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أحمد رضى شامي
رئيـــــــــس المجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئــــــي

طبقــاً لمقتﻀيــات المــادة  10مــن القانــون التﻨﻈيمــي
رقــﻢ  ،128.12المتﻌلــﻖ ﺑالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي ،الصــادر ﺑتﻨﻔيــﺬه الﻈﻬيــر الﺸــريﻒ رقــﻢ 1.14.124
ﺑتاريــﺦ  3ﺷــوال  ،1435الموافــﻖ لـــ  31يوليــو  ،2014يﺸــرفﻨي
عﻈي ـ َﻢ الﺸــرف أن أرفــﻊ إلــى جﻨاﺑﻜــﻢ الﻌالــي ﺑــاﷲ ،التقريــر
الﺴــﻨوي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑرﺳــﻢ
ﺳــﻨﺔ  ،2018ﻛمــا ﺻادقــﺖ عليــﻪ الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس،
المﻨﻌقــدة ﺑتاريــﺦ  18يوليــو .2019

طبقــاً للمــادة  10مــن القانــون التﻨﻈيمــي المتﻌلــﻖ ﺑالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي،
يﺸــرفﻨي أن أرفــﻊ إلــى الﺴــدة الﻌاليــﺔ ﺑــاﷲ التقريــر الﺴــﻨوي للمجلــس ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  .2018وﻫــو
ﻼ للوﺿﻌيــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ لبﻼدنــا وجــرداً
التقريــر الــﺬي يتﻀمــن ﺗﺤليــ ً
لﻸنﺸــﻄﺔ التــي أنجﺰﻫــا المجلــس ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ.
وقــد ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2018الﻌديــد مــن اﻷﺣــداث الﻜبــرى .فقــد واﺻــﻞ المﻐــرب مﺴلﺴــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ
المﺸــاريﻊ الﻜبــرى المﻬيﻜِ لــﺔ ،ﺳــيما فــي مجــال البﻨيــات التﺤتيــﺔ .ومــن ﺑيــن ﻫــﺬه المﺸــاريﻊ إطــﻼق
ﺧــﻂ القﻄــار الﻔائــﻖ الﺴــرعﺔ ﺑيــن الــدار البيﻀــاء وطﻨجــﺔ ،وﺑــدء ﺗﺸــﻐيﻞ مرﻛــﺐ نــور ورزازات
للﻄاقــﺔ الﺸمﺴــيﺔ ،واالنتﻬــاء مــن أﺷــﻐال المﺤﻄــﺔ الﺜانيــﺔ لميﻨــاء طﻨجــﺔ المتوﺳــﻂ ،والتــي ﺗــﻢ
افتتاﺣﻬــا فــي .2019
وعلــى الصﻌيــد المﺆﺳﺴــاﺗي ،ﺗــﻢ ﺗﺴــجيﻞ ﺑﻌــﺾ التﻄــورات ،وإن ﻛان ذلــك فــي نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ ،2018
ﻛتﻔﻌيــﻞ مجلــس المﻨافﺴــﺔ والمصادقــﺔ علــى الميﺜــاق الوطﻨــي لﻼﺗمرﻛــﺰ اإلداري.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﺗواﺻــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ اإلﺻﻼﺣــات ،ﺷــﻬد الﻨﺸــاط االقتصــادي ﺧﻼل ﺳــﻨﺔ  2018ﺗباطﺆاً،
ممــا يبــرز أن االقتصــاد الوطﻨــي يــﺰال يﻌانــي مــن الﻌديــد مــن مﻜامــن الﻀﻌــﻒ البﻨيويــﺔ التــي يﻨبﻐــي
مﻌالجتﻬــا .ﻛمــا ﺗميــﺰت ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ ﺑتوﺗــر المﻨــاخ االجتماعــي الــﺬي ﺗجلــى فــي المﻈاﻫــرات التــي
عرفتﻬــا ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ مــن البــﻼد.
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ـجلﺖ وﺗيــرة نمــو االقتصــاد ﺗباطــﺆاً ﺷــمﻞ مﻌﻈــﻢ البلــدان المتقدمــﺔ والبلــدان الﻨاميــﺔ .ﻛمــا
علــى الصﻌيــد الدولــي ،ﺳـ ﱠ
أن اﺳــتمرار التﻬديــدات المترﺗبــﺔ عــن الﻨﺰعــﺔ الﺤمائيــﺔ ،فــي ﻇــﻞ الﺤــرب التجاريــﺔ الدائــرة ﺑيــن الواليــات المتﺤــدة
والصيــن ،وﺗقلــﺐ اﻷﺳــواق الماليــﺔ فــي نﻬايــﺔ الﺴــﻨﺔ ،وعــدم اﺗﻀــاح الرؤيــﺔ ﺑﺸــﺄن ﺗداعيــات ﺧــروج ﺑريﻄانيــا مــن االﺗﺤــاد
اﻷوروﺑــي )البريﻜﺴــيﺖ( ،ﻛلﻬــا عﻨاﺻــر طبﻌــﺖ الﺴــاﺣﺔ الدوليــﺔ ومــن المﺤتمــﻞ أن يﻜــون لﻬــا ﺗﺄﺛيــر ﻏيــر مباﺷــر علــى
االقتصــاد الوطﻨــي.
وعلــى الصﻌيــد القــاري ،ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2018ﺣدﺛـاً ﺑــارزاً ﺗم ﱠﺜــﻞ فــي التوقيــﻊ علــى االﺗﻔــاق المتﻌلــﻖ ﺑﺈقامــﺔ مﻨﻄقــﺔ التجــارة
الﺤــرة القاريــﺔ اإلفريقيــﺔ ) .(ZLECAFوفــي ﻫــﺬا الصــدد ،فــﺈن ﺑﺈمــﻜان ﺑﻼدنــا اﺳــتﺜمار الﻔــرص الﻌديــدة التــي ﺗتيﺤﻬــا ﻫــﺬه
االﺗﻔاقيــﺔ .ﻏيــر أن ﺗﺤقيــﻖ الﻨتائــﺞ اإليجاﺑيــﺔ المرجــوة ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﻐــرب والبلــدان الموقﻌــﺔ يبقــى رﻫيﻨــا ﺑمــدى قــدرة
الــدول اﻷعﻀــاء علــى ﺗجــاوز عــدد مــن المﻌيقــات البﻨيويــﺔ ذات الصلــﺔ ﺑاالندمــاج االقتصــادي ﺑيــن البلــدان المﻌﻨيــﺔ،
وﺑمــدى ﺗجانــس ﺳياﺳــاﺗﻬا الوطﻨيــﺔ وﺑالﺤﻜامــﺔ ،وﺑدرجــﺔ التﺰامﻬــا الﺴياﺳــي.

ـجلﺖ وﺗيــرة الﻨمــو االقتصــادي ﺗباطــﺆاً ،ﺣيــﺚ ﺗراجﻌــﺖ مــن  4.2فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2017إلــى
علــى المﺴــتوى الوطﻨــي ،ﺳـ ﱠ
 3فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2018وذلــك ﺑاﻷﺳــاس نتيجــﺔ التراجــﻊ القــوي الــﺬي طبــﻊ وﺗيــرة نمــو القﻄــاع الﻔﻼﺣــي ،إذ انﺨﻔــﺾ
مــن  15.2فــي المائــﺔ إلــى  4فــي المائــﺔ ﺧــﻼل الﻔتــرة ذاﺗﻬــا.
وﺗﺆﻛــد ﻫــﺬه التﻄــورات مــرة أﺧــرى أنــﻪ رﻏــﻢ الجﻬــود المبﺬولــﺔ فــي إطــار مﺨتلــﻒ االﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ ،فــﺈن الﻨمــو
ﺑالمﻐــرب ال يــﺰال ُم ْرﺗَﻬِ ﻨـاً ﺑﺸــﻜﻞ قــوي ﺑتقلبــات الﻨﺸــاط الﻔﻼﺣــي ،فــي ﺣيــن يجــد القﻄــاع ﻏيــر الﻔﻼﺣــي ﺻﻌوﺑــﺔ فــي
االرﺗقــاء ﺑاقتصــاد ﺑﻼدنــا نﺤــو عتبــﺔ أعلــى مــن الﻨمــو .ﻛمــا ﺗبــرز ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ المﺤدوديــﺔ البﻨيويــﺔ للﻨمــوذج التﻨمــوي
الﺤالــي ،والتــي ﺗﻌيــﻖ قدرﺗــﻪ علــى ﺧلــﻖ الﺜــروة وإﺣــداث مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ الﻜافيــﺔ.
ـياق ﺳــتبلﻎ فيــﻪ مﻌﻈــﻢ االﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ الجــاري ﺗﻨﻔيﺬﻫــا أجلﻬــا الﻨﻬائــي فــي
ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،وفــي ﺳـ ٍ
ﻏﻀــون ﺳــﻨتيْن علــى أﺑﻌــد ﺗقديــر ،ارﺗــﺄى المجلــس االنﻜبــاب فــي ﻫــﺬا التقريــر علــى ﺗقييــﻢ وﺿﻌيــﺔ ﺗقــدم ﺛــﻼث ﺳياﺳــات
قﻄاعيــﺔ ﺗتﻌلــﻖ ﺑﺜﻼﺛــﺔ قﻄاعــات مﻬمــﺔ ،ﻫــي :الصﻨاعــﺔ التﺤويليــﺔ ،والبﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ ،والﺴــياﺣﺔ .وﺳــيتﻢ الﻌمﻞ
ﺑﻜيﻔيــﺔ ﺗدريجيــﺔ علــى ﺗﻨــاول القﻄاعــات اﻷﺧــرى ،التــي ﺗﻜتﺴــي ﺑدورﻫــا أﻫميــﺔ ﺑالﻐــﺔ ،فــي التقاريــر الﺴــﻨويﺔ المقبلــﺔ.
فبﺨصــوص الصﻨاعــات التﺤويليــﺔ ،م ﱠﻜــن مﺨﻄــﻂ ﺗﺴــريﻊ التﻨميــﺔ الصﻨاعيــﺔ مــن إﺣــراز ﺗقــدم ملﺤــوظ علــى مﺴــتوى
إﺣــداث مﻨﻈومـ ٍ
ـات ديﻨاميـ ٍـﺔ واﺳــتقﻄاب المﺴــتﺜمرين اﻷجانــﺐ وﺗﻨميــﺔ الصــادرات الصﻨاعيــﺔ .ورﻏــﻢ ذلــك ،فــﺈن ﺣصــﺔ
الصﻨاعــات التﺤويليــﺔ فــي الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ،التــي ﺗتــراوح ﺑيــن  15و 16فــي المائــﺔ ،ﺗبقــى ﺑﻌيــدة عــن الﻬــدف
الــﺬي وﺿﻌــﻪ مﺨﻄــﻂ ﺗﺴــريﻊ التﻨميــﺔ الصﻨاعيــﺔ ،والمتمﺜــﻞ فــي ﺑلــوغ نﺴــبﺔ  23فــي المائــﺔ ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ  .2020ﻛمــا أن
التﻄــور الملﺤــوظ الــﺬي ﺷــﻬدﺗﻪ الصــادرات الصﻨاعيــﺔ ،يقاﺑلــﻪ نم ـ ﱞو ﺿﻌيــﻒ للقيمــﺔ المﻀافــﺔ للقﻄــاع .ويــﺆدي ارﺗﻔــاع
ﺣصــﺔ القيمــﺔ المﻀافــﺔ اﻷجﻨبيــﺔ فــي إجمالــي ﺻــادرات قﻄاعاﺗﻨــا الصﻨاعيــﺔ اﻷﻛﺜــر ديﻨاميــﺔ إلــى عــدم اﺳــتﻔادة الــدورة
االقتصاديــﺔ الداﺧليــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ٍ
ﻛاف مــن عائــدات ﺗلــك الصــادرات ،ﻛمــا أنﻬــا ﺗﺤ ـ ﱡد مــن اﻵﺛــار اإليجاﺑيــﺔ التــي يمﻜــن أن
يجﻨيﻬــا اقتصادنــا مــن مﺴلﺴــﻞ التصﻨيــﻊ.
ويقتﻀــي ﻫــﺬا الوﺿــﻊ مﻀاعﻔــﺔ جﻬــود الدعــﻢ المالــي والتقﻨــي للمقــاوالت المﻐرﺑيــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﺸــجيﻊ انبﺜــاق ﺷــبﻜﺔ
َﻀ ـ ﱡﻢ ﱠ
ﺑالﻄبْــﻊ مقــاوالت مﺤليــﺔ لتﻀﻄلــﻊ ﺑــد ْورِ الممونيــن مــن
مﻜﺜﻔــﺔ مــن المﺸــاريﻊ المﺸــترﻛﺔ ) (joint-venturesالتــي ﺗ ُ
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الصﻨــﻒ الﺜانــي والﺜالــﺚ .وﺳـتُم ﱢﻜن مﻨتوجــات ﻫــﺆالء الﻔاعليــن الوطﻨييــن مــن ﺗﻌويــﺾ جــﺰء مــن المدﺧــﻼت المﺴــتو َردة،
وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ أن يقلــﺺ مــن عجــﺰ الميــﺰان التجــاري ويﻌـ ﱢﺰ َز ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر مﻌــدل االندمــاج المﺤلــي للصﻨاعــات ويﺨلـ َﻖ
مﺰيــداً مــن القيمــﺔ المﻀافــﺔ.
وﺑﺨصــوص وﺿﻌيــﺔ قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018ﺑالتوقيــﻊ علــى البرنامــﺞ التﻌاقــدي الجديــد
ﺑرﺳــﻢ  ،2018-2022وذلــك مــن أجــﻞ ﺑــﺚ ديﻨاميــﺔ جديــدة فــي القﻄــاع وﺗمﻜيﻨــﻪ مــن ﺗجــاوز المرﺣلــﺔ الﺤرجــﺔ التــي
ـجﻞ القﻄــاع أداء ﺿﻌيﻔــا مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  2008يُﻔ ِْصـ ُﺢ عــن وجــود الﻌديــد مــن مواطــن
يمــر مﻨﻬــا مﻨــﺬ عــدة ﺳــﻨوات .وقــد ﺳـ ﱠ
الﻀﻌــﻒ ،لﻌــﻞ أﻫمﻬــا ﺿﻌــﻒ ﺗﻨافﺴــيﺔ فــرع اﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ أمــام الﺸــرﻛات اﻷجﻨبيــﺔ ،وﺻﻌوﺑــﺔ التﺄقلــﻢ مــﻊ طلــﺐ
ﱠ
المﻨﻈــﻢ ،وطــول آجــال
ﺑﻌــﺾ الﻔئــات فــي المجــال الﻌقــاري ،وﻏــﻼء الﻌقــار فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري ،وانتﺸــار القﻄــاع ﻏيــر
اﻷداء.
وﺗقتﻀــي أوجــﻪ القصــور المﺸــار إليﻬــا اﺗﺨــاذ ﺗداﺑيــر عاجلــﺔ ﺗ ُﻬـ ﱡﻢ جوانــﺐ ذات أولويــﺔ ﺗﺸــمﻞ ﺑاﻷﺳــاس مﻨــﺢ اﻷفﻀليــﺔ
لﻔائــدة المقاولــﺔ الوطﻨيــﺔ ،مــن أجــﻞ ﺗﺤقيــﻖ التﺄﺛيــر اﻷمﺜــﻞ للﻄلبيــات الﻌموميــﺔ علــى المقــاوالت الصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ
الوطﻨيــﺔ ،ودعــﻢ ﺗﻄويــر اﻷنﺸــﻄﺔ القبْليــﺔ للقﻄــاع ﺑمــا يﻜﻔــﻞ ﺗﺤﺴــين ﺗﻨافﺴــيتﻬا ،ﺳــيما عبْــر دعــﻢ االﺑتــﻜار ،ﺑاإلﺿافــﺔ
إلــى ﺗﺸــجيﻊ التوﺳــﻊ الﻌمرانــي الﻌمــودي )البﻨايــات متﻌــددة الﻄواﺑــﻖ( فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري ،واعتمــاد إطــار ﺿريبــي
مــن ﺷــﺄنﻪ أن يﺜﻨــي عــن المﻀارﺑــﺔ الﻌقاريــﺔ.
أمــا فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑقﻄــاع الﺴــياﺣﺔ ،يﻨبﻐــي اإلﺷــارة إلــى أنــﻪ رﻏــﻢ المبــادرات التــي ﺗـ ﱠﻢ اﺗﺨاذﻫــا ،ﺳــيما فــي إطــار »رؤيــﺔ
 ،«2020فــﺈن المﺆﻫــﻼت الوطﻨيــﺔ فــي ﻫــﺬا المجــال ﺗبقــى ﻏيــر مﺴــتﻐلﺔ ﺑالقــدر الﻜافــي .وقــد ﺷــﻬد قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ
ممــا م ﱠﻜــن مــن ﺗﺤقيــﻖ رقــﻢ قياﺳــي
نوع ـاً مــن االنتﻌــاش ،إذ ارﺗﻔــﻊ عــدد الﺴــياح الوافديــن ﺧــﻼل الﺴــﻨتين اﻷﺧيرﺗيــن ،ﱠ
فــي عــدد الﺴــياح الوافديــن ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018ﺑلــﻎ ﺣوالــي  12.3مليــون ﺳــائﺢ )ﺑمــن فيﻬــﻢ المﻐارﺑــﺔ المقيمــون ﺑالﺨــارج(.
ﻏيــر أن القﻄــاع ال يــﺰال يﻌانــي مــن مﻌيقــات عديــدة ﺗتﻌلــﻖ ﺑبﻌــﺾ جوانــﺐ الﺤﻜامــﺔ ،وﺑالولــوج إلــى التمويــﻞ ،ونقــﺺ
المﺆﻫلــﺔ فــي مجــال الصﻨاعــﺔ الﻔﻨدقيــﺔ ،وعــدم اﺣتــرام المﻌاييــر الصﺤيــﺔ ،والترﻛيــﺰ الﺜﻼﺛــي الــﺬي
المــوارد البﺸــريﺔ
ﱠ
يَ ْﻄبــﻊ القﻄــاع )علــى مﺴــتوى البلــدان التــي يَﻔِ ــد مﻨﻬــا الﺴــياح ،وعلــى مﺴــتوى المــدن المﻐرﺑيــﺔ المﺴــتقبلﺔ ،وﻛﺬلــك علــى
مﺴــتوى فتــرات الﻨﺸــاط الﺴــياﺣي ﺧــﻼل الﺴــﻨﺔ(.
وفــي ﺿــوء أوجــﻪ القصــور الﺴــالﻔﺔ الﺬﻛــر ،يمﻜــن التﻔﻜيــر فــي جملــﺔ مــن التداﺑيــر الﻜﻔيلــﺔ ﺑتﺤﺴــين وﺿﻌيــﺔ
ـرض ﺳــياﺣي قائـ ٍـﻢ علــى مقارﺑــﺔ »ﺳـ ٍ
ـياﺣﺔ علــى مــدار الﺴــﻨﺔ«
القﻄــاع الﺴــياﺣي ،مﻨﻬــا علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال :اعتمــاد عـ ٍ
) ،(approche 365 joursمــن ﺧــﻼل ﺗﻄويــر فــروع أو مﻨتجــات ﺳــياﺣيﺔ جديــدة ،علــى ﻏــرار مــا قامــﺖ ﺑــﻪ عــدة ﺑلــدان
ﺻاعــدة ومتقدمــﺔ؛ وﺗﻄويــر مﺴــارات ﺳــياﺣيﺔ ) (corridors touristiquesمــن أجــﻞ ﺗقليــﺺ الترﻛيــﺰ الجﻐرافــي للﻨﺸــاط
الﺴــياﺣي؛ واالﺳــتﺜمار ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر فــي ﺗﻨويــﻊ الﻌــرض المقــدم فــي ميــدان الترفيــﻪ والتﻨﺸــيﻂ ﺧــارج الﻔﻨــادق مــن أجــﻞ
ﺗﺤﺴــين الجاذﺑيــﺔ ومــن ﺛــﻢ ﺿمــان ﺗــوازن أفﻀــﻞ ﺑيــن ﺗﻄــور القــدرات فــي مجــال اإليــواء وﺗﻄــور الﻄلــﺐ الﺴــياﺣي
الﻔﻌلــي؛ والرفــﻊ مــن جــودة التﻜويــن فــي القﻄــاع )المﻬــن الﺴــياﺣيﺔ ،اللﻐــات اﻷجﻨبيــﺔ ،المﻬــارات ﻏيــر التقﻨيــﺔ(؛ وﺗﻌﺰيــﺰ
اﺳــتﻌمال التﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ فــي اﺳــتراﺗيجيﺔ التﺴــويﻖ واإلنصــات إلــى ﺣاجيــات الﺰﺑﻨــاء.
مــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،وفــي ﺳــياق دولــي ﻏيــر مـ ٍ
ـوات وفــي ﻇــﻞ اإلﻛراﻫــات التــي ال ﺗــﺰال ﺗﺆﺛــر علــى أداء قﻄاعــات التصديــر،
ﺗَ َﻔاقــﻢ عجــﺰ الميــﺰان التجــاري ﺑالمﻐــرب ﺑﻨﺴــبﺔ  8.8فــي المائــﺔ مقارنــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ ،ليﺴــتقر فــي نﺴــبﺔ 18.6
فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي مــﻊ نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2018ورﻏــﻢ الديﻨاميــﺔ التــي ﺷــﻬدﺗﻬا الصــادرات )ﺳــيما
ﺻــادرات الﺴــيارات والﻔوﺳــﻔاط ومﺸــتقاﺗﻪ( ،إال أنﻬــا لــﻢ ﺗُم ﱢﻜــن مــن ﺗﻌويــﺾ ارﺗﻔــاع ﺣجــﻢ الــواردات مــن المــواد الﻄاقيــﺔ
وﻛــﺬا ﺳــلﻊ التجﻬيــﺰ التــي ﺑــات اقتصادنــا مرﺗﻬﻨـاً ﺑﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ متﺰايــد.
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وﺑﺨصــوص المبــادالت التجاريــﺔ ﺑيــن المﻐــرب وﺑلــدان إفريقيــا جﻨــوب الصﺤــراء ،فقــد ﺷــﻬدت مﻨﺤــى ﺗصاعديــا ﺧــﻼل
ﺳــﻨﺔ  .2018وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ارﺗﻔﻌــﺖ ﺻــادرات المﻐــرب نﺤــو ﻫــﺬه البلــدان ﺑـــ  12.2فــي المائــﺔ ﺳــﻨويا ﺧــﻼل الﻌﺸــر
ﺳــﻨوات اﻷﺧيــرة ،ﻛمــا ﺗﻀاعــﻒ الرﺻيــد التجــاري اإليجاﺑــي لﻔائــدة المﻐــرب ﺑﻌﺸــر مــرات .ومــﻊ ذلــك ،ال ﺗــﺰال ﺣصــﺔ
ﺑلــدان إفريقيــا جﻨــوب الصﺤــراء فــي إجمالــي التجــارة الﺨارجيــﺔ للمﻐــرب مﺤــدودة ،ﺣيــﺚ لــﻢ ﺗمﺜــﻞ ﺳــوى  3.1فــي المائــﺔ
مــن إجمالــي المبــادالت التجاريــﺔ للمﻐــرب ﺧــﻼل الﻔتــرة .2018-2015
وﺑالمــوازاة مــﻊ الجوانــﺐ المتﻌلقــﺔ ﺑالﻨﺸــاط االقتصــادي ومﺴــتوى أداء مﺨتلــﻒ القﻄاعــات ،عرفــﺖ التوازنــات الماﻛــرو
اقتصاديــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018ﺗﻄــورات متبايﻨــﺔ .فقــد ﺗميــﺰت ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ ﺑتﻔاقــﻢ عجــﺰ الﺤﺴــاب الجــاري ،ﺣيــﺚ ارﺗﻔــﻊ
إلــى  5.9فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ،مﺴــج ً
ﻼ زيــادة ﺑلﻐــﺖ  2.4نقﻄــﺔ مئويــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي
اإلجمالــي مقارنــﺔ مــﻊ  .2017ﻛمــا ﺗﻔاقــﻢ عجــﺰ الميﺰانيــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ طﻔيــﻒ ليصــﻞ إلــى  3.7فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي
اإلجمالــيِ ،ع ـ َوض  3.6فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2017
مــن جانبﻬــا ،ﺑلﻐــﺖ نﺴــبﺔ مديونيــﺔ الﺨﺰيﻨــﺔ  65.3فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ،عــوض  65.1فــي المائــﺔ
فــي الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ ،ﺑيﻨمــا ﺗراجﻌــﺖ نﺴــبﺔ الديــن الﻌمومــي اإلجمالــي مــن  82فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2017إلــى  81.4فــي
المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2018
وﺑالﻨﺴــبﺔ ِ
الصــرف ،جــرى ﺗﻨﻔيــﺬ المرﺣلــﺔ اﻷولــى مــن عمليــﺔ االنتقــال إلــى ِﺳــﻌر الصــرف المـ ِـرن فــي  2018دون
لﺴـ ْﻌر ﱠ
أن يتﺄﺛــر اﺳــتقرار قيمــﺔ الدرﻫــﻢ ،وذلــك علــى الرﻏــﻢ مــن المﺨــاوف التــي أﺛارﻫــا ﻫــﺬا المﺴلﺴــﻞ عﻨــد انﻄﻼقتــﻪ .وعــﻼوة
علــى ذلــك ،فــﺈن المقارﺑــﺔ التدريجيــﺔ التــي انتﻬجتﻬــا الﺴــلﻄات المﻐرﺑيــﺔ فــي ﺗﻨﻔيــﺬ عمليــﺔ االنتقــال ﺗبــدو مبـ ﱠررة ﺑالﻨﻈــر
إلــى اﺳــتمرار ﺑﻌــﺾ الﺸــﻜوك علــى مﺴــتوى المﺤيــﻂ االقتصــادي الدولــي والوطﻨــي.
ـجﻞ ﺳــﻨﺔ  2018ﺗﻐيــرا ملﺤوﻇـاً ،ﺣيــﺚ
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالجانــﺐ المالــي ،والقــروض البﻨﻜيــﺔ علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،لــﻢ ﺗﺴـ ﱢ
ـجﻞ ﺗَ َب ُ
اطـ ٌﺆ قــوي فــي
اﺻــﻞ ﺗ ََﻄـ ﱡور القــروض البﻨﻜ ّيــﺔ ﺑوﺗيــرةٍ مﻌتدلــﺔ ) 3.2فــي المائــﺔ( ،وذلــك مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  .2012وقــد ُﺳـ ﱢ
ﺗَ َو َ
الﺨاﺻــﺔ وعلــى مﺴــتوى قــروض التجﻬيــﺰ .ويُمﻜــن أن يﻌــﺰى
ـروض الممﻨوﺣــﺔِ للمقــاوالت ﻏيْــر الماليــﺔ
وﺗيــرة ﺗﻄ ـ ﱡور القـ ِ
ﱠ
ﺗباطــﺆ القــروض الممﻨوﺣــﺔ للمقــاوالت ﻏيــر الماليــﺔ الﺨاﺻــﺔ إلــى عــدة عوامــﻞ ،مﻨﻬــا ،علــى الﺨصــوص ،ﺿﻌــﻒ الﻄلــﺐ
الــﺬي يتﻀــﺢ مــن ﺧــﻼل ﺗواﺿــﻊ االﺳــتﺜمارات الﺨاﺻــﺔ ،وﻫــو مﺆﺷــر علــى االنتﻈاريــﺔ وعــدم وﺿــوح الرؤيــﺔ ﺑﺨصــوص
أن ﻫــﺬا الوﺿــﻊ يمﻜــن أ ْن يﻌــﺰى إلــى اﺣتمــال مباﺷــرة ﺑﻌــﺾ المقــاوالت عمل ّيــﺔ ﺗﺨﻔيــﺾ
اﻵفــاق االقتصاديــﺔ .ﻛمــا ﱠ
مديونيتﻬــا علــى مﺴــتوى ﺑﻌــﺾ القﻄاعــات ذات مﺴــتويات المديونيــﺔ المرﺗﻔﻌــﺔ ،فﻀـ ً
ﻼ عــن اﺳــتمرار الﺸــﻜوك المرﺗبﻄــﺔ
ﺑﻌــدم قــدرة المقترﺿيــن علــى ﺗﺴــديد الديــون ،ممــا ال يﺸــجﻊ اﻷﺑﻨــاك علــى ﺗقديــﻢ عــروض إﺿافيــﺔ ،علم ـاً أن نﺴــبﺔ
الديــون ُمﻌلﱠقــﺔ اﻷداء التــي ﺗﺴــجلﻬا المقــاوالت ﻇلــﺖ فــوق مﺴــتوى  10فــي المائــﺔ مﻨــﺬ أﻛتوﺑــر .2015
وﺑﺨصــوص مﻨــاخ اﻷعمــال ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺗﺤﺴــن أداء ﺑﻼدنــا فــي التصﻨيﻔــات الﻌالميــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑمﻨــاخ اﻷعمــال،
ﺣيــﺚ ارﺗقــﺖ ﺑتﺴــﻊ مراﺗــﺐ وف ًقــا لمﺆﺷــر ممارﺳــﺔ اﻷعمــال )) (Doing businessالمرﺗبــﺔ  .(60ﻛمــا ﺗجﺴــد ﺗﺤﺴــن مﻨــاخ
اﻷعمــال أيﻀــا فــي ﺗﺤﺴــن ﺗصﻨيــﻒ المﻐــرب ﺑمرﺗبتيــن علــى مﺴــتوى مﺆﺷــر التﻨافﺴــيﺔ الﻌالميــﺔ الــﺬي يصــدره المﻨتــدى
االقتصــادي الﻌالمــي ).(Global Competitiveness Index
وفــي الﺴــياق نﻔﺴــﻪ ،ارﺗقــﺖ ﺑﻼدنــا ﺑـــ  8مراﺗــﺐ وفقـاً لمﺆﺷــر ُمــدرﻛات الﻔﺴــاد )المرﺗبــﺔ  .(73ورﻏــﻢ ذلــك ،ﺗقتﻀــي ﻫــﺬه
المرﺗبــﺔ ﺑــﺬل المﺰيــد مــن الجﻬــود مــن أجــﻞ ﺗﺤﺴــيﻨﻬا.
وﺑمــوازاة ذلــك ،ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2018إطــﻼق عمليــﺔ لتﺴــويﺔ الوﺿﻌيــﺔ الجبائيــﺔ للمﻬــن الﺤــرة ،المتوفــرة علــى نﻈــام
مﺤاﺳــباﺗي .ويُتوﺧــى مــن ﻫــﺬا اإلجــراء ﺗﺤﺴــين آليــات ﺗﺤصيــﻞ المداﺧيــﻞ الﻀريبيــﺔ ،ﻛمــا أنــﻪ يﻌـ ﱡد إﺷــارة قويــﺔ للتصــدي
للتﻬــرب الﻀريبــي واإلقــرارات المﻨقوﺻــﺔ ،ويجﺴــد إرادة فــي االنتقــال نﺤــو إرﺳــاء مﻨﻈومــﺔ ﺿريبيــﺔ أﻛﺜــر إنصاف ـاً.
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وفــي الﺴــياق ذاﺗــﻪ ،ﺗــﻢ إﺣــراز ﺗقــدم ملمــوس فــي مجــال ﺗقليــﺺ آجــال اﻷداء ،مــﻊ ﺗﺴــجيﻞ ﺗبايــن واﺿــﺢ ﺑيــن
القﻄاعيــن الﻌــام الﺨــاص .وفــي ﻫــﺬا الصــددُ ،ﺳــجﻞ ﺗراجــﻊ مﻬــﻢ فــي متوﺳــﻂ آجــال اﻷداء فــي القﻄــاع الﻌــام ،علــى
الرﻏــﻢ مــن اﺳــتمرار إﺷــﻜال »أجــﻞ مﻌايﻨــﺔ الﺨدمــﺔ المﻨجــﺰة« ) .(constatation du service faitﺑالمقاﺑــﻞ ،ال ﺗــﺰال آجــال
اﻷداء ﺑيــن مقــاوالت القﻄــاع الﺨــاص طويلــﺔ ،ممــا يﻨﻌﻜــس ﺳــلبا علــى ﺧﺰيﻨــﺔ المقــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى
والمتوﺳــﻄﺔ وعلــى قدرﺗﻬــا علــى االﺳــتمرار .ولتجــاوز ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ ،يتﻌيــن اﺗﺨــاذ أو اﺳــتﻜمال ﺑﻌــﺾ اإلجــراءات،
ﺳــيما إﺻــدار المراﺳــيﻢ التﻄبيقيــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑالقانــون رقــﻢ  49.15الﺨاﺻــﺔ ﺑﺂجــال اﻷداء ،واعتمــاد ﺣلــول عمليــﺔ ،مــن
صــدِ رِ اﻷمــر« ) ،(affacturage collaboratif inverseووﺿــﻊ الئﺤــﺔ فﻀــﺢ أﺳــماء
قبيــﻞ ﺗقﻨيــﺔ »ﺷــراء الﻔواﺗيــر ﺑمبــادرة مــن ُم ْ
المﺨالﻔيــن )  ،(Name and Shame listوﺗﻌديــﻞ ﺷــروط ﺧصــﻢ المبالــﻎ المتﻌلقــﺔ ﺑالﻔواﺗيــر موﺿــوع التﺄﺧيــر مــن اﻷرﺑــاح
الﺨاﺿﻌــﺔ للﻀرائــﺐ ،وﻏيــر ذلــك.
وفــي ﻫــﺬا المﻨــاخ ،ارﺗﻔــﻊ عــدد المقــاوالت التــي جــرى إﺣداﺛﻬــا ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018ﺑـــ  20فــي المائــﺔ مقارنــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ
الماﺿيــﺔ ،ﻫــو أﻛبــر مﻌــدل ارﺗﻔــاع يﺴــجﻞ مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  .2008ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن ﻫــﺬه التﻄــورات اإليجاﺑيــﺔ ﺗﻈــﻞ نﺴــبيﺔ مــن
الﻨاﺣيــﺔ الﻜيﻔيــﺔ ،إذ أن  74فــي المائــﺔ مــن الﻨﺴــيﺞ المقاوالﺗــي ﺗﻬيمــن عليــﻪ قﻄاعــات ذات مﺤتــوى ﺗﻜﻨولوجــي ﺿﻌيــﻒ
أو ﺗُﺸـ ﱢﻐﻞ ،فــي أﻏلبيتﻬــا ،يــداً عاملــﺔ ﺿﻌيﻔــﺔ التﺄﻫيــﻞ.
وال ﺷــك أن ﺑﻨيــﺔ االقتصــاد الوطﻨــي ﺗﺆﺛــر عــﻞ قدرﺗــﻪ علــى اإلدمــاج االقتصــادي للمواطﻨيــن .فﻌلــى مﺴــتوى القــدرة علــى
ﺧلــﻖ مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018ﺑﺈﺣــداث مﻨاﺻــﺐ ﺷــﻐﻞ ﺻافيــﺔ ﺑلﻐــﺖ  122.000مﻨصــﺐ ،وﺗراجــﻊ مﻌــدل
البﻄالــﺔ إلــى  9.8فــي المائــﺔ ،إال أن نﺴــبﺔ ﻛبيــرة مــن المﻨاﺻــﺐ المﺤدﺛَــﺔ ﺗتﻌلــﻖ ﺑﺄنﺸــﻄﺔ ﻫﺸــﺔ أو ﺑﺄنﺸــﻄﺔ ﺗُــدِ ﱡر دﺧــﻼ
وﺣ َملــﺔ الﺸــﻬادات ،يُ ْﻌــﺰى فــي
ﺿﻌيﻔــا ،ﻛمــا أن انﺨﻔــاض مﻌــدل البﻄالــﺔ ،الــﺬي ال يــﺰال مرﺗﻔﻌ ـاً فــي ﺻﻔــوف الﺸــباب َ
جــﺰء مﻨــﻪ إلــى ﺗراجــﻊ مﻌــدل الﻨﺸــاط.
ول ﱠمــا ﻛان اإلدمــاج االقتصــادي يقــاس أيﻀــا ﺑﻜيﻔيــﺔ ﺗوزيــﻊ الدﺧــﻞ ،فيتﻀــﺢ ﺑجــﻼء أن التﻄــورات التــي ﺷــﻬدﺗﻬا الﺴــﻨوات
اﻷﺧيــرة لــﻢ ﺗﻜــن ﻛافيــﺔ لتقليــﺺ التﻔاوﺗــات فــي الدﺧــﻞ .ومﻨــﺬ ﺑدايــﺔ ﺳــﻨوات  ،2000لــﻢ ﺗ ْﻌــرف ﺑﻨيــﺔ ﺗوزيــﻊ القيمــﺔ
ـي الﺸــﻐﻞ والرأﺳــمال ﺳــوى ﺗﻐيــر طﻔيــﻒ للﻐايــﺔ ،وﻫــو مــا واﻛبــﻪ ﺷــبﻪ رﻛــود لمﺆﺷــر جيﻨــي للﻔــوارق
المﻀافــﺔ ﺑيــن مﻜ ﱢونَـ ْ
فــي الدﺧــﻞ .وعلــى مﺴــتوى الﺸــرﻛات الماليــﺔ وﻏيــر الماليــﺔ ،فــﺈن ﺗوزيــﻊ القيمــﺔ المﻀافــﺔ يتــﻢ فــي المقــام اﻷول لﻔائــدة
عامــﻞ الرأﺳــمال علــى ﺣﺴــاب عامــﻞ الﺸــﻐﻞ ،وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ أن يبﻄــﺊ وﺗيــرة ﺗقليــﺺ الﻔــوارق فــي الدﺧــﻞ ﺑبﻼدنــا.

علــى الصﻌيــد االجتماعــي ،ال يــﺰال قﻄــاع الترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ يﻌانــي مــن أوجــﻪ قصــور ﺑﻨيويــﺔ ،فــي وقــﺖ ﺑــات يﻨﻈــر فيــﻪ
إلــى المدرﺳــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ متﺰايــد علــى أنﻬــا أﺣــد الﻌوامــﻞ الرئيﺴــيﺔ التــي ﺗﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻔاقــﻢ الﻔــوارق االجتماعيــﺔ .وقــد
ﺗواﺻلــﺖ ديﻨاميــﺔ إﺻــﻼح القﻄــاع ،ﻏيــر أنﻬــا ﺗواجــﻪ جملــﺔ مــن االﺧتــﻼالت المرﺗبﻄــﺔ ﺑاﻷﺳــاس ﺑﺤﻜامــﺔ المﻨﻈومــﺔ
الترﺑويــﺔ .ومــن ﺑيــن ﻫــﺬه االﺧتــﻼالت المﺴــجلﺔ ،إطــﻼق عمليــﺔ ﺗﻌميــﻢ التﻌليــﻢ اﻷولــي فــي ﻏيــاب ﺧارطــﺔ طريــﻖ واﺿﺤــﺔ
المﻌالــﻢ ﺑﺨصــوص ﺗﻜويــن المر ﱢﺑيــن والمرﺑيــات ،وﺑــدون االنتقــال ﺑمجمــوع مﺆﺳﺴــات التﻌليــﻢ اﻷولــي نﺤــو مﻨﻈومــﺔ
عصريــﺔ وموﺣــدة .وعــﻼوة علــى ذلــك ،ﺗﺸــﻜﻞ عمليــﺔ ﺗوﻇيــﻒ اﻷﺳــاﺗﺬة »المتﻌاقديــن« ،التاﺑﻌيــن لﻸﻛاديميــات الجﻬويــﺔ
للترﺑيــﺔ والتﻜويــن ،دون ﺗمﻜيﻨﻬــﻢ مــن ﺗﻜويــن فﻌلــي فــي مﻬــن الترﺑيــﺔ والتﻜويــن ،واﺣــدة مــن أوجــﻪ القصــور التــي ﺗﻌتــري
ﻫــﺬا القﻄــاع ،علم ـاً أن ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ ﺗواﺻلــﺖ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ .2018
وﺑﺨصــوص قﻄــاع التﻜويــن المﻬﻨــي ،يــﺆدي ﺿﻌــﻒ التﻨﺴــيﻖ ﺑيــن القﻄاعــات الوزاريــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالتﻜويــن والتﺸــﻐيﻞ
والقﻄاعــات اإلنتاجيــﺔ إلــى عــدم التﻨاﺳــﺐ ﺑيــن الﻌــرض والﻄلــﺐ ومــن ﺛــﻢ إلــى ﺿﻌــﻒ مﻌــدل ﺗﺸــﻐيﻞ ﺧريجــي التﻜويــن
المﻬﻨــي مقارنــﺔ ﺑﺨريجــي التﻌليــﻢ الﻌــام .ﻛمــا ﺗﻜمــن أوجــﻪ القصــور فــي قﻄــاع التﻜويــن المﻬﻨــي فــي ﺿﻌــﻒ أنﻈمــﺔ
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اإلعــﻼم والتوجيــﻪ علــى مﺴــتوى طــو َري التﻌليــﻢ اإلعــدادي والﺜانــوي ،وﺿﻌــﻒ ﺗﺜميــن المﺴــارات ذات الصبﻐــﺔ المﻬﻨيــﺔ
داﺧــﻞ المﻨﻈومــﺔ المدرﺳــيﺔ ،وﻫمــا عامــﻼن يجﻌــﻼن مــن اﺧتيــار مﺴــار التﻜويــن اﺧتيــاراً ﺗمليــﻪ الﻀــرورة وليــس الرﻏبــﺔ
واالقتﻨــاع.
أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لقﻄــاع الصﺤــﺔ ،فقــد ﺗواﺻلــﺖ عمليــﺔ ﺗﻌميــﻢ التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ  66فــي المائﺔ في نﻬايــﺔ ،2018
مقاﺑــﻞ  60فــي المائــﺔ فــي  ،2017مﻨﻬــا  31فــي المائــﺔ فــي إطــار نﻈــام المﺴــاعدة الﻄبيــﺔ »راميــد« و 35فــي المائــﺔ فــي
إطــار نﻈــام التﺄميــن اإلجبــاري اﻷﺳاﺳــي عــن المــرض ) .(AMOومــﻊ ذلــك ،فــﺈن ﺑﻌــﺾ الﻔئــات االجتماعيﺔ ال ﺗــﺰال مﺤرومﺔ
مــن التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ ﺑﺴــبﺐ ﺗﺄﺧــر اإلعمــال الﻔﻌلــي لﻨﻈــام التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ الﺨــاص ﺑالﻌمــال المﺴــتقلين .وفﻀــﻼ عــن
ذلــك ،ال يــﺰال ﻫــاذان الﻨﻈامــان )المﺴــاعدة الﻄبيــﺔ والتﺄميــن اإلجبــاري اﻷﺳاﺳــي عــن المــرض( يواجﻬــان الﻌديــد مــن
أوجــﻪ القصــور ﺗتﻌلــﻖ ﺑبﻨيتﻬمــا وﺑﺤﻜامتﻬمــا ،ال ﺳــيما ارﺗﻔــاع ﺣصــﺔ المصاريــﻒ المتبقيــﺔ علــى عاﺗــﻖ المﺴــتﻔيدين مــن
نﻈــام التﺄميــن اإلجبــاري اﻷﺳاﺳــي عــن المــرض وانﺨﻔــاض مﻌــدل ﺗجديــد ﺑﻄاقــات راميــد.
ورﻏــﻢ مــا ﺗﺤقــﻖ مــن ﺗقــدم فــي مجــال ﺗﻌميــﻢ التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ ،ال يــﺰال ﻫﻨــاك ﺗﻔــاوت ﺑيــن المواطﻨيــن فــي الولــوج
إلــى الﺨدمــات الصﺤيــﺔ .ﻫﻜــﺬا ،ورﻏــﻢ الجﻬــود التــي ﺑﺬلــﺖ مــن أجــﻞ ﺗوﺳــيﻊ المجــال الجﻐرافــي الــﺬي ﺗﻐﻄيــﻪ مراﻛــﺰ
الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ اﻷوليــﺔ ،فــﺈن مــا يقــرب مــن  20فــي المائــﺔ مــن الﺴــﻜان يبﻌــد عﻨﻬــﻢ أقــرب مرﻛــﺰ ﺻﺤــي ﺑﺄﻛﺜــر
مــن  10ﻛيلومتــرات .ﻛمــا ﺗجــدر اإلﺷــارة أيﻀــا إلــى اإلﺷــﻜاليات المتﻌلقــﺔ ﺑﻌــدم ﺗوفــر التجﻬيــﺰات الﻄبيــﺔ المتﺨصصــﺔ،
مﺜــﻞ أجﻬــﺰة التصويــر ﺑالرنيــن المﻐﻨاطيﺴــي ) ،(IRMوالتــي أﺿﺤــﺖ ﺗﺴــتﺨدم ﺑﺸــﻜﻞ متﺰايــد لﻸﻏــراض الﻄبيــﺔ ،لﻜﻨﻬــا ال
ﺗتوفــر فــي جميــﻊ جﻬــات المملﻜــﺔ.
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالولــوج إلــى الﺴــﻜن ،ﺗُﻔ ِْصــﺢ ﺣــاالت الرفــﺾ المﺴــجلﺔ ﺧــﻼل عمليــات إعــادة إﺳــﻜان ِ
قاطﻨِــي ُدورِ
الصﻔيــﺢ فــي إطــار ﺑرنامــﺞ »مــدن ﺑــدون ﺻﻔيــﺢ« عــن ﺿــرورة ﺗﻄويــر ﺳياﺳــﺔ الﺴــﻜن االجتماعــي ومﺤارﺑــﺔ دور الصﻔيــﺢ
ﱠ
ﺑمــا يمﻜــن مــن اﻷﺧــﺬ ﺑﻌيــن االعتبــار المتﻄلبــات ذات الصلــﺔ ﺑالتﻨقــﻞ وﺑالقــرب مــن أﺣــواض التﺸــﻐيﻞ وفﻀــاءات الﻌيــﺶ
والتﻨﺸــيﻂ الﺜقافــي .ﻛمــا يتﻌيــن إعــادة الﻨﻈــر فــي جــودة المﺴــاﻛن الموجﻬــﺔ إلعــادة إﺳــﻜان قاطﻨــي دور الصﻔيــﺢ ،والتــي
مــا زالــﺖ ﺗﺸــﻜﻞ عائق ـاً ال يﺸــجﻊ علــى انﺨــراط الﺴــﻜان فــي عمليــات إعــادة اإلﺳــﻜان ،وﺗﻌيــﻖ نجــاح ﺑرامــﺞ الﺴــﻜن
االجتماعــي ومﺤارﺑــﺔ دور الصﻔيــﺢ.
وﺑﺨصــوص المﺴــاواة ﺑيــن الجﻨﺴــين والمﻨاﺻﻔــﺔ ،مــرت ﺳــﻨﺔ  2018دون إﺣــراز ﺗقــدم ملمــوس ،مــا عــدا المصادقــﺔ علــى
القانــون رقــﻢ  103.13المتﻌلــﻖ ﺑمﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء ،ﺑﻌــد ﺧمــس ﺳــﻨوات مــن المﻨاقﺸــات فــي إطــار مﺴــﻄرة
المصادقــﺔ التﺸــريﻌيﺔ .وﺗجــدر اإلﺷــارة ﺑﻬــﺬا الﺨصــوص إلــى ﺿﻌــﻒ آليــﺔ التواﺻــﻞ والتﻌريــﻒ ﺑمقتﻀيــات ﻫــﺬا القانــون.
ﻛمــا أن ﺿﻌــﻒ إﺷــراك المجتمــﻊ المدنــي فــي إعــداد ﻫــﺬا المﺸــروع مــن ﺷــﺄنﻪ أن يﺤــد مــن وقﻌــﻪ وأن يﻨﻌﻜــس ﺳــلباً علــى
جﻬــود مﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء.
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑوﺿﻌيــﺔ الﻔئــات الﻬﺸــﺔ ،انﺨرطــﺖ ﺑﻼدنــا ،ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018فــي إطــار الجﻬــود الراميــﺔ إلــى ﺣمايــﺔ
الﻄﻔولــﺔ ،فــي عمليــﺔ للتﺴــجيﻞ فــي ﺳــجﻼت الﺤالــﺔ المدنيــﺔ .ومــن ﺑيــن الﻔئــات المﻌﻨيــﺔ ﺑﻬــﺬه الﺤملــﺔ اﻷطﻔــال الﺬيــن
ولــدوا ﺧــارج إطــار الــﺰواج والﺬيــن يصﻌــﺐ ﺗقديــر عددﻫــﻢ ﺑﺴــبﺐ عــدم وجــود إﺣصائيــات رﺳــميﺔ ﺑﻬــﺬا الﺨصــوص .وفــي
ﻫــﺬا الصــدد ،يقتﻀــي اﺣتــرام مﻀاميــن الدﺳــتور والتﻌﻬــدات الدوليــﺔ التــي أﺧﺬﺗﻬــا ﺑﻼدنــا علــى عاﺗقﻬــا الﻌمــﻞ علــى رفــﻊ
ﻛﻞ أﺷــﻜال التمييــﺰ التــي يتﻌــرض لﻬــا ﻫــﺆالء اﻷطﻔــال ،ﺳــيما علــى المﺴــتوى اإلداري ،وﺗمﻜيﻨﻬــﻢ مــن الﺤــﻖ فــي اﻷﺑــوة.
ـجﻞ ﺗﺄﺧــر فــي إعمــال مقتﻀيــات القانــون اإلطــار رقــﻢ 97.13
وفــي مــا يﺨــﺺ اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،فيُﺴـ ﱠ
المتﻌلــﻖ ﺑﺤمايــﺔ ﺣقــوق اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ والﻨﻬــوض ﺑﻬــا .ويﻨﻌﻜــس ﻫــﺬا التﺄﺧيــر ﺳــلباً علــى ﻫــﺬه الﻔئــﺔ على
عــدة مﺴــتويات ،ﺳــيما فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﻀمــان الﺤــﻖ فــي ﺗﻌليـ ٍـﻢ مﻼئــﻢ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗــﺆدي الصﻌوﺑــات الماليــﺔ التــي
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ﺗواجﻬﻬــا مراﻛــﺰ الجمﻌيــات المتﺨصصــﺔ فــي ﺗﻌليــﻢ اﻷطﻔــال فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،إلــى جانــﺐ ﺿﻌــﻒ التداﺑيــر المتﻌلقــﺔ
ﺑولــوج ﻫــﺬه الﻔئــﺔ إلــى المــدارس »الﻌاديــﺔ« ،إلــى ﺣرمــان عــدد ال يﺴــتﻬان ﺑــﻪ مــن ﻫــﺆالء اﻷطﻔــال مــن ﺣقﻬــﻢ فــي التﻌليــﻢ.
ـجﻞ ﺗﺄﺧــر فــي إعمــال القانــون المتﻌلــﻖ ﺑالﻬجــرة واللجــوء ،ﺳــيما فــي مــا يﺨــﺺ
أمــا ﺑﺨصــوص موﺿــوع الﻬجــرة ،فقــد ُﺳـ ﱢ
ﺿمــان الﺤــﻖ فــي التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ لﻔائــدة المﻬاجريــن فــي وﺿﻌيــﺔ فقـ ٍـر أو ﻫﺸاﺷــﺔ .ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،ﺗميــﺰت
ﺳــﻨﺔ ً 2018
أيﻀــا ﺑتﻨامــي موجــات الﻬجــرة ﻏيــر الﺸــرعيﺔ انﻄﻼق ـاً مــن الﺴــواﺣﻞ المﻐرﺑيــﺔ فــي اﺗجــاه ﺑلــدان جﻨــوب
أوروﺑــا .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،يﻨبﻐــي الﻌمــﻞ علــى ﺗﻌﺰيــﺰ جﻬــود مﺤارﺑــﺔ الﻬجــرة ﻏيــر الﺸــرعيﺔ مــن ﺧــﻼل ﺿمــان مﺰيــد
ﱠ
المرﺷــﺤين
مــن االنﺨــراط لﻔﻌاليــات المجتمــﻊ المدنــي ،ﺧاﺻــﺔ علــى المﺴــتوى المﺤلــي ،فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالتواﺻــﻞ مــﻊ
ِ
المصﺤوﺑيــن.
ﺑالقاﺻ ِري ـ َن ﻏيــر
للﻬجــرة وﺗوعيتﻬــﻢ والتﻜ ﱡﻔــﻞ
ْ
صصــا لتقديــﻢ عــرض الﺤﻜومــﺔ ﺑﺨصــوص
وعلــى مﺴــتوى الﺤــوار االجتماعــيُ ،عقِ ــد اجتماعــان ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018ﺧُ ﱢ
الﺰيــادة فــي اﻷجــور الدنيــا فــي أﺳــﻼك الوﻇيﻔــﺔ الﻌموميــﺔ ،ولتقديــﻢ الﺨﻄــوط الﻌريﻀــﺔ لمﺸــروع قانــون الماليــﺔ .ﻏيــر
أن ﻫاذيــن اللقاءيــن لــﻢ يتﻨــاوال ﻛمــا يﻨبﻐــي إﺷــﻜاليات أﺳاﺳــيﺔ فــي مجــال الﺸــﻐﻞ ،مــن قبيــﻞ االرﺗقــاء ﺑمﺴــتوى ﺗﻜويــن
وﺗﺄﻫيــﻞ اليــد الﻌاملــﺔ ،والﻨﻬــوض ﺑتﻨافﺴــيﺔ المقــاوالت ،وﺗﺤﺴــين القــدرة الﺸــرائيﺔ للﺸــﻐيلﺔ ،ووقــﻊ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ
علــى االﺳــتﺜمار المﻨ ِتــﺞ والتﺸــﻐيﻞ .لــﺬا ،فــﺈن المجلــس يدعــو إلــى ﺗﻐييــر الﻨمــوذج الــﺬي ﻇــﻞ مﻌتمــدا إلــى اليــوم فــي
مجــال الﺤــوار االجتماعــي ،مــن أجــﻞ التﺄﺳــيس لمرﺣلــﺔ جديــدة يﻜــون فيﻬــا ﻫــﺬا الﺤــوار قــادراً علــى مواﻛبــﺔ طموﺣــات
ﺑﻼدنــا لبلــوغ عتبــﺔ جديــدة مــن التﻨميــﺔ والمﺴــاﻫمﺔ فــي ﺗقليــﺺ مﻌــدالت البﻄالــﺔ فــي ﺻﻔــوف الﺸــباب والﺤــد مــن
الﻔــوارق االجتماعيــﺔ والمجاليــﺔ.
ـجﻞ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  134 ،2018إﺿراﺑـاً ،ﺗــﻢ ﺧوﺿــﻪ فــي  119مقاولــﺔ فــي القﻄــاع
وفــي مــا يتصــﻞ ﺑالمﻨــاخ االجتماعــيُ ،ﺳـ ﱢ
الﺨــاص ،ﺑانﺨﻔــاض مقارنــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ  .2017وممــا يﺜيــر االنتبــاه ﻫــو أن أﻛﺜــر مــن ﺳــتﺔ مــن أﺻــﻞ ﻛﻞ عﺸــرة أُجــراء مﻀرﺑيــن
عــن الﻌمــﻞ ال يﻨتمــون إلــى أي ﺗﻨﻈيــﻢ نقاﺑــي .وﻫــﺬه المﺴــافﺔ التــي أﺻبﺤــﺖ ﺗﻔصــﻞ ﺑيــن ﻫيئــات التﺄطيــر والقواعــد ال
ﺗﻬــﻢ اﻷُجــراء فﺤﺴــﺐ ،ﺑـ ْﻞ ﺗﻄبــﻊ أيﻀـاً االﺣتجاجــات االجتماعيــﺔ التــي عرفتﻬــا ﺑﻼدنــا مﻨــﺬ ﺳــﻨوات .مــن ﻫــﺬا المﻨﻄلــﻖ،
أ ْفـ َرد المجلــس الموﺿــوع الﺨــاص لتقريــره الﺴــﻨوي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2018لﻸﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج فــي المﻐــرب ،ﻛمــا
عــرض جملــﺔ مــن التوﺻيــات ﺑﺸــﺄن ﺿــرورة ﺗﻌﺰيــﺰ دور فﻌاليــات الوﺳــاطﺔ واﺳــتﻌادة ﺛقــﺔ المواطــن فــي المﺆﺳﺴــات
والﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ.

ﺗواﺻلــﺖ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018جﻬــود المﻐــرب فــي الميــدان البيئــي ،ﺣيــﺚ ﺗــﻢ إﺣــراز ﺗقــدم َﻫ ـ ﱠﻢ علــى الﺨصــوص مجــال
الﻄاقــات المتجــددة .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺣافﻈــﺖ ﺑﻼدنــا علــى وﺗيــرة مﻄــردة علــى مﺴــتوى إنجــازِ مﺨتلــﻒ المﺸــاريﻊ
ّ
الﻄاقيــﺔّ ،
الﺸ ْمﺴــيﺔ والريﺤ ّيــﺔ .فــي ﺣيــن ﺗــﻢ ﺗﺴــجيﻞ ﺗﺄﺧــر فــي الجوانــﺐ المتﻌلقــﺔ ﺑالﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ.
وﺗﻨــدرج الديﻨاميــﺔ المﺴــجلﺔ فــي مجــال الﻄاقــات المتجــددة ﺿمــن االلتــﺰام الــﺬي أﺧﺬﺗــﻪ ﺑﻼدنــا علــى عاﺗقﻬــا ﺑتﻌﺰيــﺰ
ﺣصــﺔ ﻫــﺬه الﻄاقــات فــي ﺗرﻛيبــﺔ الﻄاقــﺔ الﻜﻬرﺑائيــﺔ ،ﺑرفﻌﻬــا إلــى ﺣوالــي  42فــي المائــﺔ مــن القــدرة الﻜﻬرﺑائيــﺔ ﺑﺤلــول
ﺳــﻨﺔ  2020وإلــى  52فــي المائــﺔ ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ  .2030ومــن ﺷــﺄن ﺗﺤقيــﻖ ﻫــﺬا الﻬــدف أن يقلــﺺ التبﻌيــﺔ الﻄاقيــﺔ
للمملﻜــﺔ علــى مﺴــتوى الــواردات.
الصﻨاعــي المﺤلــي لمﻨﻈومــﺔ الﻄاقــات
ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،اﺗﺨــﺬ المﻐــرب جملــﺔ مــن التداﺑيــر لتﻌﺰيــﺰ درجــﺔ االندمــاج ّ
ـاج ﺻﻨاعــي أﻛﺜــر ﺗﻄــوراً
ال ُمتجــددة ،وﺗقليــﺺ ﺗبﻌيتــﻪ التﻜﻨولوجيــﺔ فــي ﻫــﺬا المجــال .إن التقــدم التدريجــي نﺤــو اندمـ ٍ
الجﻬــود فــي مجــال البﺤــﺚ والتﻄويــر
لقﻄــاع الﻄاقــات المتجــددة يبقــى رﻫيﻨــا ﺑمــدى قــدرة ﺑﻼدنــا علــى ُمﻀاعﻔــﺔ ُ
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ووﺿــﻊ إطــار ﺗﻨﻈيمــي ﺷــامﻞ و ُمﻼئــﻢ لتﺸــجيﻊ المﺴــتﺜمرين
وﺗﻜويــن الرأﺳــمال البﺸــري فــي ﻫــﺬه المﻬــن الجديــدةْ ،
الوطﻨييــن المﺤتمليــن فــي ﻫــﺬه القﻄاعــات.
ﻛمــا ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018أيﻀـاً ﺑﺈﺣــراز ﺑﻌــﺾ التقــدم فــي ﺗﻨﺰيــﻞ االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،ﺳــيما علــى
المﺴــتوى المﺆﺳﺴــاﺗي وعلــى ﺻﻌيــد البرمجــﺔ ،مــن ﺧــﻼل إﺣــداث اللجﻨــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،واعتمــاد
 19مﺨﻄـ َ
ـﻂ عمـ ٍـﻞ قﻄاعــي للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،وميﺜــاق مﺜاليــﺔ اإلدارة فــي المجــال نﻔﺴــﻪ.
وﺗجــدر اإلﺷــارة أيﻀ ـاً إلــى التبايــن القائــﻢ علــى مﺴــتوى ﺗقــدم ﺗﻨﻔيــﺬ المﺨﻄﻄــات والبرامــﺞ المتﻌلقــﺔ ﺑمﺤــور ﺣمايــﺔ
البيئــﺔ وﺗﺤﺴــين فﻀــاء عيــﺶ المواطﻨيــن والمواطﻨــات .فــﺈذا ﻛان البرنامــﺞ الوطﻨــي لتدﺑيــر الﻨﻔايــات المﻨﺰليــﺔ ،والبرنامﺞ
الوطﻨــي للتﻄﻬيــر الﺴــائﻞ ومﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ يﺴــيران وفــﻖ مــا مﺴــﻄر لﻬمــا ،فــﺈن مﺨﻄﻄــات وﺑرامــﺞ أﺧــرى
ﺗتﻄلــﺐ ﺗﺴــريﻊ وﺗيــرة ﺗﻨﻔيﺬﻫــا .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالبرنامــﺞ الوطﻨــي لمﺤارﺑــﺔ التلــوث الﺴــائﻞ؛ والبرنامــﺞ الوطﻨــي لتﺤﺴــين
جــودة الﻬــواء ،وﺑرنامــﺞ ﺗدﺑيــر المــواد الﻜيماويــﺔ الﺨﻄيــرة؛ وﺑرنامــﺞ التدﺑيــر المﻨدمــﺞ للمﻨاطــﻖ الﺴــاﺣليﺔ.
وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،فــﺈن ﺑﻼدنــا مدعــوة إلــى ﺗﺴــريﻊ وﺗيــرة ﺗﻨﻔيــﺬ التﺰاماﺗﻬــا الرئيﺴــيﺔ فــي مجــال التﺨﻔيــﻒ من انﻌﻜاﺳــات
االﺣتبــاس الﺤــراري ،ﺳــيما مــا يتﻌلــﻖ ﺑالمﺴــاﻫمﺔ المﺤــددة وطﻨيــا وﺑالمﺨﻄــﻂ الوطﻨــي للتﺄقلــﻢ ،الــﺬي ﺗﻨــﺺ عليــﻪ
المــادة  7مــن اﺗﻔــاق ﺑاريــس .ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،يقتﻀــي التصــدي النﻌﻜاﺳــات االﺣتبــاس الﺤــراري مﻌالجــﺔ الﻌديــد مــن
المﻌيقــات المتﻌلقــﺔ ﺑالﺤﻜامــﺔ وﺑالتﻨﺴــيﻖ ﺑيــن القﻄاعــات الوزاريــﺔ.

