103-12المتعلــق بمؤسســات االئتمــان والهيئــات
ويمكــن ْ
ال ُمعتبَــ َرة فــي حكمهــا ،فيمــا يلــي:
 اعتماد أحكام جديدة تتعلق بتنظيم أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الح ّرة؛
قانوني خاص بمؤسسات األداء المخولة بإجراء عمليات األداء ،والتي تشمل شركات تحويل األموال؛
 إحداث إطار
ّ
 وضع إطار قانوني لتأطير أنشطة البنوك التشاركية؛
 إحــداث إطــار للرقابــة االحترازيــة الكل ّيــة وتدبيــر المخاطــر الشــمولية ،واعتمــاد قواعــد جديــدة تهــ ّم حكامــة
المؤسســات البنكيــة؛
البنكي مع أحكام نصوص أخرى.
 مالءمة القانون
ّ
غيــر أن هــذا المشــروع يثيــر بعــض التســاؤالت المرتبطــة ،علــى وجــه الخصــوص ،برهانــات التنميــة وتمويــل االقتصــاد،
والتأطيــر التنظيمــي ،وتدبيــر المخاطــر والمنافســة داخــل القطــاع البنكــي ،وحمايــة المســتهلكين ،ورهــان الشــمول المالــي
وحكامــة البنــوك.
ـص القانــون عرضــا لدواعــي القانــون
فــي هــذا الســياق ،يقتــرح رأي المجلــس ،مــن زاويــة بنيــة مشــروع القانــون ،تضميــن نـ ّ
وأهدافــه ،مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى إدراج قســم مســتق ّل حــول حمايــة الزبنــاء والمســتهلكين.
وبغية إزالة الغموض الذي تنطوي عليه بعض أحكام مشروع القانون ،فإن المجلس يوصي بما يلي:
 توضيــح دور وصالحيــات المجلــس العلمــي األعلــى ،وكيفيــة تدخلــه فــي اتجــاه مقاربــة محــددة بــكل وضــوح تتعلــق
بتقاســم األدوار مــا بيــن المجلــس العلمــي األعلــى وبنــك المغــرب؛
 توضيــح الجانــب المتعلــق بالتفاعــل بيــن بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة فــي حالــة وجــود خــاف فــي الــرأي بيــن
المؤسســتيْن.
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وعلى الصعيد التنظيمي والمؤسساتي ،يقترح المجلس:
  بالمــوازاة مــع دخــول القانــون ح ّيــز التنفيــذ ،إدخــال تعديــات علــى القوانيــن والنصــوص التشــريع ّية و\أو التنظيميــة
التــي تحكــم الهيئــات التنظيم ّيــة وهيئــات اإلشــراف ،وال ســيما بنــك المغــرب والمجلــس العلمــي األعلــى؛

 وضع القوانين والمقتضيات التنظيمية الضرورية لمواكبة التطبيق الفعلي لألحكام المتعلقة بالبنوك التشاركية.

وســيكون مــن الــازم ،فــور دخــول القانــون الجديــد ح ّيــز التنفيــذ ،إصــدار بنــك المغــرب للدوريــات المتعلقــة بالبنــوك
ـاركي .كمــا يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة مواكبــة عمليــة تنفيــذ
التشــاركية ،وبالمنتجــات والخدمــات ذات الطابــع التشـ ّ
البنكــي فــي تمويــل االقتصــاد ،والســ ّيما عــن طريــق تشــجيع تمويــل المقــاوالت
القانــون ،وتعزيــز مســاهمة القطــاع
ّ
الصغيــرة جــدا والصغيــرة والمتوســطة.
مشروع القانون رقم  27-13المتعلق باستغالل المقالع
خــال الــدورة العاديــة الرابعــة واألربعيــن ،المنعقــدة بتاريــخ  26نونبــر  ،2014صــادق المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي ،بأغلبيــة أعضائــه ،علــى الــرأي المتعلــق بمشــروع القانــون رقــم  27-13بشــأن اســتغالل المقالــع .وقــد تطلّــب
ـوم دراسـ ّـي شــارك فيــه مــا يربــو علــى  12فاعــا ينتمــون إلــى هيئــات
إعــداد هــذا الــرأي تنظيــم ثــاث جلســات إنصــات ويـ ٍ
حكوميــة وغيــر حكوميــة.
ويشــكل هــذا القانــون فرصــة ســانحة مــن أجــل إرســاء وتطبيــق مبــادئ جديــدة فــي مجــال الحكامــة ،وذلــك مــن خــال
توزيــع منصــف ومتــوازن لخيــرات البــاد ،وكــذا تعزيــز مبــادئ الشــفافية وربــط المســؤولية بال ُمحاســبة ومبــادئ التنميــة
المســتدامة انســجاما مــع الدســتور الجديــد ،مــع هيكلــة و َم ْهنَنَــة القطــاع.
ـإن
غيــر أ ّنــه إذا كانــت كل المقتضيــات ومختلــف ال َم َراحــل المتعلقــة بتدبيــر المقالــع مح ـ ّددة فــي مشــروع القانــون ،فـ ّ
المفصــل لألحــكام الــواردة فيــه قــد م ّك ـ َن مــن الوقــوف عنــد أه ـ ّم أ ْوجــه القصــور التاليــة:
العــرض
َّ
 نقــص علــى مســتوى المعلومــات بخصــوص شــروط وكيفيــات التنفيــذ المتصلــة باإلحالــة علــى نصــوص تطبيق ّيــة
الغيــر متوفــرة؛
 منــح اإلدارة الوصيــة الــدور األساســي فــي القطــاع ،مــع عــدم وضــوح أحيانـاً فــي طــرق التفاعــل مــع اإلدارات المعنيــة

األخــرى ،وذلــك بحكــم تنــوع طبيعــة المقالــع والمعاييــر واألنظمــة التــي ينبغــي احترامها؛
 وجــود مجموعــة مــن االلتزامــات ،ذات الطبيعــة ال ُمهيْكِ لــة بــك ّل تأكيــد ،غيــر أنهــا فــي بعــض األحيــان ال تتناســب مــع
حجــم االســتغالالت ،وتتطلــب آليــات للمواكبــة.

نــص القانــون بهــدف توضيــح
بنــاء عليــه ،يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بإضافــة ديباجــة إلــى ّ
الجوانــب المتعلقــة بالســياق واألهــداف التــي يــروم مشــروع القانــون تحقيقهــا ،كمــا يوصــي بتوفيــر مختلــف مشــاريع
ـص القانــون ،وكــذا تحديــد أَ َجــل لصدورهــا الفعلـ ّـي ،إضافــة إلــى عــدد مــن
النصــوص التنظيميــة التــي يحيــل عليهــا نـ ّ
التوصيــات التــي تســتجيب للرهانــات األخالقيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئ ّيــة.
ـص
ويوصــي المجلــس ،علــى وجــه الخصــوص ،بتســريع وتيــرة وضــع الخطاطــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع ،ينبغــي أن ينـ ّ
مشــروع القانــون علــى أَ َجــل محــدد إلصدارهــا ،وذلــك بهــدف الوصــول إلــى تحقيــق وضــوح فــي الرؤيــة فيمــا يتعلــق
بالمــوارد المتاحــة ،وبالتالــي الوصــول إلــى تنظيــم الع ـ ْرض والطلــب فــي ســوق المــواد المســتخرجة ،مــن جهــة ،ومــن
وضــع حـ ّد لعمليــات االســتغالل غيــر
فضــا عــن ْ
جهــة أجــرى ضمــان إمــدادات مســتدا َمة للوحــدات الصناعيــة المعن ّيــةْ ،
العقالن ّيــة والفوضويــة .وحفاظــا علــى المصالــح الوطن ّيــة بــدون دفــع الفاعليــن فــي اتّجــاه القطــاع غيــر المهيـ َكل ،ينبغــي
توضيــح دفاتــر التحمــات الخــاص بالفاعليــن.
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كمــا يدعــو المجلــس إلــى تعديــل بعــض التدابيــر وااللتزامــات المفروضــة علــى مســتغلّ ّي المقالــع ،بحســب حجــم ومســتوى
االســتثمار فــي الموقــع ،وحجــم اإلنتــاج أو الحساســية البيئيــة.
وفــي األخيــر ،يدعــو المجلــس إلــى مراعــاة ال ّرهانــات البيئيــة ومســتقبل المواقــع ،عبْــر ضمــان االنســجام مــع مبــادئ
الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة ،ومشــروع قانــون حــول حمايــة الســاحل.
 - 2.1.4.1اإلحاالت الذاتية
فــي إطــار اإلحــاالت الذاتيــة ،أعـ ّـدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا االقتصاديــة والمشــاريع االســتراتيج ّية تقريــرا
ورأيــا فــي موضــوع «تجانــس السياســات القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــر».
تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر
خــال الــدورة العاديــة الســابعة والثالثيــن للجمعيــة العامــة ،المنعقــدة بتاريــخ  24أبريــل  ،2014صــادق المجلــس بإجمــاع
أعضائــه علــى هــذا التقريــر .وقــد تطلــب إعــداده تنظيــم  17جلســة إنصــات مــع هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.
فــي هــذا التقريــر ،يالحــظ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أنــه منــذ أواســط ثمانينيــات القــرن الماضــي،
اختــار المغــرب اســتراتيجية تقــوم علــى تحريــر االقتصــاد ،وترتكــز علــى سياســة تجاريــة خارجيــة تجمــع بيــن إطــار ثنائــي
ومتعـ ّدد األطــراف كـ ّرس إدماجــه داخــل تيــارات المبــادالت واالســتثمارات الدول ّيــة.
وقــد تجســدت هــذه االســتراتيجية فــي المســاهمة المغربيــة النشــيطة والحيويــة فــي المنْظومــة التجارية متعــدد األطراف
(االتفاقيــة العامــة للتعريفــة الجمركيــة والتجــارة ،منظمــة التجــارة العالميــة )...وتوقيــع العديــد مــن اتفاقيــات التبــادل
الحـ ّر ( 56دولــة).
خاصــة .وبالتالــي ،فــإن
ومنــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة ،بنــى المغــرب سياســته التنمويــة علــى وضــع اســتراتيجيات قطاعيــة
ّ
تحديــد هــذه القطاعــات االســتراتيجية كان يتــم ،عمومــا ،بعــد تحديــد السياســة االقتصاديــة وتوقيــع اتفاقيــات التبــادل
الحـ ّر.
ـإن االســتراتيجيات القطاعيــة لــم تدمــج فــي إعدادهــا الفــرص والتحديــات المرتبطــة بالتوقيــع
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فـ ّ
أن الجانبيْــن (االســتراتيجيات
علــى اتفاقيــات التبــادل الحــر ،خالفــا للممارســات الدوليــة التــي يب ّيــن التحليــل كيــف ّ
القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الح ـ ّر) مترابطــان ارتباطــا وثيق ـاً.
ـجل التقريــر عــددا مــن النقائــص التــي تحــول دون تحقيــق التجانــس فــي هــذه االســتراتيجيات القطاع ّيــة مــن
كمــا يسـ ّ
أجــل وعــن طريــق اســتغالل أفضــل التفاقيــات التبــادل الحـ ّر .وفــي هــذا الصــدد ،يســجل التقريــر المالحظــات التاليــة:
 تع ّدد وتشتت الفاعلين المتدخلين في إعداد وتطبيق االستراتيجيات القطاعية ،وفي تطبيق اتفاقيات التبادل الحر؛