مــن ﺑيــن أوجــﻪ القصــور التــي يﺆﻛدﻫــا ﺗﺸــﺨيﺺ الوﺿﻌيــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018عمــﻞ
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى ﺗﺴــليﻂ الﻀــوء ﺑالﺨصــوص علــى جملــﺔ مــن نقــاط اليقﻈــﺔ التــي
ﺗﻨــدرج ﺿمــن الموﺿــوع الﻌــام ﻷﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ .ﻫﻜــﺬا ،وفــي إطــار التــﺰام المﻐــرب ﺑتﺤقيــﻖ أﻫــداف التﻨميــﺔ
المﺴــتدامﺔ المﺴــﻄرة فــي ﺧﻄــﺔ التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﻌــام  ،2030ارﺗــﺄى المجلــس أن يﺨصــﺺ أول نقﻄــﺔ مــن نقــاط
اليقﻈــﺔ لموﺿــوع إطــار الﺤﻜامــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ لتﻨﻔيــﺬ ﻫــﺬه اﻷﻫــداف.
وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،م ﱠﻜــن ﺗﺸــﺨيﺺ الوﺿﻌيــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2018وﻛــﺬا التﻄــورات
اﻷﺧيــرة التــي ﻛانــﺖ موﺿــوع نقــاش طيلــﺔ الﺴــﻨﺔ مــن اﺳــتﺨﻼص ﺛــﻼث نقــاط يقﻈــﺔ موﺿوعاﺗيــﺔ مصﺤوﺑــﺔ ﺑﻌــدد مــن
التوﺻيــات ،وﻫــي نقــاط مرﺗبﻄــﺔ ﺑمجــاالت عمــﻞ رئيﺴــيﺔ لتﺤقيــﻖ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالجوانــﺐ
التاليــﺔ:
�

االﺳتراﺗيجيﺔ المﻌتمدة ﺣاليا لتوﻇيﻒ اﻷﺳاﺗﺬة المتﻌاقدين؛

�

ﻇاﻫرة ﻫجرة الﻜﻔاءات؛

�

المﻨﺤى التﻨازلي لمﻌدل مﺸارﻛﺔ الﻨﺴاء في ﺳوق الﺸﻐﻞ.

وﺗﻬــﻢ نقﻄــﺔ اليقﻈــﺔ اﻷولــى ﺿــرورة إرﺳــاء إطــار ﺣﻜامــﺔ مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ لتﺤقيــﻖ أﻫــداف ﺧﻄــﺔ التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ
لﻌــام  ،2030يرﺗﻜــﺰ علــى التﺸــاور وعلــى ﺗجانــس الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ والﺸــﻔافيﺔ والﻔﻌاليــﺔ .ومــن ﺧــﻼل ﺗﺤليــﻞ
الﻬﻨدﺳــﺔ التﻨﻈيميــﺔ والبﻨيــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ المﻌت َمدﺗيــن فــي ﺗﻨﻔيــﺬ ﻫــﺬا البرنامــﺞ علــى الصﻌيــد الوطﻨــي ،ﺗــﻢ اقتــراح
أرﺑﻌــﺔ مﺤــاور ﻛبــرى مــن التوﺻيــات .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑمــا يلــي:
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�

ﺗرﺗيــﺐ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ وفــﻖ أولويــات ﺗﺄﺧــﺬ ﺑﻌيــن االعتبــار الﺴــياق الوطﻨــي ،وﺗرﺗﻜــﺰ علــى مﻨﻬجيــﺔ
ﺷــﻔافﺔ ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى ﺗجميــﻊ ﺗلــك اﻷﻫــداف ﺿمــن مجموعــات متجانﺴــﺔ؛

�

اإلﺳــراع ﺑبلــورة ﺧارطــﺔ طريــﻖ مﺸــترﻛﺔ ﺣــول ﺗﻨﻔيــﺬ ﺑرنامــﺞ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﻌــام  2030وجﻌــﻞ المقارﺑﺔ
التﺸــارﻛيﺔ ﺷــرطا ال ﻏﻨــى عﻨــﻪ مــن أجــﻞ إعــداد ﻫــﺬه الﺨارطــﺔ مــﻊ الﻌمــﻞ علــى إﺷــراك جميــﻊ اﻷطــراف المﻌﻨيــﺔ؛

�

ﺗﺤﺴــين الﻬﻨدﺳــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ المﻌت َمــدة فــي ﺗﻨﺴــيﻖ وﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،وﺗﺸــجيﻊ ﺧلــﻖ التجانــس
ﺑيــن الﺴياﺳــات القﻄاعيــﺔ وﺧﻄــﺔ التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﻌــام 2030؛

�

وﺿــﻊ آليــات مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ أﻛﺜــر مﻼءمــﺔ لتتبــﻊ وﺗقييــﻢ إنجــاز مﺨﻄــﻂ الﻌمــﻞ المتﻌلــﻖ ﺑتﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ
لﻌــام  ،2030مــﻊ إﺣــداث عــدد مﺤــدود مــن اللجــان الموﺿوعاﺗيــﺔ ﺗرﺗبــﻂ ﻛﻞ واﺣــدة مﻨﻬــا ﺑﺈﺣدى مجموعــات اﻷﻫداف
المتجانﺴــﺔ المﺬﻛــورة أعﻼه .

وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﻨقﻄــﺔ اليقﻈــﺔ الﺜانيــﺔ ،والتــي ﺗ ُﻬ ـ ﱡﻢ أوجــﻪ القصــور التــي ﺗﻌتــري ﺣﻜامــﺔ قﻄــاع الترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ ،أﻛــد
المجلــس علــى ﺿــرورة مراجﻌــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ المﻌتمــدة ﺣاليــا فــي ﺗوﻇيــﻒ وﺗﻜويــن اﻷﺳــاﺗﺬة »المتﻌاقديــن« التاﺑﻌيــن
لﻸﻛاديميــات الجﻬويــﺔ للترﺑيــﺔ والتﻜويــن .ومــن أجــﻞ ﺗجــاوز الوﺿــﻊ القائــﻢ اليــوم ،يوﺻــي المجلــس ﺑمــا يلــي:
�

الرفــﻊ مــن جــودة ﺗﻜويــن اﻷﺳــاﺗﺬة ،ﺳــواء التﻜويــن اﻷﺳاﺳــي أو المﺴــتمر .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،يجــﺐ أن يتوﺧــى
التﻜويــن اﻷﺳاﺳــي ﺗﻌﺰيــﺰ امتــﻼك اﻷﺳــاﺗﺬة للﻜﻔايــات التقﻨيــﺔ والبيداﻏوجيــﺔ والمﻬــارات الﺤياﺗيــﺔ .ويجــﺐ أن يتوجــﻪ
التﻜويــن المﺴــتمر نﺤــو ﺗجويــد الﻜﻔايــات المﻜتﺴــبﺔ وﺗﺤييﻨﻬــا؛

�

وﺿــﻊ إطــار مرجﻌــي للﻜﻔايــات الﺨاﺻــﺔ ﺑمﻬﻨــﺔ التدريــس .وﺳيﺴــمﺢ ﻫــﺬا اإلطــار المرجﻌــي ﺑتﺤديــد المﻌاييــر
واﻷﻫــداف الﻜميــﺔ التــي ﺳــيتﻢ علــى ﺿوئﻬــا ﺗقييــﻢ اﻷﺳــتاذة فــي ﻛﻞ مجــال وﺗﺨصــﺺ علــى ﺣــدة ،وذلــك للتمﻜــن مــن
وﺿــﻊ ﺑرنامــﺞ مﻼئــﻢ للتﻜويــن المﺴــتمر؛

�

اعتمــاد التﻜﻨولوجيــا الرقميــﺔ مــن أجــﻞ ﺗيﺴــير ولــوج اﻷﺳــاﺗﺬة لمﺨتلــﻒ التﻜويﻨــات التــي يﺤتاجونﻬــا .وﺳــيمﻜن ﻫــﺬا
التدﺑيــر مــن ﺗقليــﺺ الﻜلﻔــﺔ الماليــﺔ للتﻜويــن وﺗﺴــﻬيﻞ عمليــﺔ اﺳــتﻬداف التﻜويﻨــات؛

�

مراجﻌــﺔ الوﺿﻌيــﺔ المﻬﻨيــﺔ لﻸﺳــتاذ)ة( ،مــن أجــﻞ ﺗﺜميــن مﻬﻨــﺔ التدريــس وﺗﻌﺰيــﺰ جاذﺑيتﻬــا ،وذلــك مــن ﺧــﻼل الرفــﻊ
مــن مﻌاييــر االنتقــاء ﺑمــا يﻜﻔــﻞ اﺧتيــار أفﻀــﻞ الﻜﻔــاءات وﺗمﻜيﻨﻬــا مــن التﻜويــن المﻼئــﻢ فــي إطــار مﺴــالك مﺤﻔــﺰة
للتﺄﻫيــﻞ المﻬﻨــي ذات اﺳــتقﻄاب مﺤــدود؛

�

إرﺳاء نﻈام لتدﺑير المﺴار المﻬﻨي ،يتﺴﻢ ﺑالديﻨاميﺔ والﺸﻔافيﺔ ويرﺗﻜﺰ على اﻷداء واالﺳتﺤقاق؛

�

موﺣــدة لتقييــﻢ اﻷﺳــاﺗﺬة ارﺗــﻜازا علــى مﻜتﺴــبات المتﻌلميــن ،مــﻊ ﺗﺤديــد عتبــات التﻌلــﻢ التــي يتﻌيــن
وﺿــﻊ آليــﺔ ﱠ
إدراﻛﻬــا علــى المﺴــتوى الوطﻨــي والجﻬــوي وعلــى ﺻﻌيــد المﺆﺳﺴــات التﻌليميــﺔ؛

�

وﺿﻊ آليات ﺗﺤﻔيﺰيﺔ مبتﻜرة ومﻼئمﺔ ﺑالﻨﺴبﺔ لﻸﺳاﺗﺬة ،ال ﺳيما الﻌاملين مﻨﻬﻢ في المﻨاطﻖ الﻨائيﺔ.

أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻨقﻄــﺔ اليقﻈــﺔ الﺜالﺜــﺔ ،فتﻬــﻢ موﺿــوع ﻫجــرة الﻜﻔــاءات .ومــن المﺆﻛــد أن ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة ليﺴــﺖ جديــدة
ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﻐــرب إال أنﻬــا ﺑاﺗــﺖ ﺗتﺨــﺬ مﻨﺤــى ﺗصاعديــا فــي الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة .ويتﻨــاول التقريــر ﺑالتﻔصيــﻞ الﻌوامــﻞ
التــي ﺗﻔﺴــر ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة ويﺆﻛــد علــى أن المﻐــرب مدعــو ﺑالمــوازاة مــﻊ ﺗﺸــجيﻊ رﺑــﻂ التواﺻــﻞ مــﻊ مﻐارﺑــﺔ الﻌالــﻢ فــي
إطــار ﺷــبﻜات ،إلــى ﺗقديــﻢ فــرص ﻛﻔيلــﺔ ﺑتﺸــجيﻊ المﻐارﺑــﺔ المﻬاجريــن علــى الﻌــودة وإقﻨــاع الﺬيــن يﻔﻜــرون فــي الﻬجــرة
ﺑالﻌــدول عــن الﻔﻜــرة .ولتﺤقيــﻖ ﻫــﺬه الﻐايــﺔ ،يمﻜــن اقتــراح جملــﺔ مــن اإلجــراءات ﺗﺸــمﻞ علــى الﺨصــوص مــا يلــي:
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�

�

إعــادة الﻨﻈــر فــي ﺑرنامــﺞ ﺗﻌبئــﺔ الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج ،ﺑمــا يُ َم ﱢﻜ ـ ُن مــن جﻌلــﻪ اﺳــتراﺗيجيﺔ أﻛﺜــر
اندماجــا ﺑــدل االقتصــار علــى ﺑرامــﺞ وآليــات مﻌﺰولــﺔ؛
ٍ
ٍ
وﺗصﻨيــﻒ أَ َد ﱟق
مﻌلومــات أوفــى
ﺗﻌﺰيــﺰ وإﻏﻨــاء ﺧريﻄــﺔ الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج عبــر الترﻛيــﺰ علــى
للﻜﻔــاءات .ﻛمــا يﻨبﻐــي أن ﺗتﻀمــن ﻛﻞ ﺳياﺳــﺔ أو اﺳــتراﺗيجيﺔ قﻄاعيــﺔ وطﻨيــﺔ ﺗﺤديــدا دقيقــا لﺤاجياﺗﻬــا مــن
الﻜﻔــاءات والتﺨصصــات مــن أجــﻞ ﺗﺤﺴــين فﻌاليــﺔ عمليــﺔ مﻄاﺑقــﺔ الﺤاجيــات مــﻊ المﺆﻫــﻼت المتوفــرة لــدى
المﻐارﺑــﺔ المقيميــن ﺑالﺨــارج؛

�

ٍ
إﺷــراك أفﻀــﻞ للﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج فــي الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ الوطﻨيــﺔ وفــي الﺤيــاة
ﺿمــان
الﺴياﺳــيﺔ ﺑالمﻐــرب ﺑﺸــﻜﻞ عــام )مﻨاﺻــﺐ المﺴــﺆوليﺔ أو الﺨبــرة فــي القﻄاعــات الرئيﺴــيﺔ ،ﺿمــان ﺗمﺜيليتﻬــﻢ
ﺑﺸــﻜﻞ ﺗلقائــي فــي جميــﻊ المجالــس الدﺳــتوريﺔ ،فتــﺢ المجــال أمــام ﺗمﺜيليتﻬــﻢ فــي البرلمــان المﻐرﺑــي(...؛

�

ﺗﻌﺰيﺰ جاذﺑيﺔ المﻨﻈومﺔ الوطﻨيﺔ للتﻌليﻢ الﻌالي والبﺤﺚ الﻌلمي؛

�

ﺗيﺴــير ولــوج الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج ذات المﺆﻫــﻼت الﻌاليــﺔ إلــى فــرص مﻬﻨيــﺔ وفــرص إقامــﺔ مﺸــاريﻊ
فــي المﻐــرب ،وذلــك مــن ﺧــﻼل ﺗقديــﻢ المﺴــاعدة علــى نﺤــو أمﺜــﻞ وﺗوفيــر ﺗمويــﻼت أﻛﺜــر مﻼ َءمــﺔ؛

�

ﺗﺸــجيﻊ المقــاوالت المﻐرﺑيــﺔ علــى وﺿــﻊ ﺑرامــﺞ مــن قبيــﻞ اﻛتتــاب المﺴــتﺨدمين فــي اﻷﺳــﻬﻢ ) (stock-optionsمــن
أجــﻞ االﺣتﻔــاظ ﺑالﻜﻔــاءات؛

�

إنﺸــاء قﻄــﺐ ﺣﻀــري للتﻜﻨولوجيــا الﻌاليــﺔ يتجــاوز المﻔﻬــوم الﻀيــﻖ ل ُمج ّمﻌــات التﻜﻨولوجيــا ويﻜــون ﺑمﺜاﺑــﺔ مديﻨــﺔ
للتﻜﻨولوجيــا الﻌاليــﺔ ويم ّﻜــن مــن ﺗوفيــر الﻔــرص الﻜﻔيلــﺔ ﺑتﺜميــن الﻜﻔــاءات المﺤليــﺔ وﺗﺸــجيﻊ عــودة الﻜﻔــاءات
المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج للﻌمــﻞ فــي قﻄاعــات التﻜﻨولوجيــا المتﻄــورة.

ويﻈــﻞ رفــﻊ ﺗﺤــدي الﺤــد مــن ﻫجــرة الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ رﻫيﻨــا ،فــي نﻬايــﺔ المﻄــاف ،ﺑقــدرة القﻄاعيــن الﻌــام والﺨــاص
علــى اعتمــاد ممارﺳــات ومﻨﻬجيــات جديــدة علــى مﺴــتوى ﺗدﺑيــر المﺴــارات المﻬﻨيــﺔ ،ﺗُم ﱢﻜــن مــن االﺣتﻔــاظ ﺑالﻜﻔــاءات
الوطﻨيــﺔ مــن ﺧــﻼل ﺗﺜميﻨﻬــا والﺤﻔــاظ علــى مﺴــتوى ﻛﻔاءﺗﻬــا وﺗقديــر المجﻬــود واالﺳــتﺤقاق.
أمــا آﺧــر نقﻄــﺔ مــن نقــاط اليقﻈــﺔ التــي يتﻨاولﻬــا ﻫــﺬا التقريــر ،فتَ ُﻬــﻢ ﺿــرورة الﻌمــﻞ علــى الرفــﻊ مــن مﻌــدل الﻨﺸــاط
لــدى الﻨﺴــاء ،الــﺬي ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ﻛونــﻪ ﺿﻌيﻔــا ،فﻬــو يتﺨــﺬ مﻨﺤــى ﺗﻨازليــا مقلقــا مﻨــﺬ ﺳــﻨوات .وﺗ ُﻬــﻢ التوﺻيــات
المقترﺣــﺔ علــى وجــﻪ الﺨصــوص ﺧمﺴــﺔ مﺤــاور للﻌمــﻞ ذات أولويــﺔ ،ﺗــروم ﺗﺨﻔيــﺾ ﺗﻜلﻔــﺔ انﺨــراط الﻨﺴــاء فــي ﺳــوق
الﺸــﻐﻞ .ويتﻌيــن فــي ﻫــﺬا الصــدد ﺗوفيــر إطــار مﺆﺳﺴــاﺗي يﺤﻔــﺰ الﻨﺴــاء علــى ولــوج ﺳــوق الﺸــﻐﻞ المــﺆدى عﻨــﻪ .وﺗتمﺜــﻞ
ﻫــﺬه المﺤــاور الﺨمﺴــﺔ فــي مــا يلــي:
�

ٍ
ﺣﻀانــﺔ ذات جــودة لﻔائــدة اﻷطﻔــال فــي ﺳــن مبﻜــرة ،ويجــﺐ أن ﺗتصــﻒ
ﺿمــان إمﻜانيــﺔ الولــوج إلــى ﺧدمــات
مواقيــﺖ عمــﻞ مراﻛــﺰ الﺤﻀانــﺔ ﻫــﺬه ﺑالمرونــﺔ وأن ﺗﻜــون متاﺣــﺔ فــي جميــﻊ أنﺤــاء التــراب الوطﻨــي .ويمﻜــن ﺗقديــﻢ
ﻫــﺬه الﺨدمــات مــن قبــﻞ القﻄــاع الﻌمومــي أو مــن طــرف القﻄــاع الﺨــاص فــي إطــار ﺷــراﻛﺔ ﺑيــن القﻄاعيــن الﻌــام
والﺨــاص مــﻊ وﺿــﻊ آليــﺔ للتﻌويــﺾ عــن ﺗﻜاليــﻒ ﻫــﺬه الﺨدمــﺔ ﻛليــا أو فــي مجملﻬــا لﻔائــدة اﻷﺳــر المﻌﻨيــﺔ؛

�

ﺿمــان الولــوج إلــى ﺧدمــات الرعايــﺔ لﻔائــدة اﻷﺷــﺨاص الﺬيــن فقــدوا االﺳــتقﻼليﺔ وﺗجــاوزوا عتبــﺔ مﻌيﻨــﺔ مــن التبﻌيﺔ.
ومــن ﺷــﺄن ﺿمــان ولــوج أفﻀــﻞ إلــى ﻫــﺬه الﺨدمــات أن يﺨﻔــﻒ مــن عــﺐء مﺴــﺆوليﺔ التﻜﻔــﻞ ﺑاﻷقــارب الﺬيــن فقــدوا
االﺳــتقﻼليﺔ ،وﻫــي ﻏالبــا مــا ﺗقــﻊ علــى عاﺗــﻖ الﻨﺴــاء داﺧــﻞ مجتمﻌﻨــا ،ممــا يﻌرقــﻞ ولوجﻬــن الــى ﺳــوق الﺸــﻐﻞ .ويمﻜــن
أن ﺗتــﻢ ﻫــﺬه الﺨدمــات فــي ﺷــﻜﻞ ﺗدﺧــﻼت متﻨقلــﺔ للتﻜﻔــﻞ ﺑﻬــﺆالء اﻷﺷــﺨاص فــي مﻨازلﻬــﻢ أو »ﺧدمــات ﺑالﻨﻬــار« ﺗقــدم
فــي مراﻛــﺰ للقــرب ﺧــﻼل عــدد مﻌيــن مــن الﺴــاعات فــي اليــوم .ويمﻜــن ﺗقديــﻢ ﺧدمــات الرعايــﺔ ﻫــﺬه مجانـاً مــن قِ بَــﻞ
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القﻄــاع الﻌمومــي أو عبــر مقد ﱢمــي ﺧدمـ ٍ
ـواص ،عبــر نﻈــام ﺗﻔويــﺾ الﺨدمــﺔ .وﺑالﻨﺴــبﺔ للﺤالــﺔ اﻷﺧيــرة ،يمﻜــن
ـات ﺧـ ٍ
لﻸﺷــﺨاص المﻌﻨييــن االﺳــتﻔادة مــن ﺗﻌويــﺾ مﺨصﺺ لﻬــﺬا اﻷمــر ) ،(allocation personnalisée d’autonomieﺷــريﻄﺔ
أن ﺗتوفــر فيﻬــﻢ ﺷــروط مﺤــددة؛
�

الﺤـ ﱡد مــن مﻈاﻫــر التمييــﺰ فــي اﻷجــور وفــي الترقــي المﻬﻨــي ،مــن ﺧــﻼل مﻄالبــﺔ المقــاوالت مــن ﺣجــﻢ مﻌيــن )علــى
ﺳــبيﻞ المﺜــال ،المقــاوالت التــي ﺗُﺸـ ﱢﻐﻞ أﻛﺜــر مــن  250أجيــراً( ﺑﻨﺸــر ﺗقاريــر مﻨتﻈمــﺔ ﺣــول التقــدم المﺤــرز ،ﺳــيما
فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالمﺴــاواة فــي اﻷجــور ﺑيــن الﻨﺴــاء والرجــال أو المﻄالبــﺔ ﺑتﺨصيــﺺ ﺣصــﺔ للﻨﺴــاء داﺧــﻞ المجالــس
اإلداريــﺔ للﺸــرﻛات الﻜبــرى فــي المﻐــرب ،وﺗﻌﺰيــﺰ مِ ﺜاليــﺔ القﻄــاع الﻌمومــي فــي ﺿمــان المﻨاﺻﻔــﺔ فــي مﻨاﺻــﺐ
المﺴــﺆوليﺔ ،ووﺿــﻊ إطــار قانونــي ﺧــاص ﺑمﺤارﺑــﺔ التﺤــرش المﻌﻨــوي داﺧــﻞ المقــاوالت وﻏيــر ذلــك؛

�

مﻼءمــﺔ القوانيــن المتﻌلقــﺔ ﺑﺈجــازة الــوالدة الممﻨوﺣــﺔ للوالديــن ﺑمــا يﻀمــن التوفيــﻖ ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ ﺑيــن رعايــﺔ
اﻷطﻔــال ومتﻄلبــات الﺸــﻐﻞ؛

�

ﺗﺤﺴين جودة وﺳائﻞ الﻨقﻞ الﻌمومي وﺗوفير ﺣمايﺔ أﻛبر للمرأة أﺛﻨاء ﺗﻨقلﻬا إلى مﻜان الﻌمﻞ.

وإلــى جانــﺐ ﻫــﺬه التوﺻيــات الﺨمــس ،يتﻌيــن علــى ﺑﻼدنــا ﺗﻌﺰيــﺰ جﻬودﻫــا مــن التصــدي ﺑﺤــﺰم للﻌوائــﻖ الﺜقافيــﺔ التــي
ﺗﻜــرس الصــور الﻨمﻄيــﺔ فــي ﺣــﻖ الﻨﺴــاء .ويقتﻀــي ﺑلــوغ ﻫــﺬا الﻬــدف إعمــال الرافﻌــات الﺜــﻼث التاليــﺔ :اإلعمــال الﻔﻌلــي
للقانــون؛ الترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ؛ والتﺤﺴــيس عبــر وﺳــائﻞ اإلعــﻼم والمجتمــﻊ المدنــي.

ِ
المواطــن فــي الﻔتــرة اﻷﺧيــرة ،ﺧصــﺺ المجلــس االقتصــادي
ﺑالﻨﻈــر إلــى ﺗواﺗــر اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج والتﻌبيــر
واالجتماعــي والبيئــي الموﺿــوع الﺨــاص لتقريــره الﺴــﻨوي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2018لﻸﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج ،مــﻊ ﺗﺴــليﻂ
الﻀــوء علــى ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ التــي ﺷــﻬدﺗﻬا فــي الﺴــﻨﺔ نﻔﺴــﻬا.
وﺗتﺴﻢ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال الجديدة لﻼﺣتجاجات االجتماعيﺔ ﺑالﺨصائﺺ التاليﺔ:
�

اﺳتﻌمال ﻛبير لﺸبﻜات التواﺻﻞ االجتماعي ﻛمﻨصات للتﻌبئﺔ؛

�

عدم اللجوء إلى الﻔﻌاليات والﻬيئات التقليديﺔ الوﺳيﻄﺔ )اﻷﺣﺰاب الﺴياﺳيﺔ والﻨقاﺑات(...؛

�

ﻏياب ﺗراﺗبيﺔ وإيديولوجيﺔ مﺸترﻛﺔ ﺑين المﺸارﻛين فيﻬا؛

�

قادة الﺤرﻛات االﺣتجاجيﺔ ُﻫﻢ في الﻐالﺐ من الﺸباب ،مﻊ ﺣﻀور نوعي للﻨﺴاء.

ـياق ﺗﺸــﻬد فيــﻪ ﺗﻌبئــﺔ المواطﻨيــن انتﺸــارا واﺳــﻌا ،وذلــك انﻄﻼقــا مــن ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعيــﺔ ﺑﻔﻌــﻞ
وفــي ﺳـ ٍ
إمﻜانيــﺔ عــدم اإلفصــاح عــن الﻬويــﺔ والﻄاﺑــﻊ الﻔــوري للمﺤادﺛــات ،فــﺈن اﻷﺣــﺰاب الﺴياﺳــيﺔ والﻨقاﺑــات والﻔاعليــن
المﺆﺳﺴــاﺗيين مدعــوون ،لﻜــي يتمﻜﻨــوا مــن مواﺻلــﺔ االﺿﻄــﻼع ﺑﺄدوارﻫــﻢ اﻷﺳاﺳــيﺔ المﻨاطــﺔ ﺑﻬــﻢ طبقــا للدﺳــتور ،إلــى
القيــام ﺑمــا يلــي:
�

إعادة الﻨﻈر في ﺑﻨياﺗﻬﻢ ومﻨاﻫﺞ وآليات عملﻬﻢ وﻛﺬا قﻨواﺗﻬﻢ التواﺻليﺔ؛

�

مﻼ َءمــﺔ ﺧﻄاﺑﻬــﻢ مــﻊ ﺣاجيــات وﺗﻄلﻌــات المواطﻨيــن ،الﺬيــن ﺑاﺗــوا أﻛﺜــر ارﺗباطــا ﺑﻌالــﻢ اﻷنترنــﺖ ويﻄالبــون ﺑﺈعمــال
الﺸــﻔافيﺔ والمﺤاﺳــبﺔ والمﺸــارﻛﺔ فــي ﺗدﺑيــر الﺸــﺄن الﻌــام ،مــﻊ إيــﻼء أﻫميــﺔ ﺧاﺻــﺔ للﺸــباب.

ِ
المواطﻨــﺔ فــي
ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،يجــﺐ التﻌاطــي مــﻊ ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج مــن مﻨﻈــور ﺗوﺳــيﻊ المﺸــارﻛﺔ
ﺗدﺑيــر الﺸــﺄن الﻌــام ،وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ ﺗﻌﺰيــﺰ الديمقراطيــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ فــي ﺷــقيْﻬا التمﺜيلــي والتﺸــارﻛي.
23
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2018

ولقــد أقــر الدﺳــتور المﻐرﺑــي ﺛﻼﺛــﺔ أنــواع ﻛبــرى مــن اﻵليــات التﺸــارﻛيﺔ ،علــى المﺴــتوى الوطﻨــي والتراﺑــي ،أال وﻫــي:
ِ
المواطﻨــﺔ ،والﺤــﻖ فــي ﺗقديــﻢ الﻌرائــﺾ .ﻏيــر أن ﺷــروط ممارﺳــﺔ ﻫــﺬه اﻵليــات
الﻬيئــات التﺸــاوريﺔ ،المبــادرة التﺸــريﻌيﺔ
يصﻌــﺐ اﺳــتيﻔاؤﻫا ،ﻛمــا أن إعمالﻬــا يتﺴــﻢ ﺑبﻄئــﻪ الﺸــديد .ويقتﻀــي ﻫــﺬا الوﺿــﻊ ﺗﻌﺰيــﺰ آليــات الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ
مــﻊ الﻌمــﻞ علــى الﺤﻔــاظ علــى الــدور الــﺬي ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑــﻪ الديمقراطيــﺔ التمﺜيليــﺔ.

ﺷــﻜلﺖ الﺤرﻛــﺔ ﻏيــر المﺴــبوقﺔ التــي انﻄلقــﺖ فــي  ،2018عبــر ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي الرقميــﺔ ،لمقاطﻌــﺔ ﺛﻼﺛــﺔ
مﻨتوجــات لﻼﺳــتﻬﻼك اليومــي موﺿــوع دراﺳــﺔِ ﺣالـ ٍـﺔ ﺗــﻢ ﺗﻨاولﻬــا ﺑالتﻔصيــﻞ فــي الموﺿــوع الﺨــاص لﻬــﺬا التقريــر.
وﺑﻐــﺾ الﻨﻈــر عــن االعتبــارات المتﻌلقــﺔ ﺑجــﺬور انﻄــﻼق ﻫــﺬه الﺤرﻛــﺔ واﺳــتﻬدافﻬا لمقــاوالت ﺑﻌيﻨﻬــا ،فــﺈن انتﺸــارﻫا
الﺴــريﻊ واالنﺨــراط الﺸــﻌبي المﻬــﻢ فيﻬــا يﻜﺸــﻒ علــى الﺨصــوص وجــود اﺳــتﻌداد قبلــي لــدى فئــات عريﻀــﺔ مــن
الﺴــﻜان ،فــي ﺳــياق مــن االﺳــتياء االجتماعــي الﻌــام.
ﻛمــا وجــدت ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ أرﺿيــﺔ ﺧصبــﺔ مــن ﺧــﻼل اﺳــتﺜمارﻫا ﻷوجــﻪ القصــور واالﺧتــﻼالت المﺴــجلﺔ علــى
مﺴــتوى ﺗقﻨيــن اﻷﺳــواق وﺷــﻔافيتﻬا ،وعلــى ﺻﻌيــد قــدرة الﻔاعليــن المﻌﻨييــن علــى التواﺻــﻞ والتﻔاعــﻞ فــي أوقــات
اﻷزمــات ،وﻛــﺬا علــى مﺴــتوى قــدرة اإلطــار القانونــي علــى مﻌالجــﺔ ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج .ﻛمــا ﺳــلﻄﺖ
الﻀــوء علــى أزمــﺔ ﺛقــﺔ لــدى المواطــن فــي قــدرة اإلطــار المﺆﺳﺴــاﺗي الﺤالــي علــى ﺣمايــﺔ ﺣقوقــﻪ إزاء أي ﺷــﻄﻂ
مﺤتمــﻞ فــي مجــال ﺗﺤديــد ﻫوامــﺶ اﻷﺳــﻌار واﻷرﺑــاح.
وقــد انﻄلقــﺖ ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ مــن ﺗﻌبئــﺔ قويــﺔ علــى مﺴــتوى الﺸــبﻜات الرقميــﺔ للتواﺻــﻞ االجتماعــي دون أن يﻜــون
لﻬــا ناطــﻖ رﺳــمي فــي الﻔﻀــاء الﻌمومــي ﻛمــا أنﻬــا ﺗجــاوزت آليــات الوﺳــاطﺔ .ﻛمــا أن فﻌاليتﻬــا ناﺑﻌــﺔ مــن ﻛونﻬــا جﻌلــﺖ
المقاطﻌيــن يﺸــﻌرون أنﻬــﻢ فــي موقــﻒ قــوة عبــر اﺳــتﻌمالﻬﻢ الجماعــي للﺤــﻖ فــي اﺳــتﻬﻼك مﻨتــﺞ مﻌيــن مــن عدمــﻪ.
وﺑﺨصــوص انﻌﻜاﺳــات ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ ،فرﻏــﻢ أنﻬــا انﻄلقــﺖ فــي الﻔﻀــاء االفتراﺿــي ،فــﺈن ﺗﺄﺛيرﻫــا ﻛان ملموﺳــا علــى
أرض الواقــﻊ وﻫامــا جــدا ،ﺣيــﺚ أﺑــرزت عــدة أوجــﻪ قصــور انﻄلــﻖ مﻨﻬــا المجلــس مــن أجــﻞ اقتــراح عــدد مــن التوﺻيــات
المﻔصلــﺔ والتــي يمﻜــن إجمالﻬــا فــي ﺳــتﺔ مﺤــاور ،ﻫــي:
ﱠ
�

ﺿرورة ﺗقويﺔ اإلطار القانوني والمﺆﺳﺴاﺗي المتﻌلﻖ ﺑﺤمايﺔ ﺣقوق المﺴتﻬلك وﺗمﻜيﻨﻪ من ﺳبﻞ التﻈلﻢ؛

�

ﺗﻌﺰيــﺰ اإلطــار الﺨــاص ﺑتقﻨيــن اﻷﺳــواق ،مــن أجــﻞ ﺗﻌﺰيــﺰ قواعــد المﻨافﺴــﺔ الﺸــريﻔﺔ والتصــدي لمﻈاﻫــر الﺸــﻄﻂ
والممارﺳــات ﻏيــر المﺸــروعﺔ داﺧــﻞ اﻷﺳــواق؛

�

ﺗﻌﺰيــﺰ الوﺻــول إلــى المﻌلومــﺔ ﺣــول اﻷﺳــواق وإﺣــداث مرﺻــد لﻸﺳــﻌار وﻫوامــﺶ الرﺑــﺢ ﻛﺂليتيــن للمﺴــاعدة علــى
اﺗﺨــاذ القــرار؛

�

إيــﻼء أﻫميــﺔ أﻛبــر لتﻄويــر آليــات اﺳــتباق وﺗدﺑيــر اﻷزمــات وﻛــﺬا ﻵليــات التواﺻــﻞ مــﻊ المواطﻨيــن والمواطﻨــات فــي
ﺣــال نﺸــوب أي أزمــﺔ ،وذلــك ﺑالﻨﺴــبﺔ للﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ والقﻄــاع الﺨــاص علــى ﺣــد ﺳــواء؛

�

إﺻــﻼح اإلطــار القانونــي والمﺆﺳﺴــاﺗي مــن أجــﻞ ﺗصﺤيــﺢ وﺿﻌيــات ﺗﻨــازع المصالــﺢ التــي قــد ﺗــﺆدي إلــى ﺗﺄزيــﻢ الﺜقــﺔ
لــدى المواطن؛

�

الﻨﻬوض ﺑمﻜانﺔ المﺴﺆوليﺔ االجتماعيﺔ للمقاوالت.
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ﻫمــﺖ أنﺸــﻄﺔ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2018إعــداد إﺣالﺔ واردة من مجلس المﺴتﺸــارين
ﱠ
ﺗتﻌلــﻖ ﺑوﺿــﻊ دراﺳــﺔ ﺑﻌﻨــوان »مبــادرة وطﻨيــﺔ جديــدة لﻔائــدة الﺸــباب المﻐرﺑــي« ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى إعــداد ﺳــبﻌﺔ ﺗقاريــر
وﺳــتﺔ آراء فــي إطــار اإلﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ .وقــد ﺗﻨاولــﺖ ﻫــﺬه اإلﺣــاالت المواﺿيــﻊ التاليــﺔ:
�

المﻨاولﺔ وعﻼقات الﺸﻐﻞ :من أجﻞ الﻨﻬوض ﺑالﻌمﻞ الﻼئﻖ واالﺳتدامﺔ؛

�

الﻬجرة وﺳوق الﺸﻐﻞ؛

�

الﺤمايﺔ االجتماعيﺔ في المﻐرب :واقﻊ الﺤال ،الﺤصيلﺔ وﺳبﻞ ﺗﻌﺰيﺰ أنﻈمﺔ الﻀمان والمﺴاعدة االجتماعيﺔ؛

�

االقتصاد اﻷزرق :رﻛيﺰة أﺳاﺳيﺔ لبﻨاء نموذج ﺗﻨموي جديد للمﻐرب؛

�

المﻀامين الﺜقافيﺔ واإلعﻼم؛

�

الﺴﻜن في الوﺳﻂ القروي :نﺤو ﺳﻜن مﺴتدام ومﻨدمﺞ في ﺑيئتﻪ.

أعد المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ﺗقريره الﺴﻨوي ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2017
ﻛما ﱠ
وﺑالﻨﺴــبﺔ لﺴــﻨﺔ  ،2019وطبقـاً لتوجيﻬاﺗﻜــﻢ الﺴــاميﺔ ،ﺳـيُﻌِ ﱡد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مﺴــاﻫمتﻪ فــي
الﻨمــوذج التﻨمــوي الجديــد .ﻛمــا يﻌتــﺰم المجلــس ،فــي إطــار ﺑرنامــﺞ عملــﻪ ،إعــداد التقريــر الﺴــﻨوي واالنﻜبــاب علــى
دراﺳــﺔ الﺴياﺳــﺔ الجبائيــﺔ والمبــادالت االقتصاديــﺔ ﺑيــن المﻐــرب وﺑاقــي ﺑلــدان إفريقيــا والﻨﻈــام الﻌقــاري والﺤــوار
االجتماعــي وزواج القاﺻــرات والﻨﻬــوض ﺑالقــراءة والﺴــﻼمﺔ الصﺤيــﺔ للمــواد الﻐﺬائيــﺔ واالنتقــال الﻄاقــي والﺤﻜامــﺔ
التراﺑيــﺔ.
ُ
الرﺋﻴســﻴة للتقريــر الســنوي للمجلــﺲ اﻻﻗتصــادي واﻻﺟتماﻋــي والﺒﻴﺌــي
ــر
ْﻜــﻢ يــا صاحــب الجاللــة،
ِ
الﻌناص ُ
ﺗل ْ
ﺑرﺳــﻢ ﺳــنة  ،2018المﻌــروض ﻋلــى أنﻈــار ﺟاللتﻜــﻢ ﻛمــا صادﻗــﺖ ﻋلﻴــﻪ الجمﻌﻴــة الﻌامــة للمجلــﺲ ﺧــالل دورﺗﻬــا
الماﺋــة ،المنﻌقــدة يــوم الﺨمﻴــﺲ  18يولﻴــوز .2019
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ﺗـﻤﻬﻴـــﺪ
الﺴــﻨوي
والبيئــي ،يتﻀ ّمــن التقريــ ُر
واالجتماعــي
االقتصــادي
التﻨﻈيمــي للمجلــس
طبقــاً للقانــون
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للمجلــس ﺗﺤليـ ً
ﻼ للوﺿﻌيــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ لبﻼدنــا ،وﺗقريــراً عــن أنﺸــﻄﺔ المجلــس
ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2018
المجلــس ﺗﺤليــ ً
ﻼ للتﻄــ ّورات اﻷﺳاﺳــيﺔ علــى المﺴــتويات االقتصاديــﺔ
الصــدد ،أنجــﺰ
وفــي ﻫــﺬا ّ
ُ
واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ،وﻫــو ﺗﺤليــﻞ يﻌ ّبــر عــن وجﻬــﺔ نﻈــر المجتمــﻊ المدنـ ّـي المﻨ ﱠَﻈــﻢ والﻐﻨـ ّـي ﺑتﻌــدد
الﺤﺴاﺳــيات والتجــارب المﻬﻨيــﺔ واالجتماعيــﺔ لمﺨتلــﻒ الﻔئــات ال ُمﻜ ﱢونــﺔ للمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي .ويقتــرح المجلــس ،انﻄﻼقـاً مــن ﻫــﺬا التﺤليــﻞ ،مجموعـ ًﺔ مــن التوﺻيــات أ ُ ِعـ ﱠـدت
وفــﻖ مقارﺑَـ ٍـﺔ ﺗﺸــارﻛيﺔ مﻨدمجـ ٍـﺔ ،مــﻊ الترﻛيـ ِـﺰ علــى نقــاط اليقﻈــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ونﻈــراً لمــا ﺷــﻬدﺗﻪ ﺑﻼدنــا مﺆﺧــرا مــن ﺗﻨامــي اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج وللتﻌبيــر
ِ
ﺧصــﺺ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
المواطــن ،ال ﺳــيما ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ ،فقــد ﱠ
الموﺿــوع الﺨــاص لتقريــره ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2018لموﺿــوع »اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج«.
وفــي القﺴــﻢ الﺜالــﺚ ،يقــدم المجلــس ﺗقريــراً عــن أنﺸــﻄتﻪ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2018ﻛمــا يﻌـ ِـرض ﺑرنامــﺞ
عملــﻪ لﺴــﻨﺔ .2019
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اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﺗﺸﺨﻴﺺ الوضﻌﻴة اﻻﻗتصادية
واﻻﺟتماﻋﻴة والﺒﻴﺌﻴة ﺧالل ﺳنة 2018

1

أﺑرز التﻮﺟﻬﺎت التﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﺳﻨﺔ 2018

 .1.1الﻤﺤﻮر اﻻﻗتﺼﺎدي
 .1.1.1الﻤﺤﻴﻂ الﺪولﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
§ ﺗﺒاﻃﺆ شﺒﻪ ُم َﻌ ﱠم ٍﻢ لالﻗتصاد الﻌالمي ﺧالل ﺳنة 2018
ﺗﺄﺛر االقتصاد الﻌالمي ﺧالل ﺳــﻨة  2018ﺑســياق صﻌب اﺗســﻢ ﺑاﺿﻄراﺑات جيﻮﺳياﺳــية واجتماعية واقتصادﻳة .وﺣﺴــﺐ
ﺗقريــر ﺻﻨــدوق الﻨقــد الدولــي ﺣــول آفــاق االقتصــاد الﻌالمــي ﺑرﺳــﻢ أﺑريــﻞ  ،2019فقــد ﺑلﻐــﺖ نﺴــبﺔ الﻨمــو علــى المﺴــتوى
الﻌالمــي  3.6فــي المائــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ ُ ،2018مﺴــجل ًﺔ ﺗراجﻌــا ﺑالمقارنــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ الماﺿيﺔ .وﺑالﻨﻈــر إلــى الﺴــياق الﺤالــي،
فقــد يﺸــﻬد الﻨمــو الﻌالمــي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2019المﺰيــد مــن التراجــﻊ.
علــﻰ مســتﻮى االقتصادات المتﻘدمــة ،اﺗﺴــمﺖ ﺳــﻨﺔ  2018ﺑﻔقــدان الﻨﺸــاط االقتصــادي لﺤيويتــﻪ ،حيــﺚ انﺨﻔــﺾ مﻌــدل
الﻨمــﻮ مــﻦ  2.4ﻓــي الماﺋة ﺳــﻨة  2017إلــﻰ  2.2ﻓــي الماﺋة ﺳــﻨة  .2018وقــد ﻛان ﻫــﺬا التباﻃــﺆ أﻛﺜــر حــدة ﻓــي مﻨﻄﻘــة اﻷورو
والياﺑــان والمملﻜــة المتحدة .إذ انﺨﻔــﺾ الﻨمــو فــي مﻨﻄقــﺔ اﻷورو مــن  2.4فــي المائــﺔ إلــى  1.8فــي المائــﺔ .وقــد ﻫــﻢ
ﻫــﺬا التباطــﺆ مﻌﻈــﻢ ﺑلــدان المﻨﻄقــﺔ )فرنﺴــا وألمانيــا وإﺳــبانيا والبرﺗﻐــال وإيﻄاليــا  .(...وﺳــاﻫمﺖ عــدة عوامــﻞ فــي
ﺗراجــﻊ ديﻨاميــﺔ الﻨﺸــاط االقتصــادي فــي أوروﺑــا نﺬﻛــر مﻨﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص ،ﺗباطــﺆ الصــادرات ،وﺗدنــي ﺛقــﺔ المﺴــتﻬلﻜين
ورؤﺳــاء المقاوالت ،وارﺗﻔــاع أﺳــﻌار المﻨتجــات الﻄاقيــﺔ ،واﺳــتمرار ﺣالــﺔ عــدم وﺿــوح الرؤيﺔ ﺑﺸــﺄن ﺗداعيــات ﺧــروج
ﺑريﻄانيا من االﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي )البريﻜﺴيﺖ( ،واإلﺷــﻜاليات المتﻌلقــﺔ ﺑالميﺰانيــﺔ فــي إيﻄاليــا ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى الﺸــﻜوك
والتوﺗــرات االجتماعيــﺔ التــي ﺧيمــﺖ علــى ﺑﻌــﺾ البلــدان فــي نﻬايــﺔ الﺴــﻨﺔ )مﺜــال ﺣرﻛــﺔ »الﺴــترات الصﻔــراء« ﺑﻔرنﺴــا(.
مــن جانبــﻪ ،ﺷــﻜﻞ االقتصــاد اﻷمريﻜــي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018اﺳــتﺜﻨاء ،ﺣيــﺚ انتقــﻞ مﻌــدل نمــوه مــن  2.2فــي المائــﺔ إلــى
 2.9فــي المائــﺔ ،ﺑﻔﻀــﻞ اﺗﺨــاذ ﺗداﺑيــر ميﺰانياﺗيــﺔ قويــﺔ مــن أجــﻞ الﻨﻬــوض ﺑاالقتصاد .لقــد أﺑــان اقتصــاد الواليــات
المتﺤــدة عــن قــدرة علــى الصمــود إزاء مﺨتلــﻒ المﺸــاﻛﻞ واالﺿﻄراﺑــات االقتصاديــﺔ والﺴياﺳــيﺔ التــي ﺷــﻬدﺗﻬا البــﻼد
ﺳــﻨﺔ  2018والمتﻌلقــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص ﺑـ (1) :التوﺗرات المرﺗبﻄــﺔ ﺑالﺤــرب التجاريــﺔ الدائــرة مــﻊ الصيــن ) (2اﺿﻄراﺑــات
فــي الﺴــوق الماليــﺔ فــي الواليــات المتﺤــدة وانﺨﻔــاض أﻫــﻢ مﺆﺷــرات اﻷﺳــواق الماليــﺔ ﺧﻼل اﻷﺷــﻬر اﻷﺧيــرة مــن
الﺴــﻨﺔ ،في ﺳــياق ﺗﺰايــدت فيــﻪ الﺸــﻜوك ﺣتــى أﺛــارت فــي ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــان المﺨــاوف مــن ﺣــدوث انﻬيــار للﺴــوق(3) ،
مﺸــﻜﻞ ﺗﻌﻄيــﻞ اإلدارات اﻷمريﻜيــﺔ نﻬايــﺔ الﺴــﻨﺔ ،جــراء الﺨــﻼف ﺣــول مﺴــﺄلﺔ ﺗمويــﻞ ﺑﻨــاء جــدار علــى الﺤــدود الﻔاﺻلــﺔ
ﺑيــن الواليــات المتﺤــدة والمﻜﺴــيك.
أﻳﻀــا مﻘارنــة مــﻊ ﺳــﻨة  ،2017حيــﺚ ﺗراجــﻊ
ﺑالﻨســبة للبلدان الصاعــدة والﻨاميــة ،ﻓﻘــد ﺗميــﺰ مﻌــدل الﻨمــﻮ ﺑاالنﺨﻔــاض ً
مــﻦ  4.8ﻓــي الماﺋــة إلــﻰ  4.5ﻓــي الماﺋــة مــﻦ ﺳــﻨة ﻷﺧــرى .ﻏيــر أن التﻄــورات ﺗبقــى متبايﻨــﺔ جــدا ﺑيــن مﺨتلــﻒ المﻨاطــﻖ
والبلدان .ذلــك أن ﺑﻌــﺾ االقتصــادات عانــﺖ مــن انﺨﻔــاض ﺣاد فــي عمﻼﺗﻬــا ،ومــن زيادة فــي ﻛلﻔــﺔ الديــن الﺨارجــي،
ومــن الﺰيــادات المتتاليــﺔ )أرﺑﻌــﺔ فــي عــام واﺣــد( التــي طبقتﻬــا الواليــات المتﺤــدة علــى أﺳــﻌار الﻔائــدة ،مــﻊ ﻛﻞ مــا قــد
يترﺗــﺐ عــن ذلــك مــن ﺗﺤويــﻞ فــي وجﻬــﺔ الرﺳــاميﻞ علــى ﺣﺴــاب البلــدان الصاعــدة.
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وقــد ﺷــﻬد اقتصــاد الصيــن ﺗباطــﺆاً طﻔيﻔــا جــدا ،نﻈــرا لجملــﺔ مــن اﻷﺳــباب مــن ﺑيﻨﻬــا ﺗﺸــديد القواعــد المﻨﻈمــﺔ
لقﻄاعــي الﻌقــار والوﺳــاطﺔ الماليــﺔ ،وذلك علــى ﺧلﻔيﺔ الﺤــرب التجاريــﺔ مــﻊ الواليــات المتﺤــدة اﻷمريﻜيﺔ .وقــد اﺗﺴــمﺖ
اقتصــادات دول ﺻاعــدة أﺧــرى ﺑبﻌــﺾ الﻬﺸاﺷــﺔ فــي مواجﻬــﺔ عوامــﻞ التوﺗــرات الﺴياﺳــيﺔ واالقتصاديــﺔ التــي أﺛــرت
علــى مﻌــدالت نموﻫــا وعلــى أﺳــﻌار عمﻼﺗﻬــا )انﺨﻔاﺿــات مﻬمــﺔ( ،ﺳــيما فــي أمريــﻜا الﻼﺗيﻨيﺔ )الرﻛــود فــي اﻷرجﻨتيــن
وفﻨﺰويﻼ( وفي ﺗرﻛيا ﺣيــﺚ ﻛان لﺰامــا علــى ﻫــﺬا البلــد ﺗﺸــديد ﺳياﺳــاﺗﻪ الماﻛــرو اقتصاديــﺔ.
أمــا االقتصــاد الﻬﻨــدي ،فقــد ﺣافــﻆ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018علــى نﻔــس وﺗيــرة الﻨمــو المﺴــجلﺔ ﺗقريبــا فــي الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ،
مدفوعــا فــي ذلــك أﺳاﺳــا ﺑالﻄلــﺐ المﺤلي .ﻛمــا ﺷــﻬدت ﺑلــدان مﺜــﻞ روﺳــيا وأوﻛرانيــا وﺑولﻨــدا والﺸــيلي والﻔيتﻨــام
ً
ـارعا فــي وﺗيــرة نموﻫــا فــي ﺳــﻨﺔ .2018
ﺗﺴـ ً
أمــا اقتصــادات مﻨﻄقﺔ الﺸــرق اﻷوﺳــﻂ وﺷــمال إفريقيا ،فقــد عرفــﺖ انﺨﻔاﺿــا فــي مﻌــدل نموﻫــا ،مقارنــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ
الماﺿيــﺔ ،ويﻌــﺰى ذلــك ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص إلــى التوﺗــرات الداﺧليــﺔ والجيوﺳياﺳــيﺔ المﺴــتمرة .ﻏير أن ﺑﻌــﺾ البلــدان مﺜــﻞ
مصــر وجيبوﺗــي وﺗونــس وقﻄــر ﺗمﻜﻨــﺖ مــن ﺗﺴــجيﻞ ﺗﺴــارع فــي نﺸــاطﻬا االقتصــادي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ .2018
وأمــا ﺑﺨصــوص ﺑلدان إفريقيا جﻨــوب الصﺤراء ،فقــد ﺗمﻜﻨــﺖ عمومــا مــن ﺗﺤقيــﻖ مﻌــدل نمو أعلى قليﻼ ممــا ﺣققتــﻪ
ﺳــﻨﺔ  .1 2017إال أن نموﻫــا ال يﺰال نموا ﻫﺸــا ﺑﺴــبﺐ الﻌديــد مــن مواطــن الﻀﻌــﻒ البﻨيويــﺔ التــي ﺗﻄبــﻊ اقتصاداﺗﻬــا.

§ الحرب التجارية وﺗنامي النﺰﻋة الحماﺋﻴة
ﺑالﻨســبة للتجــارة الﻌالميــة ،اﺗﺴــمﺖ وﺗيــرة نمــو ﺣجــﻢ المﻌامــﻼت التجاريــﺔ ﺑتباطــﺆ ملﺤــوظ ،ﺣيــﺚ انﺨﻔﻀــﺖ مــن
ـجلﺔ ﺳــﻨﺔ  2017إلــى  3.8فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2018وقــد ﺗﺴــتمر ،ﺣﺴــﺐ ﺗوقﻌــات ﺻﻨــدوق الﻨقــد
 5.4فــي المائــﺔ المﺴـ ﱠ
الدولــي ،فــي ﻫــﺬا المﻨﺤــى التﻨازلــي لتبلــﻎ  3.4فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2019ويﺄﺗــي ﻫــﺬا التباطــﺆ فــي ﺳــياق عالمــي يتﺴــﻢ
ﺑتصاعــد مــا يﺴــمى ﺑالﺤــرﻛات الﺸــﻌبويﺔ الجديــدة ذات الﻨﺰعــﺔ الﺤمائيــﺔ ،ﺳــواء في البلدان المتقدمــﺔ أو فــي البلــدان
الصاعــدة أو البلــدان الﻨاميﺔ .ولﻌــﻞ إﺣــدى التجليــات الﻜبــرى لﺤجــﻢ مــا ﺗﺤبــﻞ ﺑــﻪ ﻫــﺬه الﻨﺰعــﺔ الﺤمائيــﺔ مــن ﺗﻬديــدات،
ﻫــي الﺤــرب التجاريــﺔ الدائــرة ﺑيــن الواليــات المتﺤــدة والصيــن.
ﻫﻜــﺬا ،أعلﻨــﺖ الواليــات المتﺤــدة ﺧــﻼل الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ عــن ﺳلﺴــلﺔ مــن التداﺑيــر الﺤمائيــﺔ ﺿــد ﺑﻌــﺾ المﻨتجــات
الــواردة مــن الصيــن ،ﺑدعــوى وجــود ممارﺳــات ﺗجاريــﺔ مﻨافيــﺔ لقواعــد المﻨافﺴــﺔ ،وﻫــو مــا ﺣــدا ﺑالصيــن إلــى اﺗﺨــاذ
إجــراءات مماﺛلﺔ .وﺑالﻨﺴــبﺔ لبﻌــﺾ الــواردات اﻷمريﻜيــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ المﻨتجــات الﻔﻼﺣيــﺔ ،ﺳــﻌﺖ الصيــن إلــى اﺳــتبدالﻬا
ﺑمﻨتجــات ﺑلــدان أﺧــرى )البرازيــﻞ واﻷرجﻨتيــن والﻬﻨــد وﻛمبوديــا  .(...ﻛمــا َﻫ ﱠمــﺖ الﺤــرب التجاريــﺔ مــﻊ الصيــن فــي ﺑﻌــﺾ
اﻷﺣيــان فــرض قيــود ﻏيــر جمرﻛيــﺔ ،ﻛمــا ﻛان عليــﻪ الﺤــال ﺑالﻨﺴــبﺔ لمﻨتجــات وﺗجﻬيــﺰات االﺗصــاالت الصيﻨيــﺔ )أﺳــباب
أمﻨيــﺔ وﺣمايــﺔ المﻌﻄيــات(.
إن التوﺗــرات التجاريــﺔ لــﻢ ﺗﺸــمﻞ المﻨتجــات الصيﻨيــﺔ فقــﻂ ،ﺑــﻞ إن الواليــات المتﺤــدة رفﻌــﺖ أيﻀــا مــن الرﺳــوم
الجمرﻛيــﺔ المﻄبقــﺔ علــى ﺑﻌــﺾ المﻨتجــات اﻷوروﺑيــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ فــي مجــال التﻌديــن ،ﻛمــا ﻫــددت ﺑﻔــرض رﺳــوم زائــدة علــى
الﺴــيارات المﺴــتوردة مــن ﺑلــدان أوروﺑــا .و َر ﱠدت ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ﺑتﻄبيــﻖ رﺳــوم إﺿافيــﺔ علــى ﺑﻌــﺾ المﻨتجــات اﻷمريﻜيــﺔ،
ﺳــيما مﻨتجــات قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ وﺑﻌــﺾ وﺳــائﻞ الﻨقﻞ .وقــد ﺧﻔــﺖ ﺣــدة التوﺗــرات التجاريــﺔ قليــﻼ ﺑيــن الواليــات المتﺤــدة
وأوروﺑــا ﺑﻌــد أن ﺗوﺻــﻞ الﻄرفــان إلــى ﻫدنــﺔ مﺆقتــﺔ ،رﻏــﻢ أن اﻵفــاق ﺗﻈــﻞ متﺴــمﺔ ﺑااللتبــاس ،ﺧاﺻــﺔ فــي مــا يتﻌلــﻖ
ﺑالتﻔــاوض ﺑﺸــﺄن اﺗﻔــاق ﺗجــاري جديــد ﺑيــن الﻄرفيــن.

 - 1مﺆطر :إﺿاءة على اﻵفاق والتﺤديات االقتصاديﺔ ﰲ إفريقيا.
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وﺗمﺜــﻞ ﻫــﺬه التﻄــورات مﻨﻌﻄﻔــا فــي ﺑﻨيــﺔ االقتصــاد الﻌالمــي ،ﺣيــﺚ ﺑــدأت اﻵﺛــار الﺴــلبيﺔ للﺤــرب التجاريــﺔ ﺗﻈﻬــر
علــى أرض الواقــﻊ .فباإلﺿافــﺔ إلــى ﺗباطــﺆ وﺗيــرة نمــو المبــادالت الدوليــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺷــﻬدت الﺴــﻨﺔ ذاﺗﻬــا ﺗراجﻌــا
فــي ﺗوقﻌــات الﻨمــو فــي الواليــات المتﺤــدة والصين .ﻛمــا ﺗﺸــير اﺳــتﻄﻼعات جــرت ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018ﺑيــن ﺻﻔــوف
مديــري المﺸــتريات فــي الصيــن والواليــات المتﺤــدة والياﺑــان ومﻨﻄقــﺔ اﻷورو إلــى ﺗراجــﻊ نمــو الﻄلبيــات الموجﻬــﺔ
للتصديــر ،وذلــك ﺑالمــوازاة مــﻊ ﺳــيادة نبــرة مــن التﺸــاؤم المتﺰايــد لــدى ﺷــرﻛات ﺻﻨاعــﺔ الﺴــيارات فــي ألمانيــا والياﺑــان
ﺧاﺻــﺔ ﺧــﻼل الﻨصــﻒ اﻷول مــن الﺴــﻨﺔ .ويﺆﺛــر ﻫــﺬا المﻨــاخ مــن الﺸــﻜوك ﺳــل ًبا علــى وﺿــوح الرؤيــﺔ لــدى المﺴــتﺜمرين
وعلــى قراراﺗﻬــﻢ ،ممــا أدى إلــى ﺗباطــﺆ ﺣــاد فــي إنتــاج ﺳــلﻊ التجﻬيــﺰ فــي الواليــات المتﺤــدة والياﺑــان وألمانيــا .وأﺧيــراً،
قــد ﺗﺴــاﻫﻢ التوﺗــرات التجاريــﺔ ﺑيــن الصيــن والواليــات المتﺤــدة فــي إﺿﻌــاف القــدرة الﺸــرائيﺔ للمﺴــتﻬلﻜين فــي ﻛﻼ
البلديــن ،ﺑالﻨﻈــر إلــى ارﺗﻔــاع اﻷﺳــﻌار الﻨاﺗــﺞ عــن زيــادة الرﺳــوم المﻔروﺿــﺔ علــى الــواردات مــن الجانبيــن.
لﻜــﻦ ،ﺗجــدر اﻹﺷــارة إلــﻰ أنــﻪ مﻨــﺬ دجﻨبــر  ،2018ﺷــرعﺖ الﻮالﻳــات المتحــدة والصيــﻦ ﻓــي مﻔاوﺿــات لمحاولــة إنﻬــاء
حرﺑﻬمــا التجارﻳــة ،وعملتــا علــى التﻌليــﻖ المتبــادل لتﻄبيــﻖ الﺰيــادات التــي فرﺿتاﻫــا علــى رﺳــومﻬما الجمرﻛيــﺔ .ورﻏــﻢ
ﻫــﺬا التﺤــول فــي ﺳــلوك ﻫاﺗيــن القوﺗيــن ،إال أن اﺳــتمرار الﺸــﻜوك ﺑﺨصــوص مــدى إمﻜانيــﺔ نجــاح ﻫــﺬه المﻔاوﺿــات
يﻈــﻞ مرﺗﻔﻌــا.

§ ﺧــروج ﺑريﻄانﻴــا مــﻦ اﻻﺗحــاد اﻷوروﺑــي »الﺒريﻜسﻴﺖ« :مسلســﻞ مﻌقــد ،ﺑﺂﺛــار مســتقﺒلﻴة يلﻔﻬــا
الﻐموض
فــي ﺳــياق مﺴلﺴــﻞ المﻔاوﺿــات الﻄويــﻞ ﺣــول ﻛيﻔيــﺔ ﺧــروج ﺑريﻄانيــا مــن االﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018ﺑﺈعــداد
مﺸــروع اﺗﻔــاق أولــي ﺑيــن رئيﺴــﺔ الــوزراء البريﻄانيــﺔ ،ﺗيريــﺰا مــاي ،ودول االﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي الـــ .27ﻏيــر أن البرلمــان
البريﻄانــي رفــﺾ ﻫــﺬا المﺸــروع ﺑدايــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2019مــا أدى إلــى ﺗﻌﺜــر ﻫــﺬا الملــﻒ ،إذ ﺗبﻨــى المﻔاوﺿــون عــن االﺗﺤــاد
اﻷوروﺑــي موقﻔــا رافﻀــا إلعــادة التﻔــاوض ﺣــول مﺸــروع االﺗﻔــاق المﺸــار إليــﻪ .وقــد ﺿيقــﺖ ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ مــن نﻄــاق
الﺤلــول البديلــﺔ الممﻜﻨــﺔ ،وﺑــات يﺴــير ﺑــﻜﻼ الﻄرفيــن نﺤــو ﺗبﻨــي ﺣلــول جﺬريــﺔ ،ﺑمــا فــي ذلــك الﺨــروج مــن االﺗﺤــاد
اﻷوروﺑــي ﺑــدون اﺗﻔــاق ،أو إجــراء اﺳــتﻔتاء ﺛــان.
وقــد يﻜــون لﻬــﺬه الوﺿﻌيــﺔ التــي يﻜتﻨﻔﻬــا الﻐمــوض الﻌديــد مــن االنﻌﻜاﺳــات .فبدايﺔ ،ﺳــيﺆدي ﺧروج ﺑريﻄانيــا من االﺗﺤاد
اﻷوروﺑــي إلــى انﺨﻔــاض فــي ﺣصــﺔ االﺗﺤــاد فــي الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي الﻌالمــي وفــي التجــارة الدوليﺔ .وﺳــتﻨجﻢ عــن
ﻫــﺬا الﺨــروج أيﻀــا ﺗﺄﺛيــرات ﺣــادة ﺳــواء فــي مجــال ﺗﻨقــﻞ اﻷﺷــﺨاص ،أو نقــﻞ االﺳــتﺜمارات ﺧــارج ﺑريﻄانيا.
لقــد أﻇﻬــرت دراﺳــات أجريــﺖ مﺆﺧــرا ،مــن قبيــﻞ ﺗلــك التــي أنجﺰﺗﻬــا مﻨﻈمــﺔ ﺑريﻄانيــﺔ ﻷرﺑــاب الﻌمــﻞ فــي أوائــﻞ
ﺳــﻨﺔ  ،2019أن ﺛلــﺚ المقــاوالت البريﻄانيــﺔ مﺴــتﻌدة لﻨقــﻞ جــﺰء مــن أنﺸــﻄتﻬا إلــى الﺨــارج ﺑﺴــبﺐ الﺸــﻜوك المرﺗبﻄﺔ
ﺑﺨــروج ﺑريﻄانيــا مــن االﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي  .وال يﺸــمﻞ ﻫــﺬا االﺣتمــال ،الــﺬي قــد يتﺄﻛــد ﺣدوﺛــﻪ فــي ﺣالــﺔ ﺧــروج ﺑريﻄانيــا
أيﻀــا المقــاوالت الصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ .ﻛما أن جــﺰءاً
مــن االﺗﺤــاد »دون إﺑــرام ﺻﻔقــﺔ« ،ﻛبريــات الﺸــرﻛات فقــﻂ ،ﺑــﻞ ً
مــن المقــاوالت المﻌﻨيــﺔ ﺑﻬــﺬا اﻷمــر يﻌمــﻞ فــي قﻄاعــات اﺳــتراﺗيجيﺔ مﺜــﻞ الماليــﺔ والﺸــرﻛات الصﻨاعيــﺔ الﻌمﻼقــﺔ.
قــد ﻳﻜﻮن للبرﻳﻜســيﺖ ﺗﺄﺛيــر علــﻰ ﺑلــدان أﺧــرى أﻳﻀــا ،ﻛالمﻐرب .ﺻﺤيــﺢ أن المملﻜــﺔ المتﺤــدة ال ﺗمﺜــﻞ ﺳــوى  3.4فــي
المائــﺔ من مجمــوع ﺻــادرات المﻐــرب وأن وارداﺗــﻪ مﻨﻬــا ال ﺗتجــاوز  3فــي المائــﺔ مــن مجمــوع وارداﺗــﻪ ،ﻏيــر أن اﺣتمــال
التﺄﺛيــر الﺴــلبي للبريﻜﺴــيﺖ علــى نمــو االﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي ،الﺸــريك التجــاري الرئيﺴــي للمﻐــرب ،يمﻜــن أن يﺆﺛــر ﺳــل ًبا
علــى اقتصادنــا ،ﺑﺸــﻜﻞ ﻏيــر مباﺷــر ،ﺑﺴــبﺐ انﺨﻔــاض الﻄلــﺐ الﺨارجــي المتﺄﺗــي مــن ﻫــﺬا اﻷﺧيــر.
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ﻏيــر أن »البريﻜﺴــيﺖ« قــد يتيــﺢ فرﺻ ـاً جديــدة أمــام المﻐــرب .وﻫــو أفــﻖ يقتﻀــي مــن المﻐــرب الﺤــرص علــى إجــراء
مﻔاوﺿــات دقيقــﺔ ﺣــول اﺗﻔاقاﺗﻬــا مــﻊ المملﻜــﺔ المتﺤــدة فــي مجالــي التجــارة واالﺳــتﺜمار ،وذلــك ﺑﻐيــﺔ ﺗﺤقيــﻖ أقصــى
اﺳــتﻔادة ممﻜﻨــﺔ مــن ﻫــﺬه االﺗﻔاقــات وﺗقليــﻞ اﻷﺿــرار المﺤتملﺔ .فﻌلــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،يمﻜــن للمﻐــرب أن يﺴــتﻔيد مــن
الﻨقــﻞ المﺤتمــﻞ ﻷنﺸــﻄﺔ ﺑﻌــﺾ المقــاوالت الصﻨاعيــﺔ اإلنجليﺰيــﺔ ﺧــارج ﺑريﻄانيــا ،ﺳــيما ﺗلــك الﻌاملــﺔ فــي مجــال
الﻨﺴــيﺞ ،وذلــك مــن ﺧــﻼل ﺗﺴــليﻂ الﻀــوء على مﺰايــاه التﻨافﺴــيﺔ ،ﺧاﺻﺔ قرﺑــﻪ الجﻐرافــي )أوروﺑــا ،إفريقيــا ،مﻨﻄقــﺔ
الﺸــرق اﻷوﺳــﻂ وﺷــمال إفريقيــا  ،(...واالﺗﻔاقيــات التجاريــﺔ المتﻌــددة التــي ﺗرﺑﻄــﻪ ﺑالﻌديــد مــن المﻨاطــﻖ واﻷﺳــواق
)اﺗﻔاقيــﺔ التبــادل الﺤــر مــﻊ الواليــات المتﺤــدة اﻷمريﻜيــﺔ ،اﺗﻔاقيــﺔ أﻛاديــر ،االﺗﻔــاق المتﻌلــﻖ ﺑﺈقامﺔ مﻨﻄقــﺔ التجــارة
الﺤــرة القاريــﺔ اإلفريقيــﺔ » .(...«ZLECAFوﺗجــدر اإلﺷــارة فــي ﻫــﺬا الصــدد ،إلــى أن المﻐــرب والمملﻜــﺔ المتﺤــدة ﺑاﺷــرا
مﺤادﺛــات ﺑﻬــدف التوﺻــﻞ إلــى اﺗﻔــاق ﺛﻨائــي.
مﺆﻃر :إضاءة ﻋلى اﻵﻓاق والتحديات اﻻﻗتصادية ﻓي إﻓريقﻴا

فــي ﻇــﻞ ﻇرفيــﺔ اقتصاديــﺔ عالميــﺔ متﺴــمﺔ ﺑالتباطــﺆ ،ﺑلــﻎ مﻌــدل الﻨمو االقتصــادي في إفريقيا مﻊ نﻬايﺔ ﺳــﻨﺔ 2018
نﺤــو  3.5فــي المائــﺔ عــوض  3.6فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2017وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺷــﻬد الﻨﺸــاط االقتصــادي فــي ﺑلــدان
ﺷــمال إفريقيــا ﺗباطــﺆاً ،إذ ﺗراجــﻊ مــن  4.9فــي المائــﺔ إلــى  4.3فــي المائــﺔ ،فيمــا ﺷــﻬد مﻌــدل نمــو اقتصــادات
ﺑلــدان إفريقيــا جﻨــوب الصﺤــراء ﺗﺴــارعا طﻔيﻔــا جــدا ﺣيــﺚ انتقــﻞ مــن  2.9فــي المائــﺔ إلــى  3.1فــي المائــﺔ .ووف ًقــا
لتوقﻌــات ﺑﻌــﺾ المﺆﺳﺴــات الدوليــﺔ ،علــى ﻏــرار ﺻﻨــدوق الﻨقــد الدولــي والبﻨــك اإلفريقــي للتﻨميــﺔ ،فــﺈن الﻨمــو علــى
المﺴــتوى القــارة ﺳــيﻌرف علــى المــدى المتوﺳــﻂ ﺗﺴــارعا فــي الﻔتــرة  2020-2019دون أن يتجــاوز نﺴــبﺔ  4فــي
المائــﺔ .ﻏيــر أن ﻫــﺬه الوﺗيــرة ﺗﻈــﻞ أعلــى مــن ﺗلــك التــي ﺣققتﻬــا الﻌديــد مــن البلــدان الصاعــدة والﻨاميــﺔ.
ورﻏــﻢ التقــدم المﺤــرز فــي مجــال الﻨمــو ،ال ﺗــﺰال الوﺿﻌيــﺔ االقتصاديــﺔ متبايﻨــﺔ للﻐايــﺔ ﺑيــن مﺨتلــﻒ ﺑلــدان القــارة،
ﺗجلــﺖ فــي وجــود اﺧتﻼفــات ملﺤوﻇــﺔ فــي اﻷداء االقتصــادي ﺑيــن البلــدان الﻔقيــرة والبلــدان الﻐﻨيــﺔ ﺑالمــوارد
الﻄبيﻌيــﺔ.
ويتﻌيــن علــى االقتصــادات اإلفريقيــﺔ رفــﻊ ﺗﺤديــات ﻛبــرى ﺳــتﺤدد موقﻌﻬــا علــى الصﻌيــد الﻌالمــي علــى المــدى
المتوﺳــﻂ والﻄويــﻞ:
�

علــى المﺴــتوى الماﻛــرو اقتصــادي ،ﺗﻈــﻞ مﻌﻈــﻢ االقتصــادات اإلفريقيــﺔ عرﺿــﺔ للمﺨاطــر الﺨارجيــﺔ التــي
ﺗﻀﻌــﻒ مــن آفــاق الﻨمــو وﺗﻨﻌﻜــس ﺳــلبا علــى اإلطــار الماﻛــرو اقتصادي .وﺗتﻌلــﻖ ﻫــﺬه المﺨاطــر ﺑتﻨـ ٍـام مﺤتمــﻞ
للتوﺗــرات وانﻌﻜاﺳــﻬا علــى التجــارة الﻌالميــﺔ والتــي قــد ﺗقلــﻞ مــن الﻄلــﺐ الﺨارجــي ،وﻛــﺬا ﺑالﺸــﻜوك المرﺗبﻄــﺔ
ﺑﻌــودة أﺳــﻌار الﻔائــدة المﻄبقــﺔ علــى مﺴــتوى االقتصــادات المتقدمــﺔ إلــى االرﺗﻔــاع ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى اﺣتمــال أن
ﺗﺆﺛــر ﺗقلبــات اﻷوﺿــاع علــى اﻷﺳــواق الدوليــﺔ للمــواد اﻷوليــﺔ؛

�

علــى الرﻏــﻢ مــن أن الديــن الﻌمومــي فــي إفريقيــا يبلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ ﺣوالــي  53فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلي
اإلجمالــي ،إال أن االﺧتﻼفــات الﻜبيــرة القائمــﺔ فــي ﻫــﺬا الجانــﺐ ﺑيــن البلــدان وﻛــﺬا المﻨﺤــى المتصاعــد
لمﺴــتويات الديــن الﻌمومــي ،قــد يﺆديــان إلــى ﺗراجــﻊ قــدرة الﻌديــد مــن البلــدان علــى الصمــود إذا لــﻢ يتــﻢ اﺗﺨــاذ
ﺗداﺑيــر مﻨاﺳــبﺔ علــى مﺴــتوى الﺴياﺳــات الميﺰانياﺗيــﺔ .ذلــك أن ﺑﻌــﺾ البلــدان لديﻬــا نﺴــﺐ ديــون ﺗﻔــوق 100
فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ،مﺜــﻞ الــرأس اﻷﺧﻀــر ومصــر وإريتريــا والموزمبيــﻖ وجمﻬوريــﺔ
الﻜونﻐــو والﺴــودان؛
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�

فــي ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ ،قــد يــﺆدي اﺳــتمرار ﺑــﺆر عــدم االﺳــتقرار الﺴياﺳــي والمﺸــاﻛﻞ اﻷمﻨيــﺔ إلــى إﺿﻌــاف
اقتصــادات البلــدان المﻌﻨيــﺔ وﺷــرﻛائﻬا اإلقليمييــن علــى المﺴــتوى القــاري؛

�

إن االعتمــاد المﻔــرط للﻌديــد مــن البلــدان اإلفريقيــﺔ علــى ﺗصديــر ﺑﻌــﺾ المﻨتجــات اﻷﺳاﺳــيﺔ ،يﺰيــد مــن
ﺣــدة ﻫﺸاﺷــتﻬا إزاء ﺗقلبــات أﺳــﻌار المــواد اﻷوليــﺔ ويﺤــول دون مﺤافﻈتﻬــا علــى مﺴــتوى مرﺗﻔــﻊ ومﺴــتقر مــن
الﻨمــو .وال ﺷــك أن ﻫــﺬا الوﺿــﻊ يقتﻀــي مــن ﻫــﺬه البلــدان القيــام ﺑﺈﺻﻼﺣــات عميقــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﺴــريﻊ التﺤــول
الﻬيﻜلــي القتصاداﺗﻬــا ،مــن ﺧــﻼل الﻌمــﻞ علــى الرفــﻊ مــن جﻬــود ﺗﻨويــﻊ ﺑيﻨــﺔ االقتصــاد عبــر التوجــﻪ نﺤــو فــروع
ذات قيمــﺔ مﻀافــﺔ أعلــى وذات نﺴــبﺔ ﺗصﻨيــﻊ أعلــى ،مــﻊ ﺗوفرﻫــا علــى مﺴــتوى ﻛاف مــن االندمــاج؛

�

مــن المتوقــﻊ أن يرﺗﻔــﻊ ﺗﻌــداد الﺴــاﻛﻨﺔ اإلفريقيــﺔ فــي ﺳــن الﻌمــﻞ مــن  705مﻼييــن نﺴــمﺔ ﺳــﻨﺔ  2018إلــى
ﺣوالــي مليــار نﺴــمﺔ ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ  ،2030ممــا ﺳــيولد ﺿﻐﻄــا متﺰايــدا مــن أجــﻞ ﺗلبيﺔ الﺤاجيــات الﻬائلﺔ مــن
فــرص الﺸــﻐﻞ الﻼئﻖ .فبﺤﺴــﺐ الوﺗيــرة الﺤاليــﺔ لﻨمــو اليــد الﻌاملــﺔ ،يﻨبﻐــي إلفريقيــا ﺗوفيــر ﺣوالــي  12مليــون
مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ جديــد ﻛﻞ ﺳــﻨﺔ مــن أجــﻞ وقــﻒ ارﺗﻔــاع مﺴــتويات البﻄالــﺔ .ويﻌــد ﺗﺤقيــﻖ نمــو اقتصــادي قــوي
ومﺴتدام ﺷــرطا ﺿروريــا لبلــوغ ﻫــﺬه الﻐايــﺔ ،ﻏيــر أنــﻪ ﻏيــر ﻛاف لوﺣــده ،علــى اعتبــار أن جــودة الﺸــﻐﻞ ،الــﺬي
ال يــﺰال يتﺴــﻢ فــي إفريقيــا ﺑﻬيمﻨــﺔ القﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ وﻏلبــﺔ الﺸــﻐﻞ الﻬــﺶ ،ﺗﻌتمــد أيﻀــا علــى ﺑﻨيــﺔ اإلنتــاج
وجــودة الرأﺳــمال البﺸــري وﺑﻨيــﺔ الﻨﺴــيﺞ المقاوالﺗــي وﺣجمــﻪ؛

�

ﺑــدوره ،يﺸــﻜﻞ إنجــاح عمليــﺔ االندمــاج االقتصــادي والﻨقــدي فــي إفريقيــا ،ﺗﺤد ًيا ﻛبي ًرا أمــام القارة .فﻔي مارس
 ،2018وقــﻊ  44ﺑلــدا إفريقيــا االﺗﻔــاق المتﻌلــﻖ ﺑﺈقامﺔ مﻨﻄقــﺔ التجــارة الﺤــرة القاريــﺔ اإلفريقيــﺔ ).(ZLECAF
وقــد ارﺗﻔــﻊ عــدد الموقﻌيــن علــى االﺗﻔــاق إلــى  49ﺑلــداً انﻄﻼقــا مــن ﺷــﻬر يوليــوز مــن نﻔــس الﺴــﻨﺔ .وقد دﺧــﻞ
ﻫــﺬا االﺗﻔــاق ﺣيــﺰ الﻨﻔــاذ رﺳــميا فــي يوليــوز  ،2019ﺑﻌــد اﺳــتيﻔاء ﺷــرط المصادقــﺔ عليــﻪ مــن لــدن  22دولــﺔ
موقﻌــﺔ علــى اﻷقــﻞ؛

�

وﺗﻌتبــر ﻫــﺬه الﺨﻄــوة ﺷــرطا أﺳاﺳــيا لتﺤقيــﻖ اﺗﺤــاد اقتصــادي ونقــدي أﻛﺜــر متانــﺔ وعمقــا علــى المــدى
الﻄويﻞ .ﻛمــا أن االﺗﻔــاق يﻨﻄــوي علــى فــرص اقتصاديــﺔ ﻫامــﺔ ،ﺑالﻨﻈــر لﺤجــﻢ الﺴــوق الــﺬي يمﻜــن أن ﺗتيــﺢ
الولــوج إليــﻪ .ﻫﻜــﺬا ،فمــن ﺷــﺄن مﻨﻄقــﺔ التجــارة الﺤــرة القاريــﺔ اإلفريقيــﺔ ،التــي ﺗﻀــﻢ  1.2مليــار مﺴــتﻬلك
وﺗﺤقــﻖ ناﺗجــا داﺧليــا إجماليــا ﺗراﻛميــا يبلــﻎ  2.500مليــار دوالر ،وأن ﺗﺸــﻜﻞ ﺻمــام أمــان ﺿــد اﺿﻄراﺑــات
وﺗقلبــات التجــارة الدوليﺔ .ﻛمــا أن مــن ﺷــﺄنﻬا الﺤــد مــن ﺗﺸــتﺖ اﻷﺳــواق اإلفريقيــﺔ مــن ﺧــﻼل ﺗيﺴــير اندمــاج
القــارة ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀﻞ فــي االقتصــاد الﻌالمــي ،عبــر ﺗﻄويــر ﺳﻼﺳــﻞ القيمــﺔ اإلقليميــﺔ ،وﻛــﺬا االﺳــتﻐﻼل اﻷمﺜــﻞ
لﻺمﻜانــات المتاﺣــﺔ فــي مجــال التجــارة ﺑيــن ﺑلــدان المﻨاطــﻖ الﻔرعيــﺔ للقــارة والتــي ال ﺗﺸــﻜﻞ ﺣال ًيــا ﺳــوى 15
فــي المائــﺔ ﺗقريبــا مــن الﺤجــﻢ اإلجمالــي للمﻌامــﻼت التجاريــﺔ فــي إفريقيــا ،مقارنــﺔ مــﻊ  68فــي المائــﺔ فــي
أوروﺑــا و 58فــي المائــﺔ فــي آﺳــيا؛

�

ويمﻜــن مﻨﻄقــﺔ التجــارة الﺤــرة القاريــﺔ اإلفريقيــﺔ أن ﺗﻌــﺰز القــدرة التﻨافﺴــيﺔ القتصــادات البلــدان اﻷعﻀــاء
مــن ﺧــﻼل ﺗﺤﺴــين نجاعــﺔ اﻷﺳــواق ،عبــر إعــادة ﺗوزيــﻊ عوامــﻞ اإلنتــاج ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ ،وﺗقليــﺺ التﻜاليــﻒ عبــر
عامــﻞ ُوفــورات الﺤجــﻢ ) ،(économies d’échelleوﺗﺤويــﻞ البﻨيــﺔ القﻄاعيــﺔ لﻼﺳــتﺜمارات اﻷجﻨبيــﺔ المباﺷــرة؛

�

ﻏيــر أن إرﺳــاء مﻨﻄقــﺔ التجــارة الﺤــرة القاريــﺔ اإلفريقيــﺔ ال يﺨلــو مــن جملــﺔ مــن المﺨاطــر .وﺗﻬــﻢ ﻫــﺬه
المﺨاطــر ،التــي أﺛــارت ﺗﺤﻔــﻆ ﺑﻌــﺾ البلــدان ،التﺨــوف مــن فقــدان جــﺰء مــن الﺴــيادة الوطﻨيــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ
جوانــﺐ الﺴياﺳــات االقتصاديــﺔ ،أو اﺣتمــال اﺧتﻔــاء ﺑﻌــﺾ اﻷنﺸــﻄﺔ اإلنتاجيــﺔ والقﻄاعــات المﺤليــﺔ فــي ﺣالــﺔ
نﻬــﺞ انﻔتــاح اقتصــادي دون اﺳــتﻌداد لمواجﻬــﺔ المﻨافﺴــﺔ؛
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�

ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،ال ﺗــﺰال ﻫﻨــاك الﻌديــد مــن المﻌيقــات البﻨيويــﺔ التــي يﻨبﻐــي ﺗجاوزﻫــا ﺣتــى ﺗتﺤقــﻖ اﻵﺛــار
اإليجاﺑيــﺔ المرجــوة مــن مﻨﻄقــﺔ التجــارة الﺤــرة القاريــﺔ اإلفريقيــﺔ ويﻌــود نﻔﻌﻬــا علــى الــدول اﻷعﻀــاء .وﺗﻬــﻢ
ﻫــﺬه المﻌيقــات ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص :الﺨصــاص فــي البﻨيــات التﺤتيــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑاالﺳــتقبال والﻨقــﻞ واالﺗصــاالت
ﺑيــن دول القــارة؛ ﺿﻌــﻒ أداء قﻄــاع اللوجﺴــتيك؛ ارﺗﻔــاع ﺗﻜاليــﻒ نقــﻞ الﺴــلﻊ ،وعــدم ﺗجانــس التداﺑيــر ﻏيــر
الجمرﻛيــﺔ وقواعــد المﻨﺸــﺄ .ويﻨﻀــاف إلــى ذلــك ،جملــﺔ مــن الﺸــﻜوك التــي ﺗﺆﺛــر ﺳــل ًبا علــى مﻨــاخ اﻷعمــال
واالﺳــتﺜمار والمرﺗبﻄــﺔ أﺳاﺳــا ﺑالﻌمــﻞ ﺑﻨﻈــام الرﺧــﺺ واﻷذونــات ،الﻔﺴــاد ،اﻷمــن ،الﻨﻈــام الجبائــي وﺳياﺳــات
ﺗﺤويــﻼت اﻷرﺑــاح ،المﻨافﺴــﺔ ،ﺣقــوق الملﻜيﺔ...إلــﺦ؛

�

أمــا علــى المــدى الﻄويــﻞ ،فــﺈن ﻫــدف ﺑﻨــاء اﺗﺤــاد اقتصــادي ونقــدي مﻜتمــﻞ الﻌﻨاﺻــر ،ﺳــيﻄرح المﺰيــد مــن
التﺤديــات علــى البلــدان الموقﻌــﺔ علــى االﺗﻔــاق ،إذ َﺳـيُ َ
وﺿﻊ التﺰامﻬــا الﺴياﺳــي علــى المﺤــك ،ﺑﺤيــﺚ ﺳــيﻜون
عليﻬــا التﺨلــي عــن جــﺰء مــن اﺳــتقﻼليتﻬا فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑبﻌــﺾ الجوانــﺐ الﻨقديــﺔ والماليــﺔ والتجاريــﺔ لﻔائــدة
مﺆﺳﺴــات قاريــﺔ ﺗتجــاوز الﻨﻄــاق الوطﻨــي ﺗمتلــك ﺳــلﻄﺔ ﺗقريريــﺔ .ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،قــد ﺗُﻄــرح مﺴــﺄلﺔ ﺣريــﺔ
ﺗﻨقــﻞ وإقامــﺔ اﻷﺷــﺨاص ﺑيــن الــدول اﻷعﻀــاء ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺜــر ﺣــدة.

 .2.1.1اﻻﻗتﺼﺎد الﻮﻃﻨﻲ
 .1.2.1.1النمــو اﻻﻗتصــادي ﺧــالل ﺳــنة  :2018القﻄــاع ﻏﻴــر الﻔالحــي يجــد صﻌوﺑــة ﻓــي اﻻرﺗقــاء
ﺑاﻻﻗتصــاد الوﻃنــي نحــو ﻋتﺒــة أﻋلــى مــﻦ النمــو
فــي ﺿــوء ﺗﻄــور الﻨﺸــاط االقتصــادي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺑلــﻎ مﻌــدل نمــو الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي  3فــي المائــﺔ،2
مﺴــجﻼ ﺑﺬلــك انﺨﻔاﺿــا مقارنــﺔ مــﻊ ﺳــﻨﺔ  2017التــي ﺑلــﻎ ﺧﻼلﻬــا  4.2فــي المائــﺔ.
وﺗﻌــﺰى ﻫــﺬه الﻨتيجــﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳاﺳــي إلــى ﺗباﻃــﺆ وﺗيــرة نمــﻮ الﻘيمــة المﻀاﻓــة الﻔالحيــة ،ﺣيــﺚ ﺗراجﻌــﺖ مــن 15.2
فــي المائــﺔ إلــى  4فــي المائــﺔ .وﻫــو ﺗباطــﺆ يﻌــود إلــى عامــﻞ إﺣصائــي مﺤــﺾ ،نتيجــﺔ ﺗﻌاقــﺐ موﺳــمين فﻼﺣييــن
جيدين .ذلــك أن الموﺳــﻢ الﻔﻼﺣــي  2018/2017ﺗميــﺰ ﺑتﺤقيــﻖ إنتــاج جيــد مــن الﺤبــوب ﺑلــﻎ  103قﻨﻄــار ،ﺑﺰيــادة ﺑلﻐــﺖ
 7.3فــي المائــﺔ مقارنــﺔ مــﻊ مﺤصــول موﺳــﻢ . 2017/2016
وﺗﺆﻛــد ﻫــﺬه التﻄــﻮرات مــرة أﺧــرى أنــﻪ رﻏــﻢ الجﻬــﻮد المبﺬولــة ،ﻓــﺈن الﻨمــﻮ ﺑالمﻐــرب ال ﻳــﺰال مرﺗﻬﻨــا ﺑتﻘلبــات الﻨﺸــاط
الﻔالحــي ،ﻓــي حيــﻦ ﻳجــد الﻘﻄــاع ﻏيــر الﻔالحــي صﻌﻮﺑــة ﻓــي االرﺗﻘــاء ﺑالمﻐــرب نحــﻮ عتبــة أعلــﻰ مــﻦ الﻨمــﻮ.
أمــا القيمــﺔ المﻀافــﺔ لﻘﻄــاع الصيــد البحــري ،فقــد انﺨﻔﻀــﺖ للمــرة الﺜانيــﺔ علــى التوالــي مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  .2017ورﻏــﻢ
ﻫــﺬا التراجــﻊ واﺳــتمرار ﺑﻌــﺾ اإلﻛراﻫــات وأوجــﻪ الﺨصــاص التــي يﻌانــي مﻨﻬــا القﻄــاع )مﻌــدل ﺗصﻨيــﻊ أدنــى مــن
اإلمﻜانــات ،ﺗﺴــجيﻞ ﺑﻌــﺾ التﺄﺧــر علــى مﺴــتوى فــرع ﺗرﺑيــﺔ اﻷﺣيــاء المائيــﺔ ،ﺗرﻛيــﺰ فــي وجﻬــات التصديــر ،القﻄــاع
ﻏيــر المﻨﻈــﻢ ،(...فقــد ﺳــجﻞ القﻄــاع ﺗقدمــا ملﺤوﻇــا مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  ،2010إذ ﺑلــﻎ متوﺳــﻂ مﻌــدل الﻨمــو الﺴــﻨوي لرقــﻢ
المﻌامــﻼت  7فــي المائــﺔ ،فيمــا ﺑلــﻎ متوﺳــﻂ مﻌــدل الﻨمــو الﺴــﻨوي لﺤجــﻢ الصــادرات  7.2فــي المائــﺔ ،ممــا يﻌﻜــس
المجﻬــود االﺳــتﺜماري المبــﺬول فــي إطــار مﺨﻄــﻂ أليوﺗــس.
وفــي ما يتﻌلﻖ ﺑالﻘﻄــاع ﻏيــر الﻔالحــي ،فقــد اﺳــتمر علــى الﻌمــوم فــي التﻄــور وفــﻖ وﺗيــرة مﻌتدلـ ٍـﺔ إن لــﻢ نقــﻞ ﺑوﺗيــرة
أﺑﻄــﺄ مــن ﺗلــك المﺴــجلﺔ فــي الﺴــﻨﺔ الﻔارطــﺔ ،إذ ﺗﻄــور ﺑـــ 2.8فــي المائــﺔ مقاﺑــﻞ  3فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2017وﺗﻌــﺰى ﻫــﺬه
الوﺗيــرة إلــى ﺗباطــﺆ نمــو القﻄــاع الﺜانــوي مــن  3.5فــي المائــﺔ إلــى  3فــي المائــﺔ ،علمــا أن القﻄــاع الﺜالﺜــي ﺣافــﻆ علــى
نﻔــس وﺗيــرة الﻨمــو التــي ﺳــجلﻬا الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ ،أي  2.7فــي المائــﺔ.
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مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﻇــﻞ الﻄلــب الداﺧلــي ﻳﺸــﻜﻞ المســاﻫﻢ الرﺋيســي ﻓــي نمــﻮ الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اﻹجمالــي ،ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ ﻫــﺬه
المﺴــاﻫمﺔ  4.3نقــﻂ مئويــﺔ .وقــد اﺗﺴــﻢ الﻄلــﺐ الداﺧلــي ﺑتﺴــارع وﺗيــرة نمــو االﺳــتﺜمار الﺨــام واالﺳــتﻬﻼك الﻨﻬائــي
لــﻺدارات الﻌموميــﺔ ،مــﻊ ﺗﺴــجيﻞ ﺗباطــﺆ فــي االﺳــتﻬﻼك الﻨﻬائــي لﻸﺳــر.
فــي المقاﺑــﻞ ،ﻛانــﺖ مســاﻫمة الصــادرات الصاﻓيــة مــﻦ الســلﻊ والﺨدمــات ﻓــي نمــﻮ الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اﻹجمالــي مســاﻫمة
ﺳــلبية ،إذ ﺑلﻐــﺖ ﺣوالــي  - 1.3نقﻄــﺔ مئويــﺔ ،عــوض المﺴــاﻫمﺔ اإليجاﺑيــﺔ التــي ﺣققتﻬــا الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ والتــي ﺑلﻐــﺖ
 0.3نقﻄــﺔ مئويــﺔ.
مــن جانــﺐ آﺧــر ،ارﺗﻔﻌــﺖ حاجــة االقتصــاد للتمﻮﻳــﻞ ﺑ ـ  2.4نﻘﻄــة مئﻮﻳــة مــﻦ الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اﻹجمالــي مقارنــﺔ مــﻊ
الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ .ويﻌﻜــس ﻫــﺬا التﻔاقــﻢ التﺄﺛيــر المــﺰدوج النﻜمــاش مﻌــدل االدﺧــار الوطﻨــي ،الــﺬي ﺗراجــﻊ مــن  29.1فــي
المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي إلــى  27.6فــي المائــﺔ ،وارﺗﻔــاع مﻌــدل االﺳــتﺜمار ،الــﺬي انتقــﻞ مــن  32.6فــي
المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي إلــى  33.5مــن ﺳــﻨﺔ إلــى أﺧــرى.
 .2.2.1.1مسلســﻞ التصنﻴــﻊ :ﺗــﻢ إحــراز ﺗقــدم مــﻊ اﺳــتمرار ﺗحديــات يتﻌﻴــﻦ رﻓﻌﻬــا مــﻦ أﺟــﻞ ﺗحقﻴــﻖ
اندمــاج صناﻋــي أﻛﺒــر وﺗســريﻊ التحــول الﻬﻴﻜلــي لالﻗتصــاد الوﻃنــي
مﻨــﺬ إطﻼقــﻪ ﺳــﻨﺔ  ،2014ﺣقــﻖ مﺨﻄــﻂ ﺗﺴــريﻊ التﻨميــﺔ الصﻨاعيــﺔ ﺗقدمــاً مﻬمــا فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑتﺤديــﺚ الﻨﺴــيﺞ
اإلنتاجــي ،مــن ﺧــﻼل إنﺸــاء الﻌديد من المﻨﻈومـــات الصﻨاعيـــﺔ المﺨصصــﺔ لمﺨتلــﻒ المﻬــن الديﻨاميــﺔ ،ﺳــيما ﺻﻨاعــﺔ
الﺴــيارات والﻄيــران .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى مﺴــاﻫمﺔ المﺨﻄــﻂ فــي الرفــﻊ المﻬــﻢ مــن الجاذﺑيــﺔ االقتصاديــﺔ للمﻐــرب لــدى
المﺴــتﺜمرين الدولييــن ،فقــد مﻜــن أيﻀــا فــي الﻨﻬــوض ﺑالصــادرات الصﻨاعيــﺔ لبﻼدنــا ،إذ ارﺗﻔــﻊ متوﺳــﻂ مﻌــدل نموﻫــا
الﺴــﻨوي ﺑﻨﺤــو  310.3فــي المائــﺔ ﺧــﻼل الﻔتــرة .2017-2014
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﺗميــﺰ أداء فرعيــن اقتصادييــن عــن ﺑاقــي الﻔــروع مــن ﺣيــﺚ رقــﻢ المﻌامــﻼت الــﺬي ﺣققتــﻪ ﺻادراﺗﻬمــا،
إذ ﺗجــاوزا متوﺳــﻂ مﻌــدل نمــو الصﻨاعــﺔ الوطﻨيــﺔ إجماال .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑقﻄــاع ﺻﻨاعــﺔ الﺴــيارات ) +16.7فــي المائــﺔ(
وقﻄــاع الﻄيــران ) +11.3فــي المائــﺔ( ،ﺑــﻞ إن ﺣصــﺔ قﻄــاع ﺻﻨاعــﺔ الﺴــيارات مــن مجمــوع ﺻــادرات البــﻼد ،أﺻبﺤــﺖ
مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  2014ﺗﻔــوق ﺣصــﺔ الﻔوﺳــﻔاط ومﺸــتقاﺗﻪ ،ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ  23.4فــي المائــﺔ مــﻊ نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ .2018
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﻨﺴــبﺔ االندمــاج المﺤلــي للمﻬـــن الﻌالميـــﺔ للمﻐـــرب ،يتجلــى مــن ﺧــﻼل اإلﺣصــاءات التــي قدمتﻬــا
وزارة الصﻨاعــﺔ والتجــارة واالﺳــتﺜمار واالقتصــاد الرقمــي التقــدم المﻬــﻢ الــﺬي ﺗــﻢ إﺣــرازه مﻨــﺬ إطــﻼق مﺨتلــﻒ
المﻨﻈومــات الصﻨاعيــﺔ .وﺗﻬــﻢ ﻫــﺬه المﻨجــﺰات قﻄــاع ﺻﻨاعــﺔ الﺴــيارات الــﺬي ﺗﻔــوق نﺴــبﺔ اندماجــﻪ المﺤلــي ﺣاليــا 50
فــي المائــﺔ 4ﺑﻌدمــا ﻛانــﺖ ﺗبلــﻎ ﺣوالــي  16فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2007ويﻨﻄبــﻖ اﻷمــر ذاﺗــﻪ علــى قﻄــاع الﻄيــران ،ﺣيــﺚ
ﺗبلــﻎ نﺴــبﺔ اندماجــﻪ المﺤلــي ﺣاليــا  34فــي المائــﺔ .5ومــن المرﺗقــﺐ أن يتﺤﺴــن ﻫــﺬا اﻷداء ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر مﺴــتق َبﻼ،
ﺧاﺻــﺔ وأن الﻌقــود الجديــدة ،التــي يتــﻢ إﺑرامﻬــا مــﻊ مﺴــتﺜمرين دولييــن ،مﺜــﻞ ﺗلــك الموقﻌــﺔ مــﻊ مجموعــﺔ »ﺑــي إس إي
ﺑوجو-ﺳــيتروين« ) ،(PSAﺑاﺗــﺖ ﺗﻨــﺺ علــى أﻫــداف مﺤــددة وﻛميــﺔ فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑاالندمــاج المﺤلــي .ﻛمــا أنــﻪ فﻀــﻼ عــن
التﺤﻔيــﺰات الﻀريبيــﺔ والبﻨيــات التﺤتيــﺔ ومﺴــتويات اﻷجــور التــي ﺗوفرﻫــا المملﻜــﺔ ،فقــد مﻜــن اﺳــتقرار الموجــﺔ اﻷولــى
للﺸــرﻛات الﻌاملــﺔ فــي مجــال ﺗصﻨيــﻊ وﺗجﻬيــﺰ الﺴــيارات والﻄائــرات ﺑالمﻐــرب ،مــن ﺗﻌﺰيــﺰ جاذﺑيــﺔ المملﻜــﺔ وأعﻄــى
إﺷــارات إيجاﺑيــﺔ للموجــﺔ المواليــﺔ مــن المﺴــتﺜمرين الﻌالمييــن فــي ﻫــﺬه المﻬــن.
 - 3الصــادرات الصﻨاعيــﺔ ﺧــارج مﺸــتقات الﻔوﺳــﻔاط .يتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑﺈﺣصائيــات قدمتﻬــا وزارة الصﻨاعــﺔ واالﺳــتﺜمار والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي ،وﻫــي أيﻀــا متﻀمﻨــﺔ
ﰲ لوﺣــﺔ القيــادة القﻄاعيــﺔ لﻼقتصــاد اﳌﻐرﺑــي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2019التــي ﺗﻌدﻫــا وزارة االقتصــاد واﳌاليــﺔ.
 - 4اﺳــتﻨادا إلــى مﺨتلــﻒ التصريﺤــات الصﺤﻔيــﺔ الصــادرة عــن وزارة الصﻨاعــﺔ واالﺳــتﺜمار والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي )ﺳــﻨوات (2017-2018-2019:واإلﺣصائيــات
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/automobile
اﳌﻨﺸورة على اﳌوقﻊ اإللﻜتروني لﻬﺬه الوزارة
 - 5إﺣصائيات نﻬايﺔ ﺳﻨﺔ  ،2018ﺣﺴﺐ ﲡمﻊ الصﻨاعات اﳌﻐرﺑيﺔ ﰲ الﻄيران والﻔﻀاء ).(Gimas
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رﻏــﻢ ﻫــﺬا التﻘــدم المحــرز ،ال ﻳــﺰال ﻫﻨــاك عــدد مــﻦ الﻨﻘــاط الﻌالﻘــة .فﻌلــى ﺑُ ْﻌــدِ عاميــن مــن انتﻬــاء الﻔتــرة المﺤــددة
إلنجــاز مﺨﻄــﻂ ﺗﺴــريﻊ التﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ ) ،(2020-2014ال ﺗــﺰال ﻫﻨــاك ﺻﻌوﺑــﺔ فــي ﺗﺤقيــﻖ ﻫــدف رفــﻊ القيمــﺔ
المﻀافــﺔ للصﻨاعــات التﺤويليــﺔ إلــى  23فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي مــﻊ ﺣلــول ﺳــﻨﺔ  ،2020إذ ﺗتــراوح
نﺴــبتﻬا ﺣاليــا مــا ﺑيــن  15فــي المائــﺔ و 16فــي المائــﺔ ،وﻫــي نﺴــبﺔ لــﻢ ﺗتﻐيــر إال ﺑﺸــﻜﻞ طﻔيــﻒ مقارنــﺔ مــﻊ المﺴــتوى
المﺴــجﻞ عﻨــد نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2013أي قبــﻞ إطــﻼق المﺨﻄــﻂ المﺬﻛــور.
ﺗﻄور صادرات صناﻋة السﻴارات وحصة القﻄاع مﻦ إﺟمالي الصادرات المﻐرﺑﻴة )ﺑالنسﺒة المﺌوية(
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ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات اﳌﻐﺮب )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ(
ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻴﺎرات )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ(
ﺻﺎدرات اﻟﺴﻴﺎرات )ﲟﻼﻳﲔ اﻟﺪراﻫﻢ(

اﳌصدر :رﺳﻢ ﺑياني مﻨجﺰ اﺳتﻨادا إلى مﻌﻄيات مﻜتﺐ الصرف

ﺑاﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلك ،ﻳالحــﻆ أن التﻄــﻮر الملمــﻮس الــﺬي ﺷــﻬدﺗﻪ الصــادرات الصﻨاعيــة ،ﺳــيما ﻓــي قﻄاعــي الســيارات
والﻄيــران ،ﻳﻘاﺑلــﻪ نمــﻮ ﺳــﻨﻮي ﺿﻌيــﻒ للﻘيمــة المﻀاﻓــة للصﻨاعــات التحﻮﻳليــة ،ﺣيــﺚ ﺑلــﻎ مﻌــدل ﻫــﺬا الﻨمــو ﺣوالــي 2.1
فــي المائــﺔ ﺳــﻨويا ﺧــﻼل الﻔتــرة  3.3) 2018 – 2014فــي المائــﺔ ﺑالقيمــﺔ اإلﺳــميﺔ( .وﺑﻌبــارة أﺧرى ،لــﻢ يﻜن ﺗﺤﺴــن رقﻢ
مﻌامــﻼت الصادرات ﻛافيا ﺣتــى ﺗتمﻜــن ﻫــﺬه الصﻨاعــات مــن المﺴــاﻫمﺔ الﻔﻌالــﺔ فــي الرفــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ ملمــوس مــن القيمــﺔ
المﻀافﺔ المﺤ َدﺛــﺔ مــن لــدن االقتصــاد الوطﻨي .لﺬلــك ،فــﺈن اﺳــتﻬداف مﻜونــات ذات قيمــﺔ مﻀافــﺔ أعلى مــﻊ التموقــﻊ
ـواز على ﺗﻌﺰيــﺰ نﺴــبﺔ االندمــاج المﺤلي ،ﺗبقــى
فــي مراﺣــﻞ إنتــاج أﻛﺜــر أﻫميــﺔ فــي ﺳﻼﺳــﻞ القيمــﺔ ،والﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ مـ ٍ
ﺷــروطا أﺳاﺳــيﺔ مــن أجــﻞ ﺗﺤقيــﻖ َو ْقـ ٍـﻊ أمﺜــﻞ لمﺴلﺴــﻞ التصﻨيﻊ علــى االقتصــاد.
ﻓــي ارﺗبــاط ﺑالﻨﻘﻄــة الســاﺑﻘة ،ال ﺗــﺰال الصﻨاعــة ﻓــي المﻐــرب ،ﺳــيما ﻓروعﻬــا اﻷﻛﺜــر دﻳﻨاميــة ،ﺗتســﻢ علــﻰ ﻏــرار الﻌدﻳــد
مــﻦ البلــدان الﻨاميــة ،ﺑاعتمادﻫا الﻜبيــر علــﻰ اﺳــتيراد المدﺧــالت واالﺳــتﻬالﻛات الﻮﺳــيﻄة وﺳــلﻊ التجﻬيــﺰ .وﻫــو وﺿــﻊ ال
يــﺰال مﺴــتمرا علــى الرﻏــﻢ مــن التقــدم الﺬي ﺷــﻬدﺗﻪ ﺑﻌﺾ المﻨﻈومــات الصﻨاعيــﺔ فــي مجــال االندمــاج المﺤلــي .فﻔــي
الﻔتــرة مــا ﺑيــن ﺳــﻨتي  2009و ،2016ارﺗﻔﻌــﺖ ﺣصــﺔ القيمــﺔ المﻀافــﺔ اﻷجﻨبيــﺔ المﺴــتوردة فــي إجمالــي الصــادرات
الصﻨاعيــﺔ ،وذلــك رﻏــﻢ عودﺗﻬــا لمﻨﺤــى ﺗﻨازلــي مــا ﺑيــن ﺳــﻨتي  2012و) 2015الرﺳــﻢ البيانــي أدنــاه( .وقــد ﺗجلــى ﻫــﺬا
ـج ُﻞ فــي ﺣصــﺔ المــواد والﺨدمــات المﺴــتوردة فــي الصــادرات ،ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر فــي ﺻــادرات المﻐــرب مــن
االرﺗﻔــاع ال ُم َﺴـ ﱠ
وﺳــائﻞ وﺗجﻬيــﺰات الﻨقــﻞ )مﻨﻬا الﺴــيارات( ،ﺣيــﺚ انتقلــﺖ ﺣصــﺔ القيمــﺔ المﻀافــﺔ اﻷجﻨبيــﺔ المﺴــتوردة فــي الصــادرات
المﻐرﺑيــﺔ علــى مﺴــتوى ﻫــدا مــن  32.3فــي المائــﺔ إلــى  41.5فــي المائــﺔ ،وذلــك ﺣﺴــﺐ مﻌﻄيــات قاعــدة ﺑيانــات مﻨﻈمــﺔ
التﻌــاون والتﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ ﺣــول التجــارة ﺑالقيمــﺔ المﻀافــﺔ .وإذا ﻛان ﻏالبــا مــا يتــﻢ ﺗبريــر ارﺗﻔــاع نﺴــبﺔ القيمــﺔ
المﻀافــﺔ المﺴــتوردة فــي الصــادرات الصﻨاعيــﺔ المﻐرﺑيــﺔ ﺑتﺤﺴــن اندمــاج اقتصادنــا فــي ﺳﻼﺳــﻞ القيمــﺔ الﻌالميﺔ ،ﻓــﺈن
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ﻫــﺬا االرﺗﻔــاع ﻳﻌﻨــي ﻓــي المﻘاﺑــﻞ أن جــﺰء ًا ﻛبيــر ًا مــﻦ الﻌاﺋــدات المتﺄﺗيــة مــﻦ الصــادرات الصﻨاعيــة ال ﻳتــﻢ ﺿﺨــﻪ ﻓــي
االقتصــادي الﻮﻃﻨــي.
ﻳتبيــﻦ مــﻦ ﺧــالل إجــراء مﻘارنــة مــﻊ ﺑﻌــﺾ الــدول الصاعــدة أنــﻪ ال ﻳــﺰال أمــام المﻐــرب ﻫامــﺶ مــﻦ أجــﻞ الرﻓــﻊ مــﻦ حصــة
الﻘيمــة المﻀاﻓــة المحليــة ﻓــي صادراﺗــﻪ الصﻨاعية .ذلــك أن ﻫــﺬه الحصــة ﺗصــﻞ إلــى  87فــي المائــﺔ فــي البرازيــﻞ و85.4
فــي المائــﺔ فــي البيــرو و 84.5فــي المائــﺔ فــي إندونيﺴــيا و 82.5فــي المائــﺔ فــي الﺸــيلي و 78.4فــي المائــﺔ فــي ﺗرﻛيــا
و 72.6فــي المائــﺔ فــي رومانيــا ،مقاﺑــﻞ  65.7فــي المائــﺔ فــي المﻐــرب.6
رﺳﻢ ﺑﻴاني :حصة القﻴمة المﻀاﻓة اﻷﺟنﺒﻴة ﻓي الصادرات الصناﻋﻴة للمﻐرب )ﺑالنسﺒة المﺌوية(
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ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺻﺎدرات اﳌﻐﺮب اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺻﺎدرات اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰات اﻟﻨﻘﻞ

اﳌصدر :قاعدة ﺑيانات مﻨﻈمﺔ التﻌاون والتﻨميﺔ االقتصاديﺔ

علــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ ﻫــﺬا الﻮﺿﻌيــة ،ﻓــﺈن الحصــة المﻬمــة لالﺳــتﻬالﻛات الﻮﺳــيﻄة ﻓي إجمالــي إنتاج الصﻨاعــات التحﻮﻳليــة
ﻳﺸــﻜﻞ ﻓي حــد ذاﺗﻪ ﻓرصــة ﻳﻨبﻐــي اﺳــتﺜمارﻫا .ذلــك ،أنــﻪ مــن ﺷــﺄن الﻌمــﻞ ،علــى مﺴــتوى اﻷنﺸــﻄﺔ القبليــﺔ ،علــى ﺗﻜﺜيــﻒ
ﺷــبﻜﺔ ال ُم َو ﱢردِ ين المﺤلييــن للمــواد والﺨدمــات الﻼزمــﺔ لﻺنتــاج ،أن يمﻜن ﺗدريجيـاً مــن ﺗﻌويــﺾ االﺳــتﻬﻼﻛات الوﺳــيﻄﺔ
المﺴــتوردة ﺑﺄﺧــرى مﺤليــﺔ ،ومــن ﺛــﻢ االﺳــتﻔادة ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر مــن اﻵﺛــار اإليجاﺑيــﺔ التــي ﺳــتتولد عــن قﻄــاع الصﻨاعــﺔ علــى
القيمــﺔ المﻀافــﺔ المﺤليــﺔ لباقــي فــروع االقتصــاد الوطﻨــي وعلــى رﺻيــد الميــﺰان التجــاري.
وﺑﻬــﺬا الﺨصــﻮص ،ﻳﻨبﻐــي الﻌمــﻞ علــﻰ مﻀاعﻔــة المﺸــارﻳﻊ المﺸــترﻛة ) (joint-venturesﺑيــﻦ الﻔاعليــﻦ الﻮﻃﻨييــﻦ
والمســتﺜمرﻳﻦ اﻷجانب .ولتﺤقيــﻖ ﻫــﺬا الﻬــدف ،ﺧصوﺻا علــى مﺴــتوى المﻨﻈومــات الصﻨاعيــﺔ عاليــﺔ التﻜﻨولوجيــا،
يﻨبﻐــي أن ﺗ ِ
ُواﺻــﻞ الﺴياﺳــﺔ الصﻨاعيــﺔ الترﻛيــﺰ فــي ﺑدايــﺔ اﻷمــر علــى ﺧلﻖ مﺸــارﻳﻊ مﺸــترﻛة ﺗﻀﻢ مﻘاوالت محليــة
لتلﻌــب دور مــﻮرد مــﻦ الصﻨــﻒ الﺜانــي والﺜالــﺚ .وعمومــا ،ﺗﻜــون ﻫــﺬه المقــاوالت مﺨتصــﺔ فــي مﻨتجــات ﺗتﻄلــﺐ فــي الﻐالــﺐ
إﺗقــان ﺗﻜﻨولوجيــات ﺗتﺴــﻢ ﺑﻜونﻬــا فــي متﻨــاول الﻔاعليــن المﻐارﺑــﺔ أﻛﺜــر مــن التﻜﻨولوجيــات عاليــﺔ الدقــﺔ .وﺳيتﺴــﻨى لﻬــﺬه
المقــاوالت الوطﻨيــﺔ فــي مرﺣلــﺔ الﺣقــﺔ االقتــراب مــن ﻫــﺬا المﺴــتوى التﻜﻨولوجــي الﻌالــي ،ﺑﺤﺴـ ِـﺐ الﺨبــرة والمﺆﻫــﻼت
التــي ﺳــتﻌمﻞ علــى مراﻛمتﻬــا .ﻏيــر أن ذلــك يﻈــﻞ رﻫيﻨــا ﺑمﺴــتوى وجــودة الرأﺳــمال البﺸــري وﺑمﺴــتوى وجــودة الدعــﻢ
المقــدم للمقــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ الوطﻨيــﺔ.
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وﺑالﻨســبة لصﻨاعــة الســيارات ،وﺑالﻨﻈــر إلــﻰ أن مﻌﻈــﻢ ﺷــرﻛات ﻫــﺬا الﻘﻄــاع عبــر الﻌالــﻢ ﻳســتﻌدون ﻓــي المــدى المتﻮﺳــﻂ
لمﻨاﻓســة قﻮﻳــة ﻓــي ﺳــﻮق الســيارات الﻬجيﻨــة والســيارات الﻜﻬرﺑاﺋيــة ،ﻓــﺈن المﻐــرب مﻄالــب ﺑاﺳتﻜﺸــاف الســبﻞ الممﻜﻨــة
للتﻜيــﻒ مــﻊ ﻫــﺬا االنتﻘــال واجتيــازه ﺑــدون ﺿرر .ويمﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻷمــر ﺗﺤديــاً ﻛبيــراً لﺴــوق الﺸــﻐﻞ الوطﻨيــﺔ ويقتﻀــي
ﺗﺨﻄيﻄــا مﺴــبقا للتﻜويﻨــات والمﻬــن التــي يتﻄلبﻬــا ﻫــﺬا القﻄــاع الجديــد ،مــﻊ الﺤــرص علــى ﺗمتيــن التﻌــاون ﺑيــن
الﻔاعليــن الصﻨاعييــن والجامﻌــات ومراﻛــﺰ التﻜويــن المﻬﻨي .ذلــك أن التقﻨيــات المﺴــتﻌملﺔ والﻌمليات الصﻨاعيــﺔ وعــدد
اﻷجﺰاء المﺴــتﺨدمﺔ فــي الﺴــيارات الﻜﻬرﺑائيﺔ ﺗﺨتلــﻒ عــن ﺗلــك المﺴــتﺨدمﺔ في ﺗصﻨيــﻊ ﺳــيارات ذات المﺤــرك
المﺸــتﻐﻞ ﺑالديﺰيﻞ/البﻨﺰيــن ،وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ أن يُ َو ﱢلــد ﺗﻐيــرات مﻬمــﺔ ﺳــواء علــى مﺴــتوى االﺳــتﺜمارات والتــﺰود
ﺑالﺴــلﻊ الوﺳــيﻄﺔ ،أو مــن ﺣيــﺚ أعــداد الﻌامليــن ونوعيــﺔ التﻜويــن المﻄلوب .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن
المﻐــرب ﻛان قــد وقــﻊ فــي أواﺧــر ﺳــﻨﺔ  2017اﺗﻔــاق ﺷــراﻛﺔ مــﻊ الﺸــرﻛﺔ الصيﻨيــﺔ لصﻨاعــﺔ الﺴــيارات الﻜﻬرﺑائيــﺔ »ﺑــي
واي دي« ،مــن أجــﻞ إﺣــداث مﻨﻈومــﺔ ﺻﻨاعيــﺔ فــي المﻐــرب إلنتــاج وﺳــائﻞ الﻨقــﻞ الﻜﻬرﺑائيــﺔ موجﻬــﺔ للﺴــوق المﺤليــﺔ
وللتصديــر.
أﺧيــرا ،وﺑﺨصــﻮص ﺗﺄﺛيــر مسلســﻞ التصﻨيــﻊ علــﻰ مجــال التﺸــﻐيﻞ ،فمــن الصﻌوﺑــﺔ ﺑمــﻜان ﺗﺤديــد عــدد مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ
الصافيــﺔ التــي أﺣدﺛتﻬــا ديﻨاميــﺔ التصﻨيــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ دقيــﻖ .فمــن ﺧــﻼل اﻷرقــام التــي قدمتﻬــا مﺨتلــﻒ المصــادر الرﺳــميﺔ
ﺳــﻨﺔ  ،2018يتبيــن وجــود اﺧتﻼفــات عميقــﺔ ﺑيــن ﻫــﺬه المصــادر ﺑﺸــﺄن التﺄﺛيــر الﻨﻬائــي لمﺴلﺴــﻞ التصﻨيــﻊ علــى
مﺴــتوى التﺸــﻐيﻞ فــي القﻄــاع .وقــد ﻇﻬــرت فروقــات واﺿﺤــﺔ ﺑيــن مﺨتلــﻒ اإلﺣصائيــات المﻌلــن عﻨﻬــا ،ممــا يﺸــير إلــى
اﺧتــﻼف مــن ﺣيــﺚ الﻌيﻨــات اإلﺣصائيــﺔ المﺴــتﺨدمﺔ والمﻨﻬجيــات المﻌتمــدة ،ومصــادر المﻌﻄيــات اﻷوليــﺔ التــي جــرى
اﺳــتﻐﻼلﻬا ،وﺗصﻨيﻔــات اﻷنﺸــﻄﺔ المﻌت َمــدة ...وﻳﺸــير حجــﻢ ﻫــﺬا التباﻳــﻦ ﻓــي المﻌﻄيــات إلــﻰ ﺿــرورة اﻹﺳــراع ﺑﻮﺿــﻊ
إﻃــار ﺗﻨﻈيمــي ومﺆﺳســاﺗي ﻛﻔيــﻞ ﺑتﻮﻓيــر ﻇــروف مﻮاﺗيــة لتﻌــاون ﻓﻌلــي ﺑيــﻦ المﻨدوﺑيــة الســامية للتﺨﻄيــﻂ ومجمــﻮع
الﻘﻄاعــات الﻮزارﻳــة وﻫيئــات ﺗجميــﻊ وإصــدار ﻛﻞ المﻌﻄيــات الﻘﻄاعيــة اﻷوليــة ،وليــس ﻓﻘــﻂ الﻘﻄــاع الصﻨاعــي .ومــن
ﺷــﺄن إقامــﺔ ﺗﻌــاون أﻛﺜــر فﻌاليــﺔ فــي ﻫــﺬا المﻀمــار أن يﺴــمﺢ ﺑتجميــﻊ وإﺻــدار مﻌﻄيــات ذات جــودة أعلــى وأن يﻨﻬــﺾ
المقدمــﺔ.
ﺑدقــﺔ ﺗقييــﻢ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ ،وأن يﻌــﺰز ﺛقــﺔ عمــوم المواطﻨيــن فــي ﺣيــاد وﺷــﻔافيﺔ المﻌلومــات
ﱠ
مﺆﻃر :وضﻌﻴة صناﻋة التﻜرير ﺧالل ﺳنة  :2018صمﺖ وانتﻈارية ﺑﺨصوص شرﻛة المساﻫمة المﻐرﺑﻴة لصناﻋة
التﻜرير »ﺳامﻴر« )(SAMIR