 انفتــاح بالدنــا جــرى فــي غيــاب اســتراتيجية تطبيقيــة واضحــة ومنظمــة .فاتفاقيــات التبــادل الحــر ال يتـ ّم اإلعــداد
لهــا إعــدادا حقيقيــا ،بمــوازاة سياســات للمصاحبــة مــن أجــل االســتفادة المثلــى مــن هــذه االتفاقيــات ،وال ســيما
لالرتقــاء فــي سلســلة اإلنتــاج ودعــم التنافســية الوطنيــة؛
 النهوض بالمغرب يفتقد إلى الوضوح في الرؤية وإلى التنافسية.
أن االســتراتيجيات القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــرة لـ ْم يتمكنــا مــن إعطــاء النتائــج المتو َّقعــة علــى
يترتــب علــى ذلــك ّ
المؤهلَــة ،وعلــى التنميــة البشــرية ،كمــا يتضــح مــن الحقائــق األساســية
النمــو االقتصــادي والتنافســية وخلــق فــرص العمــل
َّ
التالية:
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 الميزان التجاري المغربي يسجل عجزا بنيويا ّ
مطردا ،في تدهور متواصل؛
 معظم اتفاقيات التبادل الحر ،ثنائية كانت أم متع ّددة األطراف ،أفضت إلى حصيلة تجارية سلبية؛

 حصــص المغــرب فــي الســوق ظلــت ضعيفــة 0,11( ،فــي المائــة خــال العقــد األول مــن هــذا القــرن ،مقابــل  0,13فــي
المائــة خــال عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضي).
بنــاء علــى هــذا التشــخيص ،يقتــرح التقريــر عــددا مــن التوصيــات التــي ترمــي إلــى تحقيــق التجانــس بيــن السياســات
القطاعيــة واتفاقيــة التبــادل الح ـ ّر .وتتــوزّع هــذه المقترحــات علــى أربعــة محــاور اســتراتيج ّية ،تتض ّمــن  25إجــرا ًء:
1.1تحقيق التجانس في السياسات القطاعية؛
2.2التنسيق وإشراك النسيج المنتج؛
3.3الترويج والدبلوماسية والسياسة االقتصادية الدولية؛
4.4الذكاء االقتصادي.
ومن أبرز اإلجراءات المقترحة ،نذكر:
توجــه الجهويــة المتق ّدمــة عبــر خلــق أقطــاب
 تفعيــل االســتراتيجيات القطاعيــة علــى الصعيــد الجهــوي فــي إطــار ّ
تنافســية متخصصــة فــي مختلــف جهــات المملكــة ،بخارطــة طريــق ووســائل وصالحيــات مالئمــة لتنفيذهــا؛
 تفعيــل سياســة إلتقائيــة لتدبيــر المــوارد النــادرة والمشــتركة ،بمــا فــي ذلــك المــوارد الطبيعيــة والمــوارد الماليــة
والمــوارد البشــرية.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يؤ ّكــد التقريــر كذلــك علــى ضــرورة إحــداث قيــادة رفيعــة المســتوى ،تتولــى تت ّبــع وبرمجــة العمليــات.
فضـ ً
ا عــن النهــوض
ودعــم النســيج المنتــج ومصاحبتــهْ ،
كمــا يدعــو إلــى إشــراك الفرقــاء االقتصادييــن واالجتماعييــنْ ،
الصعيــد الدولــي.
باإلنتــاج المغربــي علــى ّ

 - 2.4.1اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة ،التــي يرأســها الســيد بوشــتى
المتوســط
بوخالفــة ،ومق ّررهــا الســيد محمــد موســتغفر 79 ،اجتماعـاً خــال ســنة  ،2014بنســبة مشــاركة تتجــاوز فــي
ّ
 37،5فــي المائــة.
 - 1.2.4.1اإلحاالت
لــم يتلــقَّ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أ ّيــة إحالــة تنــدرج ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة المكلفــة
بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة.
 - 2.2.4.1اإلحاالت الذاتية
فــي إطــار اإلحــاالت الذاتيــة ،عملــت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة ،طيلــة
ســنة  ،2014علــى إنجــاز تقريــر ورأي بعنــوان « االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي :رافعــة مــن أجــل نمـ ّو مدمِ ـ ٍـج» .وقــد
المنجــز فــي  2014خــال ســنة .2015
صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس علــى هــذا التقريــر
َ
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مد ِم ٍج
االجتماعي
االقتصاد
والتضامني :رافعة من أجل نم ّو ْ
ّ
ّ
أن قطــاع االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي فــي المغــرب يتكــون مــن التعاونيــات التــي
يشــير مشــروع التقريــر إلــى ّ
ســاهمت ،فــي ســنة  ،2013بنســبة  1,5فــي المائــة مــن الناتــج الوطنــي الداخلــي الخــام ،ومــن التعاضديــات التــي تق ـ ّدم
خدمــات لفائــدة  4,5مليــون مسـ ٍ
ـتفيد ،منهــم  1,5مليــون منخــرط ،ومــن الجمعيــات التــي تض ـ ّم فــي صفوفهــا حوالــي
 15مليــون عضــو ،ثلثهــم مــن النســاء.
ووعيــا منــه بأه ّم ّيــة االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ،وانطالقــا مــن اإلنصــات إلــى مختلــف األطــراف المعن ّيــة ،وتحليــل
ممارســات محليــة ج ّيــدة وتجــارب أجنب ّيــة فــي هــذا ّ
الشــأن ،اقتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي سلســلة
مــن التوصيــات مــن شــأنها تعزيــز قطــاع االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي .وتتــوزّع هــذه التوصيــات علــى خمســة محــاور:
 توصيــات تتعلــق بحكامــة القطــاع ،والتــي تدعــو بالخصــوص إلــى إعــداد قانون-إطــار خــاص باالقتصــاد االجتماعــي
والتضامني.
 توصيــات تتعلــق بتعزيــز قــدرات الفاعليــن ،مــع العمــل ،بوجــه خــاص ،علــى خلــق أقطــاب تنافســية جهويــة بهــدف دعم
القــدرة اإلنتاجيــة للفاعليــن وتشــجيع االبتــكار فــي قطاعــات االقتصاد االجتماعــي والتضامني.
 توصيات خاصة بالتعاونيات ،تدعو بالخصوص إلى:
	-توحيــد وتعزيــز قانــون التعاونيــات ،مــع األخــذ فــي االعتبــار ،بالخصــوص ،اإلنصــاف الضريبــي بيــن التعاونيــات
ـاص ،وإجــراءات حـ ّل هــذه التعاونيــات ،وحمايــة التــراث الجماعــي والمشــترك للتعاونيــات؛
ومقــاوالت القطــاع الخـ ّ
	-وضــع منظومــة لدعــم إحــداث التعاونيــات المجــددة والمو ِّلــ َدة للقيمــة ال ُمضافــة ولفــرص الشــغل ،وال ســيما
تعاونيــات الخدمــات والتســويق؛

تضامني»)؛
	-وضع أرضية تجارة منصفة ،وإحداث عالمة تجارية تحمل اسم («منْتوج
ّ
 توصيات خاصة بالتعاضديات تدعو بالخصوص إلى:
وحصــر أدوار واختصاصــات الهيئــات المنتخبــة فــي
ــدي،
تح ُكــ ُم العمــل
ُ
التعاض ّ
	 -تحديــد ال ُمقتضيــات التــي ْ
ْ
القطــاع التعاضــدي فــي مجــال التدبيــر والتوجيــه والمراقبــة والتتبــع؛
	-تحريــر المبــا َد َرة التعاضد ّيــة ،بإزالــة التّأويــات المتضاربــة مــا بيــن أحــكام مد ّونــة التعاضــد ،وأحــكام مدونــة
ـدي.
التغطيــة
الصلــة بالقطــاع التعاضـ ّ
ّ
وأحــكام النّصــوص األخــرى ذات ّ
الصح ّيــةْ ،

 توصيات خاصة بالجمعيات تدعو إلى:
	-االعتــراف بالمنفعــة االجتماعيــة للجمعيــات ،وتحديــد أصنــاف الجمعيــات ودورهــا االقتصــادي فــي المجتمــع،
وتصنيفهــا بحســب نوعيتهــا وطبيعــة مجــاالت عمــل كل صنــف مــن الجمعيــات؛
	-تسهيل الولوج إلى الت ْمويل ،وتفاعلها مع الهيئات العموم ّية في إطار برامج-عقود.

 - 3.4.1اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا االجتماعية والتضامن
عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا االجتماعيــة والتضامــن ،التــي يرأســها الســيد محمــد الخاديــري ،ومق ّررهــا
المتوســط  50فــي المائــة.
الســيد عبــد الحــي بســة  50اجتماع ـاً بنســبة مشــاركة تتجــاوز فــي
ّ
وفــي إطــار اإلحــاالت الصــادرة عــن مجلــس النــواب ،أعــ ّدت اللجنــة رأيــا حــول «مشــروع القانــون رقــم  131-13يتعلــق
بمزاولــة مهنــة الطـ ّـب».
87
التقرير السنوي 2014

 - 1.3.4.1اإلحاالت
مشروع القانون رقم  131-13المتعلق بمزاولة مهنة الطب
ـادي
خــال دورتهــا الخامســة واألربعيــن ،المنعقــدة بتاريــخ  18دجنبــر  ،2014صادقــت الجمع ّيــة العامــة للمجلــس االقتصـ ّ
ـاع علــى الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم  131-13المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــب ،بنــا ًء علــى
واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي باإلجمـ ِ
إحالــة مــن مجلــس النــواب .وقــد تطلّــب إعــداد هــذا الـ ّرأي تنظيــم خمســة أ ّيــام دراســية شــارك فيهــا أكثــر مــن  25فاعـ ً
ا
ينتمــون إلــى هيْئــات حكوميــة وغيــر حكوم ّيــة ،وع ْقــد جلســة إنصــات واحــدة مــع الهيئــة الوطنيــة للطبيبــات واألطبــاء.
ْ
المش ـ ُرو ُع ليُع ـ ّدل ويت ّمــم القانــون  10-94ســاري المفعــول .ويتجلّــى الهــدف مــن ال ُم َراجعــة ،حســب المذكــرة
جــا َء هــذا
التقديميــة لمشــروع القانــون ،فــي «تكييـ ِ
ـف وتحديـ ِـث الت ْرســانة القانونيــة الحاليــة لمســايرة التطــورات الحاصلــة فــي
الص ّح ّيــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التط ـ ّور الــذي يعرفــه الميــدان
الممارســة الطب ّيــة والتغيــرات العميقــة للمنظومــة ّ
الص ّح ّيــة أكثــر جاذبيــة لالســتثمار».
الطبـ ّـي واالقتصـ ّ
ـادي الدولــي [ ]...لج ْعــلِ المنظومــة ّ
وقد ّ
نظم المجلس توصياته بنا ًء على ثالثة عناصر:

المؤسســات
ـتعجالي حكومــي يرمــي إلــى تعزيــز
1.1توصيــات عامــة تتضمــن علــى وجــه الخصــوص إعــداد مخطــط اسـ
ّ
ّ
االستشــفائية التابعــة للقطــاع العمومـ ّـي؛ ووضــع مد ّونــة للصحــة تكــون بمثابــة إطــار مرجعــي قانونـ ّـي منســجم
لجميــع القوانيــن والمعاييــر ،فــي ارتبــاط مــع الصحــة وتوســيع التغطيــة الصح ّيــة األساســية لتشــمل األحــرار
والمهــن الح ـ ّرة؛

ـات بشــأن األ ْولويــات الضرور ّيــة لتنفيـ ِـذ القانــون الــذي ينــص علــى ْ
2.2ت ْوصيـ ٌ
تشــجيع االســتثمار الخــاص فــي إطــارِ
احتــرام لخريطــة صحيــة حقيقيــة ،ودفتــر تح ّمــات دقيــق ،وتعزيــز هيْئــات ال ُمراقبــة داخــل وزارة الصحــة والهيئــة
الوطنيــة للطبيبــات واألطبــاء؛
3.3توصيــات تتع ّلــق بمشــروع القانــون ترتكــز بالخصــوص علــى إعــداد أو تحييــن مختلــف النّصــوص التنظيم ّيــة
والمراســيم التطبيقيــة التــي يحيــل إليْهــا مشــروع القانــون؛ وكــذا دراســة اآلثــار المحتملــة لمشــروع القانــون علــى
المنظومــة الصح ّيــة ،وتفعيــل مصلحــة االســتعجال ّ
الط ّبــي فــي إطــار منطــق يســعى إلــى تحقيــق التكامــل بيــن
مختلــف القطاعــات.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اللجنــة المكلفــة بالقضايــا االجتماعيــة والتضامــن قــد تل ّقــت برســم ســنة  ،2014كذلــك ،مــن
طــرف مجلــس النــواب طلبــا يتعلــق بدراســة تأثيــر تحريــر االســتثمار فــي قطــاع الصحــة لفائــدة المهنييــن غيــر األطبــاء.
وســيتم االنتهــاء مــن هــذه الدراســة خــال الســنة الجاريــة.
 - 2.3.4.1اإلحاالت الذاتية
فــي إطــار اإلحــاالت الذاتيــة ،أعــ ّدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا االجتماعيــة والتضامــن تقريــرا ورأيــا فــي
موضــوع «أشــكال التمييــز ضــ ّد النســاء فــي الحيــاة االقتصاديــة :حقائــق وتوصيــات».
ضد النساء في الحياة االقتصادية :حقائق وتوصيات
أشكال التمييز ّ
خــال دورتهــا العاديــة الرابعــة واألربعيــن ،المنعقــدة بتاريــخ  27نونبــر  ،2014صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع علــى هــذا التقريــر .وقــد تطلــب إعــداده تنظيــم  20جلســة إنصــات مــع
هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.
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ويأتــي هــذا التقريــر اســتكماال للتقريــر األ ّول الــذي أنجــزه المجلــس حــول الجانــب المؤسســاتي والمعيــاري مــن المســاواة
بيــن النســاء والرجــال.
أن
أمــا التقريــر الحالــي ،الــذي ير ّكــز اهتمامــه علــى أشــكال التمييــز ضــد النســاء فــي الحيــاة االقتصاديــة ،فيكشــف ّ
المشــاركة االقتصاديــة للنســاء النشــيطات قــد تراجعــت خــال الســنوات األخيــرة (حيــث انتقلــت مــن  28,1فــي المائــة
وأن عمــل النســاء يظ ـ ّل متمركــزا فــي األنشــطة ذات المردوديــة الهزيلــة والقيمــة
ســنة  2000إلــى  25,1ســنة ّ ،)2013
الضعيفــة فــي ســوق الشــغل ،ممــا يش ـ ّكل عائقــا أمــام ال ّرخــاء المشــترك وأمــام النم ـ ّو.
سن العمل.
وبالموازاة مع ذلكّ ،
فإن عدد ر ّبات البيوت قد ارتفع بكيفية أسرع بين النساء البالغات ّ
كمــا يب ّيــن التقريــر وجــود أشــكال للتمييــز ضــد النســاء علــى مســتوى األجــور .فالمــرأة ال تشــغل ســوى  12فــي المائــة
مــن مناصــب المســؤولية ،وال تمثــل ســوى  7فــي المائــة مــن اإلدارييــن فــي المقــاوالت العموميــة الكبــرى ،وفقــط  11فــي
المائــة مــن اإلدارييــن فــي الشــركات الكبــرى.
انطالقــا مــن هــذا التشــخيص ،يقتــرح المجلــس سلســلة مــن التوصيــات مــن بينهــا توفيــر أدوات ومؤشــرات تنســجم مــع
االتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة التــي تســمح بقيــاس ومقارنــة التفاوتــات بيــن النســاء وال ّرجــال فــي الحيــاة االقتصاديــة.
إضافــة إلــى العمــل علــى إرســاء «المرصــد الوطنــي للتشــغيل» الــذي يتولــى مهمــة تت ّبــع مشــاركة النســاء فــي النشــاط
ـادي ،وأشــكال التمييــز التــي يواجهنهــا ،وكــذا إدراج ،بصفــة تلقائيــة ،لمبــدأ المســاواة فــي مختلــف االســتراتيجيات
االقتصـ ّ
الجديــدة والسياســات العموميــة.
كمــا يوصــي المجلــس بتقنيــن مبــدأ المســاواة فــي المجــال العقــاري ،وإلغــاء كل أشــكال التمييــز القائمــة ،منهــا علــى وجــه
الخصــوص التمييــز الــذي تتضـ ّرر منــه النســاء «الســاليات».
ويدعــو المجلــس ،كذلــك ،إلــى تعزيــز المقاولــة النســائية ،بتوســيع تجربــة برنامــج «إليـ ِـك» ،الــذي أطلقــه صنــدوق الضمان
المركــزي لتشــم َل التعاونيــات النســائية ،وبإرســاء آليــات جهويــة لتمويــل ودعــم المقاوالت النســائية.