ﺗﻌﻜــس التﻄــﻮرات التــي ﺷــﻬدﻫا ملــﻒ ﺷــرﻛة المســاﻫمة المﻐرﺑيــة لصﻨاعــة التﻜرﻳــر »ﺳــامير« ) (SAMIRﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ
 ،2018الموقــﻒ ﻏيــر الواﺿــﺢ الــﺬي ﺗبﻨتــﻪ الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ إزاء ﻫــﺬا الملــﻒ مﻨــﺬ إعــﻼن التصﻔيــﺔ القﻀائيــﺔ
للﺸــرﻛﺔ فــي ﺳــﻨﺔ  .2016ذلــك أن الصمــﺖ الــﺬي التﺰمــﺖ ﺑــﻪ الدولــﺔ ﺑﺸــﺄن مــا ﺗﻌتــﺰم القيــام ﺑــﻪ ﺑﺨصــوص اإلﺑقــاء
على مصﻔــاة ﺑترول علــى الصﻌيــد الوطﻨــي مــن عدمــﻪ ،ﺧلــﻖ مﻨاﺧــا ﺳــلبيا مــن االنتﻈاريــﺔ.
ويﻨﻀــاف إلــى ﻫــﺬا الصمــﺖ ،عــدم ﺗوفــر دراﺳــات لﻸﺛــر دقيقــﺔ وعلﻨيــﺔ ﺣــول جــدوى التوفــر علــى مصﻔــاة وطﻨيــﺔ
وﺗﺄﺛيراﺗﻬــا المﺤتملــﺔ مــن ﺣيــﺚ اﻷمــن الﻄاقــي والتﻜلﻔﺔ واالﺳــتدامﺔ االقتصاديﺔ ،وانﻌﻜاﺳــاﺗﻬا على الﻨمو والتﺸــﻐيﻞ،
والمﻨافﺴــﺔ ﺑالقﻄــاع ،والقــدرة الﺸــرائيﺔ للمﺴــتﻬلك.
وفﻀ ـ ً
ﻼ عــن ذلــك ،فــﺈن نﻘــﺺ المﻌلﻮمــات حــﻮل الﻬﻨدﺳــة المســتﻘبلية للســﻮق الداﺧليــة لتﻮزﻳــﻊ الﻬيدروﻛرﺑــﻮرات،
علــى مﺴــتوى التقﻨيــن وﺗﺤديــد ﺷــروط التﻨافﺴــيﺔ ﺑيــن المﻨتجــات المﻜــررة مﺤليـاً والمﻨتجــات الﻄاقيــﺔ المﺴــتوردة،
يجﻌــﻞ الرؤيــﺔ أقــﻞ وﺿوﺣــا فــي ﻫــﺬا المجــال .ونتيجــﺔ لﺬلــك ،فــﺈن ﻫــﺬه الﻌوامــﻞ ال ﺗﺴــاﻫﻢ فــي طمﺄنــﺔ المﺸــترين
المﺤتمليــن للمصﻔــاة.
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ﻓــي المحصلــة ،ﻳﻈــﻞ ملــﻒ مصﻔــاة البتــرول »ﺳــامير« حالــة ﻏيــر مﻌﺰولــة ،ﻓﻬــﻮ ﻳﻌيــد إلــﻰ الﻮاجﻬــة نﻘاﺷ ـ ًا ﻓــي ﻏاﻳــة
اﻷﻫميــة .أال وﻫــﻮ مسلســﻞ الﺨﻮصصــة الــﺬي ﻳﻬــﻢ مجمﻮعــة أوﺳــﻊ مــﻦ الﻘﻄاعــات ،والــﺬي ﺑاﺗــﺖ ﻓﻌاليتــﻪ وجــدواه
مﻮﺿــﻊ ﺗســاؤل ﺑﺸــﻜﻞ متﺰاﻳــد .وﻓــي ﻫــﺬا الســياق ،جــرى مﺆﺧــرا إحــداث لجﻨــة التحﻮﻳــﻞ مــﻦ الﻘﻄــاع الﻌــام إلــﻰ
الﻘﻄــاع الﺨــاص والﻬيئــة المﻜلﻔــة ﺑتﻘﻮﻳــﻢ المﻨﺸــﺂت الﻌامــة المــراد ﺗحﻮﻳلﻬــا إلــﻰ الﻘﻄــاع الﺨــاص ،اللتيــﻦ ﺗــﻢ
ﺗﻌييــﻦ أعﻀاﺋﻬمــا ﺑمﻮجــب ﻇﻬيــر ﺷــرﻳﻒ.
 .3.1.1.1اﺳتمرار الصﻌوﺑات ﻓي ﻗﻄاع الﺒناء واﻷشﻐال الﻌمومﻴة
مﻨــﺬ اﻷزمــﺔ الماليــﺔ الﻌالميــﺔ لﺴــﻨﺔ  ،2008ال يــﺰال قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ فــي المﻐــرب ﺗﺤــﺖ وطــﺄة ﺳــياق
ﻏيــر مـ ٍ
ـوات انﻌﻜــس ﺳــلبا علــى أﻏلــﺐ مﺆﺷــرات أدائــﻪ .ﻫﻜــﺬا ،ﺗراجــﻊ متوﺳــﻂ مﻌــدل الﻨمــو الﺴــﻨوي للقيمــﺔ المﻀافــﺔ
للقﻄــاع مــن  7.2فــي المائــﺔ ﺧــﻼل الﻔتــرة  ،2008-2000إلــى مــا يﻨاﻫــﺰ  2.7فــي المائــﺔ ﺑيــن ﺳــﻨتي  2009و،2014
ليﺴــتقر فــي اﻷﺧيــر فــي  1.2فــي المائــﺔ ﺳــﻨويا ﺧــﻼل الﻔتــرة .2018-2015
وقــد ﻛان لﻬــﺬا الوﺿــﻊ ﺗﺄﺛيــر علــى مجمــوع االقتصــاد المﻐرﺑــي ،ﺑالﻨﻈــر لﻜــون قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ يمﺜــﻞ مــا
ﺑيــن  5فــي المائــﺔ و 6فــي المائﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ،ويُ َﺸـ ﱢﻐﻞ ﺣوالــي  10فــي المائــﺔ مــن الﺴــﻜان الﻨﺸــيﻄين
المﺸــتﻐلين ،رﻏﻢ أن مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ التــي يوفرﻫــا ﻫــﺬا القﻄــاع ﺗتﺴــﻢ علــى الﻌموم ﺑﻀﻌــﻒ ﺗﺄﻫيلﻬــا وﺑﻬﺸاﺷــتﻬا
وانﺨﻔــاض أجورﻫــا.
متوﺳﻂ مﻌدل النمو السنوي للقﻴمة المﻀاﻓة الحقﻴقﻴة لقﻄاع الﺒناء واﻷشﻐال الﻌمومﻴة )ﺑالنسﺒة المﺌوية(
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مصدر  :رﺳﻢ ﺑياني مﻨجﺰ اﺳتﻨادا إلى قاعدة مﻌﻄيات اﳌﻨدوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ

وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى عامــﻞ التقلبــات االقتصاديــﺔ الدوريــﺔ ،ﺗﻌﻜــس وﺿﻌيــﺔ قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ اﺳــتمرار
جملــﺔ مــن اإلﻛراﻫــات البﻨيويــﺔ وانﻌﻜاﺳــات الﺨيــارات التــي ﺗــﻢ ﺗبﻨيﻬــا ﺧــﻼل فتــرة »الﻔــورة الﻌقاريﺔ« .فبﺨصــوص ﻫــﺬه
الﻨقﻄــﺔ اﻷﺧيــرة ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن الﻨمــو الﻜبير الﺬي عرفــﻪ المجــال الﻌقــاري ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﻔتــرة ﺣــدا ﺑالﻌديــد
من الﻔاعليــن المﺸــتﻐلين فــي ﻫــﺬا القﻄــاع إلــى ﺗﺸــﻜيﻞ مﺨﺰونــات عقاريــﺔ وﺗوﺳــيﻊ عروﺿﻬــﻢ ،ممــا ﺗﻄلــﺐ اﺳــتﺜمارات
مﻬمــﺔ ،جــرى ﺗمويلﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص عــن طريــﻖ الديــون .ونتيجــﺔ لﺬلــك ،وجــد ﻫــﺆالء الﻔاعلــون أنﻔﺴــﻬﻢ ﺗﺤــﺖ وطــﺄة
مﺴــتويات مرﺗﻔﻌــﺔ مــن المديونيــﺔ عﻨدمــا ﺑــدأت اﻷزمــﺔ ﺗﻄــال ﺳــوق الﻌقــار .ال ﺷــك أن ﺑﻌــﺾ المجموعــات الﻌقاريــﺔ
الﻜبــرى نجﺤــﺖ ﺧــﻼل الﺴــﻨتين الﻔارطتيــن فــي إجــراء ﺗﻐييــرات اﺳــتراﺗيجيﺔ وأطلقــﺖ عمليــات إعــادة ﻫيﻜلــﺔ ماليــﺔ
مﻬمــﺔ مﻜﻨتﻬــا مــن ﺗﺨﻔيــﺾ نﺴــبﺔ ديونﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر ،ﺑــﻞ إن البﻌــﺾ مﻨﻬــا اﺳــتﻄاع إطــﻼق اﺳــتﺜمارات فــي ﺑلــدان
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إفريقيــا جﻨــوب الصﺤــراء ،ﻏيــر أن القﻄــاع ﺑﺸــﻜﻞ عــام يجــد ﺻﻌوﺑــﺔ فــي التﻌافــي فــي ﻇــﻞ وجــود مﺨــﺰون مــن الوﺣــدات
الﺴــﻜﻨيﺔ مﻌلقــﺔ البيــﻊ فــي ﺑﻌــﺾ الﻔئــات مــن الﺴــﻜن أو فــي ﺑﻌــﺾ الجﻬــات ،وذلــك فــي ﻇــﻞ آفــاق ﺗبقــى عمومــا ﻏيــر
واﺿﺤــﺔ ﺑﺨصــوص المﻨﺤــى الــﺬي ﺳــيتﺨﺬه الﻄلــﺐ.
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﻔــرع »اﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ« ،نﻼﺣــﻆ اﺳــتمرار الﻌديــد مــن اإلﻛراﻫــات البﻨيويــﺔ ،ﺗﻬــﻢ علــى الﺨصــوص،
مﻨافﺴــﺔ الﺸــرﻛات اﻷجﻨبيــﺔ التــي ﻏالبــا مــا ﺗﺤﻈــى ﺑالدعــﻢ مــن ﺑلدانﻬا اﻷﺻليــﺔ )ﺗرﻛيا ،الصيــن ،إﺳــبانيا ،البرﺗﻐال ،(...
ممــا يقلــﻞ مــن اﻵﺛــار االقتصاديــﺔ المﺤتملــﺔ للﻄلبيــات الﻌموميــﺔ على المقــاوالت الوطﻨيــﺔ الصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ الﻌاملــﺔ
فــي ﻫــﺬا القﻄــاع .ونتيجــﺔ لﻬــﺬا الوﺿــﻊ يبقــى ﺗﻌميــﻢ ﺗﻄبيــﻖ ﺑﻨــد »اﻷفﻀليــﺔ الوطﻨيــﺔ« أﺣــد المﻄالــﺐ الرئيﺴــيﺔ
للﻔاعليــن فــي القﻄــاع.
إن مﺴــﺄلﺔ ﺻﻌوﺑــﺔ الولــوج إلــى الصﻔقــات الﻌموميــﺔ ﺗﺤيــﻞ أيﻀــا علــى ﺿﻌــﻒ القــدرة التﻨافﺴــيﺔ للﻌديــد مــن الﻔاعليــن
االقتصادييــن الوطﻨييــن ،ﺑاﺳــتﺜﻨاء ﺑﻌــﺾ المقــاوالت الﻜبــرى ،إزاء المﻨافﺴــﺔ اﻷجﻨبيــﺔ ،ﺳــيما فــي مجــال اﺑتــﻜار مﻨتجــات
وطــرق ﺗصﻨيــﻊ جديــدة وﻛــﺬا فــي مجــال اإلﺣاطــﺔ ﺑالمﺴــتجدات التﻜﻨولوجيــﺔ التــي يﺸــﻬدﻫا القﻄاع .ويﻨﻌﻜــس ﻫــﺬا
القصــور ﺳــلبا علــى الﺸــرﻛات الوطﻨيــﺔ ،التــي يﻌتمــد أﻏلبﻬــا علــى الﻄلبيــات الﻌموميــﺔ.
مــن جانبــﻪ ،يﺸــﻜﻞ القﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ إﻛراﻫــا ﻛبيــرا ﺗواجﻬــﻪ المقــاوالت الوطﻨيــﺔ الﻌاملــﺔ فــي مجــال البﻨــاء واﻷﺷــﻐال
الﻌموميــﺔ .ذلــك أن انتﺸــار أنﺸــﻄﺔ القﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ واﺳــتمرار ﻇاﻫــرة مﺨتبــرات البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ ﻏيــر
الﺤاﺻلــﺔ علــى االعتمــاد ،ال يتﺴــبﺐ فقــﻂ فــي فــرض مﻨافﺴــﺔ ﻏيــر عادلــﺔ علــى ﺣﺴــاب المقــاوالت الﻨﻈاميــﺔ ولﻜﻨــﻪ
ً
أيﻀــا يﺆﺛــر ﺳــلبا علــى جــودة المﻨتــوج الﻨﻬائــي المقــدم.
وﺑالمــوازاة مــﻊ ذالــك ،ال يــﺰال قﻄــاع البﻨــاء يواجــﻪ مﺸــﻜلﺔ عــدم مﻼءمــﺔ الﻌــرض للﻄلــﺐ ،ﺑــﻞ عــدم ﻛﻔايــﺔ الوﺣــدات
الﺴــﻜﻨيﺔ المتوفــرة فــي ﺑﻌــﺾ اﻷﺻﻨــاف مــن الﺴــﻜن مﺜــﻞ ﺗلــك المﺨصصــﺔ للﻄبقــﺔ المتوﺳــﻄﺔ .ويــﺆدي ﻫــﺬا اﻷمــر إلــى
وجــود وﺿﻌيتيــن متبايﻨتيــن :فمــن جﻬــﺔ ﻫﻨــاك طلــﺐ علــى الﺴــﻜن ﻏيــر ُمل َ ﱠبــى وﺑالتالــي ﺛمــﺔ عجــﺰ فــي ﻫــﺬا المجــال) ،رﻏــﻢ
أنــﻪ ﺗــﻢ ﺗقليــﺺ ﻫــﺬا الﻌجــﺰ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر مــن  800.000إلــى  400.000وﺣــدة ﺑيــن ﺳــﻨتي  2012و ،(2018ومــن مــن
جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﻫﻨــاك مﺨــﺰون مــن الوﺣــدات الﺴــﻜﻨيﺔ المبﻨيــﺔ ﺑــات يجــد المﻨﻌﺸــون ﺻﻌوﺑــﺔ متﺰايــدة فــي ﺗﺴــويﻖ وﺣداﺗــﻪ
فــي ﺑﻌــﺾ المﺸــاريﻊ ،ونﻈــرا لﻜونﻬــا ﻏيــر مﻼئمــﺔ للﻄلــﺐ )االرﺗﻔــاع المﻔــرط لﻸﺳــﻌار ،البﻌــد عــن المراﻛــﺰ االقتصاديــﺔ
والﺨدمــات اﻷﺳاﺳــيﺔ ،مﺴــاﺣﺔ ﻏيــر مﻼئمــﺔ ،مﺸــﻜلﺔ الجــودة ،وﻏيــر ذلــك(.
ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،أﺻبــﺢ الﻄلــﺐ المتﺄﺗــي مــن اﻷﺷــﺨاص القادريــن علــى اﻷداء يتﻀــاءل علــى نﺤــو متﺰايــد ﺑالﻨﻈــر
إلــى مﺴــتوى مديونيــﺔ اﻷﺳــر ،والــﺬي يتجلــى فــي اﺳــتمرار مﻌــدل قــروض اﻷفــراد مﻌلقــﺔ اﻷداء فــي مﺴــتويات ﻇلــﺖ
عصيــﺔ علــى التراجــﻊ مﻨﺬ الرﺑــﻊ اﻷول مــن ﺳــﻨﺔ  .2016ويتجلــى ﺿﻌــﻒ الﻄلــﺐ علــى الﺴــﻜن ً
أيﻀــا فــي عجــﺰ اﻷﺳــر
عــن االدﺧــار 7وﺑالتالــي عــدم قدرﺗﻬــا علــى ﺗﺤمــﻞ عــﺐء ﺗمويــﻞ اﺳــتﺜمارات جديــدة فــي مجــال الﺴــﻜن .ويﻌود اﺳــتمرار
ﺿﻌــﻒ القــدرة الﺸــرائيﺔ إلــى ﻛــون أﺳــﻌار الﻌقــارات ال ﺗــﺰال فــي مﺴــتويات مﻔرطــﺔ فــي فئــات مﻌيﻨــﺔ مــن الﺴــﻜن مﺜــﻞ
ﺗلــك المﺨصصــﺔ للﻄبقــﺔ المتوﺳــﻄﺔ .ومــن أﺳــباب اﺳــتمرار ﻫــﺬا االرﺗﻔــاع المﻼﺣــﻆ فــي أﺛمﻨــﺔ الﻌقــار ،نجــد الﻜلﻔــﺔ
المرﺗﻔﻌــﺔ لﻸراﺿــي فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري.
وممــا ال ﺷــك فيــﻪ أن ﺗدنــي مﺴــتوى الﻄلــﺐ يﻨﻌﻜــس ﺳــلبا علــى الﻨتائــﺞ التــي يﺤققﻬــا الﻔاعلــون فــي مجــال البﻨــاء
واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ ،وﺑالتالــي علــى ﺧﺰيﻨتﻬــا التــي ﺗتﻌــرض أﺻــﻼ للﻀﻐــﻂ ﺑﻔﻌــﻞ آجــال اﻷداء ،ﺣيــﺚ ﺗﻌــد ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة
أطــول فــي ﻫــﺬا القﻄــاع مقارنــﺔ مــﻊ مﻌﻈــﻢ الﻔــروع اﻷﺧرى .8وفــي نﻔــس الﺴــياق ،ﺗﺆﺛــر ﻫﺸاﺷــﺔ الوﺿﻌيــﺔ الماليــﺔ
 - 7ﺣﺴــﺐ البﺤــﺚ ﺣــول الﻈرفيــﺔ الــﺬي قامــﺖ ﺑــﻪ اﳌﻨدوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﰲ ﺻﻔــوف اﻷﺳــر ،فــﺈن  3.8ﰲ اﳌائــﺔ فقــﻂ مــن اﻷﺳــر اﳌﺸــمولﺔ ﺑالبﺤــﺚ أﻛــدت قدرﺗﻬــا
علــى االدﺧــار ﺧــﻼل الرﺑــﻊ الﺜالــﺚ مــن ﺳــﻨﺔ .2018
 - 8دراﺳـﺔ الﺸـرﻛﺔ الﻔرنﺴـيﺔ للتﺄميـن علـى التجـارة اﳋارجيـﺔ )ﻛوفـاص( ﺣول آجال اﻷداء 2017 ،ودراﺳﺔ مرﺻـد اﳌقـاوالت ) (INFORISKﺣول آجال اﻷداء.2017 ،
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للﻌديــد مــن الﻔاعليــن فــي القﻄــاع ﺳــلبا علــى مﺴــتوى مﻼءﺗﻬــﻢ الماليــﺔ )القــدرة علــى الﺴــداد( ،ﺣيــﺚ إن ﺣصــﺔ قﻄــاع
البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ مــن مجمــوع الديــون البﻨﻜيــﺔ المﻌلقــﺔ اﻷداء مــا انﻔﻜــﺖ ﺗــﺰداد ﺧــﻼل الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة ،إذ
انتقلــﺖ مــن  13.1فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2015إلــى  16.4فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .9 2017
 lﺗوﻗﻴــﻊ ﻋقــد  -ﺑرنامــﺞ ﺟديــد ﻓــي مجال الﺒنــاء واﻷشــﻐال الﻌمومﻴة ﺑرﺳــﻢ  :2022-2018محاولــة للنﻬــوض
ﺑالقﻄــاع ،لﻜــﻦ ﺛمــة إﻛراﻫــات ﻛﺒــرى ينﺒﻐــي التﻐلــب ﻋلﻴﻬــا

مــن أجــﻞ ﺗوفيــر مﻨــاخ مﻼئــﻢ للﻨﻬــوض ﺑقﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ ،جــرى ﺳــﻨﺔ  2018ﺗوقيــﻊ البرنامــﺞ التﻌاقــدي
الجديــد ﺑرﺳــﻢ  ،2022-2018مــن أجــﻞ » ﺗﻨميــﺔ الﻬﻨدﺳــﺔ والمقاولــﺔ في قﻄاع البﻨاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميﺔ« .وﺗﻀﻢ االﺗﻔاقيﺔ
عﺸــرة عقــود ﺗﻄبيقيــﺔ ﺗﻨﺨــرط فيﻬــا مﺨتلــﻒ اﻷطــراف الموقﻌــﺔ .ويتﻀمــن ﻫــﺬا الﻌقد-البرنامــﺞ  11ﻫد ًفــا اﺳــتراﺗيجيا،
ويﺴــﻌى إلــى الﻨﻬــوض ﺑــﺄداء قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﺨلــﻖ القيمــﺔ المﻀافــﺔ )رفــﻊ القيمــﺔ المﻀافــﺔ
للقﻄــاع مــن  53إلــى  81مليــار درﻫــﻢ( ،وﺗﺤﺴــين إنتاجيــﺔ الﻌمــﻞ فــي القﻄــاع )مــن  53.000إلــى  67.000درﻫــﻢ فــي الﺴــﻨﺔ(
والمﺴــاﻫمﺔ فــي ﺧلــﻖ مﻨاﺻــﺐ ﺷــﻐﻞ مــن ﺧــﻼل اﺳــتﻬداف إﺣــداث  220.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ إﺿافــي.
وقــد ﺗﻄلــﺐ إعــداد ﺧارطــﺔ الﻄريــﻖ الجديــدة ﻫــﺬه ،عــدة ﺳــﻨوات مــن التﺤﻀيــر وانﺨرطــﺖ فيﻬــا الﻔدراليــات المﻬﻨيــﺔ
المﻌﻨيــﺔ ،ﺳــيما الﻔدراليــﺔ الوطﻨيــﺔ للبﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ والجامﻌــﺔ المﻐرﺑيــﺔ لﻼﺳتﺸــارة والﻬﻨدﺳــﺔ .وﺗرﺗﻜــﺰ
ﻫــﺬه الﺨارطــﺔ علــى دعامتيــن أﺳاﺳــيتين أال وﻫمــا ) (1ﺗﺄﻫيــﻞ القﻄــاع مــن ﺧــﻼل ﺗوفيــر ﺑيئــﺔ مﻼئمــﺔ ﺗلبــي ﺣاجيــات
المقــاوالت وﺗﻌــﺰز ﺗﻨميتﻬــا و) (2الﻨﻬــوض ﺑتميــﺰ وإﺷــﻌاع مقــاوالت البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ علــى الصﻌيــد الدولــي.
وﺑالمــوازاة مــﻊ رؤيــﺔ  ،2022-2018يتــﻢ دعــﻢ قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ ً
أيﻀــا مــن ﺧــﻼل الﺤﻔــاظ علــى مﺴــتوى
المجﻬــود االﺳــتﺜماري الﻌمومــي فــي البﻨيــات التﺤتيــﺔ والﺴــﻜن ،ﻛمــا يتﻀــﺢ ذلــك مــن ﺧــﻼل ﺑرامــﺞ االﺳــتﺜمارات الــوارد
فــي قانــون الماليــﺔ لﺴــﻨﺔ  .2019ﻏيــر أن قــدرة ﻫــﺬه االﺳــتﺜمارات علــى ﺗﺤﻔيــﺰ قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ ،علــى
المدييــن القصيــر والمتوﺳــﻂ ،ﺗﻈــﻞ رﻫيﻨــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ ﺗﻨﻔيﺬﻫــا الﻔﻌلــي.
وعمﻮمــا ،إذا ﻛان ﺗﻮقيــﻊ عﻘــد  -البرنامــﺞ الجدﻳــد ﻳمﺜــﻞ ﺧﻄــﻮة مﻬمــة علــﻰ درب إنﻌــاش ﻫــﺬا الﻘﻄــاع ،ﻓﻬﻨــاك عــدد مــﻦ
التداﺑيــر الﻮاجــب اﺗﺨاذﻫــا ،والتــي ﺗﻬــﻢ علــﻰ الﺨصــﻮص:
�

مســﺄلة مﻨــﺢ اﻷﻓﻀليــة لﻔاﺋــدة المﻘاولــة الﻮﻃﻨيــة :مــن أجــﻞ ﺗﺤقيــﻖ التﺄﺛيــر اﻷمﺜــﻞ للﻄلبيﺔ الﻌموميــﺔ على المقاوالت
الوطﻨيــﺔ الﻌاملــﺔ فــي قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ ،يﻨبﻐــي أن يﻜتﺴــي ﺑﻨــد مﻨــﺢ اﻷفﻀليــﺔ للمقاولــﺔ الوطﻨيــﺔ
طاﺑﻌــا إلﺰام ًيــا ،إذ ال ﺗــﺰال المــادة  155مــن المرﺳــوم رقﻢ  2.12.349الصــادر فــي  20مــارس  2013المتﻌلــﻖ
ﺑالصﻔقــات الﻌموميــﺔ ﺗجﻌلــﻪ إجــراء اﺧتياريــا .ﻛمــا يتيﻌيــن الﻌمــﻞ علــى ﺗﻌميــﻢ ﻫــﺬا اإللــﺰام علــى مجمــوع الﻔاعليــن
الﻌمومييــن ،ﺑمــا فــي ذلــك الجﻬــات والجماعــات والمقــاوالت الﻌموميــﺔ .ﻏيــر أنــﻪ ﻳتﻌيــﻦ قبــﻞ ذلــك عــرض ﻫــﺬا
التدﺑيــر علــﻰ نﻈــر مجلــس المﻨاﻓســة ،ﻃبﻘــا للمــادة  7مــﻦ الﻘانــﻮن رقــﻢ  20.13التــي ﺗﻨــﺺ علــى أن مجلــس المﻨافﺴــﺔ
يﺴتﺸــار وجوﺑــا فــي مﺸــاريﻊ الﻨصــوص التﺸــريﻌيﺔ أو التﻨﻈيميــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑمﻨــﺢ إعانــات عموميــﺔ وﺗﺤﻔيــﺰات.
فــي الﺴــياق ذاﺗــﻪ ،ومــن أجــﻞ ﺿمــان ﺗﺜميــن أفﻀــﻞ لﻺنتــاج المﺤلــي مــن ﺧــﻼل الﻄلبيــﺔ الﻌموميــﺔ ،ﻛان المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي قــد أوﺻــى ﺳــﻨﺔ  2012فــي ﺗقريــره ﺣــول الصﻔقــات الﻌموميــﺔ ،10ﺑــﺄن »ﻳتــﻢ الﻌمــﻞ
ﺑالﻨســبة إلــﻰ الﻌــروض التــي ﺗبلــﻎ حجمــا مﻌيﻨــا ،علــﻰ إقــرار نســبة مئﻮﻳــة ﻛحــد أدنــﻰ للﺨدمــات والمﻨتجــات والمــﻮاد
المصﻨﻌــة محليــا ،ﻳجــب أن ﻳتﻮﻓــر عليﻬــا الﻌــرض الــﺬي ﺗــﻢ اﺧتيــاره ،مــﻊ إلــﺰام المتﻌا َقــد مﻌــﻪ ﺑــاﻹدالء ﺑمــا ُﻳﺜبــﺖ
مصــدر المﻨتجــات والمــﻮاد المﻌﻨيــة«.

 - 9مﻌﻄيات التقرير الﺴﻨوي ﺣول اإلﺷراف البﻨﻜي.2017 ،
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لﻜــﻦ ﻳجــب أن ﻳﺨﻀــﻊ ﺗﻌميــﻢ ﺑﻨــد »مﻨــﺢ اﻷﻓﻀليــة لﻔاﺋــدة المﻘاولــة الﻮﻃﻨيــة« لبﻌــﺾ الﺸــروط ،وذلــك ﺗﻔادﻳــا لﺨلــﻖ
ﺳــلﻮﻛيات رﻳﻌيــة .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﻳﻨبﻐــي الحــرص علــﻰ:
 التﻄبيــﻖ الصــارم للﻌﻘﻮﺑــات المﻨصــﻮص عليﻬــا ﻓــي المرﺳــﻮم المتﻌلــﻖ ﺑالصﻔﻘــات الﻌمﻮميــة ﻓــي حــﻖ المﻘــاوالت
التــي ال ﺗحتــرم االلتﺰامــات المتﻌاقــد ﺑﺸــﺄنﻬا ومﻘتﻀيــات دﻓاﺗــر التحمــالت .وﻳمﻜــﻦ أن ﻳتــﻢ نﺸــر أﺳــماء
المﻘــاوالت المﺨالﻔــة لﻔتــرة زمﻨيــة محــددة ﻓــي الﺋحــة ﻳﻜــﻮن ﺑاﺳــتﻄاعة جميــﻊ اﻵمرﻳــﻦ ﺑالصــرف ﻓــي الﻬيئــات
الﻌمﻮميــة االﻃــالع عليﻬــا ،حتــﻰ ﻳتــﻢ اﺳــتبﻌاد ﻫــﺬه المﻘــاوالت مﺆقتً ــا مــﻦ الﻮلــﻮج إلــﻰ الصﻔﻘــات الﻌمﻮميــة .
وممــا يجﻌــﻞ ﻫــﺬا التدﺑيــر أمــرا ﺿروريــا ﻛــون االﺧتــﻼالت فــي جــودة البﻨيــات التﺤتيــﺔ والمبانــي الﺴــﻜﻨيﺔ قــد
ﺗﻜــون لﻬــا ﺗﺄﺛيــرات ﺳــلبيﺔ جــدا علــى ﺳــﻼمﺔ مﺴــتﻌمليﻬا وﻛﺬلــك مــن ﺣيــﺚ التﻜلﻔــﺔ الماليــﺔ؛
 احتــرام المﻘــاوالت التــي ﺗتﻘــدم ﺑتﻌﻬــدات لﻨيــﻞ صﻔﻘــة عمﻮميــة ،لمﻌاﻳيــر الســالمة ،وذلك مــﻦ أجﻞ حماﻳة الﻌمال
ﻓــي أوراش الﻌمــﻞ واحتــرام مﺨتلــﻒ الجﻮانــب المتصلــة ﺑالحماﻳــة االجتماعيــة وﺑﻘانــﻮن الﺸــﻐﻞ .وﺗجــدر اإلﺷــارة
فــي ﻫــﺬا الصــدد ،إلــى أنــﻪ ﺣﺴــﺐ إﺣصائيــات المﻨدوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ،فــﺈن قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال
الﻌموميــﺔ يﻌــد مــن ﺑيــن القﻄاعــات التــي ﺗﺴــجﻞ أدنــى المﺴــتويات فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﻨﺴــبﺔ الﻌمــال المﺴــتﻔيدين مــن
التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ ونﺴــبﺔ الﻌمــال المتوفريــن علــى مﻌــاش للتقاعــد ،إذ ﺗبلــﻎ ﻫاﺗــان الﻨﺴــبتان علــى التوالــي 32.9
فــي المائــﺔ و 8.9فــي المائــﺔ ،مقاﺑــﻞ متوﺳــﻂ وطﻨــي يبلــﻎ  42.7فــي المائــﺔ و 21فــي المائــﺔ علــى التوالــي؛
�

إن ﺗحﻘيــﻖ التﺄﺛيــر اﻷمﺜــﻞ لﻘﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌمﻮميــة ﻓــي رﻓــﻊ الﻘيمــة المﻀاﻓــة المحليــة ﻳﻘتﻀــي ﺑالﻀــرورة
ﺗحســيﻦ ﺗﻨاﻓســية مجمــﻮع الﻔــروع الصﻨاعيــة الﺨاصــة ﺑمــﻮاد البﻨــاء .وﻳتﻄلــب ﺑلــﻮغ ﻫــﺬا الﻬــدف اعتمــاد ﺗداﺑيــر
ﺗحﻔيﺰﻳــة ،والﻨﻬــﻮض ﺑاالﺑتــﻜار والبحــﺚ والتﻄﻮﻳــر ﻓــي ﻫــﺬه الصﻨاعات )مﻨتجــات وطــرق جديــدة لﻌــﺰل المبانــي،
مﻜونــات البﻨــاء مﺴــبقﺔ الصﻨــﻊ ،اﻷﺳــمﻨﺖ المﻀﻐــوط مﺴــبقا ) ،(contraint et pré-contraintمــواد ﺑﻨــاء مﻼئمــﺔ
للمﺴــاﺣات الﻜبــرى ،(...وذلــك مــن أجــﻞ االﺳــتجاﺑﺔ لمﻌاييــر مقــاوالت البﻨــاء ،ورﻏبــات المﺴــتﻬلك ورفــﻊ ﺗﺤــدي
الﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ؛

�

ﺗقتﻀــي مﻼءمــﺔ الﻌــرض مــﻊ الﻄلــﺐ علــى مﺴــتوى الجــودة والتﻜلﻔــﺔ ﺗﻐييــر طريقــﺔ ﺗﺤديــد ﺧصائــﺺ الﺴــﻜن
المﻌــروض للبيــﻊ .ﺑمﻌﻨــى آﺧــر ،ﻳجــب علــﻰ الﻔاعليــﻦ ﻓــي مجــال البﻨــاء التﻜيــﻒ مــﻊ التحــﻮالت التــي ﻳﺸــﻬدﻫا ﺳــلﻮك
الﺰﺑﻨــاء ،الﺬﻳــﻦ صــاروا متﻄلبيــﻦ أﻛﺜــر ﻓﺄﻛﺜــر لﻜﻮنﻬــﻢ ﻳﺄﺧــﺬون ﺑﻌيــﻦ االعتبــار ﺑﺸــﻜﻞ متﺰاﻳــد التﻜلﻔــة اﻹجماليــة
للمبﻨــﻰ .ومــن المﻌلــوم أن ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ﺗتجــاوز التﻜلﻔــﺔ اﻷوليــﺔ لﻼﺳــتﺜمار نﻈــرا لﻜونﻬــا ﺗﺸــمﻞ جميــﻊ التﻜاليــﻒ
الﻼﺣقــﺔ التــي قــد ﺗبقــى علــى عاﺗــﻖ المﺸــتري ﺧــﻼل مــدة اﺳــتﻐﻼلﻪ للمبﻨــى .ونتيجــﺔ لﺬلــك ،فﻜلمــا ارﺗﻔﻌــﺖ ﻫــﺬه
التﻜاليــﻒ الﻼﺣقــﺔ ،ﻛلمــا زاد ﺗــردد الﺰﺑــون فــي اإلقــدام علــى ﺷــراء المبﻨــى .ممــا يــﺆدي إلــى ﺗراﻛــﻢ المﺨــﺰون مــن
الوﺣــدات الﺴــﻜﻨيﺔ ﻏيــر المباعــﺔ .ويمﻜــن أن ﺗﻨجــﻢ ﻫــﺬه التﻜاليــﻒ اإلﺿافيــﺔ ،التــي ﺗﻌــد الﺴــبﺐ فــي عــدم التﻨاﺳــﺐ
ﺑيــن الﻌــرض والﻄلــﺐ ،عــن رداءة نوعيــﺔ المــواد المﺴــتﺨدمﺔ ،ﺗموقــﻊ ﺳــيﺊ للمبﻨــى إزاء أﺷــﻌﺔ الﺸــمس أو عــدم
اﺣتــرام مﻌاييــر الﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ )ﺗﻜلﻔــﺔ الﻄاقــﺔ ،ﺗﻜاليــﻒ مرﺗبﻄــﺔ ﺑالصﺤــﺔ( ،موقــﻊ جﻐرافــي ﺑﻌيــد عــن المراﻛــﺰ
اﻷﻛﺜــر ﺣيويــﺔ وعــن الﺨدمــات اﻷﺳاﺳــيﺔ )ارﺗﻔــاع ﺗﻜلﻔــﺔ الﻨقــﻞ ،قلــﺔ فــرص الﻌمــﻞ القريبــﺔ ،إلــﺦ(.؛

�

ﻳتﻄلــب ﺗحســيﻦ ﺗﻨاﻓســية أﺳــﻌار قﻄــاع الســﻜﻦ مﻌالجــة مﺸــﻜلة ﻏــالء أﺳــﻌار الﻌﻘــار ،ﺳــيما ﻓــي الﻮﺳــﻂ الحﻀــري،
ومﺸــﻜلة المﻀارﺑــة الﻌﻘارﻳــة ،وذلــك مــﻦ ﺧــالل الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص علــﻰ اعتمــاد إﻃــار ﺿرﻳبــي ناجــﻊ مــﻦ ﺷــﺄنﻪ أن
ُﻳﺜﻨــي عــﻦ مراﻛمــة الرأﺳــمال ﻏيــر المﻨتــﺞ ،مــﻊ ﺗﺸــجيﻊ التﻮﺳــﻊ الﻌمرانــي الﻌمــﻮدي )البﻨاﻳــات متﻌــددة الﻄﻮاﺑــﻖ(
ﻛﺂليــة لتﺨﻔيــﺾ ﺳــﻌر البيــﻊ ﻓــي الﻮﺳــﻂ الحﻀــري .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي مﻨﻜــﺐ ﺣاليــا علــى دراﺳــﺔ موﺿــوع الﺴياﺳــﺔ الﻌقاريــﺔ ﺑالمﻐــرب ،وذلــك ﺑﻨــاء علــى إﺣالــﺔ
ﺗوﺻــﻞ ﺑﻬــا مــن لــدن رئيــس الﺤﻜومــﺔ؛
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التوفــر علــى آليــات رﺻــد مﻼئمــﺔ لﻺﺣاطــﺔ ﺑمﺨتلــﻒ جوانــﺐ قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ ،ﺣتــى يتﺴــﻨى اقتــراح
التداﺑيــر والﺴياﺳــات المﻨاﺳــبﺔ .ويﺴــتوجﺐ ﻫــﺬا اﻷمر اﻹﺳــراع ﺑﺈنﺸــاء مرصــد قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌمﻮمــي،
وﻫــي فﻜــرة ﺗﺄﺧــر ﺗجﺴــيدﻫا علــى أرض الواقــﻊ ،ﺑﻌدمــا جــرى التﻨصيــﺺ عليﻬــا فــي عقــد – البرنامــﺞ المبــرم ﺳــﻨﺔ
.2004

 .4.1.1.1ﻗﻄــاع الســﻴاحة :رﻏــﻢ محــاوﻻت النﻬــوض ﺑالقﻄــاع ،ﻻ يــﺰال ﻫنــاك ﺗﻔــاوت ﺑﻴــﻦ المنجــﺰات
واﻷﻫــداف المســﻄرة ،واﺳــتﻐالل ﻏﻴــر ﻛاف للمﺆﻫــالت الســﻴاحﻴة الوﻃنﻴــة
 lشــﻬد القﻄــاع مﺆﺧــرا ﺗحســنا ﻓــي نﺸــاﻃﻪ ،رﻏــﻢ أن المنجــﺰات ﺗﻈــﻞ دون مســتوى اﻷﻫــداف المســﻄرة ﻓــي أﻓــﻖ
2020

ﺷــﻬد قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ ،ﺧــﻼل الﺴــﻨتين اﻷﺧيرﺗيــن ،نوعــا مــن االنتﻌــاش ،ﺣيــﺚ ارﺗﻔــﻊ عــدد الﺴــياح الوافديــن )ﺑمــن فيﻬــﻢ
المﻐارﺑــﺔ المقيمــون ﺑالﺨــارج( ﺑﻨﺴــبﺔ  8.3فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2018وﺑﻨﺴــبﺔ  10فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2017فقــد ﺣقــﻖ المﻐــرب
ﺳــﻨﺔ  2018رقمــا قياﺳــيا فــي عــدد الﺴــياح الوافديــن ﺑلــﻎ ﺣوالــي  12.3مليــون ﺳــائﺢ .ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،لوﺣــﻆ أن
وﺗيــرة نمــو أعــداد الوافديــن مــن الﺴــياح اﻷجانــﺐ ﺗجــاوزت مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  2017وﺗيــرة ﺗﻄــور أعــداد الوافديــن مــن المﻐارﺑــﺔ
المقيميــن فــي الﺨــارج ،فــي ﺣيــن أن الﻌﻜــس ﻫــو الــﺬي ﻛان ﺳــائدا علــى الﻌمــوم ﺣتــى ﺳــﻨﺔ .2016
ﻏيــر أنــﻪ ،ورﻏــﻢ االﺳــتﺜمارات التــي ﺗــﻢ إنجازﻫــا فــي قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ ،ورﻏــﻢ مﺴــاﻫمتﻪ فــي االقتصــاد الوطﻨــي ) 6.8فــي
المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2017و 5فــي المائــﺔ مــن إجمالــي مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ ،فﻀــﻼ عــن ﻛونــﻪ
مصــدراً مﻬمـاً للﻌملــﺔ الصﻌبــﺔ( ،إال أن إمﻜانــات ﻫــﺬا القﻄــاع ال ﺗــﺰال ﻏيــر مﺴــتﻐلﺔ ﺑالقــدر الﻜافــي.
ومــﻊ اقتــراب انتﻬــاء الﻔتــرة المﺨصصــﺔ لتﻨﻔيــﺬ االﺳــتراﺗيجيﺔ الﺴــياﺣيﺔ »رؤيــﺔ  ،«2020ﺗﺸــير التﻄــورات اﻷﺧيــرة
إلــى ﺻﻌوﺑــﺔ ﺗﺤقيــﻖ الﻨتائــﺞ المﺴــﻄرة .ال ﺷــك أن ﺑﻌــﺾ الﻌوامــﻞ الﺨارجيﺔ ،مــن قبيﻞ آﺛــار اﻷزمــﺔ الدوليــﺔ التــي
انﻌﻜﺴــﺖ علــى الﻄلــﺐ اﻷجﻨبــي أو موجــﺔ الرﺑيــﻊ الﻌرﺑــي فــي المﻨﻄقــﺔ ،التــي ﺻــادف اندالعﻬــا إطــﻼق االﺳــتراﺗيجيﺔ
المﺸــار إليﻬا ،ﺳــاﻫمﺖ فــي ﻛبــﺢ ديﻨاميــﺔ الﻨﻬــوض ﺑالقﻄاع .ﻏيــر أن ﺛمــﺔ جوانــﺐ أﺧــرى ﺗتﻌلــﻖ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص ﺑالﺤﻜامــﺔ
وﺑمﺨتلــﻒ عوامــﻞ التﻨافﺴــيﺔ ﺳــاﻫمﺖ أيﻀــا فــي مــا يﻌانــي مﻨــﻪ القﻄــاع ﺣاليــا مــن أداء ﻏيــر ﻛاف ،مــﻊ ﺗﺴــجيﻞ
ﺗﻄــورات متبايﻨــﺔ ﺑيــن قــدرات اإليــواء المتوفــرة والﻄلــﺐ الﺴــياﺣي فــي ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ ،وﻫــو مــا يﺆﺛــر ﺳــلبا علــى أرﺑــاح
الﻔاعلين .وعلــى مﺴــتوى الﻨتائــﺞ المﺤققــﺔ ،ﻛانــﺖ رؤيــﺔ  2020قــد ﺣــددت ﻫــدف رفــﻊ ﺗصﻨيــﻒ المﻐــرب ليﺤتــﻞ المرﺗبــﺔ
 20ﺿمــن أول الوجﻬــات الﺴــياﺣيﺔ فــي الﻌالــﻢ مــﻊ نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2020لﻜــن ،يﻼﺣــﻆ أن ﺗرﺗيــﺐ المﻐــرب مــن ﺣيــﺚ عــدد
الﺴــياح الوافديــن ،ال يــﺰال دون ﻫﺬا الﻬــدف ،ﺣيــﺚ ال ﺗــﺰال ﺑﻼدنــا ﺗﺤتــﻞ المرﺗبــﺔ .11(2017) 30
وفــي نﻔــس الﺴــياق ،ﻛان المﻐــرب يﻌتــﺰم مﻀاعﻔــﺔ عــدد الﺴــياح الوافديــن فــي نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2020ويبــدو ﻫــﺬا الﻄمــوح
فــي الوقــﺖ الراﻫــن ﺻﻌــﺐ التﺤقيــﻖ ،علــى اعتبــار أن عــدد الﺴــياح الوافديــن لــﻢ يرﺗﻔــﻊ إال ﺑﻨﺴــبﺔ  32.3فــي المائــﺔ فقــﻂ
ﺑيــن ﺳــﻨتي  2010و  .2018ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،فــﺈن ﻫــﺬه الﺰيادة ﺗﻀــﻢ فــي الوقــﺖ ذاﺗــﻪ زيــادة عــدد الﺴــياح اﻷجانــﺐ
)ﺑــــ  36فــي المائــﺔ( والمﻐارﺑــﺔ المقيميــن ﺑالﺨــارج )ﺑـــــ  28فــي المائــﺔ( .وال ﺗــﺰال ﺣصــﺔ المﻐارﺑــﺔ المقيميــن ﺑالﺨــارج
ﺗﺸــﻜﻞ نﺴــبﺔ مﻬمــﺔ فــي إجمالــي عــدد الﺴــياح الوافديــن ،ﺣيــﺚ ﺗبلــﻎ  45.6فــي المائــﺔ ،ﺑانﺨﻔــاض طﻔيــﻒ عــن الﻨﺴــبﺔ
المﺴــجلﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2010والتــي ﺑلﻐــﺖ  47فــي المائــﺔ.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﻛانــﺖ االﺳــتراﺗيجيﺔ المﺸــار إليﻬــا ﺗﻬــدف إلــى زيــادة ﺣصــﺔ الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي الﺴــياﺣي فــي
الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي الوطﻨــي ﺑﻨقﻄتيــن .إال أن الﻌﻜــس ﻫــو الــﺬي يﺤــدث ﺣاليــا ،ﺣيــﺚ ﺗراجﻌــﺖ ﺣصــﺔ القيمــﺔ
المﻀافــﺔ للﺴــياﺣﺔ فــي الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي مــن  7.3فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2010إلــى  6.8فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2017
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أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻌائــدات اﻷﺳــﻔار ،فقــد ﺗﻄــورت وفــﻖ وﺗيــرة متقلبــﺔ جــدا ،رﻏــﻢ أنﻬــا انتقلــﺖ مــن  56.4مليــار درﻫــﻢ
ﺳــﻨﺔ  2010إلــى  68.2مليــار درﻫــﻢ ﺳــﻨﺔ  .2017ﻛمــا أن مﺴــتواﻫا الﺤالــي ال يﺰال دون الﻬــدف المﺴــﻄر فــي
االﺳــتراﺗيجيﺔ ،والرامــي إلــى ﺗﺤقيــﻖ  140مليــار درﻫــﻢ مــﻊ نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ .2020
رﺳﻢ ﺑﻴاني  :مساﻫمة ﻗﻄاع السﻴاحة ﻓي الناﺗﺞ الداﺧلي اﻹﺟمالي )ﺑالنسﺒة المﺌوية(
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ﻼﺣــﻆ ،فــي ﺿــوء التﻄــور الــﺬي ﺷــﻬده قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ علــى مــدى الﻌقــد الماﺿــي ،أنــﻪ لــﻢ يﺴــتﻄﻊ ﺑَﻌـ ُد ﺗجــاوز الترﻛيــﺰ
يُ َ
الﺜﻼﺛــي الــﺬي يﻄبﻌــﻪ علــى مﺴــتوى ﺗوزيــﻊ ليالــي المبيــﺖ ﺣﺴــﺐ المدن/المﻨاطــﻖ ،وﺗوزيــﻊ الﺴــياح الوافدين/ليالــي
المبيــﺖ ﺣﺴــﺐ ﺑلــدان اإلقامــﺔ؛ وﻛــﺬا الﻄاﺑــﻊ الموﺳــمي للﻨﺸــاط الﺴــياﺣي.
وفــي الواقــﻊ ،ﺗﺸــير أﺣــدث اﻷرقــام المتوفــرة إلــى أن مديﻨتيــن مــن مــدن المملﻜــﺔ ﻫمــا مراﻛــﺶ وأﻛاديــر ال ﺗــﺰاالن
ﺗﺴــتﺄﺛران ﺑﻨﺤــو  60فــي المائــﺔ مــن ليالــي المبيــﺖ الﺴــياﺣيﺔ .ولــﻢ يﺸــﻬد ﻫــﺬا المﺴــتوى مــن الترﻛيــﺰ ﺳــوى انﺨﻔــاض
طﻔيــﻒ مــﻊ ﺗوالــي الﺴــﻨوات ،إذ ﻛانــﺖ ﺗﺸــﻜﻞ ﺣصــﺔ ﻫاﺗيــن المديﻨتيــن  62فــي المائــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ  .2010ومــﻊ ذلــك ،ﺗجــدر
اإلﺷــارة إلــى أن وجﻬــﺔ أﻛاديــر ﺳــجلﺖ مــﻊ مــرور الﺴــﻨوات ﺑﻌــﺾ التراجــﻊ .وﺑﻌبــارة أﺧــرى ،فــﺈن المﺆﻫــﻼت الﺴــياﺣيﺔ
التــي ﺗﺰﺧــر ﺑﻬــا مﻨاطــﻖ ﺷاﺳــﻌﺔ مــن ﺑﻼدنــا ال ﺗﺤﻈــى ﺑمــا يﻜﻔــي مــن التﺜميــن .فــي المقاﺑــﻞ ،يﺸــار إلــى أن ﺑﻌــﺾ المــدن
)فــاس والرﺑــاط وطﻨجــﺔ( ﺳــجلﺖ فــي الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة مﻌــدالت نمــو أﺳــرع مــن ﺣيــﺚ ليالــي المبيــﺖ الﺴــياﺣيﺔ ،ممــا
يﺸــﻜﻞ مﻨﺤــى نﺤــو التــدارك التدريجــي ،إال أنــﻪ لــﻢ يُ َم ﱢﻜــن ﺑﻌــد مــن إﺣــداث ﺗقليــﺺ مﻬــﻢ فــي الترﻛيــﺰ الجﻐرافــي لليالــي
المبيــﺖ.
ويتجلــى الوجــﻪ الﺜانــي مــن ﺗرﻛيــﺰ القﻄــاع فــي ﺗوزيــﻊ الﺴــياح ﺣﺴــﺐ ﺑلــدان اإلقامــﺔ .ﺣيــﺚ يﻨﺤــدر  52فــي المائــﺔ مــن
الﺴــياح الوافديــن علــى المﻐــرب مــن ﺑلديــن ،ﻫمــا فرنﺴــا وإﺳــبانيا ،وﻫــي نﺴــبﺔ عاليــﺔ مــن الترﻛيــﺰ رﻏــﻢ مــا ﺳــجلتﻪ مــن
انﺨﻔــاض مقارنــﺔ مــﻊ نﺴــبﺔ  58فــي المائــﺔ المﺴــجلﺔ ﺳــﻨﺔ  2010وﻛــﺬا التﻨامــي الــﺬي ﺷــﻬدﺗﻪ مﺆﺧــرا أعــداد الﺴــياح
القادميــن مــن وجﻬــات جديــدة )الصيــن ،البرازيــﻞ .(...ويﺰيــد ﻫــﺬا الترﻛيــﺰ مــن ارﺗبــاط الﻌائــدات الﺴــياﺣيﺔ ومداﺧيــﻞ
الﻌامليــن فــي القﻄــاع ﺑتقلبــات الﻈرفيــﺔ االقتصاديــﺔ فــي ﻫﺬيــن البلديــن.
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أمــا الوجــﻪ الﺜالــﺚ واﻷﺧيــر مــن أوجــﻪ ﺗرﻛيــﺰ نﺸــاط القﻄــاع الﺴــياﺣي ،فيتﻌلــﻖ ﺑالﻄاﺑــﻊ الموﺳــمي لليالــي المبيــﺖ
المﺴــجلﺔ فــي الﻌديــد مــن المﻨاطﻖ/المــدن .ﺣيــﺚ يــﺆدي ﺗرﻛــﺰ أعــداد الﺴــياح الوافديــن فــي فتــرات مﻌيﻨــﺔ مــن الﺴــﻨﺔ
إلــى أن ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ الﺴــياﺣيﺔ ﺗﺸــﻬد نﺸــاطاً ﺳــياﺣياً متقﻄﻌــا ممــا يولــد عــدم اﺳــتقرار فــي الﺸــﻐﻞ والمداﺧيــﻞ علــى
المﺴــتوى المﺤلــي ويﺆﺛــر ﺳــلباً علــى مردوديــﺔ االﺳــتﺜمارات الﺴــياﺣيﺔ المﻨجــﺰة فــي ﻫــﺬه المﻨاطــﻖ.
ويﺤيــﻞ ﻫــﺬا الترﻛيــﺰ الﺜﻼﺛــي المﺸــار إليــﻪ علــى ﺿــرورة إعــادة ﺗوجيــﻪ الﻌــرض الﺴــياﺣي للمﻐــرب ووﺿــﻊ ﺗصــور جديــد
للمﻨتجــات المقدمــﺔ ،وذلــك ﺑﻬــدف ﺿمــان اﺳــتدامﺔ نﺴــبيﺔ للﻌائــدات المتﺄﺗيــﺔ مــن الﻨﺸــاط الﺴــياﺣي ﺑمجمــوع التــراب
الوطﻨي.
 lيﻌرف المﻐرب ﺗقدما متﺒاينا ﻋلى مستوى مﺨتلﻒ مﻜونات ﺗناﻓسﻴة ﻗﻄاع السﻴاحة

ﻳﻈــﻞ ﺗﻄــﻮر ﺗمﻮقــﻊ المﻐــرب ﻛﻮجﻬــة ﺳــياحية علــﻰ المســتﻮى الﻌالمــي ﺗﻄــﻮرا متباﻳﻨا .ﺣيــﺚ يﻨﻄــوي التﻐيــر المﺴــجﻞ فــي
ﺗرﺗيــﺐ المﻐــرب وفــﻖ مﺆﺷــر التﻨافﺴــيﺔ لقﻄــاع الﺴــياﺣﺔ والﺴــﻔر ) ،13(TTCIﺣيــﺚ انتقــﻞ مــن المرﺗبــﺔ ) 62مــن أﺻــﻞ 141
ﺑلــدا( ﺳــﻨﺔ  2015إلــى المرﺗبــﺔ ) 65مــن أﺻــﻞ  136ﺑلــدا( ﺳــﻨﺔ ،2017علــى ﺗﻐيــرات متبايﻨــﺔ ﺣﺴــﺐ مﺨتلــﻒ مﻜونــات
ﺗﻨافﺴــيﺔ القﻄــاع.
ﻓمــﻦ جﻬــة ،ﻳحﻘــﻖ المﻐــرب أداء جيــد ًا ﻓــي مجــال اﻷمــﻦ والســالمة ،ﺣيــﺚ يﺤتــﻞ ،ﺣﺴــﺐ نﻔــس المﺆﺷــر المﺬﻛــور ،المرﺗبــﺔ
الﻌﺸــرين ﺿمــن الوجﻬــات الﺴــياﺣيﺔ اﻷﻛﺜــر أمانــا فــي الﻌالــﻢ .وقــد ﺷــﻜﻞ ﻫــﺬا البﻌــد عام ـ ً
ﻼ ﺣاﺳــماً وأﺳاﺳــيا فــي
ﺻمــود الﻨﺸاط الﺴــياﺣي ،إذ ﺳــاﻫﻢ فــي ﺗﺨﻔيــﻒ ﺗداعيــات اﻷﺣــداث التــي وقﻌﺖ مﻨــﺬ انﻄــﻼق »الرﺑيــﻊ الﻌرﺑــي«
وﺧــﻼل مراﺣــﻞ عــدم االﺳــتقرار التــي ﺷــﻬدﺗﻬا ﺑﻌــﺾ ﺑلــدان المﻨﻄقــﺔ علــى القﻄــاع الﺴــياﺣي فــي المﻐــرب.
أمــا نﻘــاط الﻘــﻮة اﻷﺧــرى التــي ﺗميــﺰ الســياحة المﻐرﺑيــة ،ﻓتﻜمــﻦ ﻓــي الرأﺳــمال الﺜﻘاﻓــي الــﺬي ﺗﺰﺧــر ﺑــﻪ ﺑالدنــا ،ﺑاإلﺿافﺔ
إلــى ﺗﺤﺴــن فــرع رﺣــﻼت اﻷعمال.
ﺑالمــوازاة مــﻊ ذاك ،وﺑﻔﻀــﻞ اﺗﻔاقيــة »اﻷجــﻮاء المﻔتﻮحــة« )أوﺑــﻦ ﺳــﻜاي( الموقﻌــﺔ فــي نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2005ﺗﺤﺴــن
ارﺗبــاط المﻐــرب ﻛوجﻬــﺔ ﺳــياﺣيﺔ ﺑباقــي مﻨاطــﻖ الﻌالــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ملﺤــوظ ،وﺗجﺴــد ذلــك علــى الﺨصــوص فــي ﺗَﺰايــد
عــدد الرﺣــﻼت الجويﺔ وﺷــرﻛات الﻄيــران مﻨﺨﻔﻀــﺔ التﻜلﻔــﺔ ،رﻏــﻢ أن ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة نافﺴــﺖ ﺑقــوة الﺨﻄــوط الملﻜيــﺔ
المﻐرﺑيــﺔ ﺧــارج مﻄــار الــدار البيﻀاء .وﻫﻜــﺬا ،انتقــﻞ عــدد الرﺣــﻼت اﻷﺳــبوعيﺔ مــن  438إلــى  1.265رﺣلــﺔ ﺑيــن ﺳــﻨتي
 2004و ،2018فيمــا انتقــﻞ عــدد الوجﻬــات الدوليــﺔ المرﺗبﻄــﺔ ﺑالمﻐــرب مــن  48إلــى  121وجﻬــﺔ ،ﺑالمــوازاة مــﻊ ارﺗﻔــاع
عــدد ﺷــرﻛات الﻄيــران التــي ﺗﻨﻈــﻢ رﺣــﻼت نﺤــو المﻐــرب )مــن  24إلــى  52ﺷــرﻛﺔ( .ورﻏــﻢ ﻫــﺬه اإلنجــازات ،يبقــى مــن
الﻀــروري رفــﻊ التﺤــدي المتمﺜــﻞ فــي الرفــﻊ مــن وﺗيــرة الرﺣــﻼت وﺗﻌﺰيــﺰ اﻷﺳــﻄول وﺗقويــﺔ رﺑــﻂ المــدن متوﺳــﻄﺔ
الﺤجــﻢ ذات المﺆﻫــﻼت الﺴــياﺣيﺔ.
وعلــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ المﻨجــﺰات المﺸــار إليﻬــا ،ال ﺗــﺰال الســياحة المﻐرﺑيــة ﺗﻌانــي مــﻦ الﻌدﻳــد مــﻦ المﻌيﻘــات التــي ﺗﻨﻌﻜــس
ﺳــلبا علــﻰ قدرﺗﻬــا التﻨاﻓســية .ويﺸــير ﺗقريــر المﻨتدى االقتصادي الﻌالمــي ﺣــول ﺗﻨافﺴــيﺔ قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ إلــى أن أوجــﻪ
الﺨصــاص التــي ﺗﻌتــري ﻫــﺬا القﻄــاع ﺗتجلــى فــي ﺛﻼﺛــﺔ مﺴــتويات رئيﺴــيﺔ (1) :البﻨيــات التﺤتيــﺔ الﺴــياﺣيﺔ ،التــي يتﻌيــن
علــى المﻐــرب ﺑــﺬل المﺰيــد مــن الجﻬــود للﻨﻬــوض ﺑﻬــا ،ﺣيــﺚ إنــﻪ يﺤتــﻞ المرﺗبــﺔ  80مــن أﺻــﻞ  136دولــﺔ (2) ،الﻨﻈافــﺔ
والصﺤــﺔ ،وﻫــو عﻨصــر ﺣاﺳــﻢ ﺗﻌتريــﻪ الﻌديــد مــن أوجــﻪ القصــور ) (3نقــﺺ المــوارد البﺸــريﺔ المﺆﻫلــﺔ فــي المﻬــن
المرﺗبﻄــﺔ ﺑالﺴــياﺣﺔ.
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إن أوجــﻪ الﻘصــﻮر المﺸــار إليﻬــا ﺗلﻘــي ﺑﻜاﻫلﻬــا علــﻰ مﺆﺷــرات أداء ﻫــﺬا الﻘﻄــاع .فﻬﻜــﺬا ﻇلــﺖ نﺴــبﺔ المــﻞء ﺑمﺆﺳﺴــات
اإليــواء الﺴــياﺣي طيلــﺔ فتــرة  2017-2010داﺧــﻞ نﻄــاق ﺿيــﻖ ،متراوﺣــﺔ مــا ﺑيــن  40فــي المائــﺔ و 43فــي المائــﺔ ،مــﻊ
ﺗﺴــجيلﻬا الرﺗﻔاع اﺳــتﺜﻨائي ﺑلﻎ  47في المائﺔ ﺳــﻨﺔ  .2018وﺗ َُﺤ ﱡد نﺴــبﺔ المﻞء ﻫﺬه ،من مردوديﺔ االﺳــتﺜمارات الﺴــياﺣيﺔ
وﺗﺸــﻜﻞ أﺣــد الﻌوامــﻞ الرئيﺴــيﺔ التــي قــد ﺗُﺜﻨــي المﺴــتﺜمرين المﺤتمليــن فــي مجــال الﻔﻨدقــﺔ عــن إﺣــداث وﺣــدات إيوائيــﺔ
إﺿافيــﺔ .ﻛمــا ﺗقلــﺺ فــي الوقــﺖ ذاﺗــﻪ مــن ﻫامــﺶ ﺗﺨﻔيــﺾ اﻷﺳــﻌار ومــن ﺛــﻢ مــن إمﻜانيــﺔ ﺗﺤﺴــين التﻨافﺴــيﺔ الﺴــﻌريﺔ
للوﺣــدات اإليوائيــﺔ المﻌروﺿــﺔ لمواجﻬــﺔ عــروض الــدول المﻨافﺴــﺔ.
وفــي ﻫــﺬا الﺴــياق ،ﺗﺆﺛــر الصﻌوﺑــات التــي يواجﻬﻬــا الﻌديــد مــن الﻔاعليــن فــي القﻄــاع ﺗﺄﺛيــراً ﺳــلبياً علــى قدرﺗﻬــﻢ علــى
الولــوج إلــى التمويــﻞ البﻨﻜي .ذلــك أن قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ فــي المﻐــرب يمﺜــﻞ  1.8فــي المائــﺔ فقــﻂ مــن إجمالــي القــروض
التــي ﺗوفرﻫــا اﻷﺑﻨــاك ،أي أقــﻞ ﺑﻜﺜيــر مــن ﻏالبيــﺔ القﻄاعــات اﻷﺧــرى ،وأقــﻞ أيﻀــا مــن مﺴــاﻫمتﻪ فــي الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي
اإلجمالــي ،التــي ﺗبلــﻎ نﺤــو  7فــي المائﺔ .وﺗﺴــائﻞ ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ مــدى قــدرة آليــات الدعــﻢ والمواﻛبــﺔ التــي ﺗــﻢ إطﻼقﻬــا
فــي إطــار رؤيــﺔ ) 2020ﺑرنامــﺞ »مﺴــاندة -ﺳــياﺣﺔ« وﺻﻨــدوق التمويــﻞ »ريﻨوفوﺗيــﻞ«( علــى ﺗﺤﺴــين ﺗمويــﻞ القﻄــاع.
 lﺗﻄــور ﺗصاﻋــدي للســﻴاحة الداﺧلﻴــة يتﻄلــب ﺑــﺬل المﺰيــد مــﻦ الجﻬــود للحﻔــاظ ﻋلــى دورﻫــا ﻛﻀامــﻦ
ﻻﺳــتقرار نﺸــاط القﻄــاع

ﺷــﻬدت الﺴــياﺣﺔ الداﺧليــﺔ ﺗﻄــورا متﻨاميــا مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  ،2010ويرجــﻊ الﻔﻀــﻞ فــي ذلــك إلــى ﺗﺤﺴــين الرﺑــﻂ وﺷــبﻜﺔ الﻨقــﻞ
وإلــى مﺨتلــﻒ التداﺑيــر التــي اﺗﺨﺬﺗﻬــا الــوزارة الوﺻيــﺔ ﺑتﻌــاون مــﻊ الﻔاعليــن ﺑالقﻄــاع .ونتيجــﺔ لﺬلــك ،ﺗجــاوز عــدد ليالــي
مبيــﺖ الﺴــياح الداﺧلييــن ﺳــﻨﺔ  2017فــي الﻔﻨــادق واﻷﺻﻨــاف اﻷﺧــرى مــن مﺆﺳﺴــات اإليــواء الﻌــدد المﺴــجﻞ ﺳــﻨﺔ
 2010ﺑﻨﺴــبﺔ  73فــي المائــﺔ .ﻫﻜــﺬا ارﺗﻔﻌــﺖ ﺣصــﺔ الﺴــياح الداﺧلييــن فــي إجمالــي ليالــي المبيــﺖ مــن  23فــي المائــﺔ
إلــى  32فــي المائــﺔ ﺑيــن ﺳــﻨتي  2010و.2017
وﺗﻜمــن أﻫميــﺔ الﺴــياﺣﺔ الداﺧليــﺔ فــي قدرﺗﻬــا علــى ﺿمــان اﺳــتقرار دورة نﺸــاط الﺴــياﺣﺔ وعلــى امتصــاص الصدمــات
الﺴــلبيﺔ ،ﺳــيما أﺛﻨــاء الﻔتــرات التــي ﺗتﻨاقــﺺ فيﻬــا أعــداد الﺴــياح اﻷجانــﺐ .ويُبـ ِـرز ﻫــﺬا المﻌﻄــى ﺿــرورة مﻌالجــﺔ
المﺸــاﻛﻞ التــي يمﻜــن أن ﺗﻌيــﻖ ﺗﻄــور الﺴــياﺣﺔ الداﺧليــﺔ ،ﺳــيما ﻛﻞ مــا يتﻌلــﻖ ﺑمﻼءمــﺔ الﻌــرض الﺴــياﺣي وجﻌلــﻪ فــي
متﻨــاول الﺴــياح الوطﻨييــن .ويﻌتبــر ﻫــﺬا اﻷمــر ﺗﺤديــا علــى قــدر ﻛبيــر مــن اﻷﻫميﺔ ﺑالﻨﻈــر إلــى ﻛــون عــدد متﺰايــد مــن
المﻐارﺑــﺔ ﺑاﺗــوا يقبلــون علــى الوجﻬــات اﻷجﻨبيــﺔ )ﺗرﻛيــا ،وإﺳــبانيا ،والبرﺗﻐــال ،والــدول اﻵﺳــيويﺔ .(...
رﺳﻢ ﺑﻴاني :ﺗﻄور ﻋدد السﻴاح المﻐارﺑة الﺬيﻦ أمﻀوا ﻋﻄلتﻬﻢ ﻓي ﺗرﻛﻴا
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 lﺑﻌﺾ المقترحات لتحسﻴﻦ أداء القﻄاع:

ﺗﻬــﻢ مقترﺣــات التﺤﺴــين التــي يمﻜــن مباﺷــرﺗﻬا فــي ﺿــوء ﻫــﺬه المﻼﺣﻈــات المﺸــار إليﻬــا أعــﻼه ،المﺤــاور التاليــﺔ:
ﺗقليــﺺ الترﻛيــﺰ الــﺬي يﻄبــﻊ الﻨﺸــاط الﺴــياﺣي فــي أﺑﻌــاده الﺜﻼﺛــﺔ الﺴــالﻔﺔ الﺬﻛــر ،المﻼءمــﺔ المﺴــتمرة للﻌــرض مــﻊ
التﻐيــرات التــي يﺸــﻬدﻫا الﻄلــﺐ ،الرفــﻊ مــن جــودة الﺨدمــات ،ﺗﺄﻫيــﻞ الرأﺳــمال البﺸــري ،وﺗﻌﺰيــﺰ رقمﻨــﺔ القﻄــاع .وفــي
ﻫــﺬا الصــدد ،يﻨبﻐــي الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص علــى:
�

ﺗبﻨــي مﻘارﺑــة »ﺳــياحة علــﻰ مــدار الســﻨة« ) :(approche 365 joursمــن ﺷــﺄن اعتمــاد ﻫــﺬا المﻔﻬــوم أن يﺸــﻜﻞ جواﺑــا
علــى إﺷــﻜاليﺔ الﻄاﺑــﻊ الموﺳــمي للﻨﺸــاط الﺴــياﺣي ﺑالمﻐــرب .وﻫــي ﺳياﺳــﺔ ﺗﺤــاول الﻌديــد مــن البلــدان نﻬجﻬــا،
ﺳــيما الﻬﻨــد ونيوزيلﻨــدا وجﻨــوب إفريقيــا وﻛيﻨيــا وﺗرﻛيــا وﺑلجيــﻜا وﻛرواﺗيــا.

�

وﺗقتﻀــي مقارﺑــﺔ »ﺳــياحة علــﻰ مــدار الســﻨة« ﺗحدﻳــدا دقيﻘــا للمﻨتﻮجــات والﻔــروع الســياحية الممﻜــﻦ ﺗﻄﻮﻳرﻫــا علــﻰ
مســتﻮى ﻛﻞ جﻬــة ﻳﻌانــي نﺸــاﻃﻬا الســياحي ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر مــﻦ الﻄاﺑــﻊ المﻮﺳــمي .وﻳمﻜــﻦ إعمــال ﻫــﺬه المﻘارﺑــة إمــا
مــﻦ ﺧــالل ﺗﻄﻮﻳــر ﻓــروع أو مﻨتﻮجــات ﺳــياحية جدﻳــدة قليلــة االرﺗﻬــان ﺑالﻈــروف المﻨاﺧيــة ،أو عبــر ﺑرمجــة نﺸــاط
ﺳــياحي داﺧــﻞ نﻔــس المﻨﻄﻘــة ﻳﻌمــﻞ ﻃيلــة الســﻨة لﻜﻨــﻪ متﻌــدد المﻨتجــات حســب الﻔصــﻮل )عــرض متﻌــدد الﻔــروع
» «multi-segmentsوالمﻨتجــات الســياحية لﻨﻔــس المﻨﻄﻘــة( .ويتبيــن مــن ﺧــﻼل التجــارب الدوليــﺔ أنــﻪ يمﻜــن دراﺳــﺔ
إمﻜانيــﺔ ﺗﻄويــر الﻌديــد مــن فــروع اﻷنﺸــﻄﺔ الﺴــياﺣيﺔ فــي ﻫــﺬا المﻀمــار ،مﺜــﻞ المﻨتجــات الﺴــياﺣيﺔ الموﺿوعاﺗيــﺔ
التــي يمﻜــن أن ﺗﺜمــن ﺻــورة متميــﺰة للملﻜــﺔ ﻛوجﻬــﺔ ﺳــياﺣيﺔ ﺗﻌﻄــي انﻄباعــا متﻔــردا لــدى الﺴــائﺢ .وﺗﺸــمﻞ ﻫــﺬه
المﻨتجــات ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص:
 الﺴــياﺣﺔ الﺜقافيــﺔ وﺳــياﺣﺔ المواقــﻊ اﻷرﻛيولوجيــﺔ التــي ﺗﻌــد ﺿروريــﺔ لجــﺬب ﺳــياح مــن أﺳــواق جديــدة )الصين
وروﺳيا(...؛
 الﺴــياﺣﺔ البيئيــﺔ وﺳــياﺣﺔ المﻐامــرات ،والتــي يمﻜــن ﺗﻜييــﻒ عرﺿﻬــا ﺣﺴــﺐ المواﺳــﻢ والﻔصــول وﺧصوﺻيــات
ﻛﻞ مﻨﻄقــﺔ مــن المﻨاطــﻖ؛
 ﺳــياﺣﺔ اﻷعمــال ،التــي ﺗﻌــد مــن ﺑيــن الﻔــروع الﺴــياﺣيﺔ التــي يﻨبﻐــي علــى المﻐــرب ﺗﻄويرﻫــا علــى نﺤــو أﻛبــر،
ﺑالﻨﻈــر لﻜونﻬــا أقــﻞ ﺗﺄﺛــرا ﺑالﻄاﺑــﻊ الموﺳــمي؛
 التﻈاﻫرات واللقاءات والمﻬرجانات الﻔﻨيﺔ والمواعيد الرياﺿيﺔ الﻜبرى على مدار الﺴﻨﺔ؛

�

صــﺔ
الﺴــياﺣﺔ الﻄبيــﺔ وﺳــياﺣﺔ االﺳــترﺧاء واالﺳــتجمام ) ،(tourisme de bien-êtreﺑاإلﺿافــﺔ إلــى الﺴــياﺣﺔ ال ُم َﺨ ﱠص َ
للمﺴــﻨين ،وﻫــي مﻨتجــات ﺳــياﺣيﺔ يﻨبﻐــي ﺗﻄوريﻬــا ،ﺧاﺻــﺔ ﺑالﻨﻈــر لقــرب المﻐــرب جﻐرافيــا مــن القــارة اﻷوروﺑيــﺔ
التــي ﺗﻀــﻢ عــددا متﺰايــداً مــن المﺴــﻨين ﺿمــن ﺳــاﻛﻨتﻬا.
إن مــن ﺷــﺄن ﺗﻄويــر ﻫــﺬه المﻨتجــات الﺴــياﺣيﺔ فــي إطــار مقارﺑــﺔ »ﺳــياﺣﺔ علــى مــدار الﺴــﻨﺔ« أن يتيــﺢ للمﻐــرب
جــﺬب المﺰيــد مــن الﺴــياح واالﺳــتجاﺑﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ لتﻐيــر الﻄلــﺐ فــي مجــال الﺴــياﺣﺔ ﺣيــﺚ ﺑــات يﻨﺤــو فــي
الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة نﺤــو ﺗﻔﻀيــﻞ الﻌﻄــﻞ الﺴــياﺣيﺔ القصيــرة المتﻔرقــﺔ علــى امتــداد أﺷــﻬر الﺴــﻨﺔ.

�

ﺗﻄﻮﻳــر مســارات ﺳــياحية ) (corridors touristiquesمــﻦ أجــﻞ ﺗﻮزﻳــﻊ أﻓﻀــﻞ للســاﺋحيﻦ الﻮاﻓدﻳــﻦ ﺑيــﻦ مﺨتلــﻒ
جﻬــات المملﻜة :يــﺆدي الترﻛيــﺰ الﻜبيــر لليالــي المبيــﺖ الﺴــياﺣيﺔ علــى مﺴــتوى مديﻨتــي مراﻛــﺶ وأﻛاديــر إلــى
عــدم االﺳــتﻐﻼل اﻷمﺜــﻞ للمﺆﻫــﻼت الﺴــياﺣيﺔ التــي ﺗتوفــر عليﻬــا ﺑاقــي جﻬــات المملﻜــﺔ ،وﺑالتالــي ال يﺴــمﺢ لﻬــا
ﺑاالﺳــتﻔادة مــن عــدد الﺴــياح الوافديــن علــى مﺴــتوى ﺧلــﻖ فــرص الﺸــﻐﻞ وﺗﺤقيــﻖ الدﺧــﻞ .وقــد عملــﺖ ﺑﻌــﺾ الــدول
مﺜــﻞ ﺗرﻛيــا وجــﺰر موريــس ودول جﻨــﻮب ﺷــرق آﺳــيا مــن أجــﻞ مواجﻬــﺔ ﻫــﺬا اإلﺷــﻜال علــى ﺧلــﻖ »مﺴــارات ﺳــياﺣيﺔ«،
49
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2018

قــد ﺗمتــد فــي ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــان إلــى ﺗــراب ﺑلــدان متجــاورة .وﺗقــوم فﻜــرة ﻫــﺬه المﺴــارات علــى ﺧلــﻖ طــرق أو مﺤــاور
جﻐرافيــﺔ ﺗَ ْﻌبُــر عــدة مجــاالت ﺗراﺑيــﺔ ﺗجمﻌﻬــا عمومــا ﺻبﻐــﺔ ﺳــياﺣيﺔ مﺸــترﻛﺔ .وﻛمﺜــال علــى ذلــك ،قامــﺖ ﺗرﻛيــا
ﺑوﺿــﻊ اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺳــياﺣيﺔ مﻔصلــﺔ ﺗﺸــمﻞ ﺳــبﻌﺔ مﺴــارات ﺳــياﺣيﺔ ،لــﻜﻞ مﻨﻬــا ﺻبﻐــﺔ ﺳــياﺣيﺔ ﺧاﺻــﺔ )ممــر
طريــﻖ الﺤريــر للﺴــياﺣﺔ ،وممــر ﺳــاﺣﻞ البﺤــر اﻷﺳــود ،وممــر ﺗراقيــا الﺜقافــي ،والممــر الﺴــياﺣي الﺸــتوي.(...
إن ﺑﺈمــﻜان ﺑالدنــا أن ﺗســتﻔيد اﺳــتﻔادة حﻘيﻘيــة مــﻦ ﻫــﺬا المﻔﻬــﻮم إن ﻫــي نجحــﺖ ﻓــي وﺿــﻊ مســارات ﺳــياحية
مﻮﺿﻮعاﺗيــة مســتﻮحاة مــﻦ ﺗراﺛــﻪ التارﻳﺨــي والﺜﻘاﻓــي والﻄبيﻌــي الﻐﻨي .وﻳﻨبﻐــي أن ُﺗمﻜــﻦ ﻫﺬه المســارات الســياحية
مــﻦ إﺑــراز المﺆﻫــالت التــي ﺗﺰﺧــر ﺑﻬــا المﻨاﻃــﻖ التــي ﺗمــر عبرﻫــا ،ﺑمــا ﻳجﻌــﻞ مــﻦ قﻀــاء عﻄلــة ﺳــياحية ﺑﻬــا ﺗجرﺑــة
ﻏﻨيــة وﻓرﻳــدة ﺗتميــﺰ عــﻦ ﺑاقــي الﻮجﻬــات .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن المﻐــرب ﻛان قــد ﺷــرع فــي
 2015/2014فــي وﺿــﻊ مﺴــارات موﺿوعاﺗيــﺔ مﻨصبــﺔ علــى الﺴــياﺣﺔ القرويــﺔ .ﻏيــر أن ﻫــﺬه الجﻬــود لــﻢ ﺗﻜــن
ﻛافيــﺔ للﺤــد مــن الترﻛيــﺰ الجﻐرافــي الــﺬي يﻄبــﻊ الﻨﺸــاط الﺴــياﺣي فــي المملﻜــﺔ .لﺬلــك ،ومــﻦ أجــﻞ ﺗحﻘيــﻖ التﺄﺛيــر
المرجــﻮ مــﻦ ﻫــﺬه المﻘارﺑــة ،ﻳﻨبﻐــي علــﻰ المﻐــرب ﺗصميــﻢ عــرض ﺳــياحي أﻛﺜــر ﺗﻨﻮعــا ﻳتمحــﻮر حــﻮل مســارات ﺗمــر ﻓــي
الﻮقــﺖ ذاﺗــﻪ عبــر مراﻛــﺰ ﺳــياحية مﻌروﻓــة ومﻨاﻃــﻖ ذات مﺆﻫــالت عاليــة ولﻜﻨﻬــا ﻏيــر مســتﻐلة ﺑالﻘــدر الﻜاﻓــي.
ﻛمــا ﻳمﻜــﻦ للمﻐــرب دراﺳــة إمﻜانيــة إقامــة مســارات ﺳــياحية مﺸــترﻛة مــﻊ ﺑلــدان مجــاورة علــﻰ مســتﻮى حــﻮض البحــر
اﻷﺑيــﺾ المتﻮﺳــﻂ أو مــﻊ ﺑلــدان إﻓرﻳﻘيــا جﻨــﻮب الصحــراء؛
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ﺗﻜييــﻒ مســتمر للﻌــرض الســياحي مــﻊ التحــﻮالت التــي ﻳﺸــﻬدﻫا الﻄلــب ،وذلــك مــﻦ أجــﻞ ﺗحســيﻦ مردودﻳة االﺳــتﺜمار
ﻓــي قﻄــاع الســياحة  :لقــد ﺣققــﺖ ﺑﻌــﺾ المﺸــاريﻊ ،ﺳــيما المﺤﻄات الﺸــاطئيﺔ المﻨجــﺰة فــي إطــار المﺨﻄــﻂ
اﻷزرق ،نتائــﺞ دون المﺴــتوى المرجــو ،ممــا يﻜﺸــﻒ عــن مﺤدوديــﺔ الﻨمــوذج التﻨمــوي المرﺗﻜــﺰ ﺣصريــا علــى رأﺳــمال
»الﺸــمس والﺸــاطﺊ« ،إذ ﺗُﻈﻬــر أمﺜلــﺔ ﻛمﺤﻄــﺔ الﺴــﻌيديﺔ أن ﺑﻨــاء الﻨــوادي والﻔﻨــادق وإﺑــراز المﺆﻫــﻼت الﻄبيﻌيــﺔ
للمﻨﻄقــﺔ أمــور ﺿروريــﺔ لﻜﻨﻬــا ﻏيــر ﻛافيــﺔ لوﺣدﻫــا للرفــﻊ مــن الجاذﺑيــﺔ الﺴــياﺣيﺔ للمﻨﻄقــﺔ.
لﺬلك ،ﻳﻨبﻐــي ﺑــﺬل المﺰﻳــد مــﻦ المجﻬــﻮدات ﻓــي مجــال ﺗﻌﺰﻳــﺰ وﺗﻨﻮﻳــﻊ الﻌــرض المﻘــدم ﻓــي ميدان الترﻓيﻪ والتﻨﺸــيﻂ
ﺧــارج الﻔﻨــادق .ومــن ﺷــﺄن الﻌــرض الﺴــياﺣي »ﺧــارج الﻔﻨــادق« أن يﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻌﺰيــﺰ جاذﺑيــﺔ المﻨﻄقــﺔ وﺗﺸــجيﻊ
الﺴــياح علــى قﻀــاء فتــرات أطــول والرفــﻊ مــن نﺴــبﺔ مــﻞء وﺣــدات اإليــواء ،مــﻊ ﺗﺤﺴــين مﻌــدل عــودة الﺴــياح .وﺗبﻌــا
لﺬلــك ،ﺳــيمﻜن ﻫــﺬا التوجــﻪ مــن ﺿمــان ﺗــوازن أفﻀــﻞ ﺑيــن ﺗﻄــور القــدرات فــي مجــال اإليــواء وﺗﻄــور الﻄلــﺐ
الﺴــياﺣي الﻔﻌلــي فــي ﺑﻌــﺾ مﻨاطــﻖ المملﻜــﺔ.
إن ﺗﺤﺴــين ﻫــﺬا الجانــﺐ مــن ﺷــﺄنﻪ أن يبﻌــﺚ ﻛﺬلــك إﺷــارات ُمﻄمئِﻨــﺔ للمﺴــتﺜمرين فــي مجــال الﻔﻨدقــﺔ ﺑﺨصــوص
مﺴــتوى جاذﺑيــﺔ المﻨﻄقــﺔ ومﺴــتوى المردوديــﺔ المتوقــﻊ مــن اﺳــتﺜماراﺗﻬﻢ.
ﺑالمــﻮازاة مــﻊ ذلــك ،ﻳﻘتﻀــي اﺳــتﻘﻄاب المﺰﻳــد مــﻦ الســياح ﺗﻄﻮﻳــر أنمــاط أﺧــرى مﻘﻨﻨــة لﻺﻳــﻮاء الســياحي ﺗﻜــﻮن
ﺑدﻳلــة عــﻦ الﻔﻨــادق ،وذلــك مــن أجــﻞ االﺳــتجاﺑﺔ علــى نﺤــو أفﻀــﻞ للﻄلــﺐ .ويﻼﺣــﻆ أن ﻫــﺬا الﻨــوع مــن عــرض
اإليــواء لــﻢ يتــﻢ ﺗﻄويــره لﺤــد اﻵن ﺑالقــدر الﻜافــي ،مــا عــدا فــي ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ ﻛمديﻨــﺔ مراﻛــﺶ؛
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الرأﺳــمال البﺸــري :ﺣقــﻖ المﻐــرب ﺑﻌــﺾ التقــدم فــي التﻜويــن فــي المجــال الﻔﻨدقــي والﺴــياﺣي .وقــد عمــﻞ علــى
ﺗوفيــر عــرض ﺗﻜويﻨــي يﻀــﻢ التﻌليــﻢ الﻌالــي ،والتﻜويــن المﻬﻨــي داﺧــﻞ المﺆﺳﺴــﺔ ،والتــدرج المﻬﻨــي .ﻏيــر أنــﻪ ،ورﻏــﻢ
االرﺗﻔــاع المﺴــتمر ﻷعــداد ﺧريجــي ﻫــﺬه المراﻛــﺰ التﻜويﻨيــﺔ ﺧــﻼل الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة ،ال يــﺰال الﻔاعلــون فــي القﻄــاع
الﺴــياﺣي يﻌرﺑــون عــن الﺤاجــﺔ لتﻌﺰيــﺰ الرأﺳــمال البﺸــري مــن أجــﻞ ﺗﺤﺴــين ﺗﻨافﺴــيﺔ وجــودة الﺨدمــات المقدمــﺔ،
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وذلــك ﺑالﻨﻈــر للتﻨافﺴــيﺔ الﺸــديدة التــي ﺗﻄبــﻊ المجــال الﺴــياﺣي والــﺬي يتﻄلــﺐ مﺴــتويات عاليــﺔ مــن الجــودة.
لﺬلــك ،يتﻌيــن ﺑــﺬل جﻬــود ﺣﺜيﺜــﺔ مــن أجــﻞ الﻨﻬــوض ﺑجــودة التﻜويﻨــات ،ﺳــواء علــى مﺴــتوى الجوانــﺐ التقﻨيــﺔ للمﻬــن
الﺴــياﺣيﺔ أو علــى مﺴــتوى اللﻐــات اﻷجﻨبيــﺔ والمﻬــارات والمﻜتﺴــبات ﻏيــر التقﻨيــﺔ )المﻬــارات الﺤياﺗيــﺔ(؛
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التروﻳــﺞ والرقمﻨــة :مــﻦ أجــﻞ إﺿﻔــاء الﻔﻌاليــة علــﻰ اﺳــتراﺗيجية التســﻮﻳﻖ الســياحي للمﻐــرب ﻳﻨبﻐــي الﻌمــﻞ علــﻰ أن
ﺗرﺗﻜــﺰ اﻷنﺸــﻄة والتداﺑيــر التروﻳجيــة التــي ﻳتــﻢ إﻃالقﻬــا علــﻰ االﺳــتﺜمار الجيــد للمﻌﻄيــات المتاحــة علــﻰ ﺷــبﻜة
اﻹنترنﺖ ،ﺳــيما علﻰ مســتﻮى المﻨصات المتﺨصصة ) ،(…Booking, TripAdvisorﺑاﺳــتﺨدام اﻷدوات المتﺨصصة
ﻓي البيانــات الﻀﺨمة ،مــﻊ الترﻛيــﺰ أيﻀــا علــى الجوانــﺐ المتﻌلقــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص ﺑــﺂراء الﺰﺑائــن وﺗجارﺑﻬــﻢ مــن ﺧــﻼل
الﻌﻄــﻞ الﺴــياﺣيﺔ التــي قﻀوﻫــا ﺑالمﻐــرب ،وذلــك مــن أجــﻞ مﻼءمــﺔ أفﻀــﻞ لجــودة الﻌــرض مــﻊ متﻄلبــات الﺰﺑﻨــاء.
وﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن الرقمﻨــﺔ ﺗﺸــﻜﻞ انﺸــﻐاال ﺣقيقيــا ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﻜتــﺐ الوطﻨــي المﻐرﺑــي للﺴــياﺣﺔ ،الــﺬي يﻌتــﺰم
إعﻄــاء زﺧــﻢ جديــد لقﻄــاع الﺴــياﺣﺔ مــن ﺧــﻼل ﺗﻌﺰيــﺰ التﺤــول الرقمــي للﺴــياﺣﺔ ﺑالمﻐــرب ﺑﻬــدف الرفــﻊ مــن
مرونتﻬــا وقدرﺗﻬــا علــى التﻔاعــﻞ مــﻊ التﺤــوالت التــي يﺸــﻬدﻫا الﻄلــﺐ والمﻨافﺴــﺔ الﻌالميــﺔ.

 .5.1.1.1وضﻌﻴــة الحســاﺑات الﺨارﺟﻴــة وأداء الصــادرات ﺳــنة  :2018ﺗﻔاﻗــﻢ الﻌجــﺰ التجــاري رﻏــﻢ
الدينامﻴــة الجﻴــدة المحققــة ﻓــي مجــال المﻬــﻦ الﻌالمﻴــة
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لقــد ﺧلــﻖ التباطــﺆ الــﺬي طبــﻊ الﻨﺸــاط االقتصــادي لدى ﺷــرﻛائﻨا التجارييــن الرئيﺴــيين فــي أوروﺑــا ،وارﺗﻔــاع متوﺳــﻂ
ﺳــﻌر ﺑرميــﻞ الﻨﻔــﻂ مقارنــﺔ مــﻊ ﺳــﻨﺔ  ،2017ﺳــياقا ﻏيــر مــوات لتﻄــور التجــارة الﺨارجيــﺔ المﻐرﺑيــﺔ .ﺣيــﺚ ﺗﻔاقﻢ الﻌجــﺰ
التجــاري للمﻐــرب ﺑـــ  8.8فــي المائــﺔ مقارنــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ ،ليﺴــتقر فــي نﺴــبﺔ  18.6فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ
الداﺧلــي اإلجمالــي مــﻊ نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ .2018
وﻳﻌﻜــس ﻫــﺬا التﻔاقــﻢ ارﺗﻔاعــا ﻓــي حجــﻢ الــﻮاردات أﻛبــر ممــا حﻘﻘتــﻪ الصــادرات ،ﺣيــﺚ ﺑلــﻎ ﺣجمﻬمــا علــى التوالــي 43
مليــار درﻫــﻢ مقاﺑــﻞ  26.3مليــار درﻫﻢ .وقــد جــاء ﺗﺰايــد ﺣجــﻢ الــواردات نتيجــﺔ ارﺗﻔــاع الﻔاﺗــورة الﻄاقيــﺔ )زائــد 18.1
فــي المائــﺔ( ،جــراء ارﺗﻔــاع ﺳــﻌر البرميــﻞ مــن جﻬــﺔ وﺗﺴــجيﻞ زيــادة فــي ﺣجــﻢ الﻜميــات المﺴــتوردة مــن جﻬــﺔ أﺧرى ،ﻛمــا
ﻛان مدفوعــا ﺑالــواردات مــن ﺳــلﻊ التجﻬيﺰ ،والمﻨتجــات الجاﻫــﺰة لﻼﺳــتﻬﻼك .وقــد مﺜلــﺖ ﻫــﺬه اﻷﺻﻨــاف الﺜﻼﺛــﺔ مــن
الﺴــلﻊ مــا يﻨاﻫــﺰ  73.2فــي المائــﺔ مــن ﺣجــﻢ ارﺗﻔــاع الــواردات.
ﻓــي المﻘاﺑــﻞ ،ارﺗﻔﻌــﺖ الصــادرات ﺑﻮﺗيــرة مﻄردة ﺳــﻨﺔ  ،2018إذ ﺗﺰايــدت ﺻــادرات الﺴــيارات ﺑﻨﺴــبﺔ  12.8فــي المائــﺔ،
ﺑﻌــد التباطــﺆ الــﺬي ﺷــﻬدﺗﻪ ﺑيــن ﺳــﻨتي  2015و ،2017ﻛمــا ارﺗﻔﻌــﺖ ﺻــادرات »الﻔوﺳــﻔاط ومﺸــتقاﺗﻪ« ) +17.6فــي
المائــﺔ( والﻔﻼﺣــﺔ والصﻨاعــات الﻐﺬائيــﺔ ) +6.7فــي المائــﺔ( .وقــد ﺷــﻜلﺖ ﻫــﺬه المجموعــﺔ مــن الصــادرات مــا يقــارب 75
فــي المائــﺔ مــن ﺣجــﻢ ارﺗﻔــاع إجمالــي الصــادرات ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .2018وﺳــجلﺖ ﺻــادرات قﻄــاع الﻄيــران ﺑدورﻫــا ديﻨاميــﺔ
نمــو جيــدة ،ﺑﺰيــادة قدرﻫــا ﺣوالــي  26.7فــي المائﺔ .وقــد لﻮحــﻆ أن أدنــﻰ مﻌــدل نمــﻮ للصــادرات ُﺳـ ﱢـجﻞ ﻓــي قﻄــاع الﻨســيﺞ
والجلــد ،إذ ارﺗﻔﻌــﺖ صادراﺗــﻪ ﺑ ـ  2.5ﻓــي الماﺋــة )انﻈــر المﺆﻃــر(.
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مﺆﻃر :الصادرات مﻦ النسﻴﺞ والجلد:
التﻄورات التي شﻬدﻫا القﻄاع مﺆﺧرا ،أوﺟﻪ الﻬﺸاشة ،ومقترحات للنﻬوض ﺑالقﻄاع

ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018ارﺗﻔﻌــﺖ ﺻــادرات قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ والجلــد ،وذلــك للمــرة الﺜالﺜــﺔ علــى التوالــي .وقــد ﺳــجلﺖ مﻌــدل
نمــو ﺳــﻨوي ﺑلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ  4.6فــي المائــﺔ ﺧــﻼل الﻔتــرة  .2018-2015وقــد يﻌــﺰى ﻫــﺬا التﻄــور اإليجاﺑــي
إلــى ﺗﻀافــر مجموعــﺔ مــن الﻌوامــﻞ ،مــن ﺑيﻨﻬــا االنتﻌــاش الﻄﻔيــﻒ الــﺬي عرفــﻪ الﻨمــو فــي أوروﺑــا ﺑيــن ﺳــﻨتي 2015
و 2017قبــﻞ أن يتباطــﺄ فــي ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى التداﺑيــر المﻌتمــدة فــي إطــار مﺨﻄــﻂ ﺗﺴــريﻊ التﻨميــﺔ
الصﻨاعيــﺔ .وعــﻼوة علــى ذلــك ،ﺑــدا فــي الﻔتــرة اﻷﺧيــرة أن ديﻨاميــﺔ قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ والمﻼﺑــس ﺗﻌــد أفﻀــﻞ فــي مجــال
التصديــر مقارنــﺔ مــﻊ الﺴــوق الوطﻨيــﺔ.
لقــد أفﻀــﺖ الجﻬــود التــي ﺑُﺬلــﺖ فــي إطــار مﺨﻄــﻂ ﺗﺴــريﻊ التﻨميــﺔ الصﻨاعيــﺔ إلــى ﺗوقيــﻊ عقــود أداء مــﻊ الجمﻌيــﺔ
المﻐرﺑيــﺔ لصﻨاعــات الﻨﺴــيﺞ واﻷلبﺴــﺔ .وﺗﻀــﻢ ﻫــﺬه الﻌقــود مجموعــﺔ مــن آليــات الدعــﻢ الراميــﺔ إلــى الﻨﻬــوض
ﺑالقﻄــاع .وﺗﻬــﻢ التداﺑيــر التــي جــرى اعتمادﻫــا ،جملــﺔ مــن الجوانــﺐ ،نﺬﻛــر مﻨﻬــا ﺗقديــﻢ إعانــات عموميــﺔ لﻔائــدة
الﻔاعليــن الﺨــواص لتﺤمــﻞ نﻔقــات االﺳــتﺜمار ،مﻨــﺢ مﺴــاعدات مــن أجــﻞ التﺄﻫيــﻞ التقﻨــي ،والتﻜلــﻒ الجﺰئــي
ﺑالﻨﻔقــات المتصلــﺔ ﺑﺄعمــال االﺑتــﻜار واإلﺑــداع ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ﺑلــورة مﺨﻄــﻂ للتﻜويــن ﺑالتﻌــاون مــﻊ مﻜتــﺐ التﻜويــن
المﻬﻨــي وإنﻌــاش الﺸــﻐﻞ مــن أجــﻞ ﺗﻜويــن ﻛﻔــاءات ذات مﺆﻫــﻼت ﺗﺴــتجيﺐ لﺤاجيــات الﻔاعليــن.
وقــد ﺑاﺷــر المﻐــرب فــي اﻵونــﺔ اﻷﺧيــرة جملــﺔ مــن التداﺑيــر الراميــﺔ إلــى ﺗﻌﺰيــﺰ ﺗموقــﻊ القﻄــاع والﻨﻬــوض ﺑقدرﺗــﻪ
علــى التﻜيــﻒ والمﻨافﺴــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،وقــﻊ وزيــر الصﻨاعــﺔ واالﺳــتﺜمار والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي،
وﺳــﻔير ﺳويﺴــرا ﺑالمﻐــرب ،ﺑتاريــﺦ  22نونبــر  2018اﺗﻔاقيــﺔ ﺗﺨــﺺ البرنامــﺞ الﺸــامﻞ للقﻄــاع المﻐرﺑــي للﻨﺴــيﺞ
واﻷلبﺴــﺔ ) (GTEX Marocالموجــﻪ لدعــﻢ ومواﻛبــﺔ القﻄــاع ﺧــﻼل الﻔتــرة  .2021-2019ويتوﺧــى ﻫــﺬا البرنامــﺞ
»ﺗﺤﺴــين أداء المﻨﻈومــﺔ الصﻨاعيــﺔ وﺑﻨيــات الدعــﻢ لتمﻜيﻨﻬــا مــن ﺗوفيــر أفﻀــﻞ الﺨدمــات للمقــاوالت؛ ﺗﻌﺰيــﺰ
ﺗﻨافﺴــيﺔ المقــاوالت الصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ المﺴــتﻔيدة ،وﺧاﺻــﺔ علــى مﺴــتوى اإلنتــاج والتﻨﻈيــﻢ واالندمــاج فــي
ﺳﻼﺳــﻞ القيمــﺔ اإلقليميــﺔ« .ﻛمــا يﻬــدف إلــى المﻼءمــﺔ الـ ـ ُمﺜلى ﺑيــن ﺑرامــﺞ ﺗﻜويــن الﺸــباب وﺣاجيــات مقــاوالت
قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ واﻷلبﺴــﺔ.
لﻜــن ،وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﻫــﺬه الجﻬــود ،ال يــﺰال قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ يﻌانــي علــى مﺴــتوى الﺴــوق الوطﻨيــﺔ مــن ﺻﻌوﺑــات
ﻛبــرى )المﻨافﺴــﺔ ،والتقليــد ،والتﻬريــﺐ ،والقﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ ،(...ﻛمــا أنــﻪ ﻏيــر قــادر علــى االﺳــتﻐﻼل اﻷمﺜــﻞ
لــﻜﻞ إمﻜاناﺗــﻪ فــي مجــال التصديــر مــن أجــﻞ الرفــﻊ مــن مبيﻌاﺗــﻪ فــي الﺨــارج وجﻌــﻞ نموﻫــا قويــا ومﺴــتداما .فرﻏــﻢ
أن مﻌــدل الﻨمــو الﺴــﻨوي لﻬــﺬا القﻄــاع ﺑلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ  4.6فــي المائــﺔ ﺧــﻼل الﺴــﻨوات الﺜــﻼث اﻷﺧيــرة ،ممــا
يﺸــﻜﻞ ﺗﻄــورا جيــدا فــي ﺣــد ذاﺗــﻪ ،إال أن ﻫــﺬه الوﺗيــرة ﻇلــﺖ أﺑﻄــﺄ مــن متوﺳــﻂ الﻨمــو الﺴــﻨوي إلجمالــي ﺻــادرات
البــﻼد ،والــﺬي ﺑلــﻎ  8فــي المائــﺔ ﺧــﻼل الﻔتــرة ذاﺗﻬــا .ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،يﻼﺣــﻆ أن التﺤــول الﻬيﻜلــي الــﺬي
ﺷــﻬدﺗﻪ الصــادرات المﻐرﺑيــﺔ فــي الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة ﺗــﻢ علــى ﺣﺴــاب قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ واﻷلبﺴــﺔ ،فــي ﺳــياق ﺗﻌــﺰز فيــﻪ
وزن فــروع أﺧــرى أﻛﺜــر ديﻨاميــﺔ مﺜــﻞ الﺴــيارات .نتيجــﺔ لﺬلــك ،انﺨﻔﻀــﺖ ﺣصــﺔ قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ والجلــد فــي إجمالــي
الصــادرات مــن  20.3فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2010إلــى  13.8فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2018فــي ﺣيــن ﺗراجﻌــﺖ ﺣصــﺔ القيمــﺔ
المﻀافــﺔ للقﻄــاع فــي الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي مــن  2.4فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2007إلــى  1.7فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2018
أمــا فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالﺤصــول علــى التمويــﻞ ،فﻨﻼﺣــﻆ أن قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ ﺷــﻬد ﺗراجﻌــا فــي ﻫــﺬا المجــال مﻨــﺬ
ﺳــﻨﺔ  .2006إذ انﺨﻔﻀــﺖ ﺣصــﺔ القﻄــاع فــي إجمالــي القــروض البﻨﻜيــﺔ مــن  2.7فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2006إلــى
 0.7فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2017ويﻼﺣــﻆ المﻨﺤــى التراجﻌــي نﻔﺴــﻪ ﺑﺨصــوص ﺣصــﺔ القﻄــاع مــن إجمالــي القــروض
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الممﻨوﺣــﺔ للصﻨاعــات التﺤويليــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺗراجﻌــﺖ ﻫــﺬه الﺤصــﺔ مــن  16.4فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2006إلــى  7.4فــي
المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2017
وﺗﺸــير الوﺿﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للقﻄــاع أنــﻪ ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى التﺤﻔيــﺰات الماليــﺔ والجبائيــﺔ ،يﻨبﻐــي أﺧــﺬ جوانــﺐ أﺧــرى ﺑﻌيــن
االعتبــار ال ﺗــﺰال ﺗتﺴــبﺐ فــي ﻫﺸاﺷــﺔ القﻄــاع وﺗرﻫــن الﻨﻬــوض ﺑﺄدائــﻪ ،ﺧاﺻــﺔ فــي مجــال التصديــر .وﺗﻬــﻢ ﻫــﺬه
الﻌوامــﻞ مــن جﻬــﺔ ،طبيﻌــﺔ التﺨصﺺ/الﻔــرع الــﺬي يﺸــتﻐﻞ عليــﻪ المﻐــرب فــي مجــال الﻨﺴــيﺞ ،ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى،
طبيﻌــﺔ ﺳــوق ﻫــﺬه الصﻨاعــﺔ.
فﻔــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑاﺧتيــار فــرع التﺨصــﺺ ،فقــد اﺧتــارت المملﻜــﺔ التموقــﻊ فــي فــرع يﺸــﻬد مﻨافﺴــﺔ ﻛبيــرة ،أال وﻫــو
»الموﺿــﺔ الﺴــريﻌﺔ« ) ،(Fast-Fashionوﻫــو فــرع يواجــﻪ فﻀــﻼ عــن ذلــك الصﻌــود المتﺰايــد للﻌﻼمــات التجاريــﺔ
الدوليــﺔ مﻨﺨﻔﻀــﺔ التﻜلﻔــﺔ .ال ﺷــك أن ﺑﻼدنــا ﺗﺤــاول جاﻫــدة الﺤﻔــاظ علــى ﺣصصﻬــا فــي ﺳــوق الصــادرات مــن
ﺧــﻼل المراﻫﻨــﺔ علــى القــرب الجﻐرافــي مــن أوروﺑــا وعلــى االﺳــتجاﺑﺔ للﻄلبيــات فــي اﺣتــرام لﻶجــال ،ﻏيــر أن
اﺳــتمرار المقــاوالت الﻌاملــﺔ فــي ﻫــﺬا القﻄــاع يــﺰداد ﺻﻌوﺑــﺔ يومــا ﺑﻌــد يــوم ،ﺑالﻨﻈــر إلــى المﻨافﺴــﺔ القويــﺔ علــى
الﺴــوق اﻷوروﺑيــﺔ مــن قبــﻞ ﺑلــدان أﺧــرى ،ﻛالصيــن والﻔيتﻨــام وﺗرﻛيــا والﻬﻨــد وﺑاﻛﺴــتان.
أمــا الﻌامــﻞ اﻵﺧــر الــﺬي يﺆﺛــر علــى وﺗيــرة ﺗﻄــور ﺻــادرات القﻄــاع فيﻜمــن فــي ﺗﻨﻈيــﻢ الﺴــوق .ﺣيــﺚ يتﻜــون ﻫــﺬا
اﻷﺧيــر مــن عــدد ﻛبيــر مــن المقــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ ﺗﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ مباﺷــر أو ﻏيــر مباﺷــر
صــدِ ر أَ ْمــر( ،مﻌﻈمﻬــا ﺷــرﻛات إﺳــبانيﺔ .ويﻨجــﻢ ﻫــﺬا
مــﻊ عــدد مﺤــدود للﻐايــﺔ مــن المجموعــات اﻷجﻨبيــﺔ الﻜبــرى ) ُم ْ
التﻨﻈيــﻢ ،الــﺬي يﻌتبــر نوعــا مــن الﻬيمﻨــﺔ ) ،(oligopsoneﺣالــﺔ مــن التبﻌيــﺔ لــدى نﺴــيﺞ المقــاوالت المﺤليــﺔ لﻼئﺤــﺔ
طلبيــات عــدد ﺻﻐيــر مــن المقــاوالت اﻷجﻨبيــﺔ ،ممــا يﺰيــد مــن ارﺗﻬانﻬــا ﺑالتقلبــات الﻈرفيــﺔ وﺑالتﻐييــرات التــي قــد
ﺗﻄــرأ علــى التموقــﻊ االﺳــتراﺗيجي للﺰﺑــون الرئيﺴــي.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،يﻌانــي قﻄــاع الﻨﺴيﺞ واﻷلبﺴــﺔ المﻐرﺑــي أيﻀــا مــن ﺿﻌــﻒ البﻨيــات واﻷنﺸــﻄﺔ القبليــﺔ الﻼزمــﺔ
لﻬــﺬا الﻨﺸــاط الصﻨاعــي ،ﺧاﺻ ـ ًﺔ مــا يتﻌلــﻖ ﺑالمدﺧــﻼت المتﺄﺗيــﺔ مــن فرعــي الﻨﺴــيﺞ والﻐــﺰل .إذ ال ﺗــﺰال نﺴــبﺔ
مﻬمــﺔ مــن ﻫــﺬه المدﺧــﻼت يتــﻢ اﺳــتيرادﻫا ،ممــا يقلــﻞ مــن درجــﺔ االندمــاج المﺤلــي للقﻄــاع ويقلــﺺ انﻌﻜاﺳــات
فتــرات ﺗوﺳــﻊ ﺻــادرات المﻐــرب مــن الﻨﺴــيﺞ مــن ﺣيــﺚ القيمــﺔ المﻀافــﺔ وفــرص الﺸــﻐﻞ علــى المﺴــتوى الوطﻨــي.
لﺬلــك ،يقتﻀــي الﻨﻬــوض ﺑصــادرات المﻐــرب فــي مجــال الﻨﺴــيﺞ ،مﻀاعﻔــﺔ الجﻬــود علــى مﺴــتوى عــدد مــن الجوانــﺐ
التﻨﻈيميــﺔ واالﺳــتراﺗيجيﺔ للﺴــوق .ويﻨبﻐــي أن ﺗﺸــمﻞ ﻫــﺬه الجﻬــود ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص:
�

مﺴــاعدة المقــاوالت المﻐرﺑيــﺔ الﻌاملــﺔ فــي قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ علــى ﺑلــوغ مﺴــتوى المقاولــﺔ متوﺳــﻄﺔ الﺤجــﻢ )(ETI
لتﻌﺰيــﺰ قدرﺗﻬــا علــى ﺗﻨويــﻊ وجﻬــات ﺗصديــر مﻨتجاﺗﻬــا ،واالنتقــال إلــى مﺴــتويات أعلــى فــي ﺳلﺴــلﺔ القيمــﺔ
والتوجــﻪ نﺤــو ﺗصﻨيــﻊ المﻨتجــات الﻨﻬائيــﺔ وﺑالتالــي ﺗقليــﻞ ارﺗﻬانﻬــا ﺑﺰﺑــون مﻬيمــن )ﺗﻨويــﻊ المﺨاطــر ﺑــدل
الﺨﻀــوع لﻬــا( .ويقتﻀــي ﻫــﺬا اﻷمــر ﺗﺨصيــﺺ المﺰيــد مــن المــوارد لتﺤﺴــين آﺛــار التﺤﻔيــﺰات الﻀريبيــﺔ
)مﻨــﺢ مﺴــاعدات أﻛبــر لﻜــن مــﻊ جﻌلﻬــا مﺤــدودة فــي الﺰمــن ومﺸــروطﺔ ﺑمﺆﺷــرات اﻷداء( والتﺤﻔيــﺰات الماليــﺔ
الموجﻬــﺔ أﺳاﺳــا إلــى ﺗوﺳــيﻊ القــدرة اإلنتاجيــﺔ لوﺣــدات اإلنتــاج وإلعــادة ﻫيﻜلتﻬا/ﺗﺤديﺜﻬــا .ﻏيــر أنــﻪ يﻼﺣــﻆ،
ﱠ
علــى مﺴــتوى ﺗمويــﻞ االﺳــتﺜمار ،أن ﺣصــﺔ قــروض التجﻬيــﺰ مــن إجمالــي القــروض البﻨﻜيــﺔ التــي ﺣصــﻞ عليﻬــا
قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ واﻷلبﺴــﺔ انﺨﻔﻀــﺖ مــن ﺣوالــي  27فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2010إلــى  9.2ﺳــﻨﺔ  ،2016قبــﻞ أن ﺗﺸــﻬد
انتﻌاﺷــا طﻔيﻔــا لﻜﻨــﻪ ﻏيــر ﻛاف ،ﺑلــﻎ ﺣوالــي  12فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2018
وﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن ﺻﻨــدوق الﻀمــان المرﻛــﺰي ﺑصــدد الﻌمــﻞ علــى ﺑاقــﺔ جديــدة مــن مﻨتجــات التمويــﻞ التــي
ﺗﺸــمﻞ ،ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص ،عرﺿــا أﻛﺜــر مﻼءمــﺔ لتمويــﻞ نﻔقــات االﺳــتﺜمار ،ﺑﺴــقﻒ ﺗمويــﻞ أعلــى؛
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�

ﺗﻌﺰيــﺰ قــدرات المقــاوالت المﻐرﺑيــﺔ الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ الﻌاملــﺔ فــي القﻄــاع فــي مجــال
المﻨاولــﺔ المﺸــترﻛﺔ ) (co-traitanceمــن ﺧــﻼل ﺗﺸــجيﻊ ﺗﻜويــن ﺗجمﻌــات مﺆقتــﺔ للمقــاوالت ) ،(GMEوﻫــي
ممارﺳــﺔ مﻨتﺸــرة ﺑﻜﺜــرة فــي عــدة ﺑلــدان مﺜــﻞ ألمانيــا .وﺗقــوم ﻫــﺬه الصيﻐــﺔ مــن التجميــﻊ علــى اﺷــتراك مﺆقــﺖ
ﺑيــن عــدد ُمﻌيــن مــن المقــاوالت الصﻐيــرة مــن أجــﻞ ﺗقديــﻢ عــرض مﺸــترك وملــﻒ قــوي فــي إطــار طلبــات
الﻌــروض ،وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ ﺗقويــﺔ ﺣﻈوﻇﻬــا فــي الﻔــوز ﺑالصﻔقــات ،ﺳــيما فــي مجــال التصديــر؛

�

يﻨبﻐــي أن ﺗﺸــمﻞ ﺗداﺑيــر دعــﻢ ﺗﻨويــﻊ أﺳــواق التصديــر ﺗقديــﻢ مﺴــاعدة ﺗقﻨيــﺔ أفﻀــﻞ فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑتﺤديــد
الﻔــرص التجاريــﺔ وأﺳــواق التصديــر المﺤتملــﺔ ،وذلــك ﻛجــﺰء مــن الﺨدمــات المﺨصصــﺔ للمقــاوالت فــي مجــال
االﺳتﺸــارة والرﺻــد والــﺬﻛاء االقتصــادي؛

�

إﺣــداث مﺸــاريﻊ مﺸــترﻛﺔ ) (joint-venturesﺑيــن مقــاوالت أجﻨبيــﺔ ومﺤليــﺔ علــى مﺴــتوى اﻷنﺸــﻄﺔ القبليــﺔ
للقﻄــاع مــن أجــﻞ اإلنتــاج المﺤلــي لمدﺧــﻼت مﻼئمــﺔ ﻛ ّمـاً وﻛيﻔـاً .ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا االﺧتيــار أن يﻌــﺰز االندمــاج
المﺤلــي للقﻄــاع ،وأن يﺴــمﺢ ﺑتﺤﻜــﻢ أفﻀــﻞ فــي التﻜاليــﻒ وآجــال التﺰويــد .ﻛمــا ﺳــي َمﻜن مــن التقيــد ﺑﺸــﻜﻞ
أفﻀــﻞ ﺑمﺴــتلﺰمات قواعــد المﻨﺸــﺄ ،والرفــﻊ مــن الوقــﻊ اإليجاﺑــي للمﺸــاريﻊ علــى المﺴــتوى المﺤلــي مــن ﺧــﻼل
ﺗوليــد الدﺧــﻞ وإﺣــداث فــرص الﺸــﻐﻞ؛

�

التﻌريــﻒ ﺑالمﻨتــوج الوطﻨــي مــن أجــﻞ الوﺻــول إلــى أﻛبــر عــدد ممﻜــن مــن الﺰﺑائــن اﻷجانــﺐ المﺤتمليــن ،وذلــك
مــن ﺧــﻼل وﺿــﻊ ﺗداﺑيــر ﺗﺤﻔيﺰيــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﺸــجيﻊ االﺳــتﺜمارات المﺨصصــﺔ لمﺸــاريﻊ رقمﻨــﺔ فﻀــاءات
التوزيﻊ/الترويــﺞ .ويﻜمــن الﻬــدف مــن ﻫــﺬه التداﺑيــر فــي ﺗﺸــجيﻊ المقــاوالت المﻐرﺑيــﺔ الﻌاملــﺔ ﺑالقﻄــاع علــى
إﺣــداث مﻨصــات ﺑيــﻊ افتراﺿيــﺔ ﺗﻀاﻫــي فــي جودﺗﻬــا مﺴــتوى المﻨصــات الدوليــﺔ ،وذلــك علــى ﻏــرار الﻌديــد
مــن الﻌﻼمــات التجاريــﺔ الدوليــﺔ التــي ﺑاﺗــﺖ ﺗتبﻨــى ﻫــﺬا التوجــﻪ ،ﺳــيما المقــوالت اإلﺳــبانيﺔ؛

�

دراﺳــﺔ الﻔــرص الممﻜــن أن ﺗتﺄﺗــى مــن ﺧــروج ﺑريﻄانيــا مــن االﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي )ﺑريﻜﺴــيﺖ( ،ﺑمــا يُﺤقــﻖ أفﻀــﻞ
اندمــاج ﺑيــن الﻔاعليــن الوطﻨييــن والﻔاعليــن الصﻨاعييــن البريﻄانييــن الﻌامليــن فــي القﻄــاع؛

�

الﺤــرص علــى إﺷــراك الﻔاعليــن فــي قﻄــاع الﻨﺴــيﺞ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر فــي مرﺣلــﺔ ﺗﺤديــد الﺤاجيــات فــي مجــال
التﻜويــن المﻬﻨــي ،وفــي وﺿــﻊ مﺤتويــات ﺑرامــﺞ التﻜويــن ،وذلــك ﺑﻬــدف إعــداد ﻛﻔــاءات مﻼئمــﺔ ومﺴــتجيبﺔ
لﺤاجيــات القﻄــاع؛

�

إطــﻼق ﺣمــﻼت ﺗواﺻليــﺔ واﺳــﻌﺔ الﻨﻄــاق وﺗداﺑيــر للتواﺻــﻞ المباﺷــر مــﻊ الﻔاعليــن فــي القﻄــاع وممﺜليﻬــﻢ
)االﺗﺤــادات( ،ﺑﻬــدف التﻌريــﻒ ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ ﺑمﺨتلــﻒ التداﺑيــر المقترﺣــﺔ وإقﻨــاع المقــاوالت المﺴــتﻬدفﺔ
ﺑﺄﻫميــﺔ الﻔــرص التــي ﺗﺤبــﻞ ﺑﻬــا ﻫــﺬه التداﺑيــر.
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ﺑالمــﻮازاة مــﻊ الجﻬــﻮد السياﺳــية والدﺑلﻮماﺳــية التــي ﻳبﺬلﻬــا المﻐــرب مــﻦ أجــﻞ ﺗﻌﺰﻳــﺰ عالقاﺗــﻪ مــﻊ ﺑلــدان إﻓرﻳﻘيــا جﻨــﻮب
الصحــراء ،ﺷــﻬدت الﻌالقــات ﺑيــﻦ المملﻜــة وﺑﻘيــة ﺑلــدان الﻘــارة علــﻰ المســتﻮى االقتصــادي ﺗﻄــﻮرا إﻳجاﺑيــا ﺑﺸــﻜﻞ عــام.
لقــد ارﺗﻔﻌــﺖ ﺻــادرات المﻐــرب نﺤــو ﺑلــدان إفريقيــا جﻨــوب الصﺤــراء ﺑـــ  12.2فــي المائــﺔ ﺳــﻨويا ﺑيــن ﺳــﻨتي 2008
و ،2018مقارنــﺔ ﺑانﺨﻔــاض ﺳــﻨوي لوارداﺗــﻪ مــن ﻫــﺬه البلــدان ﺑﻨﺴــبﺔ  1.1فــي المائــﺔ .ونتيجــﺔ لﺬلــك ،ﻓﻘــد ﺗحســﻦ
الميــﺰان التجــاري للمﻐــرب مــﻊ ﻫــﺬه البلــدان ﺑﺸــﻜﻞ ملحــﻮظ ،حيــﺚ أصبــﺢ إﻳجاﺑيــا اﺑتــداء مــﻦ ﺳــﻨة  2008وﺗﻀاعــﻒ
ﺑﻌﺸــر مــرات ﺧــالل الﻌﺸــر ﺳــﻨﻮات اﻷﺧيــرة.
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ومــﻊ ذلــك ،ﻓرﻏــﻢ ﻫــﺬا التﻄــﻮر اﻹﻳجاﺑــي ،ال ﺗــﺰال حصــة ﺑلــدان إﻓرﻳﻘيــا جﻨــﻮب الصحــراء ﻓــي إجمالــي التجــارة الﺨارجيــة
للمﻐــرب ﺿﻌيﻔــة جــدا ،وإن ﻛانــﺖ قــد ﺷــﻬدت ارﺗﻔاعــا ﻃﻔيﻔــا ﻓــي الســﻨﻮات اﻷﺧيــرة .ذلــك أن ﺑلــدان إفريقيــا جﻨــوب
الصﺤــراء لــﻢ ﺗمﺜــﻞ ﺳــوى  3.1فــي المائــﺔ مــن إجمالــي المبــادالت التجاريــﺔ للمﻐــرب ﺧــﻼل الﻔتــرة  ،2018-2015مقارنــﺔ
مــﻊ نﺴــبﺔ متوﺳــﻄﺔ ﺑلﻐــﺖ  2.6فــي المائــﺔ ﺑرﺳــﻢ الﻔتــرة .2014-2010
مــﻦ ناحيــة التﻮزﻳــﻊ الجﻐراﻓــي ،ﺗﻈــﻞ صــادرات المﻐــرب نحــﻮ ﺑلــدان إﻓرﻳﻘيــا جﻨــﻮب الصحــراء متســمة ﺑﻄاﺑﻌﻬــا المرﻛــﺰ.
علــى اعتبــار أن  7ﺑلــدان فقــﻂ اﺳــتﺄﺛرت ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018ﺑﺄﻛﺜــر مــن  55فــي المائــﺔ مــن الصــادرات المﻐرﺑيــﺔ نﺤــو
مجمــوع ﺑلــدان إفريقيــا جﻨــوب الصﺤراء .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالﺴــﻨﻐال والﻜــوت ديﻔــوار وموريتانيــا ونيجيريــا وﻏانــا والبﻨيــن
وجيبوﺗــي.
وﺛمــة الﻌدﻳــد مــﻦ الﻌﻮامــﻞ التــي ﻳمﻜــﻦ أن ﺗﻔســر ﻛــﻮن المبــادالت ﺑيــﻦ المﻐــرب وﺑﻘيــة ﺑلــدان الﻘــارة إﻓرﻳﻘيــا ال ﺗــﺰال دون
اﻹمﻜانــات الحﻘيﻘيــة الممﻜﻨــة .ومــن ﻫــﺬه الﻌوامــﻞ نﺬﻛــر ارﺗﻔــاع الرﺳــﻮم الجمرﻛيــة ،مﻨاﻓســة البلــدان الصاعــدة اﻷﺧــرى
علــﻰ الســﻮق اﻹﻓرﻳﻘيــة ،أوجــﻪ الﺨصــاص التــي ﺗﻌتــري الﺨدمــات اللﻮجســتية ،وعمليــات الﺸــحﻦ والﻌبــﻮر ،ومﻨــاخ اﻷعمــال
ﻓــي الﻌدﻳــد مــﻦ ﺑلــدان الﻘــارة ،ﺗباﻳــﻦ المصالــﺢ السياﺳية ،المﺸــاﻛﻞ اﻷمﻨيــة التــي ﺗﺸــﻬدﻫا ﺑﻌﺾ المﻨاﻃــﻖ ،ﺑالمــﻮازاة
مــﻊ ﻫﺸاﺷــة الﻨمــﻮ ﻓــي الﻌدﻳــد مــﻦ اقتصــادات المﻨﻄﻘــة.14
وعــالوة علــﻰ ذلــك ،ﻓــﺈن مﺆﺷــر ﺗﻜامــﻞ المبــادالت التجارﻳــة الﺨارجيــة للمﻐــرب مــﻊ ﺑلــدان إﻓرﻳﻘيــا جﻨــﻮب الصحــراء ﻳﻈــﻞ
أقــﻞ مــﻦ المﺆﺷــر المســجﻞ مــﻦ لــدن الﻌدﻳــد مــﻦ البلــدان المتﻘدمــة والصاعــدة التي ﺗرﺑﻄﻬــا عالقــات ﺗجارﻳــة دﻳﻨاميــة
مــﻊ ﺑلــدان المﻨﻄﻘــة .ويمﻜــن ﺗﻔﺴــير ﻫــﺬا الوﺿــﻊ جﺰئيــا ﺑبــﻂء مﺴلﺴــﻞ التﺤــول الﻬيﻜلي لﻼقتصــاد المﻐرﺑــي ﺑﺸــﻜﻞ
يﺴــمﺢ ﺑالﻨﻬــوض ﺑقــوة أﻛبــر ﺑقﻄاعــات ذات قيمــﺔ مﻀافــﺔ ومﺤتــوى ﺗﻜﻨولوجــي أعلــى ،قــادرة علــى ﺗوفيــر مﻨتجــات ﺗﻼئــﻢ
ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ ﺣاجيــات مﻌﻈــﻢ ﺑلــدان إفريقيــا جﻨــوب الصﺤــراء مــن الــواردات .ومــﻊ ذلــك ،ﺗجــدر اﻹﺷــارة إلــﻰ أنﻪ علــﻰ
الرﻏــﻢ مــﻦ المســتﻮى المﻌتدل لمﺆﺷــر التﻜامــﻞ المﺸــار إليــﻪ ،ﻓﻘــد اﺗﺨــﺬ مﻨحــﻰ إﻳجاﺑيــا ﻓــي الســﻨﻮات اﻷﺧيــرة ،حيــﺚ
ارﺗﻔــﻊ مــﻦ  34.8ﺳــﻨة  2008إلــﻰ  40.8نﻘﻄــة ﺳــﻨة .2017
رﺳﻢ ﺑﻴاني :الرصﻴد التجاري للمﻐرب مﻊ ﺑلدان إﻓريقﻴا ﺟنوب الصحراء )ﺑملﻴارات الدراﻫﻢ(
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4

اﳌصدر :مﻌﻄيات مﺤتﺴبﺔ على أﺳاس أرقام مﻜتﺐ الصرف

 - 14ﺛمﺔ مﻌﻄيات أﺧرى ﺗﻔﺴر ﻫﺬا الوﺿﻊ جرى إدراجﻬا ﰲ التقرير الﺴﻨوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2017

55
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2018

رﺳﻢ ﺑﻴاني :حصة ﺑلدان إﻓريقﻴا ﺟنوب الصحراء مﻦ إﺟمالي المﺒادﻻت التجارية الﺨارﺟﻴة للمﻐرب
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ﺣﺼﺔ ﺑﻠﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﰲ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ

اﳌصدر :مﻌﻄيات مﺤتﺴبﺔ على أﺳاس أرقام مﻜتﺐ الصرف

وﺑﺨصــﻮص التدﻓﻘــات الصاﻓيــة لالﺳــتﺜمارات المباﺷــرة اﻷجﻨبيــة ،اﺳــتﻘﻄبﺖ ﺑلــدان إﻓرﻳﻘيــا جﻨــﻮب الصحــراء حﻮالــي
ﺛلــﺚ إجمالــي ﺗدﻓﻘــات صاﻓــي االﺳــتﺜمارات المﻐرﺑيــة ﺑالﺨــارج ﺑيــﻦ ﺳــﻨتي  2014و .2018ونتيجــﺔ لﺬلــك ،يﻌــد المﻐــرب
أﺣــد أﻛبــر المﺴــتﺜمرين فــي القــارة اإلفريقيــﺔ .وﺗﻌتبــر الﺨدمــات )االﺗصــاالت ،والﺨدمــات الماليــﺔ (... ،أﻛﺜــر المجــاالت
التــي يﺴــجﻞ فيﻬــا المﻐــرب ﺣﻀــورا مﻬمــا فــي ﻫــﺬا المﻀمــار ،لﻜــن مــﻊ ﺣﻀــور ﺿﻌيــﻒ لمجــال الصﻨاعــﺔ.
أﺧيرا ،ﻳﺬﻛــر أن المﻐــرب ﻳﻌــد مــﻦ ﺑيــﻦ الــدول ال ـ  44المﻮقﻌــة ﺳــﻨة  2018علــﻰ االﺗﻔــاق المتﻌلــﻖ ﺑﺈقامة مﻨﻄﻘــة التجــارة
ً
الحــرة الﻘارﻳــة اﻹﻓرﻳﻘيــة ) .(ZLECAFومــﻦ ﺷــﺄن ﻫــﺬه المبــادرة أن ﺗﻌــﺰز المبــادالت التجارﻳــة ﺑيــﻦ البلــدان اﻹﻓرﻳﻘيــة وأن
ﺗﻘــﻮي التﻌــاون االقتصــادي مســتﻘبال ﺑيــﻦ اﻷﻃــراف المﻮقﻌــة علــﻰ االﺗﻔــاق .ﻏيــر أن ﺗﺤقيــﻖ االنﻌﻜاﺳــات اإليجاﺑيــﺔ
المرجــوة ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﻐــرب ،يبقــى رﻫيﻨــا ﺑمــدى ﺗﺤﺴــيس المصدريــن والمﺴــتﺜمرين الوطﻨييــن وإمدادﻫــﻢ ﺑالمﻌﻄيــات
الﻼزمــﺔ ﺣــول ﺧصائــﺺ مﺨتلــﻒ اﻷﺳــواق وطبيﻌــﺔ مﻨــاخ اﻷعمــال فــي ﻫــﺬه المﻨﻄقــﺔ ،ﻛمــا يﻈــﻞ رﻫيﻨــا ﺑمﻌالجــﺔ
القﻀايــا المتﻌلقــﺔ ﺑﺤرﻛيــﺔ اﻷﺷــﺨاص وﺑالتداﺑيــر ﻏيــر الجمرﻛيــﺔ وقواعــد المﻨﺸــﺄ ،إلــﺦ.
 lمداﺧﻴﻞ اﻷﺳﻔار وﺗحويالت المﻐارﺑة المقﻴمﻴﻦ ﺑالﺨارج

وﺑﺨصــﻮص مداﺧيــﻞ اﻷﺳــﻔار ،ﻓﻘــد حﻘﻘــﺖ ارﺗﻔاعــا ﻃﻔيﻔــا مقارنــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ ،ﺑلــﻎ  1.3ﻓــي الماﺋــة ،وذلــك رﻏــﻢ
ﺗﺴــجيﻞ ﺗﻄــور جيــد فــي عــدد الﺴــياح الوافديــن ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .2018ويمﻜــن أن يﻜــون ﻫــﺬا التﻔــاوت ﺑيــن عــدد الﺴــياح
الوافديــن وﺑيــن مداﺧيــﻞ اﻷﺳــﻔار ،الــﺬي قــد يبــدو ﻛمﻔارقــﺔ ،نتيجــﺔ عــدة عوامــﻞ مجتمﻌــﺔ ،قــد ﺗﻬــﻢ ﺗﻨامــي الﻌــروض
مﻨﺨﻔﻀــﺔ التﻜلﻔــﺔ ) (low-costوعــروض اإلقامــات الﺴــياﺣيﺔ قصيــرة المــدة ) ،(city-breakواالﺳــتﺨدام المﻔــرط لصيــﻎ
الﻌــروض الﺸــاملﺔ لجميــﻊ التﻜاليــﻒ ) (all inclusiveالتــي ﺗقلــﺺ مــن نﻔقــات الﺴــياح ﺧــارج الﻔﻨــدق ،أو اإليــواء الﺴــياﺣي
ﻏيــر الﻨﻈامــي ،وانتﺸــار اإليجــار ﺑيــن اﻷفــراد ،إلــﺦ .فــي المقاﺑــﻞ ،ﺗﻄــورت نﻔقــات المﻐارﺑــﺔ ﺑرﺳــﻢ الﺴــﻔر إلــى الﺨــارج
ﺑوﺗيــرة مرﺗﻔﻌــﺔ نوعــا مــا ﺑلﻐــﺖ  8.7فــي المائــﺔ ،ممــا قلــﺺ من فائــﺾ ميــﺰان اﻷﺳــﻔار ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2018ﺑﻨﺴــبﺔ  1.1فــي
المائــﺔ.
مــن جانبﻬــا ،انﺨﻔﻀــﺖ ﺗحﻮﻳــالت المﻐارﺑــة المﻘيميــﻦ ﺑالﺨــارج ﺑﻨســبة  1.5ﻓــي الماﺋــة مــﻊ نﻬايــﺔ الﺴــﻨﺔ ،مقاﺑــﻞ ارﺗﻔاعﻬــا
ﺑﻨﺴــبﺔ  5.3فــي المائــﺔ فــي نﻬايــﺔ الﺴــﻨﺔ الﻔارطــﺔ.
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 .6.1.1.1مناخ اﻷﻋمال :ﺗﻄور ﺟﻴد ﻋلى الﻌموم
 lﺗحسﻦ ﺗرﺗﻴب المﻐرب ﻓي مجال مناخ اﻷﻋمال

انﻌﻜﺴــﺖ الجﻬــود التــي ﺑﺬلﻬــا المﻐــرب مــن أجــﻞ ﺗﺤﺴــين مﻨــاخ اﻷعمــال والرفــﻊ مــن القــدرة على اﺳــتقﻄاب المﺴــتﺜمرين،
فــي اﻷداء الجيــد للمملﻜــﺔ علــى مﺴــتوى ممارﺳــﺔ اﻷعمــال .فﺤﺴــﺐ التقريــر اﻷﺧيــر ﺣول ممارﺳــﺔ اﻷعمال لﺴــﻨﺔ ،2019
ارﺗقــﺖ المملﻜــﺔ مــن المرﺗبــﺔ  69إلــى المرﺗبــﺔ  60علــى مﺴــتوى التصﻨيــﻒ الﻌالمــي .وﺑﺬلــك أﺿﺤــى المﻐــرب يﺤتــﻞ
المرﺗبــﺔ الﺜانيــﺔ علــى مﺴــتوى مﻨﻄقــﺔ الﺸــرق اﻷوﺳــﻂ وﺷــمال إفريقيــا ،ﺧلــﻒ اإلمــارات الﻌرﺑيــﺔ المتﺤدة )المرﺗبــﺔ ،(11
والمرﺗبــﺔ الﺜالﺜــﺔ علــى ﺻﻌيــد القــارة اإلفريقيــﺔ ﺑﻌــد روانــدا وجــﺰر موريــس.
ورﻏــﻢ أن مﺆﺷــر ممارﺳــﺔ اﻷعمــال ال يﺸــﻜﻞ ﻏايــﺔ فــي ﺣــد ذاﺗــﻪ ،إال أنــﻪ ﺑﻔﻀــﻞ التقــدم المﺤقــﻖ فــي ﻫــﺬا المﻀمــار،
أﺿﺤــى المﻐــرب يقتــرب ﺑﺸــﻜﻞ ﺗدريجــي مــن الﻬــدف الــﺬي وﺿﻌتــﻪ الﺤﻜومــﺔ المتمﺜــﻞ فــي التموقــﻊ ﺿمــن أﺣﺴــن 50
ﺑلــدا عالميــا علــى مﺴــتوى مﺆﺷــر ممارﺳــﺔ اﻷعمــال فــي أفــﻖ ﺳــﻨﺔ  .2021وﺗﻌــود الﻨتيجــﺔ التــي جــرى ﺗﺤقيقﻬــا إلــى
مﻨجــﺰات فــي الجوانــﺐ المتﻌلقــﺔ ﺑـ«ﺗﺴــويﺔ ﺣــاالت اإلعﺴــار المالــي«» ،نقــﻞ ﺳــﻨد الملﻜيــﺔ )ﺗﺴــجيﻞ الملﻜيــﺔ(« و»الرﺑــﻂ
ﺑﺸــبﻜﺔ الﻜﻬرﺑــاء« .وقــد جــرى ﺗﻨﻔيــﺬ عــدة إﺻﻼﺣــات ﻛان لﻬــا الﻔﻀــﻞ فــي ﺗﺤﺴــن ﺗصﻨيــﻒ المﻐــرب علــى مﺴــتوى
ممارﺳــﺔ اﻷعمــال ،نﺬﻛــر مﻨﻬــا:
�

ﺗﺨﻔيﺾ ﻛلﻔﺔ إﺣداث المقاوالت من ﺧﻼل إلﻐاء مصاريﻒ التﺴجيﻞ وواجبات التمبر؛

�

ﺗيﺴــير عمليــﺔ ﺗﺴــجيﻞ الﻌقــارات ،مــن ﺧــﻼل ﺗﺤﺴــين ﺷــﻔافيﺔ المﺴــﺢ الﻌقــاري وﺗبﺴــيﻂ مﺴــاطر نقــﻞ ﺳــﻨد الملﻜيــﺔ
مــن لــدن المﺤافﻈــﺔ الﻌقاريــﺔ؛

�

نﺰع الﻄاﺑﻊ المادي عن مﺴاطر التﺨليﺺ الجمرﻛي من أجﻞ الﻨﻬوض ﺑمجال االﺳتيراد والتصدير؛

�

إﺻــﻼح مدونــﺔ التجــارة وﺗيﺴــير مﺴــاطر ﺗﺴــويﺔ ﺣــاالت اإلعﺴــار .إذ ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018ﺑتﻌديــﻞ الﻜتــاب الﺨامــس
مــن مدونــﺔ التجــارة ﺑمــا يﺴــمﺢ ﺑالﻜﺸــﻒ المبﻜــر عــن المقــاوالت التــي ﺗواجــﻪ ﺻﻌوﺑــات ومﺤاولــﺔ ﺗجﻨــﺐ التوقــﻒ
الﻨﻬائــي لﻨﺸــاطﻬا.