 - 4.4.1اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية
عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة الجهويــة ،التــي ترأســها الســيدة مينــة الرشــاطي ،ومق ّررهــا
الســيد خليــل بنســامي 69 ،اجتماعــا برســم ســنة  ،2014بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط  46فــي المائــة.
وفــي إطــار اإلحــاالت الصــادرة عــن مجلــس المستشــارين ،أعــ ّدت هــذه اللجنــة رأيــاً حــول «مشــروع القانــون 81-12
المتعلــق بالســاحل.
 - 1.4.4.1اإلحاالت
 .أمشروع القانون رقم  81-12المتعلق بالساحل
صادقــت الجمعيــة العا ّمــة للمجلــس ،خــال دورتهــا العاديــة الخامســة واألربعيــن ،بتاريــخ  18دجنبــر  ،2014باإلجمــاع
بالســاحل ،والــذي كان موضــوع طلــب إبــداء الــرأي مــن مجلــس
علــى الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم  81-12المتعلــق ّ
المستشــارين .وقــد تطلّــب إعــداد هــذا الــرأي تنظيــم يوميْــن دراســييْن شــارك فيهمــا مــا يفــوق عــن  35فاعــا ينتمــون
إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.
ـتدام للســاحل قصــد
يهــدف مشــروع القانــون إلــى ْ
وضـ ِـع المبــادئ والقواعــد األساســية مــن أجــل تدبيـ ٍـر مندمـ ٍـج و ُمسـ ٍ
حمايتــه واســتْصالحه والمحافظــة عليــه وتثمينــه.
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ـخيص يتعلّــق بالموضــوع ،وتحليــل نتائــج المقارنــات الدولية في مجالِ التدبير المنْدمِ ج للمناطق الســاحلية،
بعــد تقديـ ِـم تشـ ٍ
ملحــة وضرور ّيــة .كمــا يُعتبــر هــذا القانــون خطــوة إيجابيــة فــي اتّجــاه
اتّضــح ّ
أن إصــدا َر قانــون حــول الســاحل مســألة ّ
الوصــول إلــى تدبيــر مســؤول وشـفّاف ومســتدام للســاحل .ومــع ذلــك ،ال بـ ّد مــن الوقــوف عنــد بعــض عناصــر الهشاشــة
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي نوعيــن مــن التوصيــات:
التــي يتض ّمنهــا هــذا القانــون .لهــذه الغايــة ،يقتــرح المجلــس االقتصـ ّ
 توصيــات تتعلــق بتحســين النــص ،وتقتــرح علــى الخصــوص إضافــة ديباجــة تتض ّمــن عرضــا لدواعــي وأســباب إصــدار
ـص القانــون ،يحيــل علــى الفصــل  31مــن الدســتور ،وعلــى القانــون اإلطــار رقــم  99-12بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة
نـ ّ
والتنميــة المســتدامة ،واالتفاقيــات الدوليــة المرتبطــة بحمايــة الســاحل وتدبيــره .كمــا نشــير فــي هــذا الجــزء إلــى:
	-تدقيــق مضاميــن الخطاطــات الجهويــة للســاحل ،وإبــراز أ ْوجــه التقاطــع بيْــن مشــروع القانــون وبيــن الوثائــق
المتعلقــة بالتعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي؛
	-تقليص عدد النصوص التطبيقية وتحديد أجل أقصى إلصدارها؛
المؤسساتي من أجل التخطيط للساحل وتحسين حكامته؛
	-إرساء آلية للتنسيق
ّ
	-إرساء منظومة للتتبع والنشر المنتظم الذي يرصد الحالة البيئية للساحل؛
	-تطوير اآلليات الكبرى لتدبير األزمات البيئية على مستوى الساحل؛
	-تحديد المسؤوليات ووسائل ومجاالت التدخّ ل بين مختلف الهيئات المكلفة بمراقبة وحماية الساحل؛
	-تقليص المجال وتأطير المساطر المتعلقة باالستثناءات في تدبير الساحل؛
	-تعزيز آليات تشجيع البحث العلمي.
 توصيــات تتعلــق بتنفيــذ مشــروع القانــون ومصاحبتــه تســهي ً
ال لفهــم مقتضياتــه ،ومســاعدة جميــع األطــراف المعن ّيــة
علــى اســتيعابه بهــدف تطبيقــه بصفــة ناجعــة .مــن بيــن هــذه التوصيــات:
	-إعداد دوريات تساهم في شرح القانون ،وتحيين ال ّدالئل المتعلقة بالممارسات الج ّيدة؛
	-تمكيــن المجالــس الجماع ّيــة ،وال س ـ ّيما الجماعــات القرويــة ،مــن المــوارد النوع ّيــة الخاصــة ،وتوظيــف آليــات
مشــتركة بيــن الجماعــات تحقيق ـاً لتدبيـ ٍـر أفضــل للســاحل؛
	-مصاحبــة الفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي وتعبئتهــم مــن أجــل نشــر المعــارف ،والممارســات الجيــدة ،والســلوكات
الحسنة؛
	-خلــق انســجام بيــن وســائل محاربــة التل ـ ّوث والحــدود القصــور لر ْمــي المقذوفــات الســائلة فــي الســاحل وبيــن
أحــكام النظــام الضريبــي البيئــي ،طبقــا لمــا هــو منصــوص عليْــه فــي المادتيْــن  28و 29مــن القانــون -اإلطــار
رقــم 99-12؛
صناعي أخضر؛
	-مواكبة تنفيذ األحكام الجديدة لهذا القانون بتطوير مسلك
ّ
	-مراجعــة المقاربــات المتعلقــة بإعــداد التــراب الوطنــي ،مــع التركيــز علــى المناطــق الداخليــة للبــاد ،وإدراج
بالســاحل ونصوصــه التطبيق ّيــة.
مقتضيــات القانــون المتعلــق ّ
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 .بدراسة حول االستثناءات في مجال التعمير
خــال الــدورة العاديــة الرابعــة واألربعيــن للجمعيــة العامــة ،المنعقــدة بتاريــخ  27نونبــر  ،2014صــادق المجلــس بإجمــاع
أعضائــه علــى التقريــر المتعلــق بدراســة التأثيــرات المترتبــة عــن االســتثناءات فــي مجال التعميــر ،الذي كان موضــوع إحالة
مــن طــرف مجلــس النــواب .وقــد تطلّــب إعــداد هــذا التقريــر تنظيــم  30جلســة إنصــات مــع هيئــات حكومية وغيــر حكومية.
وقــد تشــ ّكلت مجموعــة عمــل منبثقــة عــن اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة الجهويــة لتنصــب علــى
إعــداد هــذا التقريــر .وتتكـ ّون مــن الســيدات والســادة :إدريــس اإلياللــي ،خليــل بنســامي ،عبــد الصمــد مريمــي ،عبــد اهلل
بســة ،علــي بوزعشــان ،أمينــة العمرانــي،
موقصيــط ،عبــد الرحيــم كســيري ،حكيمــة ناجــي ،مينــة الرشــاطي ،عبــد الحــي ّ
إبراهيــم زيــدوح.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقييــم نجاعــة مســطرة االســتثناءات المعمــول بهــا حاليــا فــي مجــال التعميــر فــي الجماعــات
الترابيــة التــي يفــوق عــدد ســاكنتها  400ألــف نســمة ،وال س ـ ّيما الجماعــات الخاضعــة لنظــام وحــدة المدينــة.
أن طلبــات الحصــول علــى االســتثناء تر ّكــز،
ـجل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فــي هــذا التقريــرّ ،
ويسـ ّ
بالخصــوص ،علــى المناطــق التــي ّ
أي مــا مع ّدلــه  74فــي المائــة .وتتعلــق أغلــب أنــواع االســتثناءات
تغطيهــا وثائــق التعميــرْ ،
الســطح .وهــو األمــر الــذي يزيــد مــن حـ ّدة األطمــاع والضغــوط
المطلوبــة بتغييــر التنْطيــق وتغييــر معامــل شـغْل واســتعمال ّ
والتنافــس علــى اقتنــاء المســاحات الشــاغرة والعقــار العمومـ ّـي الــذي يغــدو مجــاالً مفتوحــا للمضاربــات.
الحــظ هيمنــة قطــاع العقــار (أكثــر مــن  50فــي المائة) ،وال ســيما ما يرتبط
وبخصــوص طبيعــة االســتثناءات الممنوحــة ،يُ َ
أن المشــاريع االســتثمارية التــي
بالتوجــه االجتماعــي ،مقارنــة مــع باقــي القطاعــات األخــرى .مــع ذلــك ،وعلــى ال ّرغــم مــن ّ
ّ
َّ
ـتثماري متوقــع يبلــغ
اســتفادت مــن االســتثناءات ،فــي الفتــرة مــا بيــن  2003و ،2013قــد أعلنــت عــن تخصيــص غــاف اسـ
ّ
ـإن نســبة
 583مليــار درهــم ،وخلــق  304 080منصــب شــغل ،وتشــييد أكثــر مــن  250 400وحــدة ســكن ّية مرخَّ ــص لهــا ،فـ ّ
إنجــاز المشــاريع المســتفيدة مــن االتفاقــات المبدئيــة بشــأن االســتثناءات تظ ـ ّل غيــر محســوبة بشــكل موثــوق بــه ،وال
تســمح بإجــراء تقييــم دقيــق للمســاهمة الفعليــة لالســتثناءات فــي خلــق الثــروات وفــرص الشــغل.
فــي هــذا الســياق ،ق ـ ّدم المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي توصيــات تتعلــق ،علــى وجــه الخصــوص ،بتســريع
وتيــرة اســتكمال مشــاريع القوانيــن قيْــد اإلعــداد ،والمتعلقــة بوثائــق التعميــر ،ومراقبــة المخالفــات فــي مجــال التعميـ ِـر،
فض ـ ً
ـت فــي المشــاريع
صــول علــى االســتثناءاتْ ،
ا عــن إحــداث لجنــة مركز ّيــة للبـ ّ
وتحديــد َمعاييــر قبــول طلبــات ُ
الح ُ
ْ
الضخْ مــة.
االســتثمارية ّ
ـس بوضــع مد ّونــة للت ْعميــر تضـ ّم مجمــوع األدوات القانونيــة التــي تســتجيب للمتطلبــات
علــى صعيــد آخــر ،يوصــي المجلـ ُ
وضــع آليــات لتمويــل التعميــر،
الجديــدة المتصلــة بالمرونــة واإلجرائيــة والتنظيــم العقــاري .كمــا ينبغــي التفكيــر فــي ْ
ـام زائــد القيمــة الناتــج عــن الت ْعميــر
تســهيل عمليــة تفعيــل وثائــق التعميــر ،وكــذا تفعيــل ُ
بهــدف ْ
الح ْكــم القاضــي باقتسـ ِ
بيــن الدولــة والمالكيــن العقارييــن ،كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون رقــم  7-81المتعلــق بنــزع الملكيــة ألجــل المنفعــة
العامــة وباالحتــال المؤ ّقــت .كمــا يوصــي المجلــس بج ْعــل اللجــوء إلــى االســتثناء هامشــيا مــن خــال اعتمــاد نظــام جديــد
للتخطيــط العمرانــي يتّس ـ ُم بالمرونــة واالنســجام والعقالنيــة .لذلــك ،يتع ّيــن إ ْدمــاج التنظيــم العمرانــي ض ْمــن ِ
منطــق
تح ّكــم ثالثـ ّـي يتصـ ُ
ـف بالمرونــة والشــفافية والف ْعل ّيــة.
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 - 2.4.4.1اإلحاالت الذاتية
فــي إطــار اإلحــاالت الذاتيــة ،أعــ ّدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنْميــة الجهويــة تقريــ ًرا ورأيــا فــي
موضــوع« :التدبيــر المندمــج للمــوارد المائيــة».
الحكامة عن طريق التدبير المنْدمج للموارد المائية في المغرب
َ
خــال الــدورة العاديــة السادســة والثالثيــن للجمعيــة العامــة ،المنعقــدة بتاريــخ  27مــارس  ،2014صــادق المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بإجمــاع أعضائــه علــى هــذا التقريــر ،وقــد تطلــب إعــداده تنظيــم  29جلســة إنصــات
مــع هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.
وقــد قــ ّدم المجلــس فــي هــذا التقريــر تشــخيصا عــن وضعيــة حكامــة قطــاع المــاء فــي المغــرب ،وتحليــا مع ّمقــا
(المؤسســاتية والقانونيــة والتنظيميــة والتقنيــة والتخطيــط والتدبيــر والتوزيــع والوقايــة مــن التلــوث
لمختلــف مك ّوناتــه
ّ
والتســعيرة) بهــدف إبــراز نقــاط القــوة فيــه ونقــاط الضعــف والفــرص المتاحــة والمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا،
والتمويــل
ْ
إجــراء مقارنــة دوليــة مــع ك ّل مــن إســبانيا وفرنســا واألردن وتونــس فــي مجــال
مــع مراعــاة الممارســات الجيــدة عبــر ْ
حكامــة هــذا القطــاع.
وبالنظــر إلــى الوضعيــة الحاليــة للمــوارد المائيــة فــي المغــرب ،وأمــام ال ّرهانــات والتحديــات الــازم رفعهــا ،وأخــذا بعيــن
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي اقتــرح
االعتبــار الممارســات الدوليــة الجيــدة فــي مجــال حكامــة المــاء ،فـ ّ
ـإن المجلــس االقتصـ ّ
سلســلة مــن التوصيــات التــي تهـ ّم:
وجــه الخصــوص مــن
	ْ -
دعــم التشــاور والت ْدبيــر المندمــج للمــوارد المائيــة علــى الصعيــد الوطنــي ،وذلــك علــى ْ
خــال تعزيــز صالحيــات المجلــس األعلــى للمــاء والمنــاخ ،وتفْعيــل ومأسســة اللجنــة الوزاريــة للمــاء عبــر إصــدار
مرســوم خــاص؛
الصعيــد الجهــوي والمحلــي ،وخاصــة عــن
	-دعــم التشــاور والتدبيــر المندمــج والالممركــز للمــوارد المائيــة علــى ّ
طريــق تعميــم تمثيليــات وكاالت األحــواض المائيــة؛ وكــذا مأسســة وأجــرأة لجــان ومنتديــات األحــواض علــى
ـاص ،وتعميــم عقــود الفرشــات المائيــة انْطالقــا مــن مقاربــة
األحــواض المائيــة بالمغــرب عبــر مرســوم خـ ّ
مســتوى ْ
تشــاركية؛
ـريعي والتنظيمــي لقطــاع المــاء عــن طريق مراجعــة قانون الماء ( )10-95ومراســيمه
	-تأهيــل وأجــرأة الجهــاز التشـ ّ
التطبيقيــة؛ ووضــع اآلليــات الضروريــة للتطبيــق الصــارم لقانــون المــاء (احتــرام الملــك المائــي العمومــي وتطبيــق
المبــادئ المتعلقــة ب«المل ِّو ِث-المــؤ ّدي» وب«المســتخرج المــؤ ّدي») وتســريع وتيــرة اإلعــداد والمصادقــة علــى
مشــروع القانــون حــول الســاحل ،مــع مراعــاة تفاعالتــه مــع قانــون المــاء؛
	-توفيــر عــدد أكبــر مــن وســائل تعبئــة المــوارد المائيــة مــع تنويعهــا ،وخاصــة عبْــر وضــع برنامــج اســتثماري علــى
المــدى المتوســط والمــدى الطويــل ،فــي إطــار المخطــط الوطنــي لتنميــة المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة (تحليــة
ميــاه البحــر ،معالجــة الميــاه ذات الملوحــة المعدنيــة العاليــة ،إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة) ،وتعزيــز التعــاون
واالنســجام بيــن سياســة الطاقــات المتجــددة واالســتراتيجية الوطنيــة للمــاء؛
	-تعميــم وتســريع البرامــج المتعلقــة بالنجاعــة المائيــة فــي مجــال اقتصــاد ميــاه الســقي ،وتثميــن المــوارد المائيــة،
وخاصــة مــن خــال تســريع البرنامــج الوطنــي القتصــاد المــاء فــي الســقي ،لتحويــل الســقي بالجاذب ّيــة إلــى
أنظمــة مقتصــدة فــي المــاء (التقطيــر ،الــ ّر ّ
وطنــي القتصــاد المــاء
ش بالتغطيــة الكاملــة) ،وإعــداد برنامــج
ّ
َّ
الشــروب والمــاء المســتعمل فــي الصناعــة ،بأهـ ٍ
ـداف وطنيــة م َر َّق َمــة يجــب بلوغهــا فــي أفــق .2030
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ـاص فــي قطــاع المــاء ،عبْــر إرســاء آليــات تحفيزيــة ضروريــة
	-النهــوض بالشــراكة بيــن القطاعيــن العمومــي والخـ ّ
الخــواص ،المتخصصيــن فــي مجــاالت تعبئــة وتطهيــر وتصفيــة وتحليــة وإنتــاج
لتطويــر الفاعليــن المغاربــة
ّ
الطاقــة المائيــة.