ﻏيــر أن المﻐــرب ﺳــجﻞ ﺗراجﻌــا فــي ﺑﻌــﺾ الجوانــﺐ اﻷﺧــرى لمﻨــاخ اﻷعمــال مــن قبيــﻞ »ﺗﻨﻔيــﺬ الﻌقــود« و»الولــوج إلــى
التمويــﻞ« و»ﺣمايــﺔ المﺴــتﺜمرين اﻷقليــﺔ«.
وقــد ﺗجســد ﺗحســﻦ مﻨــاخ اﻷعمــال أﻳﻀــا ﻓــي ﺗحســﻦ أداء المﻐــرب ﺑﻨﻘﻄتيــﻦ علــﻰ مســتﻮى مﺆﺷــر التﻨاﻓســية الﻌالميــة
الــﺬي يصــدره المﻨتــدى االقتصــادي الﻌالمــي ،ﺣيــﺚ انتقــﻞ مــن المرﺗبــﺔ  77إلــى المرﺗبــﺔ  75مــا ﺑيــن ﺳــﻨتي  2017و.2018
وقــد نجﺤــﺖ ﺑﻼدنــا فــي ﺗﺤﺴــين أدائﻬــا علــى مﺴــتوى ﻏالبيــﺔ مﻜونــات مﺆﺷــر التﻨافﺴــيﺔ .ﻏيــر أن ﺑﻌــﺾ الجوانــﺐ
ﺗقتﻀــي ﺑــﺬل المﺰيــد مــن الجﻬــود ،ﺳــيما ﺗلــك التــي يﺤتــﻞ فيﻬــا المﻐــرب مراﺗــﺐ ﻏيــر جيــدة ،مــن قبيــﻞ ﺗﺄﻫيــﻞ الرأﺳــمال
البﺸــري ،ﻛﻔاءة ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ،الصﺤــﺔ ،والقــدرة علــى االﺑتــﻜار.
وقــد ﺷــﻬد المﻐــرب مــﻊ نﻬاﻳــة ﺳــﻨة  2018ﺗﻐييــرات مﺆﺳســاﺗية مــﻦ ﺷــﺄنﻬا أن ﺗســمﺢ ﺑتﻮﺳــيﻊ نﻄــاق ﺗحســيﻦ مﻨــاخ اﻷعمــال
ﺑالمﻐــرب .وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑحدﺛيﻦ أﺳاﺳــييﻦ:
�

ﺗﻔﻌيــﻞ عمــﻞ مجلــس المﻨافﺴــﺔ ﺳــﻨﺔ  2018ﺑﻌــد ﺣالــﺔ مــن الجمــود اﺳــتمرت مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  ،2013وذلــك فــي ﺳــياق
متﺴــﻢ ﺑالتوﺗــر جــراء ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ التــي جــرت فــي الﺴــﻨﺔ ذاﺗﻬــا؛

�

إﺻدار الميﺜاق الوطﻨي لﻼﺗمرﻛﺰ اإلداري في دجﻨبر  ،2018ﻛﺨﻄوة أولى على درب إرﺳاء إدارة الممرﻛﺰة.
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 lدينامﻴــة إحــداث المقــاوﻻت ﺳــنة  :2018ﻗﻔــﺰة ﻛمﻴــة ﻓــي ﻋــدد المقــاوﻻت المحدﺛــة لﻜــﻦ دون ﺗحســﻦ
ملحــوظ ﻋلــى المســتوى النوﻋــي

ﻳبــدو أن التحســﻦ ﻓــي مﻨــاخ اﻷعمــال ﺑالمﻐــرب ،ﻛمــا أﺑرزﺗــﻪ المﺆﺷــرات الدوليــة ،وجــد صــداه ﻓــي وﺗيــرة إحــداث المﻘــاوالت
ﺳــﻨة  .2018ذلــك أن عــدد المقــاوالت التــي جــرى إﺣداﺛﻬــا ﺧــﻼل الﺴــﻨﺔ ارﺗﻔــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ ملﺤــوظ ،وفقــا ﻷرقــام مرﺻــد
المﻜتــﺐ المﻐرﺑــي للملﻜيــﺔ الصﻨاعيــﺔ والتجاريــﺔ ،مﺴــجﻼ زيــادة ﺑلﻐــﺖ أﻛﺜــر مــن  20فــي المائــﺔ مقارنــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ
الماﺿيــﺔ ،ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑﺄﻛبــر مﻌــدل ارﺗﻔــاع يﺴــجﻞ مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  .2008مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،انﺨﻔــﺾ عــدد المقــاوالت التــي
ﺗــﻢ التﺸــﻄيﺐ عليﻬــا ﺑﻨﺴــبﺔ  2.8فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2018وﻫــو أول انﺨﻔــاض يﺴــجﻞ فــي ﻫــﺬا الصــدد ﺧــﻼل الﺴــﻨوات
الﺨمــس الﻔارطــﺔ.
ﻏير أن ﻫﺬه التﻄورات اإليجاﺑيﺔ ﺗﻈﻞ نﺴبيﺔ لﺴبيين رئيﺴيين على اﻷقﻞ:
�

أوال ،الﺑــد مــن اإلﺷــارة إلــى أنــﻪ رﻏــﻢ المﻨﺤــى اإليجاﺑــي الــﺬي اﺗﺨﺬﺗــﻪ وﺗيــرة إﺣــداث المقــاوالت ،فــﺈن البﻨيــﺔ
القﻄاعيــﺔ للﻨﺴــيﺞ المقاوالﺗــي ﺑالمﻐــرب )ﺗوزيــﻊ المقــاوالت ﺣﺴــﺐ القﻄاعــات( لــﻢ ﺗﺸــﻬد ﺧــﻼل الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة
ﺗﻐييــرا ملموﺳــا يﺴــمﺢ ﺑﺈطــﻼق ﺗﺤــول ﺑﻨيــوي فﻌلــي .إذ ال يــﺰال  74فــي المائــﺔ مــن المقــاوالت القائمــﺔ ﺗﻌمــﻞ فــي
فــروع اقتصاديــﺔ ﺿﻌيﻔــﺔ المﺤتــوى التﻜﻨولوجــي أو ﺗُﺸــﻐﻞ يــدا عاملــﺔ ﺿﻌيﻔــﺔ التﺄﻫيــﻞ )التجــارة ،البﻨــاء واﻷﺷــﻐال
الﻌموميــﺔ ،ﺑﻌــﺾ فــروع الﺨدمــات(؛

�

أمــا الﺴــبﺐ الﺜانــي الــﺬي قــد يﺆﺛــر علــى ﺗقييــﻢ الصــورة الﺤقيقــﺔ لمــدى ﺗﻄــور وﺗيــرة إﺣــداث المقــاوالت ،فيﻜمــن
ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص فــي دقــﺔ المﻌﻄيــات المﺴــتﻌملﺔ ،علــى اعتبــار أنــﻪ عﻨدمــا يتــﻢ اﺣتﺴــاب مقاولــﺔ مــا ﻛمقاولــﺔ ﺣديﺜــﺔ
اإلنﺸــاء ،فــﺈن ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ال ﺗﻜــون ﺑالﻀــرورة قــد ﺑــدأت نﺸــاطﻬا ﺑﺸــﻜﻞ فﻌلــي ،ﻛمــا أنــﻪ عﻨدمــا ﺗتوقــﻒ مقاولــﺔ مــا
مﺴــجلﺔ فــي الﺴــجﻞ التجــاري عــن الﻨﺸــاط ،فــﺈن ذلــك ال يقتــرن ﺑالﻀــرورة ﺑﺈعﻼنﻬــا فــي وﺿﻌيــﺔ إفــﻼس.
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ﺗﻌــد إﺷــﻜاليﺔ آجــال اﻷداء دومــا مﺤــﻂ انﺸــﻐال المﺴــﺆولين الﻌمومييــن والﻔاعليــن ﺑالقﻄــاع الﺨــاص فــي المﻐــرب،
وذلــك ﺑالﻨﻈــر لتﺄﺛيرﻫــا البالــﻎ فــي اﺳــتمراريﺔ مجمــوع الﻨﺴــيﺞ المقاوالﺗــي المﻐرﺑــي ،ﺳــيما المقــاوالت الصﻐيــرة جــدا
والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ .وﺗﺸــير التﻄــورات اﻷﺧيــرة إلــى أن جﻬــود ﺗﺤﺴــين آجــال اﻷداء ﺗﺴــير وفــﻖ ﺳــرعتين مﺨتلﻔتيــن:
اﻷولــى ﺗﻬــﻢ الﻌﻼقــﺔ ﺑيــن القﻄــاع الﻌــام والقﻄــاع الﺨــاص ،والﺜانيــﺔ الﻌﻼقــﺔ ﺑيــن مقــاوالت القﻄــاع الﺨــاص.
 -يرمي القﻄاع الﻌام إلى أن يﻜون ﻗدوة ﻓي احترام آﺟال اﻷداء:

ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2017ﺗﺤﺴــﻨا فــي مجــال اﺣتــرام آجــال اﻷداء فــي الصﻔقــات الﻌموميــﺔ التــي ﺗﻄلقﻬــا اإلدارات المرﻛﺰيــﺔ،
ﺣيــﺚ انتقــﻞ متوﺳــﻂ آجــال اﻷداء مــن  146يومــا إلــى  58يومــا ﺑيــن ﺳــﻨتي  2016و .2017وقــد ﺗواﺻــﻞ ﻫــﺬا التﺤﺴــن ﺑﻌــد
ذلــك ،ﺣيــﺚ اﺳــتقر متوﺳــﻂ آجــال اﻷداء ﺳــﻨﺔ  2018فــي  38يومــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لــﻺدارة ونﺤــو  44يومــا ﺑالﻨﺴــبﺔ للجماعــات
التراﺑيــﺔ ،و 64يومــا ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﺆﺳﺴــات والمﻨﺸــﺂت الﻌموميــﺔ.
ويﻌــﺰى ﻫــﺬا اﻷداء الجيــد إلــى اإلﺻــﻼح الــﺬي قامــﺖ ﺑــﻪ الﺨﺰيﻨــﺔ الﻌامــﺔ للمملﻜــﺔ واالﺗﺤــاد الﻌــام لمقــاوالت المﻐــرب
مــن أجــﻞ إعــادة الﻨﻈــر ﺑﺸــﻜﻞ عميــﻖ فــي مﺴلﺴــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ الصﻔقــات الﻌموميــﺔ .وقــد أفﻀــى ﻫــﺬا اإلﺻــﻼح إلــى إﺻــدار
مرﺳــوم ﺑتﺤديــد آجــال اﻷداء وفوائــد التﺄﺧيــر المتﻌلقــﺔ ﺑالﻄلبيــات الﻌموميــﺔ ﺗــﻢ نﺸــره فــي ﻏﺸــﺖ  .2016وﺑالمــوازاة مــﻊ
ذلــك ،قامــﺖ الﺨﺰيﻨــﺔ الﻌامــﺔ للمملﻜــﺔ أيﻀــا ﺑتﺄﻫيــﻞ نﻈــام التدﺑيــر المﻨدمــﺞ للﻨﻔقــات ) (GIDﺑُﻐيــﺔ ﺿمــان ﺗتبــﻊ أفﻀــﻞ
لمجمــوع مراﺣــﻞ مﺴلﺴــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ الﻄلبيــﺔ الﻌموميــﺔ )التﻨﻔيــﺬ ،اﻷمــر ﺑالدفــﻊ ،اﻷداء(.
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وفــي الﺴــياق نﻔﺴــﻪ ،أﻛــد جﻼلــﺔ الملــك نصــره اﷲ فــي ﺧﻄاﺑــﻪ الملﻜــي الﺴــامي ﺑمﻨاﺳــبﺔ الﺬﻛــرى الﺨامﺴــﺔ والﺴــتين
لﺜــورة الملــك والﺸــﻌﺐ فــي  20ﻏﺸــﺖ  ،2018أنــﻪ »يتﻌيــن علــى اإلدارات الﻌموميــﺔ ،وﺧاﺻــﺔ الجماعــات التراﺑيــﺔ ،أن ﺗقــوم
ﺑــﺄداء مــا ﺑﺬمتﻬــا مــن مﺴــتﺤقات ﺗجــاه المقــاوالت« .وفــي ﺷــتﻨبر مــن الﺴــﻨﺔ نﻔﺴــﻬا ،أﺻــدرت وزارة االقتصــاد والماليــﺔ
دوريــﺔ موجﻬــﺔ للمﺆﺳﺴــات والمقــاوالت الﻌموميــﺔ ﺗﺤﺜﻬــا فيﻬــا علــى الﺴــﻬر علــى ﺿمــان اﺣتــرام آجــال اﻷداء التﻌاقديــﺔ.
ﻛمــا دعــﺖ الدوريــﺔ المﺆﺳﺴــات والمقــاوالت الﻌموميــﺔ إلــى إعــادة الﻨﻈــر فــي المﺴــاطر المتﻌلقــﺔ ﺑالﻄلبيــات الﻌموميــﺔ
مــن أجــﻞ ﺗبﺴــيﻄﻬا وﺗﺤديــد المﺴــﺆوليات ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى الﺴــﻬر علــى مﻌالجــﺔ الﺸــﻜايات الــواردة مــن الممونيــن ﺑﺸــﺄن
مﺴــتﺤقاﺗﻬﻢ ،ﺧاﺻــﺔ مــن ﺧــﻼل المﺰيــد مــن التﻔاعــﻞ اإليجاﺑــي مــﻊ البواﺑــﺔ اإللﻜترونيــﺔ لمﻌالجــﺔ ﺷــﻜايات ممونــي
المﺆﺳﺴــات والمقــاوالت الﻌموميــﺔ )آجــال( التــي ﺗــﻢ إطﻼقﻬــا ﺳــﻨﺔ .2018
ﻛمــا ﺗــﻢ إﺣــداث مرﺻــد آجــال اﻷداء ،عﻬــد إليــﻪ ﺑالتتبــﻊ والرﺻــد الدقيــﻖ للتقــدم المﺤــرز مــن لــدن المقــاوالت فــي مجــال
اﺣتــرام آجــال اﻷداء ،علــى أن يُصــدِ ر ﺗقريــرا ﺳــﻨويا فــي ﻫــﺬا الﺸــﺄن.
وفــي نﻔــس الﺴــياق ،ﺑُﺬلــﺖ عــدة جﻬــود مــن أجــﻞ أداء متﺄﺧــرات الﻀريبــﺔ علــى القيمــﺔ المﻀافــﺔ المﺴــتﺤقﺔ للمقــاوالت.
وﻫﻜــﺬا ،جــرى فــي ﺑدايــﺔ الﺴــﻨﺔ ﺗوقيــﻊ اﺗﻔاقيــات إطــار ﺑيــن وزارة االقتصــاد والماليــﺔ واﻷﺑﻨــاك ،ﻫدفﻬــا ﺗﺴــديد الﺨصــوم
ﺑرﺳــﻢ الﻀريبــﺔ علــى القيمــﺔ المﻀافــﺔ.
وﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــك ،ﺷــرعﺖ وزارة الداﺧليــﺔ فــي إﺣــداث لجــان إقليميــﺔ وجﻬويــﺔ ولجﻨــﺔ مرﻛﺰيــﺔ ،ﺑﻬــدف ﺗﺴــويﺔ إﺷــﻜاليﺔ
الديــون ﻏيــر المــﺆداة المﺴــتﺤقﺔ علــى الجماعــات التراﺑيــﺔ وﺷــرﻛات التﻨميــﺔ المﺤليــﺔ والمصالــﺢ لﻼممرﻛــﺰة للدولــﺔ
لﻔائــدة المقــاوالت.
لﻜــﻦ ،وﺑالرﻏــﻢ مــﻦ ﻫــﺬا التﻘــدم المحــرز ،ﻓــﺈن التراجــﻊ المســجﻞ ﻓــي متﻮﺳــﻂ آجــال اﻷداء ﻳبﻘــﻰ ﺗراجﻌــا نســبيا ،علــى
اعتبــار أنــﻪ ال يﺄﺧــﺬ ﺑﻌيــن االعتبــار التمديــد المﻔــرط لمرﺣلــﺔ »مﻌايﻨــﺔ الﺨدمــﺔ المﻨجــﺰة« المﻼﺣــﻆ علــى مﺴــتوى اإلدارة
أو المقــاوالت الﻌموميــﺔ .وﻫــي ممارﺳــﺔ ﺗﺸــير إلــى وجودﻫــا المقــاوالت الصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ فــي الﻌديــد مــن اﻷﺣيــان،
ﺳــيما وأن مﺴــاطر مــا قبــﻞ عمليــﺔ »مﻌايﻨــﺔ الﺨدمــﺔ المﻨجــﺰة« ﺗتﺴــﻢ ﺑﻄاﺑﻌﻬــا المﻌقــد وﺑتﻌــدد المتدﺧليــن فيﻬــا علــى
مﺴــتوى اإلدارة.
وجديــر ﺑالﺬﻛــر أن الﺤﻜومــﺔ عملــﺖ مــن أجــﻞ ﺗجــاوز ﻫــﺬه االﺧتــﻼالت علــى اعتمــاد ﺗدﺑيــر ﺧــاص ،ﺗقــرر الﺸــروع فــي
ﺗﻄبيقــﻪ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .2019ويﻬــﻢ ﻫــﺬا التدﺑيــر وﺿــﻊ مﻨصــة لﻺﻳــداع اﻹلﻜترونــي للﻔﻮاﺗيــر مــﻦ لــدن أصحــاب الﻄلبيــات
الﻌمﻮميــة ،ﺗﻜــون مرﺗبﻄــﺔ ﺑﻨﻈــام التدﺑيــر المﻨدمــﺞ للﻨﻔﻘــات الــﺬي ﺗﺸــرف عليــﻪ الﺨﺰﻳﻨــة الﻌامــة للمملﻜــة ،وذلــك حتــﻰ
ﻳتســﻨﻰ أﺧــﺬ مرحلــة مﻌاﻳﻨــة الﺨدمــة المﻨجــﺰة ﺑﻌيــﻦ االعتبــار.
إن مــﻦ ﺷــﺄن مﻮاصلــة ﺗﻨﻔيــﺬ ﻫــﺬا اﻹصــالح علــﻰ مســتﻮى الﻘﻄــاع الﻌــام ،ﺷــرﻳﻄة االنﺨــراط الﻘﻮي لــﻜﻞ اﻷﻃراف المﻌﻨية،
أن ﺗســاﻫﻢ ﻓــي ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻓﻌاليــة آليــة الﻄلبيــة الﻌمﻮميــة ،ﺑﻮصﻔﻬــا إحــدى الراﻓﻌــات الرﺋيســية للدﻓــﻊ ﺑالﻨﺸــاط االقتصــادي
وﺗحﻘيــﻖ الﻨمﻮ.
 -ﺗﺄﺧر ﻓي ﻇﻬور مﺆشرات ﺗحسﻦ آﺟال اﻷداء ﺑﻴﻦ الﻔاﻋلﻴﻦ الﺨواص

علــى عﻜــس الصﻔقــات الﻌموميــﺔ ،التــي ﺷــﻬدت ﺗﺤﺴــﻨا فــي مجــال آجــال اﻷداء ،ﺗﻈــﻞ المﻌﻄيــات المتوفــرة ﺑﺨصــوص
آجــال اﻷداء ﺑيــن مقــاوالت القﻄــاع الﺨــاص ﻏيــر إيجاﺑيــﺔ ﺑالقــدر المﻄلــوب .ﻓرﻏــﻢ عــدم وجــﻮد إجمــاع ﺑيــﻦ مﺨتلــﻒ
مصــادر المﻌﻄيــات ﺑﺨصــﻮص مــدة ﻫــﺬه اﻵجــال ،ﻓﺈنﻬــا ﺗجمــﻊ علــﻰ أن ﻇاﻫــرة ﻃــﻮل آجــال اﻷداء ال ﺗــﺰال قاﺋمــة .ﻓحســب
ﺷــرﻛة التﺄميــﻦ ) (Euler Hermesﺑلــﻎ متﻮﺳــﻂ آجــال اﻷداء ﺑالمﻐــرب حﻮالــي  83ﻳﻮمــا ﺳــﻨة  ،2017ممــا جﻌــﻞ المملﻜــﺔ
وﻫ ـ ﱠﻢ  36ﺑلــدا ،إذ جــاء
ﺗﺄﺗــي فــي مﺆﺧــرة التصﻨيــﻒ الــﺬي ورد فــي دراﺳــﺔ قامــﺖ ﺑﻬــا الﺸــرﻛﺔ نﻔﺴــﻬا فــي ﺳــﻨﺔ َ 2018
المﻐــرب إلــى جانــﺐ اليونــان وإيﻄاليــا وﺗرﻛيــا والصيــن .وقــد ﺑلــﻎ متوﺳــﻂ آجــال اﻷداء فــي الﻌيﻨــﺔ المﺸــمولﺔ ﺑالدراﺳــﺔ
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 66يومــا .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لمرﺻـــد المقـــاوالت ) (Inforiskفقــد ﺳــجﻞ متوﺳــﻂ آجــال اﻷداء ﺑالﻨﺴــبﺔ للمقــاوالت المﻐرﺑيــﺔ
ﺧــالل ﺳــﻨة  2017ارﺗﻔاعــا ﺑﻮجــﻪ عــام وﺗــراوح ﺑيــﻦ  98ﻳﻮمــا ﺑالﻨســبة للمﻘــاوالت الﻜبــرى و 264ﻳﻮمــا ﺑالﻨســبة للمﻘــاوالت
الصﻐيــرة جــدا ،علمــا أنــﻪ وصــﻞ إلــﻰ  133ﻳﻮمــا ﺑالﻨســبة للمﻘــاوالت الصﻐــرى والمتﻮﺳــﻄة .وﻓــي مــا ﻳﺨــﺺ نتاﺋــﺞ الدراﺳــة
اﻷﺧيرة للﺸ ــرﻛة الﻔرنس ــية للتﺄمي ــﻦ عل ــﻰ التج ــارة الﺨارجي ــة )ﻛﻮﻓ ــاص( ،15ﻓﺈنﻬا ﺗﺸير إلﻰ أن آجال اﻷداء ﺗﻈﻞ ﻃﻮﻳلة،
إذ ﺑلﻐــﺖ ﻓــي المتﻮﺳــﻂ  93ﻳﻮمــا ﺧــالل الﻔصــﻞ اﻷول مــﻦ ﺳــﻨة .2019
وﺗﻌﻜــس ﻫــﺬه اﻵجــال الﺤجــﻢ المﻬــﻢ للقــروض ﺑيــن مقــاوالت القﻄــاع الﺨــاص والــﺬي يﺆﺛــر علــى االقتصــاد وعلــى
المقــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،ﺣيــﺚ إن اﻵجــال التــي ﺗرﺑــﻂ ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة
ﺑﺰﺑﻨائﻬــا ﺗتجــاوز ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر اﻵجــال التــي ﺗرﺑﻄﻬــا ﺑممونيﻬــا .وقــد ُقــدر حجــﻢ الﻘــروض ﺑيــﻦ المﻘــاوالت ﻓــي نﻬاﻳــة
ﺳــﻨة  2017ﺑمــا قيمتــﻪ  423مليــار درﻫــﻢ ،أي مــا ﻳﻌــادل  1.25مــرة إجمالــي جــاري الﻘــروض الممﻨﻮحــة مــﻦ اﻷﺑﻨــاك
للمﻘــاوالت ﻏيــر الماليــة الﺨاصــة و 3أﺿﻌــاف رصيــد ﺗســﻬيالت الﺨﺰﻳﻨــة الممﻨﻮحــة لﻬــﺬه المﻘــاوالت مــﻦ الﻘﻄــاع البﻨﻜــي
ﻓــي نﻬاﻳــة نﻔــس الســﻨة.
وﻳلحــﻖ ﻫــﺬا الســياق الﻀــرر ﺑالﻨســيﺞ المﻘاوالﺗــي المﻐرﺑــي وﻳﺆﺛــر ﺳــلبا علــﻰ قــدرة المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐيــرة
والمتﻮﺳــﻄة علــﻰ االﺳــتمرار ،ﺧاصــة ﺗلــك الﻌاملــة ﻓــي الﻘﻄاعــات التــي ﺗﻌــرف أﻃــﻮل آجــال أداء ،مــﻦ قبيــﻞ البﻨــاء
واﻷﺷــﻐال الﻌمﻮميــة والتجــارة والﻌﻘــار.
وﻳﻌــﺰى ﻫــﺬا الﻮﺿــﻊ إلــﻰ عــدم إمﻜانيــة إعمــال مﻘتﻀيــات الﻘانــﻮن رقــﻢ  49.15الﻘاﺿــي ﺑتﻐييــر وﺗتميــﻢ الﻘانــﻮن رقــﻢ 15.95
المتﻌلــﻖ ﺑمدونــة التجــارة وﺳــﻦ أحــﻜام ﺧاصــة ﺑﺂجــال اﻷداء ،وذلــك ﺑســبب عــدم صــدور نصﻮصــﻪ التﻄبيﻘيــة ،ﺧاﺻــﺔ ﺗلــك
المتﻌلقــﺔ ﺑالتﻌويــﺾ عــن التﺄﺧيــر ،واﻵجــال المتﻌلقــﺔ ﺑالمقــاوالت الﻌاملــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ القﻄاعــات الموﺳــميﺔ.
ومــﻦ جﻬــة أﺧــرى ،ﻓــﺈن دﺧــﻮل ﻫــﺬا الﻘانــﻮن حيــﺰ التﻨﻔيــﺬ قــد ال ﻳــﺆدي ﺑالﻀــرورة إلــﻰ اﺳــتﻌمال المﻘــاوالت ذات الحجــﻢ
الصﻐيــر )المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتﻮﺳــﻄة( ﺑﺸــﻜﻞ واﺳــﻊ الﻨﻄــاق لحﻘﻬــا ﻓــي المﻄالبــة ﺑمســتحﻘاﺗﻬا
المﻮجــﻮدة ﻓــي ذمــة المﻘــاوالت الﻜبــرى ،وذلــك ﺑســبب عــدم ﺗــﻮازن الﻘــﻮى ﺑيــﻦ الﻄرﻓيــﻦ .وقــد لوﺣﻈــﺖ ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة فــي
الﻌديــد مــن البلــدان مﺜــﻞ فرنﺴــا أو المملﻜــﺔ المتﺤــدة ،ﺣيــﺚ إن أﻛﺜــر مــن نصــﻒ الممونيــن يﻌدلــون عــن اللجــوء للتﺸــريﻊ
الجــاري ﺑــﻪ الﻌمــﻞ مــن أجــﻞ المﻄالبــﺔ ﺑالﺤــﻖ فــي التﻌويــﺾ عــن التﺄﺧيــر المﺴــتﺤﻖ لﻬــﻢ لــدى المقــاوالت الﻜبــرى ،وذلــك
مﺨافــﺔ فقــدان زﺑائﻨﻬــﻢ.
وﻓــي ﻫــﺬا الســياق ،ﻳتﻌيــﻦ اﺗﺨــاذ جملــة مــﻦ التداﺑيــر ﺧاصــة ﺑالﻨســبة ﻵجــال اﻷداء ﺑيــﻦ مﻘــاوالت الﻘﻄــاع الﺨــاص ،نﺬﻛــر
مﻨﻬا:
�

اعتمــاد ونﺸــر المراﺳــيﻢ التﻄبيﻘيــة المتﻌلﻘــة ﺑالﻘانــﻮن رقــﻢ  49.15القاﺿــي ﺑتﻐييــر وﺗتميــﻢ القانــون رقــﻢ 15.95
المتﻌلــﻖ ﺑمدونــﺔ التجــارة وﺳــن أﺣــﻜام ﺧاﺻــﺔ ﺑﺂجــال اﻷداء؛

�

وم ْصـ ِـدري اﻷمــر ﺑﺸــﺄن مســاﻃر إعداد/مﻌالجــة ملﻔــات اﻷداء ،وﺗﺸــجيﻊ الﻔﻮﺗــرة اﻹلﻜترونيــة،
الم َم ﱢﻮنيــﻦ ُ
ﺗحســيس ُ
وذلــك لتجﻨــﺐ التﺄﺧيــر ذي الﻄاﺑــﻊ التقﻨــي المﺤــﺾ؛

�

الﻨﻈــر ﻓــي اعتمــاد حلــﻮل ﺗﻜميليــة ﺑيــﻦ مﻘــاوالت الﻘﻄــاع الﺨــاص ،مــﻦ قبيــﻞ ﺗﻘﻨيــة »ﺷــراء الﻔﻮاﺗيــر ﺑمبــادرة مــﻦ
ُم ْصـ ِـد ِر اﻷمــر« .وﺗﻜــون ﻫــﺬه التقﻨيــﺔ ،المﺴــتﻌملﺔ علــى نﻄــاق واﺳــﻊ فــي الــدول اﻷنجلوﺳاﻛﺴــونيﺔ ﺑﻬــدف ﺗجــاوز اﻵﺛار
صــدِ رِ اﻷمــر وذلــك عﻜــس ﺷــراء الﻔاوﺗــورات علــى الﻄريقــﺔ التقليديــﺔ،
الﺴــلبيﺔ لﻄــول آجــال اﻷداء ،ﺑمبــادرة مــن ُم ْ

 - 15ﺑﺤﺚ ﻛوفاص ﺣول ﺳلوك اﳌقاوالت اﳌﻐرﺑيﺔ ﰲ مجال اﻷداء:
Coface (2019), « Enquête sur le comportement de paiement des entreprises au Maroc: des délais toujours longs en 2019 ».
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صــدِ ر اﻷمــر،
والــﺬي يتــﻢ ﺑمبــادرة مــن الممــون ويﻜــون أعلــى ﻛلﻔــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ إليــﻪ .أمــا ﺷــراء الﻔاﺗــورات ﺑمبــادرة مــن ُم ْ
صــدِ ُر اﻷمــر )ﻏالبــا مــا يﻜــون مقاولــﺔ ﻛبــرى( علــى الممــون )المقــاوالت الصﻐيــرة جــدا
فيقــوم علــى أن يقتــرح ُم ْ
والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ( ﺑتمويــﻞ فاﺗوراﺗــﻪ ﺑﻌــد قبولﻬــا مــن لــدن مﺆﺳﺴــﺔ لﻼئتمــان )ﺑﻨــك أو ﺷــرﻛﺔ ﺗمويــﻞ( .فيتــﻢ
صــدِ رِ اﻷمــر والممــون ومﺆﺳﺴــﺔ االئتمــان .ﻫﻜــﺬا يﺴــتﻔيد الممــون مــن أداء مﺴــبﻖ لﻔاﺗوراﺗــﻪ،
ﺗوقيــﻊ اﺗﻔاقيــﺔ ﺑيــن ُم ْ
داﺧــﻞ أجــﻞ يتــراوح ﺑيــن  24و 48ﺳــاعﺔ ،أي أقــﻞ مــن آجــال اﻷداء القانونيــﺔ .فــي المقاﺑــﻞ ،يــﺆدي الممــون المﺴــتﻔيد
إلــى مﺆﺳﺴــﺔ االئتمــان عمولــﺔ ،ﻏيــر أن ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ﺗﻜــون أقــﻞ مــن الﻌمولــﺔ المــﺆداة فــي إطــار ﺷــراء الﻔاﺗــورات
صــدِ ر اﻷمــر )أي قدرﺗــﻪ
علــى الﻄريقــﺔ التقليديــﺔ ،وذلــك ﺑالﻨﻈــر لﻜونﻬــا ﺗﺤتﺴــﺐ علــى أﺳــاس الجــدارة االئتمانيــﺔ ل ُم ْ
علــى الوفــاء ﺑالتﺰاماﺗــﻪ فــي أداء القــروض( ،والتــي عمومــا مــا ﺗﻜــون أفﻀــﻞ مــن الممــون ،علــى اعتبــار أن اﻷمــر
صــدِ ر اﻷمــر ﺑــﺄداء مبلــﻎ الﻔاﺗــورة لمﺆﺳﺴــﺔ االئتمــان داﺧــﻞ
يتﻌلــﻖ فــي الﻐالــﺐ ﺑمقاولــﺔ ﻛبــرى .مــن جﻬتــﻪ ،يتﻌﻬــد ُم ْ
أجــﻞ يتــﻢ االﺗﻔــاق عليــﻪ .ﻛمــا أنــﻪ يﺴــتﻔيد ﺑــدوره مــن ﻫــﺬه االﺗﻔاقيــﺔ مــن ﺧــﻼل ﺿمــان اﺳــتمراريﺔ الﺨدمــات التــي
يقدمﻬــا الممــون وﻛــﺬا ﺗﻌﺰيــﺰ عﻼقاﺗــﻪ التجاريــﺔ مــﻊ ممونيــﻪ االﺳــتراﺗيجيين مــن ﺧــﻼل ﺿمــان ﺗقليــﺺ ممﻨﻬــﺞ
ﻵجــال ﺣصولﻬــﻢ علــى مﺴــتﺤقاﺗﻬﻢ؛
�

وﺿــﻊ »الﺋحــة ﻓﻀــﺢ أﺳــماء المﺨالﻔيــﻦ« » ،«Name and Shame listوﻫــي قاﺋمــة ﺗﻜﺸــﻒ علﻨ ـ ًا أﺳــماء اﻷﺷــﺨاص
الﺬﻳــﻦ لــﻢ ﻳــﺆدوا مــا ﺑﺬمتﻬــﻢ ﺑالرﻏــﻢ مــﻦ انصــرام اﻷجــﻞ الﻘانﻮنــي لــﻸداء .ويمﻜــن أن يتــﻢ نﺸــر ﻫــﺬه القائمــﺔ علــى
الموقــﻊ اإللﻜترونــي للمرﺻــد الﺨــاص ﺑﺂجــال اﻷداء ،وموقــﻊ مجلــس المﻨافﺴــﺔ؛

�

ولتجﻨــب االنﻌﻜاﺳــات المترﺗبــة عــﻦ إحجــام المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتﻮﺳــﻄة عــﻦ المﻄالبــة ﺑســداد
المتﺄﺧــرات التــي ﺗﻮجــد ﺑﺬمــة زﺑﻨــاء ﻛبــار ،ﻳﻨبﻐــي الﻨﻈــر ﻓــي ﺳــﻦ مﻘتﻀــﻰ ﻳﻄبــﻖ ﻓــي حــﻖ الﺰﺑﻨــاء الﺬﻳــﻦ ﻳتجــاوزون
اﻷجــﻞ الﻘانﻮنــي لــﻸداء ﻳمﻨــﻊ إمﻜانيــة ﺧصــﻢ مبالــﻎ الﻔﻮاﺗيــر مﻮﺿــﻮع التﺄﺧيــر مــﻦ اﻷرﺑــاح الﺨاﺿﻌــة للﻀرﻳبــة.
وﻓــي المﻘاﺑــﻞ ،ﻳمﻜــﻦ لداﺋﻨيﻬــﻢ االﺳــتﻔادة مــﻦ حــﻖ ﺧصــﻢ ﺗلــك المبالــﻎ مــﻦ اﻷرﺑــاح الﺨاﺿﻌــة للﻀرﻳبــة .والجدﻳــر
ﺑالﺬﻛــر أن ﻫــﺬه اﻵليــة الجباﺋيــة قــد ﺗــﻢ اعتمادﻫــا مــﻦ قبــﻞ ﺑﻌــﺾ الــدول ﻛبﻮلﻮنيــا.
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فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑمﺤارﺑــﺔ الﻔﺴــاد ،فــﺈن ﺳــﻨﺔ  2018ﺷــﻜلﺖ اﺳــتمراراً لمﺴــار التﻄــور اإليجاﺑــي الــﺬي يﺴــجلﻪ المﻐــرب
مﻨــﺬ ﺳــﻨتين فــي ﻫــﺬا المجــال .فوفقـاً لمﺆﺷــر مــدرﻛات الﻔﺴــاد لﺴــﻨﺔ  ،2018الصــادر عــن مﻨﻈمــﺔ الﺸــﻔافيﺔ الدوليــﺔ
) ،(Transparency Internationalفقــد اﺣتلــﺖ ﺑﻼدنــا المرﺗبــﺔ  73عــوض المرﻛــﺰ  81فــي الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ والمرﻛــﺰ 90
في ﺳــﻨﺔ .2016
ومــن الﻌوامــﻞ التــي قــد ﺗﻜــون ﺳــاﻫمﺖ فــي ﻫــﺬا التﻄــور ،نﺬﻛــر علــى وجــﻪ الﺨصــوص الجﻬــود التــي ﺑﺬلتﻬــا ﺑﻼدنــا فــي
مجــال مﺤارﺑــﺔ الﻔﺴــاد ،رﻏــﻢ أن المﻐــرب لــﻢ يتمﻜــن ﺑﻌــد مــن ﺗجــاوز المرﺗبــﺔ المتوﺳــﻄﺔ التــي يﺤتلﻬــا فــي التصﻨيــﻒ
الدولــي فــي ﻫــﺬا المجــال ،ومــا زال ﺧلــﻒ الﻌديــد مــن الــدول الﻌرﺑيــﺔ واإلفريقيــﺔ.
ومــن ﺑيــن المﻨجــﺰات التــي ﺣققﻬــا المﻐــرب ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى اعتمــاد االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ لمﻜافﺤــﺔ الﻔﺴــاد
فــي نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2015التــي اقترﺣــﺖ الﻬيئــﺔ الوطﻨيــﺔ للﻨﺰاﻫــﺔ والوقايــﺔ مــن الرﺷــوة ومﺤارﺑتﻬــا ﺗﺤييﻨﻬــا فــي أوائــﻞ
ﺳــﻨﺔ 2019؛ وإﺣــداث اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ لمﻜافﺤــﺔ الﻔﺴــاد فــي نونبــر  ،2017والتــي عﻬــد إليﻬــا مــن ﺑيــن أمــور أﺧــرى،
ﺑتﻨﻔيــﺬ االﺳــتراﺗيجيﺔ الﺴــالﻔﺔ الﺬﻛــر؛ ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى التﻐييــر الــﺬي ﺗــﻢ فــي نﻬايــﺔ  2018علــى مﺴــتوى رئاﺳــﺔ الﻬيئــﺔ
الوطﻨيــﺔ للﻨﺰاﻫــﺔ والوقايــﺔ مــن الرﺷــوة ومﺤارﺑتﻬــا ،مــن أجــﻞ مواﺻلــﺔ ﺗﻌﺰيــﺰ اإلطــار المﺆﺳﺴــاﺗي لمﻜافﺤــﺔ ﻫــﺬه
الﻈاﻫــرة االجتماعيــﺔ.
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وﺷــملﺖ المﻨجــﺰات أيﻀــاً ﺑﻌــﺾ التداﺑيــر الﻌمليــﺔ التــي جــرى اعتمادﻫــا مﺆﺧــراً ،ﻛﺈﺣــداث آليــﺔ فــي  2018لتلقــي
ﺷــﻜايات وﺗبليﻐــات المواطﻨيــن عــن الﻔﺴــاد والرﺷــوة عبــر رقــﻢ ﻫاﺗـ ٍـﻒ ﺧــاص .وقــد جــاء إطــﻼق آليــﺔ التبليــﻎ ﻫــﺬه ،التــي
ﺗتيــﺢ للمبلﻐيــن اإلﺑقــاء علــى ﺳــريﺔ ﻫويتﻬــﻢ والتــي ﺗﺴــتﻨد فــي عملﻬــا علــى مرﻛــﺰ للدعــﻢ علــى مﺴــتوى رئاﺳــﺔ الﻨياﺑــﺔ
الﻌامــﺔ ،لتﺤــﻞ مﺤــﻞ الرقــﻢ اﻷﺧﻀــر وﺗتجــاوز أوجــﻪ القصــور التــي ﻛانــﺖ ﺗﻌتريــﻪ ،ﺣيــﺚ ﻛان قــد ﺗــﻢ إطﻼقــﻪ فــي 2015
لﻨﻔــس الﻐــرض ،دون أن ﺗرقــى الﻨتائــﺞ إلــى مﺴــتوى التﻄلﻌــات.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﻫــﺬه الجﻬــود ،فــﺈن مﻜافﺤــﺔ الﻔﺴــاد ﺗقتﻀــي المﺰيــد مــن االنﺨــراط مــن أجــﻞ مﻌالجــﺔ الﻌديــد مــن
الجوانــﺐ ،نﺬﻛــر مﻨﻬــا:
�

الحــرص علــﻰ التﻨﻔيــﺬ الﻔﻌلــي ،علــﻰ الصﻌيدﻳــﻦ المرﻛــﺰي والتراﺑــي ،لمﻀاميــﻦ الﻘانــﻮن رقــﻢ  31.13المتﻌلــﻖ ﺑالحــﻖ
ﻓــي الحصــﻮل علــﻰ المﻌلﻮمــات ،الــﺬي ﺗمــﺖ المصادقــة عليــﻪ ﻓــي مــارس 2018؛

�

إعــادة الﻨﻈــر فــي اإلطــار القانونــي والمﺆﺳﺴــاﺗي الــﺬي يﻨﻈــﻢ مﺨتلــﻒ ﺣــاالت ﺗﻨــازع المصالــﺢ ،ومراﻛمﺔ المﺴــﺆوليات
أو المﻬــام المتداﺧلــﺔ ﺑيــن الﺤقــﻞ الﺴياﺳــي والقﻄــاع الﺨــاص الﻬــادف إلــى ﺗﺤقيــﻖ الرﺑــﺢ ،وﻛــﺬا مﺨتلــﻒ ﺣــاالت
االﺳــتﻐﻼل ﻏيــر القانونــي للمﻌلومــات لتﺤقيــﻖ مصالــﺢ ﺷــﺨصيﺔ .وﻫــﻮ مــا ﻳﻘتﻀــي وﺿــﻊ إﻃــار ﺗﺸــرﻳﻌي وﺗﻨﻈيمــي
مﻮحــد ﻳجمــﻊ وﻳتمــﻢ مجمــﻮع المﻘتﻀيــات ذات الصلــة التــي ال ﺗــﺰال مﺸــتتة ﺑيــﻦ الﻌدﻳــد مــﻦ الﻨصــﻮص الﻘانﻮنيــة.
ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا اإلطــار أن يم ﱢﻜــن مــن إعمــال مﻀاميــن الﻔصــﻞ  36مــن دﺳــتور  ،2011الــﺬي يﻨــﺺ علــى أن القانــون
يﻌاقــﺐ علــى جميــﻊ المﺨالﻔــات المتﻌلقــﺔ ﺑﺤــاالت ﺗﻨــازع المصالــﺢ ،وعلــى التﺴــريبات المﺨلــﺔ ﺑالتﻨافــس الﻨﺰيــﻪ ،وﻛﻞ
أﺷــﻜال االنﺤــراف ذي الﻄاﺑــﻊ المالــي أو اإلداري .ويتمﺜــﻞ الﻬــدف مــن ﻫــﺬه اﻵليــﺔ فــي اﺳــتﻌادة ﺛقــﺔ المواطــن فــي
المﺆﺳﺴــات وفــي الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ؛

�

ﺗســرﻳﻊ وﺗيــرة ﺗﻌميــﻢ رقمﻨــة اﻹجــراءات اﻹدارﻳــة وعمليــات المصادقــة علــﻰ مســتﻮى المصالــﺢ الﻌمﻮميــة المرﻛﺰﻳــة
والمحليــة؛

�

وﺿــﻊ إﻃــار أﻛﺜــر وﺿﻮحــا للتﻨســيﻖ والتﻌــاون ﺑيــﻦ الﻬيئــة الﻮﻃﻨيــة للﻨﺰاﻫــة والﻮقاﻳــة مــﻦ الرﺷــﻮة ومحارﺑتﻬــا واللجﻨــة
الﻮﻃﻨيــة لمﻜاﻓحــة الﻔســاد ،ﺑمــا ﻳﻜﻔــﻞ التمييــﺰ ﺑيــﻦ المﻬــام الﺬاﺗيــة والمﻬــام المﺸــترﻛة ﺑيــﻦ الﻬيئتيــﻦ .ومــن ﺷــﺄن
ﻫــﺬا اإلجــراء أن يﺴــاﻫﻢ فــي ﺗقليــﺺ اﺣتمــال ﺗداﺧــﻞ أو ﺗﻌــارض ﺗدﺧــﻼت ﻛلتــي المﺆﺳﺴــتين .وﺑﺨصــوص ﻫــﺬه
الﻨقﻄــﺔ ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن الﻬيئتيــن أﺑدﺗــا مﺆﺧــراً رﻏبــﺔ فــي ﺗﻌﺰيــﺰ مﺴــتوى التﻌــاون وااللتقائيــﺔ ﺑيﻨﻬمــا ،ﺧاﺻــﺔ
مﻨــﺬ انﻌقــاد االجتمــاع الﺜانــي للجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ لمﻜافﺤــﺔ الﻔﺴــاد ،وذلــك فــي مﺨتلــﻒ المجــاالت ،ﺳــيما فــي مــا يتﻌلــﻖ
ﺑالتﺤديــد المﺸــترك للتداﺑيــر ذات اﻷولويــﺔ.
 -محاوﻻت مﻦ أﺟﻞ ﺗسوية الوضﻌﻴة الجﺒاﺋﻴة للمﻬﻦ الحرة ﺧالل ﺳنة 2018

ﺑالمــﻮازاة مــﻊ الجﻬــﻮد التــي ﺑﺬلــﺖ ﻓــي مجــال محارﺑــة الﻔســاد ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨة  2018أﻳﻀـ ًا ﺑتﻌﺰﻳــﺰ آليــات المراقبــة الجباﺋيــة
للمﻬــﻦ الحــرة ،المتﻮﻓــرة علــﻰ نﻈــام محاﺳــباﺗي .ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا اإلجــراء الــﺬي أطلقتــﻪ المديريــﺔ الﻌامــﺔ للﻀرائــﺐ
أن يمﻜــن مــن ﺗﺤﺴــين آليــات ﺗﺤصيــﻞ المداﺧيــﻞ الﻀريبيــﺔ .واﺗﺴــمﺖ المقارﺑــﺔ المﻌتمــدة ﺑﻬــﺬا الﺨصــوص ﺑﻨــوع مــن
المرونــﺔ ،ﺣيــﺚ مﻨﺤــﺖ المديريــﺔ الﻌامــﺔ للﻀرائــﺐ إعﻔــاء مــن الﺬعائــر لﻔائــدة الملﺰَميــن المﻬﻨييــن الﺬيــن يبــادرون إلــى
ﺗقديــﻢ إقــرارات ﺗصﺤيﺤيــﺔ.
ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،مــن ﺷــﺄن عمليــﺔ ﺗﺴــويﺔ الوﺿﻌيــﺔ الجبائيــﺔ ،التــي ﺗﻌــد إﺷــارة قويــﺔ للتصــدي للتﻬــرب الﻀريبــي
واإلقــرارات المﻨقوﺻــﺔ ،أن ﺗﺴ ـ ﱢرع وﺗيــرة االنتقــال نﺤــو مﺰيـ ٍـد مــن اإلنصــاف الﻀريبــي ،وأن ﺗﺴــاﻫﻢ ﺗبﻌ ـاً لﺬلــك فــي
ﺗﺤﺴــين وﺿﻌيــﺔ الماليــﺔ الﻌموميــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،قــد يمﻜــن ﺗوﺳــيﻊ الوعــاء الﻀريبــي مــن ﺗجﻨــﺐ مﻈاﻫــر اإلجﺤاف
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المﺴــجلﺔ ﺣاليــا والتــي ﺗﻨجــﻢ عــن ﺗرﻛيــﺰ الﻀريبــﺔ علــى الدﺧــﻞ علــى قاعــدة مﺤــدودة مــن الملﺰميــن اﻷجــراء ،ومﻌﻈمﻬــﻢ
مــن الﻄبقــﺔ الوﺳــﻄى ،والﺬيــن يﺨﻀﻌــون ،علــى عﻜــس المﻬﻨييــن ،القتﻄــاع ﻫــﺬه الﻀريبــﺔ مــن المﻨبــﻊ .وﺗﺆﻛــد أﺣــدث
المﻌﻄيــات الرﺳــميﺔ ﺣــول الﻀريبــﺔ علــى الدﺧــﻞ ﻫــﺬا الواقــﻊ ،ﺣيــﺚ إن  75فــي المائــﺔ مــن مداﺧيــﻞ الﻀريبــﺔ علــى
الدﺧــﻞ ﺗتﺄﺗــى مــن اﻷجــور ،فــي ﺣيــن أن  5فــي المائــﺔ فقــﻂ ﺗتﺄﺗــى مــن الﻀريبــﺔ علــى الدﺧــﻞ المﻬﻨيــﺔ ،وممــا يﺰيــد
مــن ﺣــدة ﻫــﺬا الوﺿــﻊ ،أن  3فــي المائــﺔ فقــﻂ مــن المﻬــن الﺤــرة ﺗﺴــاﻫﻢ ﺑﻨﺴــبﺔ  50فــي المائــﺔ مــن إجمالــي مداﺧيــﻞ
الﻀريبــﺔ علــى الدﺧــﻞ المﻬﻨيــﺔ .وقــد ﺷــﻜﻞ ﻫــﺬا الوﺿــﻊ ،الــﺬي يتﻌــارض مــﻊ مبــدأ اإلنصــاف الﻀريبــي ،أﺣــد المواﺿيــﻊ
الرئيﺴــيﺔ التــي ﺗــﻢ ﺗداولﻬــا ﺧــﻼل المﻨاﻇــرة الوطﻨيــﺔ الﺜالﺜــﺔ ﺣــول الجبايــات ،التــي نُ ﱢﻈمــﺖ فــي .2019
 .7.1.1.1القروض الﺒنﻜﻴة وﺗمويﻞ اﻻﻗتصاد ﺧالل ﺳنة  :2018ﺗﺄﺧر انتﻌاش القروض
الﺒنﻜﻴة ﺑوﺗﻴرة ﺑﻄﻴﺌة
 lاﺳتمرار ﺗﻄور القروض
ّ

َواﺻــﻞ ﺗﻄــور القــروض البﻨﻜ ّيــﺔ ﺑوﺗيــرة مﻌتدلــﺔ قريبــﺔ جــداً مــن الوﺗيــرة ال ُم َﺴــجلﺔ الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ ،أي  3.2فــي المائــﺔ؛
ﺗ َ
ﺑﻌــد ﺗﺴــجيﻞ  3.1فــي  2017و 4.2فــي  .2016وﺗﺸــﻜﻞ ﻫــﺬه الوﺗيــرة اﺳــتمراراً لمﻨﺤــى الﻨمــو البﻄــيء الــﺬي طبــﻊ
القــروض البﻨﻜيــﺔ مﻨــﺬ  ،2012فــي ﺳــياق اقتصــادي اﺗﺴــﻢ ﺑالتباطــﺆ.
ويبيــن التﺤليــﻞ المﻔصــﻞ لتوزيــﻊ القــروض ﺣﺴــﺐ الﻐــرض االقتصــادي أن التراجــﻊ فــي وﺗيــرة الﻨمــو ﺷــمﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص
قــروض التجﻬيــﺰ وقــروض الﻌﻘــار ،ﺑالﻨﻈــر إلــﻰ المﺸــاﻛﻞ التــي ﻳﻮاجﻬﻬــا قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌمﻮميــة ﻓــي الســﻨﻮات
اﻷﺧيــرة.
وﻳبــرز ﺗحليــﻞ ﺗﻮزﻳــﻊ الﻘــروض حســب الﻘﻄــاع المﺆﺳســاﺗي ﺗباﻃــﺆا قﻮﻳــا ﻓــي وﺗيــرة ﺗﻄــﻮر الﻘــروض الممﻨﻮحــة للﺸــرﻛات
ُ
ﻏيــر الماليــة الﺨاصــة ،حيــﺚ انتﻘلــﺖ مــﻦ  3ﻓــي الماﺋــة ﻓــي نﻬاﻳــة  2017إلــﻰ  0.5ﻓــي الماﺋــة ﻓــي نﻬاﻳــة  ،2018مــﻊ ﺗســجيﻞ
ﺗﻐيــرات ﺳــلبية علــﻰ مســتﻮى قــروض االﺳــتﻬالك والﻘــروض الﻌﻘارﻳــة .وﻳﻨــدرج ﻫــﺬا التباﻃــﺆ ﻓــي ﺗﻄــﻮر وﺗيــرة الﻘــروض
الممﻨﻮحــة للمﻘــاوالت الﺨاصــة ﻓــي ﺳــياق اﺳــتمر لمــا ﻳﻘــرب مــﻦ ﺳــبﻊ ﺳــﻨﻮات ) 0.3ﻓــي الماﺋــة ﺳــﻨﻮﻳا ﻓــي المتﻮﺳــﻂ(.
وﻳمﻜــﻦ أن ﻳﻌــﺰى اﺳــتمرار ﻫــﺬه الﻮﺿﻌيــة إلــﻰ عــدة عﻮامــﻞ ،ﺳــيما ﺿﻌــﻒ الﻄلــب المرﺗبــﻂ ﺑﻀﻌــﻒ دﻳﻨاميــة الﻨﺸــاط
ُ
16
االقتصــادي ،وﺗﻮاﺿــﻊ وﺗﻘلــب وﺗيــرة ﺗﻄــﻮر اﺳــتﺜمارات المﻘــاوالت ﻏيــر الماليــة مﻨــﺬ ﺳــﻨة  ،2012وﻫــﻮ مﺆﺷــر علــﻰ
االنتﻈارﻳــة وعــدم وﺿــﻮح الرؤﻳــة ﺑﺨصــﻮص اﻵﻓــاق االقتصادﻳــة.
ﻛمــا أن ﺗراجــﻊ وﺗيــرة الﻘــروض الممﻨﻮحــة للمﻘــاوالت الﺨاصــة ﻳمﻜــﻦ أن ﻳﻌــﺰى أﻳﻀـ ًا إلــﻰ االﺿﻄــرار إلــﻰ ﺧــﻮض مسلســﻞ
لتﺨﻔيــﺾ المدﻳﻮنيــة علــﻰ مســتﻮى ﺑﻌــﺾ الﻘﻄاعــات ذات مســتﻮﻳات المدﻳﻮنيــة المرﺗﻔﻌــة ﻛالﻌﻘــار .وفــي ﻫــﺬا الصــدد،
ِ
ـاوالت ﻏيــر الماليــﺔ مﻨﺤــى ﺗﻨازليــا ،إذ ﺗراجﻌــﺖ مــن  41فــي المائــﺔ
ﺳــجلﺖ ﺣصــﺔ القــروض البﻨﻜ ّيــﺔ الممﻨوﺣــﺔ للمقـ
مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ﺳــﻨﺔ  ،2012إلــى  31فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ 2018؛ ممــا قــد يوﺷــي علــى اﻷرجــﺢ ﺑمرﺣلــﺔ مــن
ﺗﺨﻔيــﺾ المديونيــﺔ.
وعــالوة علــﻰ ذلــك ،مــﻦ المحتمــﻞ أﻳﻀــا أن ﺗﻜــﻮن »عﻮامــﻞ« الﻌــرض المتﻌلــﻖ ﺑالﻘــروض المﻮجﻬــة إلــﻰ مﻘــاوالت الﻘﻄــاع
الﺨــاص ﻏيــر الماليــة قــد ﺳــاﻫمﺖ ﻓــي ﺗباﻃــﺆ الﻘــروض البﻨﻜيــة .وﻓــي ﻫــﺬا الســياق ،ﻓــﺈن اﺳــتمرار الﺸــﻜﻮك المرﺗبﻄــة
ﺑﻌــدم قــدرة المﻘترﺿيــﻦ علــﻰ ﺗســدﻳد الدﻳــﻮن ال ﻳتيــﺢ ﺗﻌﺰﻳــﺰ عــرض الﻘــروض مــﻦ قبــﻞ اﻷﺑﻨــاك ،علمـ ًا أن نســبة الدﻳــﻮن
مﻌلﻘــة اﻷداء الــﺬي ﺗســجلﻪ المﻘــاوالت ﻇلــﺖ ﻓــﻮق مســتﻮى  10ﻓــي الماﺋــة مﻨــﺬ أﻛتﻮﺑــر  .2015وﺑاﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــك،
ﻓــﺈن الﻀﻐــﻂ الــﺬي ﻳﺸــﻜلﻪ ﻃــﻮل آجــال اﻷداء علــﻰ ﺧﺰﻳﻨــة المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتﻮﺳــﻄة ﻳﺰﻳــد مــﻦ
 - 16يتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالتﺸــﻜيﻞ اإلجمالــي للرأﺳــمال الﺜاﺑــﺖ ) (FBCFللمقــاوالت ﻏيــر اﳌاليــﺔ والــﺬي يﺸــمﻞ اﺳــتﺜمارات اﳌقــاوالت اﳋاﺻــﺔ والﻌامــﺔ مﻌ ـاً ،ﰲ ﻏيــاب ُم َج ﱢمــﻊ
لﻼﺳــتﺜمارات ﺧــاص ﲟقــاوالت القﻄــاع اﳋــاص .ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن اﳌﻌﻄيــات التــي ﻛﺸــﻒ عﻨﻬــا مرﺻــد اﳌقــاوالت ) (INFORISKﺣــول اﻷﺻــول الﺜاﺑتــﺔ اﳌجﺴــدة وﻏيــر اﳌجﺴــدة
واﳌاليــﺔ للمقــاوالت اﳋاﺻــﺔ ﺑــﲔ ﺳــﻨتي  2015و 2017ﺗﻈﻬــر أن ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة قــد ﺳــجلﺖ ﺑالﻔﻌــﻞ ﺗباطــﺆاً ﰲ االﺳــتﺜمار ﺧــﻼل الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة.
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متاعــب ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة مــﻦ ﺧــالل إﺿﻌــاف وﺿﻌيتﻬــا الماليــة وﻳﺆﺛــر ﺳــلبا علــﻰ جدارﺗﻬــا االﺋتمانيــة لــدى اﻷﺑﻨــاك .وفــي
ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن الجﻬــود المبﺬولــﺔ علــى مﺴــتوى القﻄــاع الﻌمومــي فــي مجــال آجــال اﻷداء وﺳــداد
الديــون المﺴــتﺤقﺔ ﺑرﺳــﻢ الﻀريبــﺔ علــى القيمــﺔ المﻀافــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ  2018ﺗﺸــﻜﻞ ﺧﻄــوة أولــى علــى درب التﺨﻔيــﻒ مــن
ﺣــدة ﺗﺄﺛيــر ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة علــى المقــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ فــي المﻐــرب.
أمــا ﻓــي مــا ﻳﺨــﺺ الﻘــروض الممﻨﻮحــة للمﻘــاوالت الﻌمﻮميــة ،ﻓﻘــد ﺳــجلﺖ وﺗيــرة نمﻮﻫــا انﺨﻔاﺿــا فــي ﺳــﻨﺔ ،2018
ﺧاﺻــﺔ علــى مﺴــتوى المﻜــون الﺨــاص ﺑـــ »قــروض التجﻬيــﺰ« الــﺬي ﺗراجــﻊ مﻌــدل نمــوه الﺴــﻨوي مــن  29.6إلــى  3.3فــي
المائــﺔ ،مــن ﺳــﻨﺔ إلــى أﺧــرى .أمــا ﺑالﻨســبة للﻘــروض الممﻨﻮحــة لﻸﺳــر ،ﻓﻘــد ارﺗﻔﻌــﺖ ﺑﻨســبة  5.3ﻓــي الماﺋــة ﻓــي ،2018
مﻘاﺑــﻞ  4ﻓــي الماﺋــة ﻓــي الســﻨة الﻔارﻃــة .وقــد ُﺳـ ﱢـجﻞ ﺗســارع ﺑﻮﺗيــرة أﻛبــر )مــﻦ  18.9إلــﻰ  30.7ﻓــي الماﺋــة( ﻓــي المﻜــﻮن
المتﻌلــﻖ ﺑ ـ »ﻓئــات الﻘــروض اﻷﺧــرى« المﻮجﻬــة إلــﻰ الﺸــرﻛات الماليــة اﻷﺧــرى ،والتــي ﺗﺸــمﻞ علــﻰ الﺨصــﻮص قــروض
ﺷــرﻛات التﺄميــﻦ وإعــادة التﺄميــﻦ ومﻨﻈمــات االحتيــاط االجتماعــي والتﻘاعــد ،وﻏيرﻫــا.
 lانﺨﻔاض محتوى النمو اﻻﻗتصادي مﻦ القروض الﺒنﻜﻴة

مــن ﺑيــن الﺴــمات الرئيﺴــيﺔ التــي ميــﺰت ﺳــوق القــروض البﻨﻜيــﺔ فــي عﻼقتﻬــا ﺑالﻨﺸــاط االقتصــادي ،االنﺨﻔــاض فــي
مﺤتــوى الﻨمــو االقتصــادي مــن القــروض ،17اعتبــاراً مــن ﺳــﻨﺔ  .2013فقــد ﺗراجﻌــﺖ ﻫــﺬه القــروض مــن  1.6إلــى 0.6
نقﻄــﺔ مــا ﺑيــن الﻔترﺗيــن  2012-2006و 2017-2013ﺑالﻨﺴــبﺔ إلجمالــي القــروض البﻨﻜيــﺔ ،ومــن  1.7إلــى  0.5نقﻄــﺔ
ﺑالﻨﺴــبﺔ للقــروض الموجﻬــﺔ للقﻄــاع ﻏيــر المالــي ،مــا عــدا اإلدارة الﻌموميــﺔ .وقــد ﻳﻌﻨــي ذلــك أن الﻨمــﻮ ﻓــي المﻐــرب قــد
أصبــﺢ أقــﻞ اعتمــاد ًا علــﻰ االقتــراض مﻘارنــة ﺑمــا قبــﻞ ﺳــﻨة .2012
رﺳﻢ ﺑﻴاني :ﺗﻄور محتوى النمو مﻦ القروض الﺒنﻜﻴة )ﺑالنقﻂ(
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ﻣﺤﺘﻮى ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻷوﻟﻲ
ﻣﺤﺘﻮى ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻣﺤﺘﻮى ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ(

اﳌصدر :ﰎ اﺣتﺴاب ﻫﺬه الﻨﺴﺐ ارﺗﻜازاً على مﻌﻄيات قروض ﺑﻨك اﳌﻐرب وعلى اﳊﺴاﺑات الوطﻨيﺔ للمﻨدوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ

وقــد جــاء انﺨﻔــاض محتــﻮى الﻨمــﻮ مــﻦ الﻘــروض ﻓــي ﺳــياق نمــﻮ ﺿﻌيــﻒ ،اﺗســﻢ ﺑﻮﺗيــرة نمــﻮ مﻨﺨﻔﻀــة لــﻜﻞ مــﻦ اﻷنﺸــﻄة
االقتصادﻳــة وللﻘــروض البﻨﻜية.

 - 17يتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالﻔــارق ﺑــﲔ متوﺳــﻂ ﺗَ َﻐ ﱡيــر القــروض البﻨﻜيــﺔ ﺧــﻼل فتــرة مﻌيﻨــﺔ ومتوﺳــﻂ ﺗﻐيــر الﻨــاﰋ الداﺧلــي اإلجمالــي )ﺑالﺴــﻌر اﳉــاري للدرﻫــﻢ( ﺧــﻼل الﻔتــرة
ذاﺗﻬــا .ال ﺷــك أن ﻫــﺬا اﳌﺆﺷــر يﻨﺤــو نﺤــو ﺗلﺨيــﺺ الﻌﻼقــﺔ ﺑــﲔ القــروض والﻨﺸــاط االقتصــادي ﺑﻄريقــﺔ ﺗبﺴــيﻄيﺔ للﻐايــﺔ ،علــى ﻏــرار مــا يﻔﻌــﻞ اﳌﻌامــﻞ اﳊــدي إلنتاجيـــﺔ
رأس اﳌـــال ) (ICORﺑالﻨﺴــبﺔ لﻼﺳــتﺜمار .ﻏيــر أن ﺗﻄــور ﻫــﺬا اﳌﺆﺷــر ﳝﻜــن مــن اﺳــتﺨﻼص إﺷــارات مﻔيــدة يجــﺐ أﺧﺬﻫــا ﺑﻌــﲔ االعتبــار ﰲ ﲢليــﻞ ﳕــﻂ ﲤويــﻞ االقتصــاد.
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ﻛمــا ﻳمﻜــﻦ أن ﻳﻌــﺰى انﺨﻔــاض محتــﻮى الﻨﺸــاط االقتصــادي مــﻦ الﻘــروض ﺑيــﻦ  2012-2006و 2018-2013إلــﻰ ﺗﻀاﻓــر
عﻮامــﻞ متﻌــددة ،مﻨﻬــا:
�

ﺗباطــﺆ وﺗيــرة نمــو االﺳــتﺜمار ﺑيــن الﻔترﺗيــن المﺸــار إليﻬمــا مــن  8.1فــي المائــﺔ ﺳــﻨويا إلــى ﺣوالــي  3.8فــي المائــﺔ
ﺑاﻷﺳــﻌار الجاريــﺔ ومــن  6.5فــي المائــﺔ ﺳــﻨويا إلــى  3.7فــي المائــﺔ ﺑاﻷﺳــﻌار الﺤقيقيــﺔ ،وﻫــو مــا أدى إلــى انﺨﻔــاض
مﻌــدل االﺳــتﺜمار ﺑﺤوالــي  2فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي )مــن  35فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي
اإلجمالــي إلــى  33فــي المائــﺔ فــي المتوﺳــﻂ( .إن االﺳــتﺜمار يﻌتبــر ﺑﻨــد اإلنﻔــاق الــﺬي يﺴــجﻞ أﻛبــر مﺤتــوى مــن
القــروض ،ﺳــيما قــروض التجﻬيــﺰ والقــروض الﻌقاريــﺔ )االﺳــتﺜمار الﺴــﻜﻨي( والتــي ﺗﺸــﻜﻞ أزيــد مــن  52فــي المائــﺔ
مــن إجمالــي القــروض البﻨﻜيــﺔ .وﺗبﻌ ـاً لﺬلــك ،فــﺈن االنﺨﻔــاض الملﺤــوظ لﺤصــﺔ االﺳــتﺜمار فــي الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي
اإلجمالــي ،مقاﺑــﻞ ارﺗﻔــاع ﺣصــﺔ المﻜونــات اﻷﺧــرى اﻷقــﻞ اﺳــتﻬﻼﻛاً للقــروض البﻨﻜيــﺔ يــﺆدي إلــى انﺨﻔــاض نﺴــبي
للﺤاجــﺔ إلــى االقتــراض مــن أجــﻞ ﺗمويــﻞ الﻨمــو االقتصــادي .ويبقــى ﺗﺄﺛيــر ﺗباطــﺆ االﺳــتﺜمار علــى مﺤتــوى الﻨمــو مــن
القــروض مﺤــدوداً ،ﺣيــﺚ لــﻢ يتراجــﻊ مﻌــدل االﺳــتﺜمار ﺑيــن الﻔترﺗيــن المﺸــار إليﻬمــا إال ﺑﺸــﻜﻞ طﻔيــﻒ؛

�

ﻛمــا يمﻜــن أن يﻌــﺰى انﺨﻔــاض مﺤتــوى الﻨمــو االقتصــادي مــن القــروض ﺑيــن الﻔترﺗيــن  2011-2006و2017-2012
إلــى انتﻬــاء مرﺣلــﺔ التﻄــور المﻔــرط للقــروض البﻨﻜيــﺔ ﺧــﻼل الﻔتــرة  .2007-2006وقــد ﺗﺰامﻨــﺖ ﺗلــك المرﺣلــﺔ،
مــﻊ ارﺗﻔــاع أﺳــﻌار الﻌقــارات ،ممــا أدى إلــى ﺗﺴــارع ﺣــاد لوﺗيــرة نمــو قــروض الﻌقــار ،ﺣيــﺚ ﺗجــاوزت ﺑﺸــﻜﻞ ملﺤــوظ
وﺗيــرة نمــو الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي؛

�

أمــا الﻌامــﻞ الﺜالــﺚ الــﺬي قــد يﻔﺴــر انﺨﻔــاض مﺤتــوى الﻨمــو مــن القــروض البﻨﻜيــﺔ فﻬــو التﺤﺴــن الﻄﻔيــﻒ فــي
إنتاجيــﺔ الﺸــﻐﻞ التــي ﺳــجلﺖ ﺑيــن الﻔترﺗيــن ) 2012-2006و .(2017-2013ونتيجــﺔ لﺬلــك ،وعلــى الرﻏــﻢ مــن أن
ﻫــﺬا التﺤﺴــن فــي اإلنتاجيــﺔ يﻈــﻞ طﻔيﻔ ـاً ،فﺈنــﻪ يُ َم ﱢﻜــن االقتصــاد مــن ﺗﻌبئــﺔ ﺣجــﻢ أقــﻞ مــن القــروض مــن أجــﻞ
ﺗﺤقيــﻖ نقﻄــﺔ إﺿافيــﺔ مــن الﻨمــو؛

�

ﻛمــا يﻌــد اللجــوء إلــى القــروض التجاريــﺔ ﺑيــن المقــاوالت عامــ ً
ﻼ قــد يﻜــون ﺳــاﻫﻢ فــي ﺗقليــﺺ مﺤتــوى الﻨمــو
مــن القــروض البﻨﻜيــﺔ .ويمﻜــن أن ﺗﻌتبــر المقــاوالت الﻜبــرى ﻫــﺬا التمديــد ﻵجــال اﻷداء الــﺬي يتــﻢ علــى ﺣﺴــاب
المورديــن ﺑمﺜاﺑــﺔ ﺑديــﻞ عــن القــروض البﻨﻜيــﺔ يمﻜﻨﻬــا مــن ﺗمويــﻞ جــﺰء مــن نﻔقاﺗﻬــا علــى المــدى القصيــر .ويصبــﺢ
ﺗﺄﺛيــر القــروض التجاريــﺔ ﺑيــن المقــاوالت علــى مﺤتــوى الﻨمــو مــن القــروض البﻨﻜيــﺔ مﻀاعﻔــا ،لﻜــون المقــاوالت
الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ المم ﱢونــﺔ والتــي ﺗﻌانــي مــن طــول آجــال اﻷداء ،ﺗتﺄﺛــر ﺑدورﻫــا ،إذ ﺗتراجــﻊ
ﺧﺰيﻨتﻬــا الماليــﺔ وﺗتﺄﺛــر جدارﺗﻬــا االئتمانيــﺔ لــدى اﻷﺑﻨــاك .ونتيجــﺔ لﺬلــك ،ﺗﻀﻄــر ﻫــﺬه المقــاوالت للبﺤــﺚ عــن
مصــادر أﺧــرى دون اللجــوء إلــى القــروض البﻨﻜيــﺔ مــن أجــﻞ ﺗمويــﻞ نﺸــاطﻬا؛

�

عــﻼوة علــى ذلــك ،فــﺈن الديﻨاميــﺔ التــي عرفتﻬــا مﺆﺧــرا ﺑﻨيــﺔ المديونيــﺔ علــى مﺴــتوى عــدد مﺤــدود مــن المجموعــات
الﻜبــرى ،التــي لﻬــا رﻏــﻢ ذلــك وزن مﻬــﻢ داﺧــﻞ االقتصــاد الوطﻨــي ،ﺧصوﺻــا ﺑﻌــﺾ المقــاوالت الﻌموميــﺔ الﻜبــرى،
يمﻜــن أن ﺗﻔﺴــر الﻔجــوة القائمــﺔ ﺑيــن القــروض والﻨمــو .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،واﺳــتﻨا ًدا إلــى اﻷرقــام الــواردة فــي
التقريــر الــﺬي أﺻــدره ﺑﻨــك المﻐــرب ﺣــول االﺳــتقرار المالــي فــي ﺳــﻨﺔ  ،2017يتﻀــﺢ أن ﺣصــﺔ االقتــراض الﺨارجــي
مــن إجمالــي الديــون الماليــﺔ للمقــاوالت ﻏيــر الماليــﺔ ﺷــﻬدت مﻨﺤــى ﺗصاعديــا مﺴــتمراً مﻨــﺬ  ،2012ﺑيﻨمــا عرفــﺖ
ﺣصــﺔ القــروض البﻨﻜيــﺔ مﻨﺤــى ﺗﻨازليــا ،لﻜﻨﻬــا ﺑقيــﺖ رﻏــﻢ ذلــك مﻬيمﻨــﺔ.
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 .8.1.1.1التوازنات الماﻛرو اﻗتصادية :وضﻌﻴة متﺒاينة
 lالمالﻴة الﻌمومﻴة وﺗوازن المﻴﺰانﻴة ﻓي :2018

ﺗﺸــير وﺿﻌيــﺔ نﻔقــات الﺨﺰيﻨــﺔ ومواردﻫــا فــي متــﻢ دجﻨبــر 2018إلــى ﺗﻔاقــﻢ عجــﺰ الميﺰانيــﺔ إلــى ﺣوالــي  41.4مليــار
درﻫــﻢ .وعلــى مﺴــتوى الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ،فقــد ﺗﻔاقــﻢ الﻌجــﺰ ليصــﻞ إلــى  - 3.7فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي
اإلجمالــي ،عــوض  - 3.6فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2017وﺗﻌﻜــس ﻫــﺬه الﻨتيجــﺔ ارﺗﻔاع ـاً أﻛبــر فــي إجمالــي الﻨﻔقــات مقارنــﺔ
ﺑالمــوارد الﻌاديــﺔ.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن أن مﺴــتواﻫا ﻇــﻞ إيجاﺑيــا ،فــﺈن ﺗﻄــور ﺣجــﻢ المــوارد الﻌاديــﺔ + 1.8) 18فــي المائــﺔ( ﻛان علــى الﻌمــوم
مﺤــدودا ،إذ انﺨﻔﻀــﺖ مداﺧيــﻞ الﻀريبــﺔ علــى الﺸــرﻛات ﺑﻨﺴــبﺔ  1فــي المائــﺔ ،فــي ﺳــياق نمــو اقتصــادي مﻌتــدل ،ﻛمــا
انﺨﻔﻀــﺖ المداﺧيــﻞ ﻏيــر الﻀريبيــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ  18.4فــي المائــﺔ ،وﻫــو انﺨﻔــاض يﻌــﺰى ﺑاﻷﺳــاس إلــى ﺗراجــﻊ المداﺧيــﻞ
ﺑرﺳــﻢ الﻬبــات المقدمــﺔ مــن دول مجلــس التﻌــاون الﺨليجــي .ﺑالمقاﺑــﻞ ،ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2018مﻨﺤــى إيجاﺑي ـاً لمداﺧيــﻞ
الﻀريبــﺔ علــى الدﺧــﻞ والرﺳــوم الجمرﻛيــﺔ والﻀريبــﺔ علــى القيمــﺔ المﻀافــﺔ والﻀريبــﺔ الداﺧليــﺔ علــى االﺳــتﻬﻼك.
وفــي مــا يﺨــﺺ الﻨﻔقــات اإلجماليــﺔ ،فــﺈن ارﺗﻔاعﻬــا ﺑﻨﺴــبﺔ  2.4فــي المائــﺔ يﺸــمﻞ زيــادة ﺑﻨﺴــبﺔ  3.6فــي المائــﺔ فــي
الﻨﻔقــات الﻌاديــﺔ وانﺨﻔاﺿ ـاً ﺑﻨﺴــبﺔ  2فــي المائــﺔ فــي نﻔقــات االﺳــتﺜمار .وقــد ﺷــمﻞ ارﺗﻔــاع الﻨﻔقــات الﻌاديــﺔ جميــﻊ
مﻜونــات ﻫــﺬه الﻔئــﺔ ،ﺑمــا فــي ذلــك نﻔقــات المقاﺻــﺔ ) 15.6فــي المائــﺔ( ،ونﻔقــات الموﻇﻔيــن ) 1فــي المائــﺔ( و»الﻨﻔقــات
اﻷﺧــرى المتﻌلقــﺔ ﺑالﺴــلﻊ والﺨدمــات« ) 5.5فــي المائــﺔ( ،وذلــك ناﺗــﺞ ﺑﺸــﻜﻞ رئيﺴــي عــن التﺤويــﻼت الموجﻬــﺔ إلــى
الصﻨــدوق المﻐرﺑــي للتقاعــد المﻐرﺑــي وﻛــﺬا التﺤويــﻼت الموجﻬــﺔ إلــى المﺆﺳﺴــات والمقــاوالت الﻌموميــﺔ.
أما ﺑالﻨسبة لمدﻳﻮنية الﺨﺰﻳﻨة ،ﻓﻘد ﺗباﻃﺄت وﺗيرة نمﻮﻫا مﻦ  5.3ﻓي الماﺋة ﺳﻨة  2017إلﻰ  4.4ﻓي الماﺋة ﺳﻨة ،2018
ويﻌــﺰى ذلــك أﺳاﺳــا إلــى انﺨﻔــاض الديــن الﺨارجــي .ﻏيــر أن ﺣصــﺔ مديونيــﺔ الﺨﺰيﻨــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي
ارﺗﻔﻌــﺖ مــن  65.1فــي المائــﺔ إلــى  65.3فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2018وﺑﺨصــوص الديــن الﻌمومــي اإلجمالــي ،والــﺬي يﺸــمﻞ
الديــن المﻀمــون لﻔائــدة المقــاوالت الﻌموميــﺔ ،فقــد ﺳــجﻞ انﺨﻔاﺿــا فــي ﺣصتــﻪ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ،ﺣيــﺚ
ﺗراجﻌــﺖ ﻫــﺬه الﺤصــﺔ مــن  82فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2017إلــى  81.4فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2018
وعــﻼوة علــى ذلــك ،ال يــﺰال المﻜــون الﺨارجــي لمديونيــﺔ الﺨﺰيﻨــﺔ يمﺜــﻞ ﺣصــﺔ مﺤــدودة نﺴــبيا ،ﺗبلــﻎ ﺣوالــي  20فــي
المائــﺔ مــن الرقــﻢ اإلجمالــي ،وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ أن يقلــﻞ نﺴــبيا مــن ﺗﻌــرض المديونيــﺔ لتقلبــات أﺳــﻌار الصــرف ،ﺳــيما
وأن ﻫــﺬه التقلبــات قــد ﺗــﺰداد وﺗيرﺗﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ ﺗدريجــي مــﻊ ﺗقــدم المﻐــرب فــي مﺴلﺴــﻞ اعتمــاد نﻈــام ﺳــﻌر الصــرف
المــرن .وإذا مــا ﺗمــﺖ مقارﺑــﺔ الديــن الﻌمومــي الﺨارجــي القتصادنــا مــن زاويــﺔ نﺴــبتﻪ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي،
فــﺈن ﻫــﺬا الديــن يﻈــﻞ قريبــا مــن المﻌــدل المﺴــجﻞ فــي البلــدان ذات الدﺧــﻞ المتوﺳــﻂ ،والــﺬي يبلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ
ﺣوالــي  29فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي الﺨــام .وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،يبقــى وزن المديونيــﺔ قصيــرة اﻷمــد ﺿﻌيﻔـاً ،إذ لــﻢ
يتجــاوز ﺣوالــي  13فــي المائــﺔ فــي المتوﺳــﻂ ﺧــﻼل الﺴــﻨوات الﺜــﻼث الماﺿيــﺔ ،ممــا ﺳــاﻫﻢ فــي التقليــﺺ مــن ﻫﺸاﺷــﺔ
اإلطــار الماﻛــرو اقتصــادي ،ﺳــيما أن الديــن الﻌمومــي الﺨارجــي يﻬــﻢ أﺳاﺳــا اﻵجــال المتوﺳــﻄﺔ والﻄويلــﺔ .وأﺧيــرا،
ﺗﻨبﻐــي اإلﺷــارة إلــى أن متوﺳــﻂ ﻛلﻔــﺔ الديــن ،ﺳــواء الداﺧلــي أو الﺨارجــي ،ال يــﺰال يﺴــجﻞ مﻨﺤــى ﺗﻨازلي ـاً.

 - 18ﺗﺸمﻞ الﻀريبﺔ على القيمﺔ اﳌﻀافﺔ للجماعات التراﺑيﺔ.
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وﺑالﻨﻈــر إلــى المﺴــتوى الﺤالــي لمﺆﺷــراﺗﻪ الماﻛــرو اقتصاديــﺔ ،فــﺈن المﻐــرب ال يمﻜﻨــﻪ ﺑﻌــد أن يﺴــتﻔيد مــن ﺧــﻂ
االئتمــان المــرن ) (LCMالموجــﻪ لﻼقتصــادات »التــي ﺗﻌتمــد ﺳياﺳــﺔ اقتصاديــﺔ متيﻨــﺔ ولﻬــا ﺗراﻛــﻢ جيــد« .19ومــﻊ ذلــك،
فــﺈن مجلــس إدارة ﺻﻨــدوق الﻨقــد الدولــي وافــﻖ فــي دجﻨبــر  2018علــى اﺗﻔاقيــﺔ ﺗمتـ ّد لﺴــﻨتيْن لﻔائــدة المﻐــرب فــي إطــار
ﺧـ ّ
والﺴــيولﺔ ) .20(LPLومــن المﻔتــرض أن يوفــر ﻫــﺬا االﺗﻔــاق الجديــد ﺗﺄميﻨـاً ﺿــد الصدمــات الﺨارجيــﺔ وأن
ـﻂ الوقايــﺔ ّ
يﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻌﺰيــﺰ قــدرة االقتصــاد علــى مقاومــﺔ التقلبــات.
 lالتوازنات الﺨارﺟﻴة ﻓي  :2018ﺗﻔاﻗﻢ ﻋجﺰ الحساب الجاري

ﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالتﻮازنــات الﺨارجيــة ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨة  2018ﺑتﻔاقــﻢ عجــﺰ الحســاب الجــاري ،ﺣيــﺚ ارﺗﻔــﻊ إلــى  5.9فــي المائــﺔ
مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي ،21مﺴــج ً
ﻼ زيــادة ﺑلﻐــﺖ  2.4نقﻄــﺔ مئويــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي مقارنــﺔ مــﻊ
 .2017ويﺆﻛــد ﻫــﺬا المﻨﺤــى القﻄيﻌــﺔ مــﻊ المﻨﺤــى التﻨازلــي الــﺬي ﺳــجلﻪ عجــﺰ الﺤﺴــاب الجــاري ﺑيــن  2012و.2015
ويﻌــﺰى ﺗﻔاقــﻢ عجــﺰ الﺤﺴــاب الجــاري فــي  2018أﺳاﺳ ـاً إلــى عجــﺰ الميــﺰان التجــاري ،الــﺬي يﻜتﺴــي طاﺑﻌــا ﺑﻨيويــا،
ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ﺗباطــﺆ وﺗيــرة نمــو مداﺧيــﻞ اﻷﺳــﻔار وﺗراجــﻊ ﺗﺤويــﻼت المﻐارﺑــﺔ المقيميــن ﺑالﺨــارج.
وﻳﻜﺸــﻒ مســتﻮى عجــﺰ الحســاب الجــاري أﻳﻀـ ًا علــﻰ أن الﻔجــﻮة ﺑيــﻦ مﻌــدل االﺳــتﺜمار ومﻌــدل االدﺧــار قــد اﺗســﻌﺖ ،ممــا
ﻳجﻌــﻞ ﺑالدنــا أمــام إﻛــراه اللجــﻮء إلــﻰ مصــادر التمﻮﻳــﻞ الﺨارجيــة.
وﺑﺨصــﻮص التدﻓﻘــات الصاﻓيــة لالﺳــتﺜمارات اﻷجﻨبيــة المباﺷــرة نحــﻮ المﻐــرب ،فقــد ﺳــجلﺖ ارﺗﻔاعـاً قويـاً ﺳــﻨﺔ ،2018
ﺑلﻐــﺖ نﺴــبتﻪ  31.3فــي المائــﺔ مقارنــﺔ ﺑالﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ .ومــﻊ ذلــك ،لــﻢ يﺴــجﻞ ﻫــﺬا الﻨمــو القــوي إال فــي الرﺑــﻊ اﻷﺧيــر
»ﺳــﻬام للتﺄميــن« لمجموعــﺔ »ﺳــانﻼم« .أمــا االﺳــتﺜمارات المﻐرﺑيــة المباﺷــرة ﻓــي
مــن الﺴــﻨﺔ ،وذلــك ﺑاﻷﺳــاس إﺛــر ﺑيــﻊ َ
الﺨــارج فقــد ﺷــﻬدت انﺨﻔاﺿـاً ﺑﻨﺴــبﺔ  36.8فــي المائــﺔ مقارنــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ .2017
وﻓــي ﻇــﻞ ﻫــﺬه الﻈــروف ،انﺨﻔــﺾ مســتﻮى االحتياﻃيــات الدوليــة الصاﻓيــة ﺑﻨســبة  4.1ﻓــي الماﺋــة مقارنــﺔ مــﻊ ،2017
لتﺴــتقر فــي مﺴــتوى يمِ ﱢﻜــن مــن ﺗﻐﻄيــﺔ ﺣوالــي  5أﺷــﻬر و 4أيــام مــن واردات الﺴــلﻊ والﺨدمــات .وﻫــﺬا ﻫــو االنﺨﻔــاض
الﺜانــي علــى التوالــي فــي مﺴــتوى االﺣتياطيــات الدوليــﺔ الصافيــﺔ مﻨــﺬ .2017
 lﺗﻄــور ﺳــﻌر الصــرف  :النتاﺋــﺞ الرﺋﻴســﻴة المســتﺨلصة مــﻦ المرحلــة اﻷولــى ﻻﻋتمــاد نﻈــام ﺳــﻌر الصــرف
المــرن

ﺷـ ﱠﻜلﺖ ﺳــﻨﺔ  2018مﻨاﺳــبﺔ إلجــراء ﺗقييــﻢ أولــي للمرﺣلــﺔ اﻷولــى مــن اعتمــاد نﻈــام ﺳــﻌر الصــرف المــرن فــي المﻐــرب.
وقــد ُﺷــرع فــي ﻫــﺬه المرﺣلــﺔ فــي مﻨتصــﻒ يﻨايــر  ،2018مــن ﺧــﻼل ﺗوﺳــيﻊ طﻔيــﻒ لﻨﻄــاق ﺗقلــﺐ الدرﻫــﻢ ) 2.5 -/+فــي
المائــﺔ عــوض  0.3 -/+فــي المائــﺔ(.
وقبــﻞ إطــﻼق نﻈــام ﺳــﻌر الصــرف المــرن ،أﺛــار ﻫــﺬا الﻨﻈــام ﺑﻌــﺾ المﺨــاوف علــى مﺴــتويات عــدة ،ﺳــواء فــي ﺻﻔــوف
الــرأي الﻌــام أو ﺑيــن المﺨتصيــن .وقــد انﻜــﺐ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي ﺗقريــره الﺴــﻨوي لﺴــﻨﺔ
 2017علــى اﺳــتﻌراض مبــررات االنتقــال نﺤــو نﻈــام ﺻــرف أﻛﺜــر مرونــﺔ ،وﻛــﺬا نقــاط اليقﻈــﺔ التــي يﻨبﻐــي اﺳــتﺤﻀارﻫا
فــي ﻫــﺬا الﺸــﺄن.
19 - «La ligne de crédit modulable du FMI», IMF Factsheet, Avril 2014
 - 20اﳌصدر نﻔﺴﻪ
 - 21اعتمادا على اﳌﻌﻄيات اﶈيﻨﺔ للمﻨدوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ
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وﺑﻌــد مــرور ﺳــﻨﺔ ،ﺗﺸــير التﻄــورات اﻷﺧيــرة المتﻌلقــﺔ ﺑﺴــﻌر ﺻــرف الدرﻫــﻢ إلــى أن المرﺣلــﺔ اﻷولــى لــﻢ ﺗﺴــجﻞ أي
اﺿﻄراﺑــات .ومــن ﺑيــن الﻌﻨاﺻــر التــي ﺗﺆﻛــد ﻫــﺬا التﺸــﺨيﺺ ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى مــا يلــي:
�

أن المﻐــرب لــﻢ يﺸــﻬد انﺨﻔاﺿ ـاً ﺣــا ًدا فــي قيمــﺔ عملتــﻪ .فبيــن ﺗاريــﺦ انﻄــﻼق ﻫــﺬه المرﺣلــﺔ اﻷولــى و 31دجﻨبــر
 ،2018ارﺗﻔــﻊ ﺳــﻌر ﺻــرف الدرﻫــﻢ ﺑﻨﺴــبﺔ  3.2فــي المائــﺔ مقاﺑــﻞ اﻷورو وانﺨﻔــﺾ ﺑﻨﺴــبﺔ  3.6فــي المائــﺔ مقاﺑــﻞ
الــدوالر؛

�

أن ﺳــﻌر ﺻــرف الدرﻫــﻢ لــﻢ يصــﻞ إلــى ﺣـ ﱠـدي نﻄــاق التقلــﺐ طيلــﺔ الﺴــﻨﺔ .ويُﺴتﺸــﻒ مــن ﻫــﺬا المﻌﻄــى أن إطــﻼق
المرﺣلــﺔ اﻷولــى العتمــاد ﺳــﻌر الصــرف المــرن قــد ﺗ ـ ﱠﻢ فــي مرﺣلــﺔ ﻛان فيﻬــا ﺳــﻌر ﺻــرف الدرﻫــﻢ مﻄاﺑق ـاً علــى
الﻌمــوم لﻸﺳــس االقتصاديــﺔ؛

�

لــﻢ ي ْقــدِ م البﻨــك المرﻛــﺰي علــى أي عمليــات ﺷــراء  /ﺑيــﻊ للﻌمــﻼت اﻷجﻨبيــﺔ مــﻊ البﻨــوك مﻨــﺬ ﺷــﻬر مــارس ،2018
ً
ﻫامﺸــا ﻛاف ًيــا فــي
وقــد ﺗﻌــﺰز وﺿــﻊ اﻷﺑﻨــاك فــي ﺳــوق الصــرف ﺑﺸــﻜﻞ ﺗدريجــي ،ممــا يﻌﻨــي أن ﻫــﺬه اﻷﺑﻨــاك ﺗملــك
الﺴــوق الﻨقديــﺔ.

وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﻫــﺬه التﻄــورات اإليجاﺑيــﺔ ،فــﺈن الﺴــلﻄات المﻌﻨيــﺔ اﺧتــارت ﺗبﻨــي مقارﺑــﺔ ﺣــﺬرة لﻼنتقــال نﺤــو
المرﺣلــﺔ الﺜانيــﺔ مــن اعتمــاد نﻈــام ﺳــﻌر الصــرف المــرن .وﻫــﺬا التريــﺚ لــﻪ مــا يبــرره فــي ﺿــوء عــدد مــن الﻌوامــﻞ
التــي يمﻜــن أن ﺗﺴــبﺐ انﺨﻔاﺿـاً ﺣــاداً فــي قيمــﺔ الدرﻫــﻢ ،ممــا قــد يــﺆدي إلــى ارﺗﻔــاع الديــن الﺨارجــي وﺗدﻫــور القــدرة
الﺸــرائيﺔ ،ﺑﺴــبﺐ ارﺗﻔــاع التﻀﺨــﻢ المﺴــتورد:
�

أوالً ،يمﻜــن أن يــﺆدي ﺗﺄﺛيــر اإلعــﻼن أو التﺄﺛيــر الﻨﻔﺴــي لﻼنتقــال إلــى نﻄــاق ﺗقلــﺐ أوﺳــﻊ لﺴــﻌر الصــرف علــى
الﻔاعليــن إلــى ﺗقلبــات أﻛبــر فــي ﺳــﻌر الصــرف مقارنــﺔ ﺑالمرﺣلــﺔ اﻷولــى التــي يﻈــﻞ نﻄاقﻬــا ﺿيقــا .ويقتﻀــي
المــرور إلــى المرﺣلــﺔ التاليــﺔ مﺰيــداً مــن اإلعــداد للﻔاعليــن االقتصادييــن؛

�

يمﻜــن أن ﺗﺆﺛــر الﺸــﻜوك القويــﺔ التــي ﺗواﻛــﺐ ﺗﻄــور ﺑﻌــﺾ الﻌوامــﻞ ﺳــلباً علــى اﻷﺳــس الماﻛــرو اقتصاديــﺔ علــى
المــدى القصيــر وأن ﺗمــارس ﺿﻐﻄــا علــى اﺣتياطياﺗﻨــا مــن الﻌملــﺔ ،ممــا يدعــﻢ الﻄــرح الداعــي إلــى التريــﺚ قبــﻞ
االنتقــال إلــى المرﺣلــﺔ التاليــﺔ .وفــي الواقــﻊ ،فــﺈن ﺗقلــﺐ اﻷﺳــواق الماليــﺔ الدوليــﺔ واﺣتمــال ارﺗﻔــاع أﺳــﻌار الﻨﻔــﻂ
وﺗراجــﻊ ﺗوقﻌــات الﻨمــو الﻌالمــي ،ﺧاﺻــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ لمﻨﻄقــﺔ اﻷورو ،ﺷــريﻜﻨا االقتصــادي ،وﻛــﺬا ﺗﻔاقــﻢ عجــﺰ الﺤﺴــاب
الجــاري الــﺬي ُﺳــجﻞ فــي ﺑﻼدنــا فــي  ،2018ﻛلﻬــا عوامــﻞ يﺤتمــﻞ أن ﺗبﻌــﺚ رﺳــائﻞ مــن ﺷــﺄنﻬا أن ﺗﻀــر ﺑمجريــات
المرﺣلــﺔ الﺜانيــﺔ مــن اعتمــاد ﺳــﻌر الصــرف المــرن ،وأن ﺗــﺆدي إلــى عــدم اﺳــتقرار قيمــﺔ الدرﻫــﻢ؛

�

وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑاﺣتياطيــات الصــرف ،والتــي مــن المﻔتــرض أن ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑــدور مﻬــﻢ فــي المرﺣلــﺔ االنتقاليــﺔ للتﻌامــﻞ
مــﻊ التقلبــات المﻔرطــﺔ لﺴــﻌر ﺻــرف الدرﻫــﻢ ،فــﺈن مﺴــتواﻫا يﻈــﻞ مﻌتــدالً ،لﻜﻨــﻪ يبقــى مﻼئمــا ﺣﺴــﺐ ﺗقديــرات
ﺻﻨــدوق الﻨقــد الدولــي .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،فــﺈن مﺴــتوى اﺣتياطيــات الصــرف ﺳــﻨﺔ  2018ﺑلــﻎ ،وفــﻖ ﺻﻨــدوق الﻨقــد
الدولــي ،ﺣوالــي  85.3فــي المائــﺔ مــن الﺤــد اﻷدنــى المﻄلــوب ﺣﺴــﺐ مقيــاس ﻛﻔايــﺔ االﺣتياطيــات ،22وﺗجــاوز ﺑقليــﻞ
نﺴــبﺔ  100فــي المائــﺔ مــن الﺤــد اﻷدنــى المﻌـ ﱠـدل ،ﺑﻨﺴــبﺔ ﺑلﻐــﺖ  112.8فــي المائــﺔ .ورﻏــﻢ ذلــك ،وإذا مــا اﺳــتمر
المﻨﺤــى التﻨازلــي لﻬــﺬه االﺣتياطيــات المﺴــجﻞ مﻨــﺬ  ،2017فــﺈن ذلــك قــد يﺰيــد مــن مﺴــتوى الﺸــﻜوك ﺣــول مــدى
القــدرة علــى ﺗدﺑيــر المﺨاطــر المرﺗبﻄــﺔ ﺑانﺨﻔــاض ﻛبيــر لقيمــﺔ الدرﻫــﻢ جـ ّراء التﻌــرض لصدمــات ﻛبــرى.

22 - FMI (2019), “request for an arrangement under the precautionary and liquidity line”—press release; staff report; and statement by the executive director for Morocco.
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 .9.1.1.1اﻻندمــاج اﻻﻗتصــادي وﺳــوق الﺸــﻐﻞ :ﺑنﻴــة مداﺧﻴــﻞ ﻏﻴــر مواﺗﻴــة لتقلﻴــﺺ التﻔاوﺗــات واﺳــتمرار
مواﻃــﻦ ضﻌــﻒ ﺳــوق الﺸــﻐﻞ
 lﺗوزيﻊ القﻴمة المﻀاﻓة ﺑﻴﻦ مﻜاﻓﺄة الﻌمﻞ ومﻜاﻓﺄة رأس المال ﻓي ارﺗﺒاط مﻊ ﺗﻄور التﻔاوﺗات ﻓي الدﺧﻞ

لقــد ﻛان ﺗﻄور الﺤصــﺔ المﺨصصــﺔ مــن القيمــﺔ المﻀافــﺔ لمﻜافــﺄة الﻌمــﻞ فــي ﺻلــﺐ الﻨقاﺷــات الدائــرة علــى المﺴــتوى
الدولــي فــي الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة .إذ مــن ﺷــﺄن ﺗراجــﻊ ﻫــﺬه الﺤصــﺔ أن يﺸــﻜﻞ أﺣــد الﻌوامــﻞ التــي قــد ﺗﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻔاقــﻢ
التﻔاوﺗــات فــي الدﺧــﻞ علــى مﺴــتوى االقتصاد .23وفــي المﻐــرب ،يُبـ ِـرز ﺗوزيــﻊ القيمــﺔ المﻀافــﺔ أن مﻜافــﺄة رأس المــال
ﺑلﻐــﺖ ،قياﺳــا إلــى الﻔائــﺾ الﺨــام لﻼﺳــتﻐﻼل ،ﺣوالــي  63فــي المائــﺔ 24فــي ﺳــﻨﺔ  ،2016ﺑيﻨمــا ﺑلﻐــﺖ الﺤصﺔ المﺨصصﺔ
لﻸجــور )مﻜافــﺄة الﻌمــﻞ( نﺴــبﺔ ال ﺗتﻌــدى ﺣوالــي  36فــي المائﺔ .وﺗﻈــﻞ الﺤصــﺔ المﺨصصــﺔ مــن القيمــﺔ المﻀافــﺔ فــي
المﻐــرب لمﻨــﺢ اﻷجــور )مﻜافــﺄة الﻌمــﻞ ( قريبــﺔ جــداً مــن متوﺳــﻂ الﺤصــﺔ المﻌمــول ﺑﻬــا فــي البلــدان متوﺳــﻄﺔ الدﺧــﻞ
والتــي ﺗبلــﻎ ﺣوالــي  36.6فــي المائــﺔ.25
ﻏيــر أن ﻫﺬا التقديــر المﺴــمى »ﺗقديــرا ﺧامــا« أو »ﻏيــر مﻌــدل« ،ﻏالبـاً مــا ال يﻌﻄــي ﺳــوى نﻈــرة ﺗقريبيــﺔ ال ﺗُﻔصــﺢ عــن
الﺤجــﻢ الﺤقيقــي للجــﺰء المﺨصــﺺ لﻸجــور )مﻜافــﺄة الﻌمــﻞ( مــن مجمــوع القيمــﺔ المﻀافﺔ وﺑالتالي يﻌﻄــي فــي المقاﺑــﻞ
ﺻــورة مبالﻐــاً فيﻬــا عــن ﺣصــﺔ مﻜافــﺄة رأس المال .ﺣيــﺚ إن ﻫــﺬه الﻄريقــﺔ فــي االﺣتﺴــاب ،ﺗُدﺧﻞ فئﺔ مﻬمﺔ مــن
الدﺧﻞ ﺣصرا ﺿمــن مﻜافــﺄة رأس المال .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑﺸــﻜﻞ »الدﺧــﻞ المﺨتلــﻂ« المتﺄﺗــي مــن أنﺸــﻄﺔ التﺸــﻐيﻞ
الﺬاﺗــي ،والــﺬي يﻀــﻢ فــي الوقــﺖ ذاﺗــﻪ اﻷجــور )مﻜافــﺄة الﻌمــﻞ( ومﻜافــاة رأس المــال .وﺑالﻨﻈــر إلــى ﻫــﺬه الﺨصائــﺺ،
يتــﻢ عمومــا اﺳــتﺨدام ﺑﻌــﺾ التداﺑيــر لتﻌديــﻞ الﺤصــﺔ المﺨصصــﺔ لﻸجــور )مﻜافــﺄة الﻌمــﻞ( مــن مجمــوع القيمــﺔ
المﻀافﺔ .26وﻳﻜﺸــﻒ ﺗﻄبيﻖ إحدى ﻃرق التﻌدﻳــﻞ ﻫﺬه اﻷﻛﺜر اﺳتﺨداما 27ﺑالﻨســبة لحالة المﻐــرب عــﻦ ﺗﻮجــﻪ
مﻌاﻛــس لمــا ﺗمــﺖ اﻹﺷــارة إليــﻪ أعــاله ،حيــﺚ ﺗﺸــﻜﻞ الحصــة المﺨصصــة لﻸجــﻮر )مﻜاﻓــﺄة الﻌمــﻞ( نحﻮ  59ﻓــي الماﺋة مــﻦ
الﻘيمــة المﻀاﻓــة )مﻘاﺑــﻞ  39.5ﻓــي الماﺋة لمﻜاﻓــﺄة رأس المال( .ﻏيــر أنــﻪ ﻳالحــﻆ أن ﻫــﺬه الحصــة لــﻢ ﺗﺸــﻬد ﺳــﻮى ﺗﻐيــر
ﻃﻔيــﻒ علــﻰ مــدى عــدة ﺳــﻨﻮات ،إذ ارﺗﻔﻌــﺖ ﺑمﻘــدار ﺳــﻨﻮي لــﻢ ﻳتجــاوز  0.04نﻘﻄــة مئﻮﻳــة مﻨــﺬ ﺑداﻳــة ﺳــﻨﻮات .2000
وﻳســمﺢ ﺗحليﻞ الﻘﻄــاع المﺆﺳســاﺗي ،ﺧاصــة علــﻰ مســتﻮى الﺸــرﻛات ﻏيــر الماليــة والﺸــرﻛات الماليــة واﻹدارة الﻌمﻮميــة
)ﺗــﻢ اﺳــتبﻌاد اﻷﺳــر ﺗجﻨبــا لمﺸــﻜلة الدﺧــﻞ المﺨتلــﻂ( ﺑتملــك رؤﻳــة أوﺿــﺢ عــﻦ ﺗﻮزﻳــﻊ الﻘيمــة المﻀاﻓــة ﺑيــﻦ الﻌمــﻞ
ورأس المــال.
ﻫﻜــﺬا ،يتجلــى مــن ﺧــﻼل ﻫــﺬا التﺤليــﻞ أنــﻪ ﺑاﺳــتﺜﻨاء اإلدارات الﻌموميــﺔ ﺣيــﺚ ﺗﺤتــﻞ الﺤصﺔ المﺨصصــﺔ لﻸجور)مﻜافﺄة
اﻷجور( نﺴــبﺔ عاليــﺔ جدا فــي القيمــﺔ المﻀافﺔ )ﺣوالــي  88فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،(2017ﻓــﺈن ﺗﻮزﻳــﻊ الﻘيمــة المﻀاﻓــة ﻓــي
قﻄــاع الﺸــرﻛات ﻏيــر الماليــة والﺸــرﻛات الماليــة ﻳتســﻢ ﺑارﺗﻔــاع حصــة عامــﻞ رأس المــال .إذ ﺑلﻐــﺖ الﺤصــﺔ المﺨصصــﺔ
لﻸجــور )مﻜافــﺄة الﻌمــﻞ( فــي القيمــﺔ المﻀافــﺔ لﻬاذيــن القﻄاعيــن ﺣوالــي  35.8فــي المائــﺔ و 34.6فــي المائــﺔ علــى
التوالــي ﺳــﻨﺔ  ،2017فــي ﺣيــن أن ﺣصــﺔ رأس المــال ﺑلﻐــﺖ علــى التوالــي  62فــي المائــﺔ و 63.3فــي المائــﺔ.
23 - Reserve Fédérale St Louis, «How income inequality is affected by labor share», 2017
 - 24ﰎ اﺣتﺴاب الﻨﺴﺐ على أﺳاس اﳊﺴاﺑات الوطﻨيﺔ للمﻨدوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ
 - 25جرى اﺣتﺴاب ﻫﺬه الﻨﺴبﺔ اﺳتﻨادا على قاعدة ﺑيانات مﻜتﺐ الﻌمﻞ الدولي
26 - Gollin’s (2002).
 - 27ﺗﺴتﻨد مﻨﻬجيﺔ التﻌديﻞ اﳌﻌتمدة ﰲ ﻫﺬه اﳊالﺔ من أجﻞ ﺣﺴاب ﺣصﺔ مﻜافﺄة الﻌمﻞ ﰲ القيمﺔ اﳌﻀافﺔ على الﻄريقﺔ التاليﺔ:( Gollin’s, 2002 ; Guerriero, 2012 ) :
ﺗﻔتــرض متوﺳــﻂ أجــور يﻄبــﻖ علــى اﻷجــراء والﻌمــال اﳌﺴــتقلﲔ مﻌـاً .وﻛﻞ فائــﺾ يﺰيــد عــن متوﺳــﻂ اﻷجــر علــى مﺴــتوى الدﺧــﻞ اﳌﺨتلــﻂ يــدرج ﰲ رأس اﳌــال .وﰲ ﻫــﺬهاﳊالــﺔ ،يتــﻢ ﺣﺴــاب ﺣصــﺔ مﻜافــﺄة الﻌمــﻞ ﰲ القيمــﺔ اﳌﻀافــﺔ علــى الﻨﺤــو التالــي:
ﺣصﺔ دﺧﻞ الﻌمﻞ = )إجمالي اﻷجور(  /الﻌمﻞ اﳌﺄجور( * )إجمالي الﺸﻐﻞ  -اﳌﺸﻐلﲔ(  /القيمﺔ اﳌﻀافﺔ
ومــﻊ ذلــك ،ولتﻔــادي التقديــرات ﻏيــر الدقيقــﺔ ،ﰎ ﺗﻄبيــﻖ التﻌديــﻞ علــى القﻄاعــات الرئيﺴــيﺔ الﺜﻼﺛــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ مﻨﻔصــﻞ )اﻷولــي والﺜانــوي والﺜالﺜــي( قبــﻞ ﲡميﻌﻬــا للﺤصــول
علــى الﻨﺴــبﺔ علــى اﳌﺴــتوى الوطﻨــي.
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وعلــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ االﺧتالﻓــات المﻨﻬجيــة ﻓــي قيــاس حصــة الﻌمــﻞ )اﻷجــﻮر ( مــﻦ الﻘيمــة المﻀاﻓــة ،ﻳتﻀﺢ وجﻮد اﺗجاﻫيﻦ
رﺋيســييﻦ ،ﻳمﻜــﻦ رﺑﻄﻬما ﺑتﻄــﻮر التﻔاوﺗــات ﻓــي الدﺧــﻞ ﻓي المﻐرب:
�

أوال ،الدﻳﻨاميــة الﻀﻌيﻔــة جــدا التــي ﻃبﻌــﺖ ﺑﻨيــة ﺗﻮزﻳﻊ الﻘيمة المﻀاﻓة ﺑيﻦ حصتــي الﻌمــﻞ ورأس المال ،مﻨــﺬ
ﺑداﻳــة ﺳــﻨﻮات  ،2000وذلــك ﺑالمــﻮازاة مــﻊ ﺷــبﻪ اﺳــتﻘرار ﻓي مﺆﺷــر جيﻨي لتﻔاوت الدﺧــﻞ ،إذ لــﻢ ﻳســجﻞ
ﺳﻮى انﺨﻔاض ﻃﻔيﻒ ،مﻨتﻘال مﻦ  0.406إلﻰ  0.395ﺑيﻦ ﺳﻨتي  2001و 2014؛