 - 5.4.1اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة
عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الثقافيــة والتكنولوجيــات الحديثــة ،برئاســة الســيد أحمــد عبــادي ،والســيد
المتوســط  40فــي المائــة.
لحســن حنصــاي كمق ـ ّرر 53 ،اجتماع ـاً ،بنســبة مشــاركة تبلــغ فــي
ّ
 - 1.5.4.1اإلحاالت
لــم يتلــقَّ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،برســم ســنة  ،2014أ ّيــة إحالــة تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة
الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الثقافيــة والتكنولوجيــات الحديثــة.
 - 2.5.4.1اإلحاالت الذاتية
فــي إطــار اإلحــاالت الذاتيــة ،أعـ ّدت اللجنــة تقريــراً ورأيــا فــي موضــوع «المدرســة ،التكنولوجيــات الجديــدة وال ّرهانــات
الثقاف ّيــة».
المدرسة ،التكنولوجيات الجديدة وال ّرهانات الثقاف ّية
خــال الــدورة العاديــة األربعيــن للجمعيــة العامــة ،المنعقــدة بتاريــخ  24يوليــوز  ،2014صــادق المجلــس بإجمــاع أعضائــه
علــى الـ ّرأي والتقريــر حــول «المدرســة ،التكنولوجيــات الجديــدة وال ّرهانــات الثقاف ّيــة».
بعــد إنجــازه لتقريريْــن حــول «إدمــاج الشــباب عــن طريــق الثقافــة» و«أماكــن العيْــش والفعــل الثقافــي» ،ارتــأى المجلــس
ٍ
أدوات للتعلُّـ ِـم
خاصــة إلــى األدوار الثقافيــة التــي يمكــن أ ْن تضطلــع بهــا التكنولوجيــات الجديــدة باعتبارهــا
إيــاء أه ّم ّيــة
ّ
واكتســاب المعرفــة ،وبصفتهــا آليــات للوســاطة ترمــي إلــى إنتــاج طــرق وممارســات ثقاف ّيــة جديــدة فــي التربيــة ،وداخــل
المدرســة علــى وجــه الخصــوص.
وعبْــر هــذه الدراســة ،يســاهم المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي النقــاش الوطنــي المتعلــق باســتعمال
ـإن المجلــس ال
التكنولوجيــات الجديــدة للمعلوميــات باعتبارهــا رافعــة بيداغوج ّيــة داخــل المدرســة العموميــة .ومــن ثـ ّم ،فـ ّ
يح ـ ّل مح ـ ّل الهيئــات الوطنيــة المؤهلــة إلعــداد االســتراتيجية المتعلقــة بإصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن.
الصعــب تصــ ّور
يشــير هــذا التقريــر إلــى وجــود تفاعــل واضــح بيــن المدرســة والتكنولوجيــا والثقافــة ،وبالتالــي مــن ّ
منظومــة تعليم ّيــة مــن دون قاعــدة ثقافيــة ،أو مــن دون قــدرة علــى اعتبــار واســتدماج الفــرق بيــن الســرعة البطيئــة التــي
تتطــور بهــا الثقافــة ،والســرعة الهائلــة التــي تتطــور بهــا التكنولوجيــات الجديــدة ،واســتبطان االعتقــاد بــأن هــذه األخيــرة
ال تتوقــف علــى إنتــاج وســائلها وتعبيراتهــا وأشــكالها الثقافيــة الخاصــة.
يأتــي هــذا فــي ســياق بــات فيــه التكويــن فــي مجال اســتعمال التكنولوجيــات الجديدة ضــرورة تفرضها الحاجــة ومتطلّبات
التنافسـ ّية والع ْولمــة .ومـ ْن هنــا تأتــي ضــرورة إدمــاج شــبابنا فــي مجتمع اإلعــام والمعرفة.
الصعب تفــادي «الثــورة ال ّرقم ّية»
انْطالقــا مــن هــذه االعتبــارات ،يعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أنــه من ّ
فــي منظومــة التربيــة والتكويــن ،وإ ّال ســيكون الثمــن هــو حرمــان األجيــال الشــابة مــن مفتــاح النجــاح واندماجهم فــي العالم.
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ولضمــان إدمــاج أفضــل لتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال فــي المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن ،يقتــرح المجلــس
ـروري مــا بيــن
مجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها إنجــاح سياســة عموميــة تأخــذ فــي االعتبــار التفاعــل الضـ
ّ
المدرســة والتكنولوجيــات الجديــدة واألبْعــاد الثقافيــة .وتتــوزّع هــذه التوصيــات علــى خمســة محــاور متكاملــة:
 تغييــر مقاربــة إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال والثقافــة فــي منظومــة التربيــة والتكويــن ،مــع إعطــاء األولويــة،
بالخصــوص ،لثقافــة التركيــب والتفكيــر ،مــع التركيــز علــى التعلّمــات األساســية مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب
وتنميــة ملــكات التذ ّكــر ،والعمــل علــى تعميــم إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال داخــل المقــررات المدرسـ ّية؛
 إعــادة تحديــد األهــداف البيداغوجيــة لتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال فــي منظومــة التربيــة والتكويــن ،وذلــك،
وجــه الخصــوص ،بج ْعــل تجهيــزات المــدارس وســيلة لبلــوغ األهــداف األساســية (ال ّرفــع مــن حظــوظ نجــاح
علــى ْ
التالميــذ؛ التخفيــض مــن نســبة الهــدر المدرســي؛ التم ّكــن مــن اللغــات ،الــخ)؛
 مقاربــة جديــدة لتكويــن المــوارد البشــرية ،وذلــك عبْـ َر وضــع سياســة تحفيزيــة للمد ِّرســين لكــي يطـ ّوروا المحتويــات
الرقميــة البيدغوج ّية؛
 جوانــب تنظيميــة ولوجســتيكية جديــدة ،عبــر تجهيــز جميــع المؤسســات (المــدارس ،اإلعداديــات ،الثانويــات)
ـت يمثــل اليــوم الحـ ّد األدنــى) ،ممــا يم ّكــن مــن إدخــال تقنيــة
وربطهــا بشــبكة اإلنترنيــت بصبيـ ٍـب معقــول ( 2ميغابايـ ْ
«الويفــي» إلــى المؤسســات؛
 النهوض بالثقافة في منظومة التربية والتكوين.

 - 6.4.1اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقتصادية واالجتماعية والبيئية
عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بتحليــل الظرفيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،التــي يرأســها الســيد لحســن
المتوســط  61فــي المائــة.
والحــاج ،ومق ّررهــا الســيد عبــد الصمــد مريمــي 50 ،اجتماع ـاً بنســبة مشــاركة تبلــغ فــي
ّ
كمــا أعــ ّدت اللجنــة القســم األول مــن التقريــر الســنوي برســم ســنة  ،2013المتعلــق بتحليــل الظرف ّيــة االقتصاد ّيــة
واالجتماع ّيــة والبيئيــة.
التقرير السنوي برسم سنة 2013
صادقــت الجمعيــة العامــة علــى التقريــر الســنوي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لســنةِ  2013باإلجمــاع فــي
دورتهــا العاديــة المنعقــدة بتاريــخ  26يونيــو .2014
يشــتمل هــذا التقريــر ،الــذي أع ـ ّده المجلــس و ْف ًقــا للقانــون التنْظيمــي الــذي يحكــم المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي ،علــى تحليــل للوضعيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة التــي عرفتهــا بالدنــا خــال ســنة  ،2013كمــا يتض ّمــن
مفصـ ً
برسـ ِـم الســنة نفســها.
ع ْرضــا
َّ
ا لنشــاط المجلــس ْ
المجلــس تحليــا للتطــورات الرئيســية التــي عرفهــا المغــرب فــي المجــاالت االقتصاديــة
وفــي هــذا اإلطــار ،قــ ّد َم
ُ
َّ
المنظــم والغنـ ّـي بتن ـ ّوع الحساســيات والتجــارب
واالجتماعيــة والبيئيــة ،والــذي يع ّب ـ ُر ع ـ ْن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــي
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي.
للمجلــس
المهنيــة واالجتماعيــة لألعضــاء المك ِّونيــن
ِ
ّ
واســتنادا إلــى هــذا التحليــل ،أعـ ّد المجلــس توصيــات فــي إطــار مقا َربــة مندمجــة وم ْدمِ َجــة ومســتدامة ،مــع التركيــز علــى
بعــض نقــاط اليقظــة.
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الصــدد ،دعــا المجلــس فــي هــذا التقريــر إلــى تســريع وتيــرة اإلصالحــات الهيكليــة ،وال سـ ّيما فــي مجــال العــدل
فــي هــذا ّ
والمقاصــة وأنظمــة التقاعــد وأنظمــة الضرائــب ،وكــذا إلــى إعطــاء دفعــة ســريعة إلــى اإلصالحــات التــي انطلقــت فــي
ّ
مجــال التربيــة والتعليــم ،والتكويــن ،والصحــة ،عــاو ًة علــى تعزيــز نجاعــةِ السياســات العموميــة فــي ض ـ ْوء التحديــات
خاصــة فــي ســياق يعـ ُ
ـرف انتظـ ٍ
ـارات كبيــرة للمواطنيــن وللمقــاوالت.
السوســيو -اقتصاديــة،
ّ
أس َســة ،وإلــى اعتمــاد
كمــا دعــا المجلــس أيضــا إلــى ْ
إعطــاء نَ َفـ ٍـس جديـ ٍـد للحــوار االجتماعــي اعتمــاداً علــى منهج ّيــة ُم َم َ
مقا َربَــة تشــارك ّية كفيلــة بمشــاركة وانخــراط مختلــف الفاعليــن المعن ّييــن.
التوســع الحضــري الســريع ،وتطــور المــدن فــي بالدنــا ،واللذيْــن يعانيــان مــن اختــاالت
علــى صعيــد آخــر ،وبالنّظــر إلــى
ّ
ـإن التقريــر الســنوي لســنة  2013تض ّمــن دراســة
تؤ ّثــر ســلبا علــى المواطنيــن ،وعلــى التنافســية والجاذبيــة الحضريــة ،فـ ّ
موضوعيــة تقتــرح «مقاربــات مــن أجــل تنميــة مســتدامة مــن خــال رؤيــة متكاملــة وحكامــة ج ّيــدة» للمــدن فــي المغــرب.
وفــي القســم الثالــث مــن التقريــر الســنوي ،ق ـ ّدم المجلــس مختلــف األنشــطة التــي عرفتهــا ســنة  2013وخطــة عملــه
برســم ســنة .2014
ْ
ـت مــن إغنــاء أعمالــه
وقــد تميــزت دورات الجمعيــة العامــة بنقاشــات مثْمــرة مفتوحــة بيــن مختلــف أعضــاء المجلــس ،م ّكنـ ْ
والمصادقــة باإلجمــاع أو األغلبيــة المطلقــة علــى التقاريــر واآلراء التــي أع ّدهــا المجلــس خــال ســنة .2014

ّ
ّ
 • 5.1التظاهرات التي نظمها المجلس

ســعياً مــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى دعــم األعمــال التــي يضطلــع بهــا ،وال ُمســاهمة فــي تعزيــز
التفكيــر والحــوار والنقــاش فــي المياديــن االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،قــام المجلــس بتنظيــم العديــد مــن
التظاهــرات منهــا:
 محاضــرة تلتهــا مناقشــة بحضــور كريســتين الغــارد ،المديــرة العامــة للبنــك الدولــي فــي موضــوع« :قضايــا التنميــة
والتشــغيل وســبل اإلصــاح االقتصــادي فــي بلــدان المنطقــة»؛
 عــرض تلتــه مناقشــة بحضــور الســيد باتريــك فانتورينــي ،األميــن العــام للجمعيــة الدوليــة للمجالــس االقتصاديــة
واالجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا ،حــول موضــوع« :دور المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي توجيــه
السياســات العموميــة» ،وذلــك علــى هامــش الــدورة الرابعــة والثالثيــن العاديــة للمجلــس؛
 محاضرتــان تلتهمــا مناقشــة بحضــور الســيد هنــري مالــوس ،رئيــس اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة األوروبيــة،
والســيد بيــدرو نــارو ،رئيــس اللجنــة المكلفــة بالعالقــات األورومتوســطية فــي هــذه المنظمة ،حول موضــوع« :المغرب
واالتحــاد األوروبــي :تحديــات المســتقبل» ،وذلــك فــي إطــار أشــغال الــدورة األربعيــن للجمعيــة العامــة للمجلــس.
 أيــام دراســية حــول الرأســمال غيــر المــادي وقيــاس القيمــة اإلجماليــة لألمــم ،بتعــاون مــع البنــك الدولــي ومنظمــة
التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ومؤسســات أخــرى؛
 محاضرة ألقاها السيد أحمد بونفور ،األستاذ بجامعة باريس الجنوبية ،في موضوع« :الرأسمال غير المادي»؛
 محاضرة للسيدة كورتني ،األستاذة بجامعة جورج تا ْو ْن ،في موضوع« :دليل قياس درجة الممارسة الدينية»؛
 يــوم دراســي بتعــاون مــع مؤسســة كونــرا ْد أدينــاور فــي موضــوع« :الحــوار المدنــي :نظــرات متقاطعــة بيــن التجربــة
المغربيــة والتجربــة األلمانيــة»؛
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 يوم دراسي بتعاون مع مؤسسة كونرا ْد أديناور في موضوع« :المجتمع المدني :تجارب مقارنة المغرب\ألمانيا»؛
 ورشــة عمــل فــي إطــار المنتــدى الدولــي لحقــوق اإلنســان ،حــول «دور الميثــاق االجتماعــي التحــاد المجالــس
االقتصاديــة واالجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا فــي الــدول الفرنكوفونيــة فــي تعزيــز الحقــوق األساســية فــي
بلــدان االتحــاد»؛
 نــدوة دوليــة بتعــاون مــع الجمعيــة الدوليــة للمجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا فــي
موضــوع« :الحــوار المدنــي والديمقراطيــة التشــاركية».

 • 6.1العالقات العامة والدولية
حرصــا مــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى االنفتــاح علــى الــرأي العــام ،والتعريــف بأنشــطته ،وإشــعاع
صورتــه علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي ،حــرص المجلــس علــى تأميــن تواصــل منتظــم مــع الصحافــة ووســائل اإلعالم
مــن أجــل تقديـ ِـم مختلــف التقاريــر التــي يع ّدهــا (بالغــات صحفيــة ،نــدوات صحف ّيــة ،مقابــات مــع أعضــاء المجلــس.)...
فضـ ً
ا عــن توظيـ ِ
ـف وســائل
كمــا حــرص علــى النشــر الواســع لتقاريــره وآرائــه مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للمجلــسْ ،
أخــرى للتواصــل والتفاعــل مــع المواطنــات والمواطنيــن.
وفــي إطــار التعــاون الدولــي ،وتعزيــزاً لحضــوره وتموقعــه ،انخــرط المجلــس خــال هــذه الســنة فــي عــدة مبــادرات
وهيئــات دوليــة وإقليميــة .ونذكــر فــي هــذا الصــدد:
	-مســاهمة المجلــس فــي إعــداد التقريــر الدولــي حــول «أهــداف األلفيــة للتنميــة لمــا بعــد »2015فــي إطــار
عالقــات التعــاون مــع الجمعيــة الدوليــة للمجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا؛
	-مســاهمته فــي تعميــم محتــوى الميثــاق االجتماعــي التحــاد المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة والمؤسســات
المماثلــة لهــا فــي الــدول الفرنكوفونيــة الــذي أعـ ّده المجلــس ،فــي إطــار ورشــة عمــل فــي مناطــق متعــددة فــي
جمهوريــة النيجــر؛
	-عضويــة المجلــس فــي اللجنــة التحضيريــة لمشــروع إنشــاء رابطــة المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة العربيــة
والمؤسســات المماثلــة ( اســتضافة االجتمــاع التأسيســي فــي مــارس  2015بالربــاط).
للمجالس االقتصاديــة واالجتماعية
كمــا أصبــح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي عضــواً فــي االتحاد اإلفريقــي
ِ
والمؤسسات المماثلة.
وفضال عذ ذلك ،و ّقع المجلس ع ّدة اتفاقيات تعاون مع كل من:
	 -اللجنة االقتصادية واالجتماعية اليونانية ؛
	 -المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لجمهورية الكونغو؛
	-المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لجمهورية النيجر؛
وأخيــرا ،تــم تعزيــز التعــاون مــع المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة لــك ّل من فرنســا وإســبانيا وأوروبا خالل ســنة .2014
ويُشــار فــي هــذا الصــدد إلى:
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	-إنشــاء لجنــة مختلطــة مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة األوروبيــة مــن أجــل تت ّبــع /تقييــم العالقــات بيــن
المغــرب واالتحــاد األوروبــي ،بمــا فــي ذلــك تعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي؛
	-خلــق لجنــة مشــتركة لقيــادة التعــاون مــع المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي اإلســباني ،مهمتهــا إعــداد خارطــة
َّ
المنظــم فــي كال البلديــن؛
طريــق ترتكـ ُز علــى تبــادل الخبــرات ،وتعزيــز الحــوار بيــن المجتمــع المدنــي
	-اعتمــاد خطــة عمــل مشــتركة ( )2015-2014مــع المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الفرنســي ،فــي
إطــار اتفاقيــة التعــاون التــي تربطــه بالمجلــس منــذ شــهر شــتنبر .2011

 • 7.1األنظمة المعلوماتية واالتصال
وضــع عــدد مــن التطبيقــات المعلوماتيــة ذات الصلــة بالتدبيــر الداخلــي (تدبيــر
حــرص المجلــس خــال ســنة  2014علــى ْ
البريــد ،تدبيــر المخــزون ،تدبيــر التعويضــات والتعويضــات الكيلومتريــة.)...،
مخصصــة
وعلــى الصعيــد الداخلــي ،تــ ّم إحــداث رصيــد وثائقــي ،متصــل بالشــبكة الداخليــة للمجلــس ( أنترانيــت)،
ّ
لدراســة الثــروة اإلجمال ّيــة للمغــرب.
أمــا علــى مســتوى التواصــل ال ّرقمــي ،فقـ ْد واصــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي تطويــر محتويــات موقعــه
ـجل ارتفاعــا ملحوظــا فــي أعــداد الزيــارات والتص ّفــح بلــغ ،فــي نهايــة 59.527 ،2014
اإللكترونــي ال ّرســمي ،والــذي سـ ّ
زيــارة (مقابــل  54.368فــي ســنة  ،)2013و 40.341زائــراً (مقابــل  36.192ســنة  ،)2013و 194.559صفحــة مرئ ّيــة خــال
( 2014مقابــل  172.673ســنة .1)2013
ـإن
وقــد ع ـزّز المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حضــوره فــي الشــبكات االجتماعيــة بشــكل واســع .وهكــذا ،فـ ّ
صفحــة المجلــس علــى الفايســبوك ض ّمــت ،إلــى حــدود نهايــة  ،2014مــا يربــو علــى  13 400شــخص ،منهــم  35فــي
المائــة مــن اإلنــاث و 65فــي المائــة مــن الذكــور .واالتجــاه نفســه لوحــظ علــى مســتوى صفحــة المجلــس فــي تويتــر،
حيــثُ تضاعــف عــدد األشــخاص الذيــن يتابعــون أنْشــطة المجلــس ثــاث م ـ ّرات تقريبــا ( 285فــي المائــة) ليصــل إلــى
 5000منخــرطٍ.2

كمــا انفتَ ـ َح المجلــس علــى وســائل إصــدار جديــدة .ومــن بيــن مــا أنتجــه أشــرطة فيديــو مص ـ ّورة تعــرض آراءه
ـت هــذه
وكــذا تصريحــات الشــخصيات التــي يدعوهــا المجلــس حــول موضوعــات تتناولهــا اللجــان .وق ـ ْد م ّكنـ ْ
األشــرطة ،المتو ّفــرة فــي زاويــة «المكتبــة الســمعية البصريــة» ض ْمــن الموقــع اإللكترونــي الرســمي للمجلــس
3
ـي  4000مشــاهدة.
وعلــى يوتيــوب  ،م ـ ْن ارتفــاع عــدد المشــاهدات إلــى حوالـ ْ
وعلى صعيد النشر ،أصدر المجلس:
	 5-منشورات في إطار اإلحاالت الذاتية (تقارير وآراء)؛
	 8-منشورات في إطار اإلحالة (تقارير وآراء)؛
	 -التقرير السنوي ( 2013باللغتيْن العربية والفرنسية).
www.cese.ma - 1
https://twitter.com/CESEMaroc - 2
https://www.youtube.com/CESEMaroc - 3
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 • 8.1نفقات المجلس
والبيئــي برســم ســنة  ،2014فقــد بلغــت النفقــات
واالجتماعــي
االقتصــادي
فيمــا يتعلــق بميزانيــة المجلــس
ّ
ّ
ّ
 60,5مليــون درهــم.
حوالي  58,2مليون درهم موزَّعة على الشكل التالي:
أما نفقات التسيير ،فقد بلغت
ْ
 النفقــات المرتبطــة بتعويضــات األعضــاء واألجــور والتّح ّمــات االجتماعيــة للعامليــن بالمجلــس بلغــت  36,8مليــون
درهــم ،منهــا  21،7مليــون درهــم كتعويضــات ألعضــاء المجلــس ،و 15،1مليــون كرواتــب وتح ّمــات اجتماعيــة للعاملين
بالمجلس.
 نفقــات التجهيــز والنفقــات المختلفــة بلغــت  21,4مليــون درهــم .هــذه النّفقــات تشــمل بالخصــوص إعــداد التقاريــر،
وإبــداء اآلراء والتــي تتض ّمــن جميــع التكاليــف المتعلقــة بالطبْــع.

كما بلغت نفقات االستثمار  1,5مليون درهم ،وه ّمت بالخصوص إنجاز الدراسات.
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تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه خــال شــهر فبرايــر  2015ت ـ ّم عقــد اجتماعــات للتنســيق مــع الفئــات الخمــس الممثلــة داخــل
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي .وق ـ ْد كانــت هــذه االجتماعــات مناســب ًة لتحليــل ودراســة حصيلــة منجــزات
المجلــس االقتصـ ّ
تحســين عملــه وأدائــه.
المجلــس خــال ســنة  2014وكــذا الوقــوف عنــد ُس ـبُلِ ْ
أن حصيلتــه خــال ســنة 2014
ويتب ّيــن مــن هــذا التقييــم الذاتــي أنــه بال ّرغــم مــن كــ ْون أعضــاء المجلــس يعتبــرون ّ
ـك ،إلــى ضــرورة الحـ ْرص ،خــال ســنة  ،2015علــى تعزيــز المكتســبات ضمانـاً
كانــت إيجاب ّيــة ،إ ّال أ ّنهــم أشــاروا ،مــع ذلـ َ
الســتدامتها.
أن هــذه النتائــج لـ ْم يكـ ْن باإلمــكان تحقيقهــا بــدون تطويــر عالقــة
ـت مختلــف الفئــات المك ّونــة للمجلــس علــى ّ
وقــد أجمعـ ْ
ال ّثقــة بيــن األعضــاء ،وترســيخ ثقافــة الحــوار ،واحتــرام االختــاف ،ورغبــة جميــع الفئــات فــي الســعي إلــى تحقيــق
ـرت ضروريــة لنجــاح مهــا ّم
التقــارب فــي وجهــات نظرهــا .كمــا ّ
أن منهج ّيــة اإلنصــات إلــى مك ّونــات المجتمــع المدنــي اعتُبـ ْ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي.
المجلــس االقتصـ ّ
وأخــذا فــي االعتبــار العناصــر التــي يق ّدمهــا أعضــاء المجلــس ،خــال انعقــاد االجتماعــات التنســيق ّية ،أع ـ ّد المجلــس
برنامــج عملــه برســم ســنة .2015
اإلجمال ّيــة للمغــرب ،علــى التقريــر الســنوي للمجلــس،
ويشــتمل هــذا البرنامــج ،باإلضافــة إلــى التقريــر حــول الثــروة ْ
ومتابعــة دراســة الموضوعــات فــي إطــار اإلحــاالت الذاتيــة لســنة  ،2014وبرمجــة موضوعــات جديــدة برســم ســنة .2015
وخطــة العمــل هــذه قابلــة للتعديــل حســب إحــاالت الحكومــة والبرلمــان.
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برسم سنة 2015
اإلحاالت الذاتية ْ
1 .1السياسات الصناعية
تنتظــم السياســة الصناعيــة للمغــرب منــذ  2005حــول مخطــط إقــاع ،ويأتــي مخطــط الميثــاق مــن أجــل اإلقــاع
ســنة  2009ليعــزز المخطــط األول ،يحــدوه طمــوح النهــوض ببعــض «المهــن العالميــة» (صناعــة الســيارات والطائــرات
وترحيــل الخدمــات ،)...مــن خــال سياســات أكثــر تحفيــزا (مناطــق للتجــارة الحــرة ،ومجمعــات صناعيــة ،وتحفيــزات
ضريبيــة )...وباالعتمــاد أيضــا علــى أوراش كبــرى فــي مجــال إنشــاء البنيــات التحتيــة (الموانــئ ،القطــار فائــق الســرعة
والطاقــة الخضــراء ،)...وأخيــرا عبــر انفتــاح االقتصــاد المغربــي علــى االســتثمارات األجنبيــة .واعتبــارا ألهميــة هــذا
الموضــوع ،فقــد قــرر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن يتنــاول موضــوع السياســة الصناعيــة فــي إطــار
إحالــة ذاتيــة مــن أجــل تحليــل ضعــف القــدرة التنافســية للصناعــة الوطنيــة والتعــرف علــى أســباب ذلــك مــن جهــة أولــى،
واقتــراح مداخــل ممكنــة إلصــاح يمكــن مــن تقويــة النســيج الصناعــي المغربــي مــن جهــة ثانيــة.

2 .2التشغيل الذاتي كرافعة إلدماج قطاعات المهن غير المهيكلة
ال شــك أن المبــادرة إلــى إنشــاء المقــاوالت وديناميــة التشــغيل الذاتــي تســاهمان فــي محاربة البطالة والتنمية السوســيو-
اقتصاديــة المســتدامة ،ذلــك أن المغــرب منــذ اســتقالله راكــم تجــارب هامــة مــن أجــل تشــجيع الشــباب علــى االندمــاج
فــي الحيــاة المهنيــة مــن خــال المبــادرة الخاصــة .ولكــن هــذه الجهــود المبذولــة لتوفيــر فــرص الشــغل وإدمــاج القطــاع
غيــر المهيــكل تظــل ناقصــة .ولهــذا بــادر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى إنجــاز إحالــة ذاتيــة فــي هــذا
الموضــوع مــن أجــل اقتــراح مداخــل ممكنــة كفيلــة بتحقيــق األهــداف اآلتيــة:
 إعطاء دفعة جديدة لتشجيع هيكلة القطاع غير المنظم؛
 طرح إشكاليات بطالة الشباب والفقر والهشاشة والتماس حلول لها.

3 .3وضعية األشخاص المسنين في المغرب
يتمثــل الهــدف مــن هــذه اإلحالــة الذاتيــة فــي تحليــل الوضعيــة الحاليــة لألشــخاص المســنين وصياغــة توصيــات
ومقترحــات يتعيــن أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي إعــداد السياســات العموميــة .ويبــرر اختيــار هــذا الموضــوع بمــا يكتســيه
مــن قيمــة راهنــة اعتبــارا لألســباب اآلتيــة:
 االنتقال السوسيو-ديمغرافي وآثاره السوسيو-اقتصادية؛
 القيمــة المضافــة التــي يمكــن أن يقدمهــا األشــخاص المســنون والمكاســب التــي يمكــن أن يجنيهــا المجتمــع
المغربــي مــن إســهاماتهم علــى المســتوى االجتماعــي والثقافــي والسياســي واالقتصــادي.
ويســتهدف المجلــس أيضــا مــن خــال هــذه اإلحالــة الذاتيــة إلــى النهــوض بحقــوق األشــخاص المســنين ،مــع اقتــراح
مداخــل تجعــل مرحلــة الشــيخوخة مرحلــة نشــاط وعطــاء ،مــع الحــرص علــى ضمــان ســامتهم الجســدية والنفســية
والفكريــة ومشــاركتهم فــي المجتمــع واندماجهــم التــام فيــه.

4 .4حقوق الطفل في المغرب :تحديات ورهانات من أجل حماية فعلية لألطفال
رغــم التقــدم المتحقــق البــارز للعيــان فــي المجــال التشــريعي وفــي مجــال السياســات القطاعيــة والبرامــج االجتماعيــة،
فــإن الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة فــي تجســيد فعليــة حقــوق الطفــل تظــل ناقصــة .وتتمثــل أهــداف هــذه
اإلحالــة الذاتيــة فيمــا يلــي:
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 تحليل فعلية حقوق الطفل في ضوء المعطيات العامة السوسيو-اقتصادية والمؤسساتية؛
 حصــر مختلــف مســتويات المســؤولية والعقبــات التــي تحــول دون الحمايــة الفعليــة لألطفــال ،وخاصــة األطفــال
فــي وضعيــة هشاشــة؛
 النهوض بحقوق الطفل؛
 تقديم توصيات من اجل وضع سياسة عمومية في مجال حماية الطفل.

5 .5دينامية الحياة الجمعوية
قــرر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إنجــاز إحالــة ذاتيــة فــي هــذا الموضــوع مــن أجــل اإلســهام فــي
الحــوار والنقاشــات الوطنيــة حــول المجتمــع المدنــي التــي انخرطــت فيهــا الحكومــة ،ونشــرت نتائجهــا ســنة .2014
وتتمثل األهداف من هذه اإلحالة فيما يلي:
 المســاهمة فــي تعزيــز الحيــاة الجمعويــة ،مــع مراعــاة تطــور الحركــة الجمعويــة بالمغــرب ،والتجــارب التــي راكمتها
وتدبيــر الشــراكة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات المعنية؛
 صياغة رؤية جديدة للعالقات بين مؤسسات الدولة والمنتخبين والجمعيات؛
 توفيــر الشــروط الضروريــة لكــي تضطلــع الجمعيــات بدورهــا علــى أحســن وجــه فــي التحفيــز علــى المشــاركة
المواطنــة.

6 .6المساواة بين الرجال والنساء في الحياة الثقافية والسياسية
قــرر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،خــال الــدورة العاشــرة لجمعيتــه العامــة فــي شــهر دجنبــر ،2011
طبقــا لمقتضيــات المــادة السادســة مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق باختصاصاتــه ،صياغــة مجموعــة مــن التقاريــر،
فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،حــول النهــوض بالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة والسياســية .هكــذا تبنــى المجلــس ســنة  2012التقريــر األول بعنــوان «تجســيد المســاواة بيــن الرجــال
والنســاء ،مســؤولية مشــتركة» ،وتقريــرا آخــر ســنة  2014فــي موضــوع المســاواة بيــن الرجــال والنســاء .وســيخصص
التقريــر الثالــث للجانبيــن االجتماعــي والثقافــي.

7 .7التغيرات المناخية
يهــدف المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن خــال هــذه اإلحالــة الذاتيــة إلــى تحليــل نتائــج السياســات المتبعة
فــي مجــال التكيــف مــع تأثيــرات التغيــرات المناخيــة والتقليــص مــن تأثيــر الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري
وتحديــد تحديــات ورافعــات نجــاح عمليــة إدمــاج تدبيــر التكيــف والتخفيــف مــن تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى مســتوى
القطاعيــن االقتصــادي واالجتماعــي.

8 .8المسؤولية المجتمعية للمنظمات
يســتهدف المجلــس مــن خــال هــذه الدراســة إلــى تحليــل وحصــر مــا تحقــق فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة للمنظمات
علــى مســتوى كل األطــراف المعنيــة مــن دولــة وجماعــات ترابيــة وقطــاع منتــج عــام وخــاص ومنظمــات نقابيــة وجمعيــات
المجتمــع المدنــي وجامعــات ،وغيرهــا ،وتحليــل التأثيــر الناتــج عــن العمــل بمبــدأ المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات علــى
التماســك االجتماعــي واالســتدامة والتنافســية االقتصاديــة الوطنيــة واقتــراح إجــراءات مــن أجــل تعزيــز هــذا المفهــوم
الجديــد فــي المغــرب.
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9 .9التكنولوجيات الجديدة والقيم
يتعلــق األمــر فــي هــذه الدراســة بالتوقــف عنــد مــا تحدثــه التكنولوجيــات الجديــدة مــن تأثيــر علــى الخيــارات الثقافيــة
والمواقــف الجديــدة مــن القيــم الكبــرى مــن قبيــل العمــل والتضامــن والثقــة والمواطنــة ،وغيرهــا ،ودراســة البنيــات
الماديــة والمؤسســاتية وتأثيراتهــا علــى طــرق التفكيــر وخاصــة فــي أوســاط الشــباب ومواقفهــم مــن التطــرف والعنــف.

1010اقتصاد الثقافة
قرر المجلس إنجاز إحالة ذاتية حول هذا الموضوع من أجل:
والفن واإلنتاج واالستهالك وتوزيع األعمال الفنية واإلبداعية؛
  دراسة الجوانب االقتصادية المتعلقة باإلبداع
ّ
  تشخيص واقع البنيات واألطر المنتجة لالقتصاد الثقافي؛
والمؤسساتي والمهني؛
رسم خريطة لواقعها المادي
ّ
 ْ
 اقتراح رافعات من أجل تأهيل هذا القطاع.

1111مستلزمات الجهوية المتقدمة
يســعى المجلــس فــي هــذا الصــدد إلــى اقتــراح مداخــل للتفكيــر ومجموعــة مــن التوصيــات اإلجرائيــة الكفيلــة بالمســاهمة
فــي تطبيــق الجهويــة المتقدمــة .وســيعمل علــى تحديــد شــروط إنْجــاح الجهويــة المتق ّدمــة ،والعوامــل المســاعدة علــى
ـص عليــه القانــون رقــم  111-14المتعلــق بتنظيــم الجهــات
ذلــك ،وأيضــا كيفيــات تطبيــق الجهويــة المتق ّدمــة طبقــا لمــا نـ ّ
وتحديــات التقاطــع بيــن السياســات القطاعيــة والتفاوتــات الجهويــة.

1212التنمية القروية وتحديات اإلنصاف بين الجهات وداخل الجهة
تســعى هــذه اإلحالــة الذاتيــة إلــى تحليــل إشــكالية تنميــة العالــم القــروي ،وخاصــة فقــر وهشاشــة الســاكنة القاطنــة فــي
المناطــق النائيــة المعزولــة ،والتقاطــع المحــدود بيــن البرامــج والمشــاريع المنجــزة للنهــوض بالعالــم القــروي وإشــكالية
التفاوتــات االجتماعيــة والجهويــة.
هكذا ،ومن أجل االرتقاء بالمهام المنوطة به ،يعتزم المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي برسم سنة :2015

1 .1تحييــن النظــام الداخلــي للمجلــس مــن أجــل مطابقــة مقتضياتــه مــع أحــكام القانــون التنظيمــي الجديــد
للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي .وفــي هــذا الصــدد ،ســيتم إنشــاء لجنــة دائمــة جديــدة «لجنــة الجهويــة
المتقدمــة والتنميــة القرويــة والمجاليــة» .كمــا ســيتم تعديــل تســميات اللجــان الســت األخــرى.

2 .2تعزيز إنتاجاته ،وذلك ع ْبر:
 إعطــاء األولويــة لجــودة التقاريــر واآلراء ،ال سـ ّيما وأن عــدد اإلحــاالت المؤسســاتية فــي ارتفــاع متزايــد .ولهــذا
الغــرض ،يتع ّيــن الحــرص علــى تحقيــق االنســجام العــام للتقاريــر وجــودة التوصيــات ،وكــذا تجويــد سلســلة إنتــاج
التقارير(أهميــة الموضوعــات ،مــدة إنضــاج الموضوعــات ،تحقيــق التــوازن بيْــن مختلــف مراحــل اإلنصــات،
ومراحــل التحليــل والمناقشــات ) ...وكــذا الح ـ ْرص علــى تحقيــق االنســجام بيــن اللجــان الدائمــة.
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 إحــداث خل ّيــة تتولــى مه ّمــة تت ّبــع مــآل اآلراء التــي يدلــي بهــا المجلــس .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إحــداث هــذه
الخليــة كان منتظــرا فــي ســنة  ،2014غيــر أنــه لــم يكــن للمجلــس أن يوظــف الخبــرة الالزمــة لهــذه الغايــة بســبب
مقتضيــات القانــون التنظيمــي الجديــد ،الــذي ينــص علــى أن عمليــة التوظيــف ترتبــط بإصــدار قانــون أساســي
ـادي واالجتماعـ ّـي
ـاص .ويشــار إلــى أنــه مــن المنتظــر التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم بيــن ك ّل مــن المجلــس االقتصـ ّ
خـ ّ
ـي البرلمــان بهــدف إحــداث خليــة مشــتركة مكلفــة بتتبــع مــآل اآلراء التــي ينجزهــا
والبيئــي وبيــن الحكومــة وغرفتـ ْ
المجلــس ،تفعيـ ً
ا للمــادة  9مــن القانــون التنظيمــي؛
 الحــرص علــى ضمــان التــوازن بيــن الجانــب االقتصــادي والجانــب االجتماعــي والجانــب البيئــي فــي التقاريــر
الســنوية القادمــة؛
 تحقيق المزيد من التجويدِ في الترجمة إلنتاجات المجلس؛
 إحداث مرحلة إعدادية لجلسات اإلنصات؛
عال.
 تعزيز اللجان الدائمة بخبراء من مستوى ٍ
3 .3تعزيــز عالقاتــه الخارجيــة مــن خــال إبــرام اتفاقيــات جديــدة ،مــع العمــل علــى االســتفادة مــن االتفاقــات القائمــة،
وذلــك بم ـ ّد قنــوات التواصــل مــع مختلــف الفئــات المك ِّونــة للمجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى ،وتنظيــم
نــدوة مشــتركة حــول موضــوع يهـ ّم الفئــات؛
4 .4دعــم اســتراتيجية التواصــل الخارجــي مــن خــال تنظيـ ِـم لقــاءات تواصليــة مــع المنظمــات المعنيــة وخصوصــا
ضــور الصحافــة)؛
(بح ُ
الفاعليــن الذيــن يت ـ ّم اإلنصــات إليْهــم مــن أجــل تقديــم آراء المجلــس ُ
5 .5دعــم اســتراتيجية التواصــل الداخلــي وتحســين طريقــة اشــتغال المجلــس ،قصــد الرفــع مــن قدرتــه اإلنتاجيــة
العامــة ،وذلــك مــن خــال:
 تأميــن اليقظــة المعلوماتيــة حــول المواضيــع التــي تهــم المجلــس عبــر تقويــة المركــز الوثائقــي وإحــداث مكتبــة
إلكترون ّيــة (علــى غــرار المكتبــة اإللكترونيــة الخاصــة بالثــروة اإلجماليــة للمغــرب) وبنــك المعطيــات؛
  تزويــد أعضــاء المجلــس بالمعلومــات المتعلقــة بالمهــام واألنشــطة المنظمــة مــن طــرف المجلــس داخــل المغــرب
وخارجه؛

6 .6ترشيد طريقة اشتغال المجلس من أجل الرفع من فعاليته وأدائه العام عبر:
 إعداد دليل مساطر المجلس؛
 تحيين ميثاق شرف المجلس؛
  تعزيز التعاون بين مختلف فئات المجلس؛
 تعزيز تمثيلية النساء داخل هيئات المجلس (رئاسة اللجان الدائمة ،والتمثيل ّية في المكتب).
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