�

ﺛانيـ ًا ،ﻳبــرز ﺗحليــﻞ ﺗﻮزﻳــﻊ الﻘيمــة المﻀاﻓــة حســب الﻘﻄــاع المﺆﺳســاﺗي أنــﻪ ﺑالﻨســبة لﻐالبيــة الﺸــرﻛات الماليــة وﻏيــر
الماليــة ﻓــﺈن حصــة اﻷرﺑــاح )مﻜاﻓــﺄة رأس المــال( ﺗبﻘــﻰ أعلــﻰ مــﻦ حصــة الﻌمــﻞ )اﻷجــﻮر( ،وﻫــﻮ مــا مــﻦ ﺷــﺄنﻪ أن ﻳســﻬﻢ
ﻓــي الحــد مــﻦ وﺗيــرة ﺗﻘليﺺ الﻔــﻮارق ﻓــي الدﺧــﻞ ﺑالمﻐــرب.
مــﻦ ناحيــة أﺧــرى ،مــﻦ المحتمــﻞ أن ﺗﺨلﻖ التحــﻮالت التــي ﻳﺸــﻬدﻫا الﻌالــﻢ اليــﻮم ،ﺧاصــة علــﻰ مســتﻮى ﺳــﻮق الﺸــﻐﻞ
ومحيﻄــﻪ ،المﺰﻳــد مــﻦ الﻀﻐﻂ مســتﻘبال علﻰ حصــة الﻌمــﻞ ﻓــي الﻘيمــة المﻀاﻓــة ،ﺑمــا ﻓــي ذلــك ﺑالﻨســبة لبلــد
مﺜــﻞ المﻐرب .ومــﻦ ﺑيــﻦ ﻫــﺬه التحــﻮالت ،اﻵﺧــﺬة ﻓــي التﺰاﻳد علــﻰ المســتﻮى الدولــي ،نﺬﻛــر مــا ﻳلي (1) :المﻨﺤــى
التﻨازلــي لمﺤتوى نمــو الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اإلجمالــي مــن التﺸــﻐيﻞ (2) ،ﺗﺰايــد الﻜﺜافــﺔ الرأﺳــماليﺔ للقﻄاعات الﺤديﺜــﺔ
وﺗﻨامــي اﻷﺗمتﺔ (3) ،انﺨﻔــاض الﺴــﻌر الﻨﺴــبي لﺴــلﻊ االﺳــتﺜمار )وﻫــي ﻇاﻫــرة لوﺣﻈــﺖ ﺑالﻔﻌــﻞ فــي المﻐــرب،(28
والتي يمﻜــن أن ﺗﺤــﺬو ﺑالمﺴــتﺜمرين إلــى اﺳــتبدال الﻌمﻞ ﺑــرأس المال (4) ،ﺗراجﻊ قــوة الﻨقاﺑــات وﺗﺄﺛيــر ذلك علــى
ﺗﻄــور اﻷجور (5) ،ﺗﻨامــي أﺷــﻜال الﻌمــﻞ الﻬــﺶ ،والﻌمﻞ لﻔتــرة مﺤددة والﻌمــﻞ الﻨاقﺺ (5) ،اﺳــتمرار البﻄالــﺔ فــي
مﺴــتويات مرﺗﻔﻌــﺔ ،ﺳــيما فــي ﺻﻔــوف الﺸــباب ،ممــا يوفــر اﺣتياطيــا ﻛبيــرا مــن اليــد الﻌاملــﺔ يﺴــاﻫﻢ فــي ﻛبــﺢ
الﺰيــادات فــي اﻷجــور ،إلــﺦ.
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ـاف ،مﺴــج ً
ﺗمﻜــن االقتصــاد الوطﻨــي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018مــن إﺣــداث  122.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ ﺻـ ٍ
ﻼ ارﺗﻔاع ـاً مقارنــﺔ
ﺑالﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ ،التــي ﺷــﻬدت إﺣــداث  86.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ .وقــد ﺗــﻢ ﺧلــﻖ أزيــد مــن  82فــي المائــﺔ مــن مﻨاﺻــﺐ
الﺸــﻐﻞ فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري .ويﻈــﻞ قﻄــاع الﺨدمــات القﻄــاع الرئيﺴــي المﺤــدِ ث لﻔــرص الﺸــﻐﻞ فــي  ،2018ﺣيــﺚ
م ﱠﻜــن مــن إﺣــداث  65.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ ﺻـ ٍ
ـاف ،يليــﻪ قﻄــاع »الﻔﻼﺣــﺔ والﻐاﺑــﺔ والصيــد« ﺑـــ  19.000مﻨصــﺐ ،ﺛــﻢ قﻄــاع
البﻨــاء ﺑـــ  15.000مﻨصــﺐ ،فقﻄــاع »الصﻨاعــﺔ ،ﺑمــا فيﻬــا الصﻨاعــﺔ التقليديــﺔ« ﺑمــا يقــرب مــن  13.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ.
وعــﻼوة علــى ذلــك ،فــﺈن ﻏالبيــﺔ المﻨاﺻــﺐ المﺤدﺛــﺔ ﻫــي مﻨاﺻــﺐ ﺷــﻐﻞ مــﺆدى عﻨﻬــا ،ﺣيــﺚ ﺗــﻢ إﺣــداث 126.000
مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ ﺻـ ٍ
ـاف ،مقاﺑــﻞ فقــدان مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ الصافيــﺔ ﻏيــر المــﺆدى عﻨﻬــا ،ﺳــيما فــي الوﺳــﻂ القــروي .وﻫﻜــﺬا،
فــﺈن ﺣصــﺔ مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ المــﺆدى عﻨﻬــا ﺗمﺜــﻞ  83.5فــي المائــﺔ مــن إجمالــي الﺸــﻐﻞ ،وﻫــي نﺴــبﺔ قريبــﺔ مــن ﺗلــك
المﺴــجلﺔ فــي الﻌــام الماﺿــي ) 83.2فــي المائــﺔ( .وﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن ﺣصــﺔ الﺸــﻐﻞ المــﺆدى عﻨــﻪ ﻫــي اليــوم أعلــى
ﺑﻜﺜيــر مــن ﺣصتــﻪ قبــﻞ  10ﺳــﻨوات ،والتــي ﻛانــﺖ ﺗﻨاﻫــﺰ  76فــي المائــﺔ مــن إجمالــي الﺸــﻐﻞ.
ورﻏــﻢ ذلــك ،فــﺈن ارﺗﻔــاع مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ الصافيــﺔ المﺤدﺛــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ  2018ال يمﻨﻌﻨــا مــن اإلﺷــارة إلــى أن جــودة
المﻨاﺻــﺐ المﺤدﺛــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ القﻄاعــات ﺗبقــى مﺤــﻞ نقــاش .ذلــك أن ﺣصــﺔ مﻬمــﺔ مــن المﻨاﺻــﺐ المﺤدﺛــﺔ ﺧــﻼل
الﺴــﻨﺔ فــي قﻄــاع الﺨدمــات )أزيــد مــن  72فــي المائــﺔ( ﺗﻬــﻢ أنﺸــﻄﺔ ﻫﺸــﺔ أو أنﺸــﻄﺔ ﺗــدر دﺧــﻼ ﺿﻌيﻔــا ،وذات قيمــﺔ
مﻀافــﺔ ﺿﻌيﻔــﺔ .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى وجــﻪ الﺨصــوص ﺑﻔرعــي »ﺗجــارة التقﺴــيﻂ ﺧــارج المﺤــﻼت التجاريــﺔ« و»الﺨدمــات
الﺸــﺨصيﺔ والمﻨﺰليــﺔ«.
 - 28انﺨﻔــﺾ الﺴــﻌر الﻨﺴــبي لﺴــلﻊ االﺳــتﺜمار ﺑﺤوالــي  8ﰲ اﳌائــﺔ ﺑــﲔ ﺳــﻨتي  2008و .2016وقــد ﰎ اﺣتﺴــاب الﺴــﻌر الﻨﺴــبي علــى أﺳــاس اﳊﺴــاﺑات الوطﻨيــﺔ للمﻨدوﺑيــﺔ
الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالﻌﻼقــﺔ ﺑــﲔ مﻌامــﻞ انﻜمــاش االﺳــتﺜمار ومﻌامــﻞ انﻜمــاش االﺳــتﻬﻼك الﻨﻬائــي.
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وفــي مــا يﺨــﺺ مﻌــدل البﻄالــﺔ ،فقــد ﺗراجــﻊ مــن  10.2إلــى  9.8فــي المائــﺔ مقارنــﺔ ﺑالﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ .وقــد ﻫــﻢ ﻫــﺬا
التراجــﻊ الوﺳــﻄين الﺤﻀــري والقــروي ،ﻛمــا ﻫــﻢ مﺨتلــﻒ الﻔئــات الﻌمريــﺔ فــي ﺻﻔــوف الﺬﻛــور واإلنــاث .وقــد ﻫ ـ ﱠﻢ
انﺨﻔــاض مﻌــدل البﻄالــﺔ مﻌﻈــﻢ جﻬــات المملﻜــﺔ ﺑاﺳــتﺜﻨاء جﻬــﺔ ﺳوس-ماﺳــﺔ والجﻬتيــن الجﻨوﺑيتيــن ﻛلميــﻢ-واد نــون
والﻌيون-الﺴــاقيﺔ الﺤمــراء.
ورﻏــﻢ ﻫــﺬا التراجــﻊ ،فــﺈن مﻌــدل البﻄالــﺔ ال يــﺰال مرﺗﻔﻌـاً فــي ﺻﻔــوف ﺳــﻜان المــدن ،ﺧاﺻــﺔ الﻨﺴــاء ،والﺸــباب الﺬيــن
ﺗتــراوح أعمارﻫــﻢ ﺑيــن  15و 34ﺳــﻨﺔ ،وﺣاملــي الﺸــﻬادات .فقــد ﺑلــﻎ مﻌــدل البﻄالــﺔ فــي الﻮﺳــﻂ الحﻀــري  24.3فــي
المائــﺔ لــدى الﻨﺴــاء ،و 43.2فــي المائــﺔ فــي ﺻﻔــوف الﺸــباب الﺬيــن ﺗتــراوح أعمارﻫــﻢ ﺑيــن  15و 24و 22.2فــي المائــﺔ
لــدى الﺸــباب البالﻐيــن مــا ﺑيــن  25و 34ﺳــﻨﺔ ،و 19.1فــي المائــﺔ لــدى ﺣاملــي الﺸــﻬادات.
أمــا ﻓــي الﻮﺳــﻂ الﻘــروي ،ورﻏــﻢ انﺨﻔــاض مﻌــدل البﻄالــﺔ مقارنــﺔ ﺑالوﺳــﻂ الﺤﻀــري ،فــﺈن ﻫــﺬا المﻌﻄــى يﻨبﻐــي ﺗﻨاولــﻪ
ﺑﺸــﻜﻞ نﺴــبي ﺑالﻨﻈــر إلــى اﺳــتمرار الﻨﺴــبﺔ المرﺗﻔﻌــﺔ للﺸــﻐﻞ ﻏيــر المــﺆدى عﻨــﻪ والﻬﺸاﺷــﺔ إزاء التقلبــات المﻨاﺧيــﺔ،
وارﺗﻔــاع ﺣصــﺔ الﺸــﻐﻞ الﻨاقــﺺ ،مقارنــﺔ ﺑالوﺳــﻂ الﺤﻀــري .وﺗﺸــﻜﻞ ﻫــﺬه الﻌﻮامــﻞ عﻘبــات رﺋيســية ﻳتﻌيــﻦ االنﻜبــاب علــﻰ
دراﺳــتﻬا ﻓــي إﻃــار ﺗصــﻮر اﺳــتراﺗيجي جدﻳــد لتﻨميــة الﻘﻄــاع الﻔالحــي عﻬــد جاللــة الملــك إلــﻰ وزارة الﻔالحــة والصيــد
البحــري والتﻨميــة الﻘروﻳــة والميــاه والﻐاﺑــات ﺑبلﻮرﺗــﻪ؛ وﻫــﻮ ﺗصــﻮر اﺳــتراﺗيجي ﻳــروم علــﻰ الﺨصــﻮص ﺧلــﻖ ﻓــرص الﺸــﻐﻞ،
وﺗﻘليــﺺ الﻔــﻮارق ،وﺗحســيﻦ دﺧــﻞ صﻐــار الﻔالحيــﻦ ،وﺧاصــة انبﺜــاق ﻃبﻘــة وﺳــﻄﻰ ﻓــي الﻮﺳــﻂ الﻘــروي.
وأﺧيــرا ،ﺗجــدر اﻹﺷــارة إلــﻰ أن انﺨﻔــاض مﻌــدل البﻄالــة علــﻰ الصﻌيــد الﻮﻃﻨــي ﺧــالل ﺳــﻨة  2018قــد ﻳﻌــﺰى ﻓــي جــﺰء مﻨــﻪ
ـجﻞ فــي الوﺳــﻄين الﺤﻀــري والقــروي مﻌـاً.
إلــﻰ ﺗراجــﻊ مﻌــدل الﻨﺸــاط مــن  46.7إلــى  46.2فــي المائــﺔ .وﻫــو ﺗراجــﻊ ُﺳـ ﱢ
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ﺗﺴــجﻞ المﺸــارﻛﺔ فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ،اﺳــتﻨاداً إلــى نﺴــبﺔ مﺸــارﻛﺔ اﻷﺷــﺨاص البالﻐيــن مــن الﻌمــر  15ﺳــﻨﺔ فمــا فــوق،
مﻨﺤــى ﺗﻨازليـاً مﻨــﺬ ﺑدايــﺔ ﺳــﻨوات  .2000فقــد ﺗراجــﻊ مﻌــدل المﺸــارﻛﺔ علــى المﺴــتوى الوطﻨــي أﻛﺜــر مــن  6نقــاط مئويــﺔ
ﺑيــن ﺳــﻨتي  2004و 2018ليﺴــتقر عﻨــد ﺣوالــي  46.2فــي المائــﺔ .ويﻬــﻢ ﻫــﺬا المﻨﺤــى التﻨازلــي فــي مﻌــدل المﺸــارﻛﺔ
ﺑاﻷﺳــاس الﻨﺴــاء وﺑﻌــﺾ الﻔئــات الﻌمريــﺔ لــدى الرجــال .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،انﺨﻔﻀــﺖ مﻌــدالت مﺸــارﻛﺔ ﻛﻼ الجﻨﺴــين
ﺑيــن ﺳــﻨتي  2004و 2018ﺑوﺗيــرة متﻄاﺑقــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺗراجﻌــﺖ ﺑـــ  6.1نقــاط لــدى الجﻨﺴــين .ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن الﻔجــوة علــى
مﺴــتوى المﺸــارﻛﺔ فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ﺑيــن الﻨﺴــاء والرجــال ال ﺗــﺰال عميقــﺔ ،إذ يبلــﻎ نﺸــاط الﻨﺴــاء ﺑالــﻜاد  22.2فــي
المائــﺔ ،أي أقــﻞ مــن ﺛلــﺚ مﻌــدل الﻨﺸــاط لــدى الرجــال .ويُﻌــﺰى ﺿﻌــﻒ مﻌــدل مﺸــارﻛﺔ الﻨﺴــاء فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ فــي
المﻐــرب علــى الﻌمــوم إلــى عوامــﻞ اجتماعيــﺔ واقتصاديــﺔ ،ولﻜــن إلــى ﺣــد ﺑﻌيــد إلــى اعتبــارات اجتماعيــﺔ وﺛقافيــﺔ،
ﺧاﺻ ـ ًﺔ أن ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة ﺗﺸــﻬدﻫا مﻨﻄقــﺔ الﺸــرق اﻷوﺳــﻂ وﺷــمال إفريقيــا ﺑﺄﻛملﻬــا.
وال يﻨبﻐــي الوقــوف فقــﻂ عﻨــد المﺴــتوى المﻨﺤﻔــﺾ جــدا لمﻌــدل نﺸــاط الﻨﺴــاء ،ﺑــﻞ يتﻌيــن الﺬﻫــاب أﺑﻌــد مــن ذلــك
لمﺤاولــﺔ إيجــاد ﺗﻔﺴــير للمﻨﺤــى التﻨازلــي لﻬــﺬا المﻌــدل ،وﻫــي ﻇاﻫــرة ﺗﺜيــر قلقـاً أﻛبــر .ومــن ﺧــﻼل إجــراء ﺗﺤليــﻞ لتﻄــور
مﻌــدل نﺸــاط الﻨﺴــاء ﺣﺴــﺐ الﻔئــات الﻌمريــﺔ ،يمﻜﻨﻨــا الوقــوف علــى ﺑﻌــﺾ اﻷﺳــباب التــي قــد يﻌــﺰى إليﻬــا ﻫــﺬا التراجــﻊ
ﺷــبﻪ المﻌمــﻢ لمﺸــارﻛﺔ الﻨﺴــاء فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ.
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وﺳـ ﱢـجﻞ أﻛبــر انﺨﻔــاض ﻓــي مﻌــدل الﻨﺸــاط ﺑيــﻦ ﺳــﻨتي  2004و 2017ﻓــي صﻔــﻮف الﻨســاء الالﺋــي ﺗتــراوح أعمارﻫــﻦ ﺑيــﻦ 15
ُ
و 24ﺳــﻨة .ومــن ﺑيــن اﻷﺳــباب اﻷﻛﺜــر ﺗــداوال لتبريــر ﻫــﺬا التراجــﻊ ،ﻫــو االرﺗﻔــاع المتﻨامــي لتمــدرس الﻔتيــات ،إذ أصبحــﻦ
ﻳﻘﻀيــﻦ ﺳــﻨﻮات أﻃــﻮل ﻓــي الدراﺳــة وﻳﺆجلــﻦ ولﻮجﻬــﻦ إلــﻰ ﺳــﻮق الﺸــﻐﻞ ،ممــا ﻳﻔســر االنﺨﻔــاض المســتمر لمﻌــدل
نﺸــاﻃﻬﻦ .ﻓﻘــد ﺷــﻬد متﻮﺳــﻂ عــدد ﺳــﻨﻮات الدراﺳــة ﻓــي المﻐــرب ﺗحســﻨ ًا مﻨــﺬ الﺜمانيﻨــات ،لﻜﻨــﻪ ﻳبﻘــﻰ رﻏــﻢ ذلــك ﺿﻌيﻔـ ًا
للﻐاﻳــة .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،يبلــﻎ ﻫــﺬا المتوﺳــﻂ ﺣوالــي  5.6ﺳــﻨوات ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸﺷــﺨاص البالﻐيــن  15ﺳــﻨﺔ فمــا فــوق،
وف ًقــا للمجلــس اﻷعلــى للترﺑيــﺔ والتﻜويــن والبﺤــﺚ الﻌلمــي ،ﺑيﻨمــا يصــﻞ إلــى ﺣوالــي  4.7ﺳــﻨوات لــدى البالﻐيــن  25ﺳــﻨﺔ
فمــا فــوق ،ﺣﺴــﺐ المرﺻــد الوطﻨــي للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ.
وﺑالﻨســبة لﻸﺷــﺨاص البالﻐيــﻦ مــﻦ الﻌمــر  45ﺳــﻨة ﻓمــا ﻓــﻮق ،لــﻢ ﻳســجﻞ مﻌــدل الﻨﺸــاط ﻓــي صﻔﻮﻓﻬــﻢ ﺳــﻮى انﺨﻔــاض
ـجﻞ ﺗراجــﻊ ﺣــاد ﺑﺸــﻜﻞ ﻇرفــي ﺳــﻨﺔ  ،2005قــد يﻌــﺰى إلــى
ﻃﻔيــﻒ ،ﺳــﻮاء لــدى الﻨســاء ،أو لــدى الرجــال .ومــﻊ ذلــكُ ،ﺳـ ﱢ
عمليــﺔ المﻐــادرة الﻄوعيــﺔ التــي ﺷــﻬدﺗﻬا ﺗلــك الﺴــﻨﺔ والتــي أدت إلــى االنﺴــﺤاب المﺆقــﺖ ،علــى مــا يبــدو )انﻈــر الرﺳــﻢ
البيانــي( ،لجــﺰء مــن الﺴــﻜان المﻌﻨييــن مــن ﺳــوق الﺸــﻐﻞ.
ﺑالمﻘاﺑــﻞ ،وﺑالﻨســبة للﻔئــة الﻌمرﻳــة مــﻦ  25إلــﻰ  44ﺳــﻨة ،ﻳﺨتلــﻒ مﻨحــﻰ التﻄــﻮر ﺑيــﻦ الﻨســاء والرجــال .ﻓبيﻨمــا ﻇــﻞ
مﻌــدل نﺸــاط ﻫــﺬه الﻔئــة الﻌمرﻳــة ﺑالﻨســبة للرجــال مســتﻘر ًا ﺗﻘرﻳ ًبــا علــﻰ مــدار الﻔتــرة ﺑﺄﻛملﻬــاُ ،ﺳــجﻞ مﻨحــﻰ ﺗﻨازلــي
ﺑالﻨســبة للﻨســاء ﻛمالحﻈــة رﺋيســية ،ﺳــيما لــدى مــن ﺗتــراوح أعمارﻫــن ﺑيــن  25و 34ﺳــﻨﺔ .وعمومــا مــا يتــﻢ رﺑــﻂ
انﺨﻔــاض مﻌــدل مﺸــارﻛﺔ المــرأة فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ﺑالمﻐــرب ﺑالﻌديــد مــن الﻌوامــﻞ الﺜقافيــﺔ واالجتماعيــﺔ واالقتصاديــﺔ.
ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ،علــى الﺨصــوص ،ﺑتوزيــﻊ المﺴــﺆوليات المﻨﺰليــﺔ التــي ﺗﺜقــﻞ ﻛاﻫــﻞ الﻨﺴــاء ،والتمييــﺰ فــي اﻷجــور ،والتمييــﺰ
فــي الترقيــﺔ والولــوج إلــى مﻨاﺻــﺐ المﺴــﺆوليﺔ ،والمﺸــاﻛﻞ المرﺗبﻄــﺔ ﺑالتﺤــرش واﻷمــن فــي أماﻛــن الﻌمــﻞ ووﺳــائﻞ
الﻨقــﻞ ،ورفــﺾ الــﺰوج ) 8فــي المائــﺔ مــن الﺤــاالت ﺣﺴــﺐ المﻨدوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ( ،أو ﺗﻔﻀيــﻞ عــدم الﻌمــﻞ .ومــﻊ
ذلــك ،وإذا ﻛانــﺖ ﻫــﺬه الﻌﻮامــﻞ ﺗﻔســر ﺿﻌــﻒ مســتﻮى مﺸــارﻛة المــرأة المﻐرﺑيــة ﻓــي ﺳــﻮق الﺸــﻐﻞ ،ﻓﺈنﻬــا ال ﻳمﻜــﻦ أن ﺗبــرر
لﻮحدﻫــا المﻨحــﻰ التﻨازلــي المﻄــرد لمﻌــدل نﺸــاط الﻨســاء ،ﻷن ﻫــﺬه الﻈﻮاﻫــر ﻛانــﺖ مﻮجــﻮدة مــﻦ قبــﻞ ﻓــي المجتمــﻊ.
وﻳمﻜــﻦ رﺑــﻂ المﻨحــﻰ التﻨازلــي لمﻌــدل نﺸــاط الﻨســاء ﺑالﻌدﻳــد مــﻦ الﻌﻮامــﻞ المحتملــة .وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﻓــي المﻘــام اﻷول
ﺑالصﻌﻮﺑــة المتﺰاﻳــدة التــي ﺗﻮاجــﻪ علــﻰ الﺨصــﻮص الﻨســاء البالﻐــات ﺑيــﻦ  25و 44ﺳــﻨة ،المتﺰوجــات والالﺋــي ﻳتﻮليــﻦ
رعاﻳــة أﻃﻔالﻬــﻦ ،ﻓــي التﻮﻓيــﻖ ﺑيــﻦ الﻨﻬــﻮض ﺑاﻷﺷــﻐال المﻨﺰليــة ،و/أو ﺑمســﺆولية رعاﻳــة اﻷﻃﻔــال ،ومتﻄلبــات الﻌمــﻞ
والمســار المﻬﻨــي ،التــي أﺿحــﺖ ﺗﻘتﻀــي المﺰﻳــد مــﻦ االلتــﺰام والصرامــة .وقــد ﺗﻜــون ﻫــﺬه الصﻌوﺑــات أﻛﺜــر ﺣــدة ﺑالﻨﺴــبﺔ
للﻔئــات االجتماعيــﺔ واالقتصاديــﺔ مــن الﻨﺴــاء المﺆﻫــﻼت للمﻄالبــﺔ ﺑدﺧــﻞ مﺤتمــﻞ متواﺿــﻊ ،ﺑالﻨﻈــر إلــى أن الﺨيــارات
المتاﺣــﺔ مــن ﺣيــﺚ التﻜاليــﻒ ال ﺗﺸــجﻌﻬن علــى االندمــاج فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ.
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وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،قــد ﺗﻀﻄــر الﻌدﻳــد مــﻦ الﻨســاء مــﻦ ﻫــﺬه الﻔئــة الﻌمرﻳــة إلــﻰ التﺨلــي عــﻦ ولــﻮج ﺳــﻮق الﺸــﻐﻞ ﺑﻌــد
متﻮاﺿﻌــا ﺑالﻨســبة لﻔئــة عرﻳﻀــة مﻨﻬــﻦ،
إجــراء مﻘارنــة ﺑيــﻦ اﻷجــر المتﻮقــﻊ أن ﻳحصلــﻦ عليــﻪ مــﻦ الﻌمــﻞ ،والــﺬي ﻳﻈــﻞ
ً
واالرﺗﻔــاع المتﻨامــي للتﻜاليــﻒ الﻨاجمــة عــﻦ ﻫــﺬا الﻌمــﻞ المحتمــﻞ .وﺗرﺗبــﻂ ﻫــﺬه التﻜاليــﻒ علــى الﺨصــوص ﺑارﺗﻔــاع
أﺳــﻌار الﺨدمــات المﻨﺰليــﺔ ،والﺰيــادة المﺴــتمرة فــي ﺗﻜلﻔــﺔ دور الﺤﻀانــﺔ والرعايــﺔ التــي أﺻبﺤــﺖ ﺧدمــات ال مﺤيــد
عﻨﻬــا ،ﺳــيما فــي ﻇــﻞ اﺳــتمرار االنتقــال نﺤــو نمــوذج اﻷﺳــرة الﻨوويــﺔ ،واالرﺗﻔــاع المتﺰايــد لتﻜاليــﻒ الﻨقــﻞ والتــي ﺗتﻄــور
مــﻊ ﺗﻄــور اﻷﺣيــاء الﺴــﻜﻨيﺔ الواقﻌــﺔ فــي الﻀواﺣــي ﺑﻌيــداً عــن مراﻛــﺰ الﻨﺸــاط والتﺸــﻐيﻞ اﻷﻛﺜــر ﻛﺜافــﺔ.
عمﻮمــا إلــﻰ التﻀحيــة ﺑالجانــب المﻬﻨــي ،ومﻐــادرة ﺳــﻮق الﺸــﻐﻞ ﺑﺸــﻜﻞ
وﻓــي ﻇــﻞ ﻫــﺬه الﻈــروف ،ﺗﻀﻄــر ﻫــﺆالء الﻨســاء
ً
مﺆقــﺖ أو نﻬاﺋــي ،ﺳــيما ﺗحــﺖ ﺿﻐــﻂ اﺳــتمرار التﻘســيﻢ التﻘليــدي للمﻬــام ﺑيــﻦ الﻨســاء والرجــال ،حيــﺚ ﺗﺨصــﺺ
الﻨســاء حيــﺰا زمﻨيــا ﻳﺰﻳــد ﺳــبﻊ مــرات عمــا ﻳﺨصصــﻪ الرجــال لﻸعمــال المﻨﺰليــة )البﺤــﺚ الوطﻨــي ﺣــول اﺳــتﻌمال الﺰمــن
ﺑالمﻐــرب(.
وﺛمــة عﻮامــﻞ أﺧــرى ﻳمﻜــﻦ أن ﺗســاعد علــﻰ ﺗﻔســير المﻨحــﻰ التﻨازلــي لمﺸــارﻛة المــرأة ﻓــي ﺳــﻮق الﺸــﻐﻞ .وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر
علــﻰ الﺨصــﻮص ﺑتراجــﻊ حصــة ﺑﻌــﺾ الﻘﻄاعــات ﻓــي الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اﻹجمالــي ﺧــالل الﻌﻘــد اﻷﺧيــر ،ﺑﻌدمــا ﻛانــﺖ
ُﺗﻌــرف ﺑﺄنﻬــا مــﻦ ﺑيــﻦ الﻘﻄاعــات اﻷﻛﺜــر ﺗﺸــﻐي ًال للﻨســاء .وﻳﻘلــﺺ التراجــﻊ المســجﻞ ﻓــي ﻫــﺬه الﻘﻄاعــات مــﻦ ﻓــرص
الﺸــﻐﻞ المتاحــة أمــام الﻨســاء وقــد ﻳــﺆدي إلــﻰ انســحاﺑﻬﻦ مــﻦ ﺳــﻮق الﺸــﻐﻞ نتيجــة ﺷــﻌﻮرﻫﻦ ﺑاﻹحبــاط .وﻫــﺬا مــا يﻨﻄبــﻖ
علــى وجــﻪ الﺨصــوص علــى قﻄاعــي الﻨﺴــيﺞ واﻷلبﺴــﺔ.
وعــالوة علــﻰ ذلــك ،ﻳمﻜــﻦ أن ﻳﻌــﺰى ﺗراجــﻊ مﻌــدل الﻨﺸــاط لــدى الﻨســاء إلــﻰ ﻇاﻫــرة الﻬجــرة الﻘروﻳــة التــي ﺗســاﻫﻢ ﻓــي
زﻳــادة مﻄــردة لمﻌــدل التمــدن .وﺑالﻨﻈــر إلــى أن ﻏالبيــﺔ الﻨﺴــاء القرويــات الﻼئــي يﻬاجــرن نﺤــو المــدن ال يتوفــرن علــى
المﺆﻫــﻼت المﻼئمــﺔ التــي ﺗتﻄلبﻬــا الﻌديــد مــن قﻄاعــات الﺸــﻐﻞ ﺑالمــدن ،فﺈنﻬــن يجــدن ﺻﻌوﺑــﺔ أﻛبــر فــي ولــوج ﺳــوق
الﺸــﻐﻞ فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري ،فــي وقــﺖ ﻛــن فيــﻪ مصﻨﻔــات ﺿمــن الﺴــاﻛﻨﺔ الﻨﺸــيﻄﺔ فــي الوﺳــﻂ القــروي ،وذلــك ﺑﻔﻌــﻞ
وﺿﻌيتﻬــن ﻛمﺴــاعدات أﺳــريات.
ومــﻊ ذلــك ،ﻓــﺈن ﻫــﺬه الﻌﻮامــﻞ ﺗﻘتﻀــي ﺗﻌميــﻖ التﻔﻜيــر ﻓيﻬــا ،مــﻦ ﺧــالل إنجــاز أﺑحــاث ودراﺳــات ﺳﻮﺳــيﻮلﻮجية مﻔصلــة،
مــﻦ أجــﻞ اقتــراح السياﺳــات والتداﺑيــر المالﺋمــة والحــد مــﻦ ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة المﺜيــرة للﻘلــﻖ.

 .2.1الﻤﺤﻮر اﻻﺟتﻤﺎﻋﻲ
 .1.2.1القﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺔ الرﺋﻴﺴﻴﺔ
 .1.1.2.1الترﺑﻴة والتﻌلﻴﻢ :انﻄالﻗة ﺑاﻫتة لتﻔﻌﻴﻞ اﻹصالح
ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018أﺛــار قﻄــاع الترﺑيــﺔ والتﻜويــن الجــدل داﺧــﻞ المجتمــﻊ .وفــي ﻇــﻞ ﺗﺰايــد القلــﻖ الﻨاجــﻢ عــن فﺸــﻞ
المدرﺳــﺔ الﻌموميــﺔ فــي االﺿﻄــﻼع ﺑدورﻫــا ﻛﺂليــﺔ لﻼرﺗقــاء االجتماعــي ،ﺑــﻞ ﺑــات يﻨﻈــر إليﻬــا علــى أنﻬــا أﺣــد الﻌوامــﻞ
المﺆديــﺔ إلــى ﺗﻔاقــﻢ الﻔــوارق االجتماعيــﺔ ،فقــد أﺻبــﺢ إﺻــﻼح المﻨﻈومــﺔ الترﺑويــﺔ ﺿــرورة ملﺤــﺔ مــن أجــﻞ إعــادة ﺛقــﺔ
المواطﻨيــن والمواطﻨــات فــي المدرﺳــﺔ وﺗﻔــادي أن ﺗصبــﺢ ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة اﻵليــﺔ الرئيﺴــيﺔ لتﻜريس التﻔاوﺗــات االجتماعيﺔ.
وﺷــﻜلﺖ ﺑلــورة الرؤيــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ للتﻌليــﻢ  ،2030-2015ﺑﻨــا ًء علــى ﺗقييــﻢ عميــﻖ لوﺿﻌيــﺔ مﻨﻈومــﺔ الترﺑيــﺔ والتﻜويــن
والبﺤــﺚ الﻌلمــي أنجﺰﺗــﻪ الﻬيئــﺔ الوطﻨيــﺔ لتقييــﻢ القﻄــاع ،فرﺻ ـ ًﺔ لبﻌــﺚ اﻷمــﻞ فــي إﺻــﻼح جديــد يم ﱢﻜــن مــن ﺗجــاوز
اﻷزمــﺔ التــي ﺗﻌيﺸــﻬا المدرﺳــﺔ الﻌموميــﺔ.
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وقــد ﺗـ ﱠﻢ إطــﻼق الﻌديــد مــن اﻷوراش المﻨدرجــﺔ فــي إطــار ﻫــﺬه الرؤيــﺔ مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  2016وﺗَ َواﺻــﻞ ﺗﻨﻔيﺬﻫــا ﺧــﻼل .2018
وﺑمــوازاة ذلــك ،قدمــﺖ الﺤﻜومــﺔ مﺸــروع القانــون اإلطــار المتﻌلــﻖ ﺑمﻨﻈومــﺔ الترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ والتﻜويــن والبﺤــﺚ الﻌلمــي،
وﻫــو إطــار قانونــي يــروم ﺿمــان اﺳــتدامﺔ اإلﺻــﻼح المﻨﺸــود وﺗﻔــادي ﺗﻜــرار التﻐيــرات ذات التوجﻬــات المﺨتلﻔــﺔ التــي
طبﻌــﺖ القﻄــاع والتــي انﻌﻜﺴــﺖ ﺳــلباً علــى جــودة التﻌليــﻢ.
ومــن ﺑيــن اﻷوراش التــي ﺗــﻢ إطﻼقﻬــا فــي ﻫــﺬا الصــدد ﺗﻌميــﻢ التﻌليــﻢ اﻷولــي ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ  ،2027ﺣيــﺚ ﺳــيتﻢ الﻌمــﻞ
علــى االرﺗقــاء ﺑوﺿﻌيــﺔ ﻫــﺬا القﻄــاع الــﺬي ﺷــﻬد ﺗجرﺑــﺔ أولــى لﻺﺻــﻼح لــﻢ ﺗﺤقــﻖ الﻨتائــﺞ المرجــوة فــي ﺗﻌميــﻢ الﻌــرض
وإعــادة ﺻياﻏتــﻪ فــي إطــار الميﺜــاق الوطﻨــي للترﺑيــﺔ والتﻜويــن ﺛــﻢ المﺨﻄــﻂ االﺳــتﻌجالي إلﺻــﻼح التﻌليــﻢ .وفــي الواقــﻊ،
فــﺈن ﻫــﺬا القﻄــاع يﻌانــي اليــوم مــن الﻌديــد مــن االﺧتــﻼالت المرﺗبﻄــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أﺳاﺳــي ﺑﻐيــاب ﺣﻜامــﺔ مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ موﺣــدة
ومتجانﺴــﺔ ،وﻫــو مــا يجﺴــده ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص عــدم وجــود إطــار مرجﻌــي موﺣــد للتﻌليــﻢ اﻷولــي ،ﺗﻌﻜﺴــﻪ ازدواجيــﺔ قويــﺔ
ﺑيــن الﻨمﻄيــن التقليــدي والﻌصــري .ﻛمــا ﺗجــدر اإلﺷــارة أيﻀــا إلــى أوجــﻪ القصــور المتﻌلقــﺔ ﺑتﻜويــن المرﺑيــن والمرﺑيــات
المتﺨصصيــن فــي التﻌليــﻢ اﻷولــي.
المرﺑﻴﻦ والمرﺑﻴات
 lإﻃالق مﺨﻄﻂ ﺗﻌمﻴﻢ التﻌلﻴﻢ اﻷولي ﻓي ﻏﻴاب رؤية حول ﺗﻜويﻦ
ﱢ

يﻨــﺺ مﺨﻄــﻂ الﻌمــﻞ الــﺬي أطلقــﻪ القﻄــاع الﺤﻜومــي الوﺻــي مــن أجــﻞ ﺗﻌميــﻢ التﻌليــﻢ اﻷولــي ،ﺑرﺳــﻢ الدﺧــول المدرﺳــي
 ،2019-2018علــى إدمــاج  100.000طﻔــﻞ فــي ﻫــﺬا الﻄــور وإﺣــداث  3.592ﺣجــرة دراﺳــيﺔ .ووف ًقــا للــوزارة الوﺻيــﺔ،
ﺳــتمﻜن ﻫــﺬه الوﺗيــرة مــن ﺑلــوغ مﻌــدل إدمــاج يصــﻞ إلــى  67فــي المائــﺔ فــي أفــﻖ الدﺧــول المدرﺳــي 2022-2021
و 100فــي المائــﺔ ﺑﺤلــول الدﺧــول المدرﺳــي  .2028-2027ﻛمــا يﺴــتﻬدف ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ ً
أيﻀــا التﺄﻫيــﻞ التدريجــي
لﻔﻀــاءات التﻌليــﻢ اﻷولــي التقليــدي.
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑتﻜويــن المرﺑيــات والمرﺑيــن المتﺨصصيــن علــى مﺴــتوى طــور التﻌليــﻢ اﻷولــي ،يﻨــﺺ المﺨﻄــﻂ الﺴــالﻒ
الﺬﻛــر علــى ﺗﻌﺰيــﺰ مﻬــارات  27.000مــن المرﺑيــات والمرﺑيــن الﺤالييــن وﺗﻜويــن مــا يقــرب مــن  55.000مرﺑيــا ومرﺑيــﺔ
إﺿافيــﺔ .ومــن ﺑيــن ﻫــﺆالء المرﺑيــن والمرﺑيــات البالــﻎ عددﻫــﻢ  27.000الﻌامليــن فــي مجــال التﻌليــﻢ اﻷولــي ،يــﺰاول
 24.480مﻨﻬــﻢ عملﻬــﻢ فــي التﻌليــﻢ اﻷولــي التقليــدي ،ممــا يقتﻀــي إﺻﻼﺣــاً جﺬريــاً للمﻨﻬجيــات الترﺑويــﺔ المﻌتمــدة
والمقارﺑــات التــي يﻨتﻬجﻬــا المرﺑــون والمرﺑيــات ،والمرﺗﻜــﺰة عموم ـاً علــى التقويــﻢ والتصﺤيــﺢ .29وﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــك،
وﺑﺨصــوص الوافديــن الجــدد علــى المﻬﻨــﺔ ،لــﻢ يوﺿــﺢ القﻄــاع الــوزاري الوﺻي اﻵليــﺔ الﺨاﺻﺔ ﺑتﻜوين المرﺑيــات والمرﺑين
المﺨتصيــن فــي التﻌليــﻢ اﻷولــي وال مدﺗــﻪ ومﻀاميﻨــﻪ ،ﻛمــا لــﻢ يﺤــدد ﺷــروط ولــوج ﻫــﺬه المﻬﻨــﺔ .وقــد ﺗــﻢ ﺑمــوازاة إطــﻼق
مﺨﻄــﻂ ﺗﻌميــﻢ التﻌليــﻢ اﻷولــي إنﺸــاء مراﻛــﺰ للتﻜويــن فــي المﻬــن الترﺑويــﺔ ،لﻜــن القــدرة االﺳــتيﻌاﺑيﺔ لﻬــﺬه المراﻛــﺰ ﺗبقــى
مﺤــدودة مقارنــﺔ ﺑﺤجــﻢ طمــوح التﻌميــﻢ الﻜامــﻞ للتﻌليــﻢ اﻷولــي ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ  ،2027ﻛمــا أن ﺗدﺑيرﻫــا يواجــﻪ مﺸــﻜلﺔ ﺗﻌــدد
المتدﺧليــن ،ممــا يتﺴــبﺐ فــي الﻐالــﺐ فــي الﻌديــد مــن أوجــﻪ القصــور علــى المدييــن المتوﺳــﻂ والﻄويــﻞ.
وقــد أﺻبــﺢ ﻫــﺬا الجانــﺐ المتﻌلــﻖ ﺑﻐيــاب رؤيــﺔ واﺿﺤــﺔ وواقﻌيــﺔ ،ﺗﻌﻜﺴــﻬا ﺗداﺑيــر ملموﺳــﺔ ومرﺗﻜــﺰة علــى أﻫــداف ﻛميــﺔ
وقاﺑلــﺔ للقيــاس ،ﺳــم ًﺔ ﺑﻨيويــﺔ ﺗميــﺰ قﻄــاع الترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ .وإذا ﻛان ﻫــﺬا القصــور قــد ُﺳــجﻞ علــى مﺴــتوى ﺗﻜويــن
المرﺑيــات والمرﺑيــن فــي التﻌليــﻢ اﻷولــي وﻛــﺬا علــى مﺴــتوى ﺗﺄﻫيــﻞ التﻌليــﻢ اﻷولــي التقليــدي ،فﺈنــﻪ ُﺳــجﻞ أيﻀ ـاً فــي
عمليــﺔ ﺗوﻇيــﻒ اﻷﺳــاﺗﺬة ﺧــﻼل الﺴــﻨوات الﺜــﻼث اﻷﺧيــرة ،ليﺸــﻜﻞ ﺑالتالــي ،ﺳــمﺔ أﺳاﺳــيﺔ للمﻨﻈومــﺔ الترﺑويــﺔ.

 - 29ﺗقرير اﳌجلس اﻷعلى للترﺑيﺔ والتﻜوين والبﺤﺚ الﻌلمي» :من أجﻞ ﺗﻌليﻢ أولي مﻨصﻒ وذي جودة« ،نونبر 2017

74
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 lﺗﻜويﻦ اﻷﺳاﺗﺬة ،الحلقة اﻷضﻌﻒ ﻓي مسلسﻞ إصالح ﻗﻄاع الترﺑﻴة والتﻌلﻴﻢ

يﺆﻛد اللجوء ﺑﺸــﻜﻞ متﺴــرع إلى ﺗوﻇيﻒ ﺣوالي  55.000أﺳــتاذا وأﺳــتاذة في الﺴــﻨوات الﺜﻼث اﻷﺧيرة لﺴــد الﺨصاص
الﺤاﺻــﻞ ﺑﺴــبﺐ إﺣالــﺔ الﻌديــد مــن المدرﺳــين علــى التقاعــد ،ولمواجﻬــﺔ إﺷــﻜاليﺔ اﻛتﻈــاظ اﻷقﺴــام الدراﺳــيﺔ وعــدم
القــدرة علــى ﺑلــورة رؤيــﺔ اﺳتﺸــرافيﺔ لﻬــﺬا القﻄــاع ،ﺗﺄﺧــﺬ ﺑﻌيــن االعتبــار ﺗﻄــور البﻨيــﺔ الﻌمريــﺔ للمد ﱢرﺳــين ،وﺣــاالت
التقاعــد المبﻜــر واإلﺳــقاطات المتﻌلقــﺔ ﺑﻌــدد التﻼميــﺬ فــي المﺆﺳﺴــات التﻌليميــﺔ الﻌموميــﺔ.
وفــي الوقــﺖ الــﺬي ﺗﺆﻛــد فيــﻪ الدراﺳــات اﻷﻛاديميــﺔ التــي ﺗتﻨــاول القﻀايــا الترﺑويــﺔ أن ﺗﻜويــن اﻷﺳــاﺗﺬة يﻜتﺴــي أﻫميــﺔ
ﺑالﻐــﺔ فــي ﺿمــان جــودة عمليــﺔ ﺗﻌلﱡــﻢ التﻼميــﺬ ،فــﺈن ﺗوﻇيــﻒ اﻷﺳــاﺗﺬة وإدماجﻬــﻢ فــي الﻔصــول الدراﺳــيﺔ دون ﺗمﻜيﻨﻬــﻢ
مــن ﺗﻜويــن متيــن يﺸــﻜﻞ ﺧﻄــراً ﻛبيــراً مﺤﺬق ـاً ﺑالمدرﺳــﺔ الﻌموميــﺔ وﺑتﻼميﺬﻫــا وﺑﺈنجــاح عمليــﺔ إﺻــﻼح القﻄــاع ﻛﻜﻞ.
وقــد ﻛان ﺑاإلمــﻜان أن ﺗﺸــﻜﻞ ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ فرﺻــﺔ إلطــﻼق عمليــﺔ ﺗجديــد ﻫــﺬا القﻄــاع ،مــن ﺧــﻼل التوفــر علــى جيــﻞ مــن
المدرﺳــين الﺸــباب ،المﺰوديــن ﺑﻄرائــﻖ التدريــس الجديــدة والقادريــن علــى ﺗﻨﺰيــﻞ اإلﺻــﻼح الجديــد للمﻨﻈومــﺔ الترﺑويــﺔ.
ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن فتــرة التﻜويــن التــي ﺗﺴــتﻐرق ﺣوالــي ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬر فــي المراﻛــﺰ الجﻬويــﺔ لمﻬــن الترﺑيــﺔ والتﻜويــن ،ال
ﺗﺴــمﺢ للمدرﺳــين الجــدد ﺑاﻛتﺴــاب الﻜﻔايــات الترﺑويــﺔ والتﻌليميــﺔ الﻼزمــﺔ واإلﺣاطــﺔ ﺑمﻀاميــن الــدروس وﺗملــك القــدرة
علــى إدارة الﻔصــول الدراﺳــيﺔ المﻜتﻈــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــان ،وﻏيــر ذلــك مــن المﻬــارات .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،واﺻــﻞ
القﻄــاع الﺤﻜومــي الوﺻــي فــي ﺳــﻨﺔ  ،2018فــي إطــار اﻷوراش المتﻌلقــﺔ ﺑتﻨﺰيــﻞ الرؤيــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ ،عمليــﺔ إﺻــﻼح
المﻨاﻫــﺞ والمقــررات الدراﺳــيﺔ التــي ﺗﺸــمﻞ مراجﻌــﺔ طــرق التدريــس مــن ﺧــﻼل اعتمــاد مقارﺑــات ﺑيداﻏوجيــﺔ جديــدة،
مــن قبيــﻞ »التﻌلــﻢ القائــﻢ علــى مقارﺑــﺔ الﺨﻄــﺄ« ﺑالﻨﺴــبﺔ لتدريــس الرياﺿيــات علــى مﺴــتوى طــور التﻌليــﻢ االﺑتدائــي.
وال ﺷــك أن نجــاح ﻫــﺬه اﻷوراش يبقــى رﻫيﻨــا ﺑتوفــر مد ّرﺳــين ﺗلقــوا ﺗﻜويﻨــا أﺳاﺳــيا متيﻨــا فــي مجــال البيداﻏوجيــا،
ﻛمــا أوﺻــﺖ ﺑﺬلــك الرؤيــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ لﻺﺻــﻼح ،30واﺳــتﻔادوا مــن ﺗﻜويﻨــات متﺨصصــﺔ فــي اﻷﺳــاليﺐ الجديــدة التــي
يتﻌيــن اعتمادﻫــا فــي مجــال التدريــس .ومــن نتائــﺞ ﻫــﺬا الوﺿــﻊ التبايــن القائــﻢ ﺑيــن طموﺣــات إﺻــﻼح القﻄــاع وﺑيــن
واقــﻊ ﺗدﺑيــره علــى مﺴــتوى المــوارد البﺸــريﺔ.
مﺆﻃر :ﻛﻴﻒ يتﻢ ﺗﻜويﻦ اﻷﺳاﺗﺬة ﻓي المﻐرب؟

يﻜمــن أﺣــد التﺤديــات الرئيﺴــيﺔ التــي ﺗواجــﻪ القﻄــاع ﺑــدون ﺷــك فــي ﺗﻜويــن ﻫيئــﺔ التدريــس ،والتــي ال ﺗــﺰال الﺤلقــﺔ
اﻷﺿﻌــﻒ فــي مﺨتلــﻒ عمليــات اإلﺻــﻼح التــي ﺷــﻬدﻫا القﻄــاع .ويﻜتﺴــي الرﻫــان المتﻌلــﻖ ﺑتﻜويــن المدرﺳــين
أﻫميــﺔ ﺑالﻐــﺔ ،إذ يﺸــﻜﻞ عام ـ ً
ﻼ ال يمﻜــن إنــﻜار ﺗﺄﺛيــره علــى عمليــﺔ ﺗﻌلــﻢ التﻼميــﺬ .وقــد عمــﻞ الميﺜــاق الوطﻨــي
للترﺑيــﺔ والتﻜويــن علــى ﺗﻨﺰيــﻞ ﻫــﺬا الــورش .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗــﻢ فــي ﺳــﻨﺔ  ،2009فــي إطــار البرنامــﺞ االﺳــتﻌجالي
لــوزارة الترﺑيــﺔ الوطﻨيــﺔ ،إﺣــداث المراﻛــﺰ الجﻬويــﺔ لمﻬــن الترﺑيــﺔ والتﻜويــن الﺳــتقبال المدرﺳــين المقبليــن علــى
مﺰاولــﺔ عملﻬــﻢ فــي أطــوار التﻌليــﻢ الﺜــﻼث .ويﺴــتﻐرق ﺗﻜويــن المدرﺳــين ﺳــﻨﺔ ﻛاملــﺔ موزعــﺔ ﺑالتﻨــاوب ﺑيــن المراﻛــﺰ
الجﻬويــﺔ والمﺆﺳﺴــات التﻌليميــﺔ ،وفــﻖ ﻫﻨدﺳــﺔ ﺑيداﻏوجيــﺔ قائمــﺔ علــى ﺛﻼﺛــﺔ مبــادئ ،ﻫــي :المقارﺑــﺔ ﺑالﻜﻔايــات؛
والتﻜويــن ﺑالتﻨــاوب القائــﻢ علــى أﺳــاس اﻷنﺸــﻄﺔ والوﺿﻌيــات المﻬﻨيــﺔ ،التــي ﺗﺸــﻜﻞ  60فــي المائــﺔ مــن الﺤيــﺰ
الﺰمﻨــي للتﻜويــن؛ واﻷنمــوذج االنﻌﻜاﺳــي الديﻨامــي :عملــي  /نﻈــري  /عملــي .ورﻏــﻢ ذلــك ،فــﺈن ﻫــﺬا اإلﺻــﻼح لــﻢ
يم ﱢﻜــن مــن إرﺳــاء مﻨﻈومــﺔ متيﻨــﺔ لتﻜويــن المدرﺳــين ﺑﺴــبﺐ قصــر مــدة عمليــﺔ التﻜويــن )ﺳــﻨﺔ واﺣــدة عــوض ﺳــﻨتين
ﻛمــا ﻛان عليــﻪ اﻷمــر فــي الﺴــاﺑﻖ( ،وﻫــي مــدة أقــﻞ مــن المﻌاييــر الدوليــﺔ المﻌتمــدة فــي ﻫــﺬا المجــال .وفــي مــا
يتﻌلــﻖ ﺑبرنامــﺞ التﻜويــن المﺴــتمر الــﺬي وﺿﻌتــﻪ الــوزارة ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن ﻫــﺬا البرنامــﺞ ﺗــﻢ وﺿﻌــﻪ فــي ﻏيــاب
مﺨﻄــﻂ مﻨدمــﺞ للتﻜويــن المﺴــتمر يراعــي ﺣاجيــات المدرﺳــين.
 - 30ﺗﺆﻛــد الرؤيــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ لﻺﺻــﻼح  ،2015-2030ﰲ رافﻌتﻬــا التاﺳــﻌﺔ ،علــى اﻷﻫميــﺔ القصــوى التــي يﻜتﺴــيﻬا التﻜويــن اﻷﺳاﺳــي للمدرﺳــﲔ ،ﺣيــﺚ اعتبرﺗــﻪ أولويــﺔ
للرفــﻊ مــن جــودة اﳌدرﺳــﺔ.
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2018
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ﺗميــﺰ الدﺧــول المدرﺳــي ﺑرﻏبــﺔ فــي ﺗﺤﺴــين ولــوج التﻼميــﺬ إلــى البرامــﺞ االجتماعيــﺔ الموجﻬــﺔ إلــى قﻄــاع الترﺑيــﺔ،
ﺳــيما فــي ﺿــوء ارﺗﻔــاع مﻌــدالت الﻬــدر المدرﺳــي ﺧــﻼل الموﺳــﻢ الدراﺳــي  ،2018-2017ﺣيــﺚ انتقــﻞ إلــى 315.273
ﺗلميــﺬ وﺗلميــﺬة ،عــوض  279.176ﺗلميــﺬ وﺗلميــﺬة ﺧــﻼل الﺴــﻨﺔ المﻨصرمــﺔ .وﻫﻜــﺬا ،ﺣــددت الــوزارة الوﺻيــﺔ اﻷﻫــداف
التــي يتﻌيــن ﺗﺤقيقﻬــا مــن ﺣيــﺚ ﺗﻐﻄيــﺔ ﺑرامــﺞ »ﺗيﺴــير« و»مليــون مﺤﻔﻈــﺔ« ،واإليــواء ،والمﻄاعــﻢ ،والﻨقــﻞ المدرﺳــي،
وﻏيرﻫــا .ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن ﻫــﺬه البرامــﺞ ﺗواجــﻪ مﻨــﺬ إطﻼقﻬــا عــدة أوجــﻪ قصــور علــى مﺴــتوى الﺤﻜامــﺔ والتﻨﺰيــﻞ
واالﺳــتﻬداف.
وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،اعتمــد ﺑرنامــﺞ ﺗيﺴــير ،الــﺬي أطلــﻖ فــي ﺳــﻨﺔ  ،2008علــى آليــﺔ اﺳــتﻬداف ﺗﺴــتﻨد علــى ﺗلــك
المﻌتمــدة فــي إطــار المبــادرة الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ البﺸــريﺔ ،أال وﻫــي الجماعــات القرويــﺔ اﻷﻛﺜــر فقــراً التــي ﺗﻐﻄيﻬــا
المبــادرة .وقــد اﺻﻄدمــﺖ آليــﺔ االﺳــتﻬداف الﺨاﺻــﺔ ﺑبرنامــﺞ ﺗيﺴــير ﺑالﻌديــد مــن المﻌيقــات التــي ﺣــدت مــن نجاعتــﻪ،
ذلــك أن االﺳــتﻔادة مــن البرنامــﺞ ﺗرﺗﻜــﺰ علــى مﻌيــار الموقــﻊ الجﻐرافــي لﻸﺳــرة وليــس علــى مﻌيــار مــوارد اﻷﺳــرة .وقــد
نجمــﺖ عــن ذلــك وﺿﻌيــﺔ ﺷــاذة وجــدت مﻌﻬــا أﺳــر مﻌــوزة مﺴــتقرة فــي جماعــات ال يﻐﻄيﻬــا البرنامــﺞ نﻔﺴــﻬا مقصيــﺔ من
االﺳــتﻔادة ،ﺑيﻨمــا ﺗﺴــتﻔيد مــن الدعــﻢ أﺳــر أقــﻞ فقــرا وﻫﺸاﺷــﺔ مﺴــتقرة فــي جماعــات يﺸــملﻬا ﺑرنامــﺞ ﺗيﺴــير .وعــﻼوة
ـجﻞ أوجــﻪ قصــور علــى مﺴــتوى ﺣﻜامــﺔ وﺗمويــﻞ البرنامــﺞ مــن قبــﻞ ﺻﻨــدوق دعــﻢ التماﺳــك االجتماعــي.31
علــى ذلــك ،ﺗُﺴـ ﱠ
وﺑﻐيــﺔ ﺗجــاوز ﻫــﺬه المصاعــﺐ والﻌمــﻞ علــى مﺤارﺑــﺔ الﻬــدر المدرﺳــي ﺑﻄريقــﺔ ناجﻌــﺔ ،أطلقــﺖ الــوزارة الوﺻيــﺔ ورﺷ ـاً
إلﺻــﻼح البرنامــﺞ ﺑــدءاً مــن الموﺳــﻢ الدراﺳــي  .2019-2018ومــن ﺑيــن التداﺑيــر الرئيﺴــيﺔ المتﺨــﺬة فــي ﻫــﺬا الصــدد
الرفــﻊ مــن ﺣجــﻢ الميﺰانيــﺔ المرﺻــودة ،والتــي واﻛبﻬــا ارﺗﻔــاع عــدد المﺴــتﻔيدين ،وﺗﻐييــر فــي مﻌاييــر االﺳــتﻔادة مــن
البرنامــﺞ ووﺗيــرة التﺤويــﻼت الماليــﺔ .واﺳــتﻬدفﺖ ﻫــﺬه التداﺑيــر ﺧﻔــﺾ نﺴــبﺔ الﻬــدر المدرﺳــي مــن  5.7إلــى  2.5فــي
المائــﺔ ﺑرﺳــﻢ الدﺧــول المدرﺳــي  2022-2021فــي التﻌليــﻢ االﺑتدائــي ﺑالوﺳــﻂ القــروي ،ومــن  12إلــى  6فــي المائــﺔ فــي
موﺳــﻢ  2022-2021ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻄــور التﻌليــﻢ اإلعــدادي )فــي الوﺳــﻄين الﺤﻀــري والقــروي(.

رﻏــﻢ ذلــك ،لــﻢ يتﻐ ّيــر مبلــﻎ االعتمــادات الماليــﺔ المرﺻــودة ،علم ـاً أن ﻫــﺬه االعتمــادات ﺗﻌــد ﺑــﻼ ﺷــك أﺣــد الﻌوامــﻞ
الرئيﺴــيﺔ لتﺸــجيﻊ اﻷﺳــر علــى اإلﺑقــاء علــى أطﻔالﻬــا فــي فصــول الدراﺳــﺔ وعــدم ﺗوجيﻬﻬــﻢ للﻌمــﻞ ،ﺣيــﺚ ﻇــﻞ مبلــﻎ
المﻨﺤــﺔ يتــراوح ﺑيــن  60درﻫمــا و 140درﻫمــا لــﻜﻞ ﺗلميــﺬ ﺣﺴــﺐ المﺴــتوى الدراﺳــي ،وفــي ﺣــدود ﺛﻼﺛــﺔ أطﻔــال لــﻜﻞ
أﺳــرة .ويبقــى ﻫــﺬا المبلــﻎ ﻫﺰيـ ً
ﻼ مقارنــﺔ ﺑالبلــدان اﻷﺧــرى التــي ﺗﻌتمــد ﺑرامــﺞ مماﺛلــﺔ للتﺤويــﻼت الﻨقديــﺔ المﺸــروطﺔ.
وﺗمﺜــﻞ ﻫــﺬه التﺤويــﻼت مــا ﺑيــن  4و 5فــي المائــﺔ مــن نﻔقــات االﺳــتﻬﻼك الﻨﻬائــي لﻸﺳــر ،فــي ﺣيــن أن ﻫــﺬه االعتمــادات
ﺗصــﻞ فــي المتوﺳــﻂ إلــى  20فــي المائــﺔ فــي البلــدان التــي ﺗﻌتمــد ﺑرامــﺞ مماﺛلــﺔ للتﺤويــﻼت الﻨقديــﺔ.
ـجﻞ الموﺳــﻢ الدراﺳــي  2019-2018ﺗﺄﺧــراً فــي ﺗوزيــﻊ اللــوازم الدراﺳــيﺔ علــى
وﺑالﻨﺴــبﺔ لبرنامــﺞ »مليــون مﺤﻔﻈــﺔ« ،ﺳـ ﱠ
المﺴــتﻔيدين البالــﻎ عددﻫــﻢ  4.3مليــون مﺴــتﻔيد مــن ﻫــﺬا البرنامــﺞ .ويﻨبﻐــي إعــادة الﻨﻈــر فــي نﻈــام إعــارة الﻜتــﺐ
المدرﺳــيﺔ ،لﻜــون ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة قــد ﺗﻜــون فــي ﺣالــﺔ مﻬترئــﺔ عﻨــد إعــادة ﺗﺴــليمﻬا للتﻼميــﺬ ،ممــا قــد يﺆﺛــر ﺳــلباً علــى
قدرﺗﻬــﻢ علــى التﻌلــﻢ.
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑبرامــﺞ المﻄاعــﻢ والداﺧليــات المدرﺳــيﺔ ،التــي يﺸــﻜﻞ ﻏياﺑﻬــا أﺣــد الﻌوامــﻞ التــي يمﻜــن أن ﺗــﺆدي إلــى
الﻬــدر المدرﺳــي فــي الوﺳــﻂ القــروي ،فقــد ارﺗﻔﻌــﺖ الميﺰانيــﺔ المرﺻــودة لﻬــا ﺑرﺳــﻢ الموﺳــﻢ الدراﺳــي 2019-2018
ﺑﻨﺴــبﺔ  63فــي المائــﺔ مقارنــﺔ ﺑالموﺳــﻢ الدراﺳــي الﺴــاﺑﻖ ،ﺑﻐــﻼف مالــي يقــدر ﺑـــ  1.4مليــون درﻫــﻢ ،لﻔائــدة  4.3مﻼييــن
ﺗلميــﺬ وﺗلميــﺬة .ومــﻊ ذلــك ،وعلــى الرﻏــﻢ مــن االرﺗﻔــاع المﻬــﻢ لﻌــدد الداﺧليــات والمﻄاعــﻢ المدرﺳــيﺔ التــي ﺗــﻢ ﺑﻨاؤﻫــا
ﺧــﻼل الﺴــﻨوات الﻌﺸــر الماﺿيــﺔ ،ال يــﺰال الﻌالــﻢ القــروي يﻌانــي مــن ﺧصــاص فــي ﻫــﺬه البﻨيــات .وفــي ﻫــﺬا الصــدد،
76
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فــﺈن مــا يقــرب مــن  500إعداديــﺔ فــي الوﺳــﻂ القــروي لــﻢ ﺗﻜــن ﺗتوفــر علــى داﺧليــﺔ فــي الموﺳــﻢ الدراﺳــي .2017-2016
وعــﻼوة علــى ذلــك ،ﺗﺴــاﻫﻢ أوجــﻪ القصــور المﺴــجلﺔ فــي مجــال التﺨﻄيــﻂ المدرﺳــي فــي اﻛتﻈــاظ ﺑﻌــﺾ الداﺧليــات
)ﺑلﻐــﺖ نﺴــبﺔ مــﻞء ﺑﻌﻀﻬــا  200فــي المائــﺔ( وعــدم اﺳــتﻐﻼل البﻌــﺾ اﻵﺧــر )ال ﺗﺴــتﻐﻞ إال ﺑﻨﺴــبﺔ ال ﺗتجــاوز  10فــي
المائــﺔ مــن طاقتﻬــا االﺳــتيﻌاﺑيﺔ(.32
 lالمدرﺳة ﻓي الوﺳﻂ القروي ،ﻋامﻞ يﻌمﻖ الﻔوارق

ال يــﺰال الوﺳــﻂ القــروي يﻌانــي مــن أوجــﻪ قصــور ﺑﻨيويــﺔ فــي مجــال التﻌليــﻢ ،ﺗﺸــمﻞ البﻨيــات التﻌليميــﺔ وﻫيئــﺔ التدريــس
علــى ﺣــد ﺳــواء ،ﻛمــا ﺗﻨﻌﻜــس ﺑﺸــﻜﻞ مباﺷــر علــى مﺴــتوى التﻼميــﺬ وعلــى قدرﺗﻬــﻢ علــى إﻛمال مراﺣــﻞ التﻌليــﻢ اإلجباري.
ـجﻞ نِﺴــﺐ التمــدرس فــي الوﺳــﻄين الﺤﻀــري والقــروي ﺗﻔاوﺗــات ﻛبــرى فــي جميــﻊ أﺳــﻼك التﻌليــﻢ ،مــا عــدا ﺳــلك
وﺗﺴـ ﱢ
التﻌليــﻢ االﺑتدائــي .فﻔــي ﺳــﻨﺔ  ،2017ﺑلﻐــﺖ نﺴــبﺔ التمــدرس فــي الﺴــلك الﺜانــوي اإلعــدادي  74.9فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ
الﺤﻀــري ،مقاﺑــﻞ  36.8فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ القــروي .وﺗتﺴــﻊ ﻫــﺬه الﻔجــوة ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر علــى مﺴــتوى الﺴــلك الﺜانــوي
التﺄﻫيلــي ،ﺣيــﺚ ﺗبلــﻎ نﺴــبﺔ ﺗمــدرس التﻼميــﺬ فــي ﺳــن االلتﺤــاق ﺑﻄــور التﻌليــﻢ الﺜانــوي  50.2فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ
الﺤﻀــري ،مقاﺑــﻞ  10.4فــي المائــﺔ ﺑالوﺳــﻂ القــروي .أمــا علــى مﺴــتوى التﻌليــﻢ اﻷولــي ،فتصــﻞ نﺴــبﺔ التمــدرس فــي
المﻨاطــﻖ الﺤﻀريــﺔ  60.2فــي المائــﺔ ،ﺑيﻨمــا ﺗبلــﻎ  35.7فــي المائــﺔ فــي المﻨاطــﻖ القرويــﺔ .ومــﻊ ذلك ،فــﺈن التﻌليﻢ التقليدي
يﺸــﻜﻞ أﻛﺜــر مــن  70فــي المائــﺔ مــن ﺑﻨيــات التﻌليــﻢ اﻷولــي فــي الوﺳــﻂ القــروي ،مــﻊ ﺗﺴــجيﻞ فــوارق ﻛبــرى فــي ولــوج ﻫــﺬا
التﻌليــﻢ ﺑيــن اإلنــاث والﺬﻛــور )ﺗﺸــﻜﻞ اإلنــاث  37فــي المائــﺔ مــن المﺴــتﻔيدين مــن التﻌليــﻢ اﻷولــي ﺑالوﺳــﻂ القــروي(.
وعــﻼوة عــن نﺴــﺐ التمــدرس والﻬــدر المدرﺳــي ،فــﺈن الﻔــوارق ﺑيــن الوﺳــﻄين القــروي والﺤﻀــري ﺗتجلــى ً
أيﻀــا علــى
مﺴــتوى الولــوج إلــى الﺨدمــات التﻌليميــﺔ وجودﺗﻬــا .وﺗﺆﺛــر ﻫــﺬه الﻔــوارق المتﻌلقــﺔ ﺑــاﻷدوات الديداﻛتيﻜيــﺔ ،ونﺴــبﺔ
الﺤﻀــور ،وﻛﻔايــات المدرﺳــين وﺣوافﺰﻫــﻢ ،والﺤيــﺰ الﺰمﻨــي المﺨصــﺺ للتدريــس ،33علــى ﺗمــدرس التﻼميــﺬ ويمﻜــن
أن ﺗتﺴــبﺐ فــي الﻬــدر المدرﺳــي .وﻫﻜــﺬا ،فﻌلــى مﺴــتوى القﻄــاع الﻌمومــي ،ال يتوفــر ﺗلميــﺬ مــن ﺑيــن ﻛﻞ أرﺑﻌــﺔ ﺗﻼميــﺬ
ﺑﺴــلك التﻌليــﻢ االﺑتدائــي فــي الوﺳــﻂ القــروي علــى ﻛتــاب مدرﺳــي لمــادة الرياﺿيــات ،فــي ﺣيــن أن ﻫــﺬه الﺤالــﺔ ﺗــﻜاد
ﺗﻜــون مﻨﻌدمــﺔ فــي المﻨاطــﻖ الﺤﻀريــﺔ .وﺑﺨصــوص الﺤــد اﻷدنــى مــن البﻨيــات التﺤتيــﺔ داﺧــﻞ المــدارس ،فــﺈن  32فــي
المائــﺔ فقــﻂ مــن المــدارس ﺑالوﺳــﻂ القــروي ﺗتوفــر علــى ﻫــﺬا الﺤــد اﻷدنــى )مراﺣيــﺾ مﻼئمــﺔ وعمليــﺔ وﺳــﻬلﺔ الولــوج،
ﺗوفــر اإلنــارة (...مقاﺑــﻞ  77فــي المائــﺔ مــن المــدارس الﻌموميــﺔ ﺑالوﺳــﻂ الﺤﻀــري.
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑتﺤصيــﻞ التﻼميــﺬ ،فــﺈن مــن يتاﺑﻌــون دراﺳــتﻬﻢ ﺑالمــدارس الﻌموميــﺔ ﺑالوﺳــﻂ القــروي يﺤصلــون علــى
نتائــﺞ أقــﻞ مــن نتائــﺞ نﻈرائﻬــﻢ فــي المــدارس الﻌموميــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري وفــي المــدارس الﺨاﺻــﺔ .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى
ذلــك ،وﺑﺨصــوص زمــن التدريــس ،فــﺈن مﻌــدل ﻏيــاب اﻷﺳــاﺗﺬة فــي المــدارس الﻌموميــﺔ ﺑالقــرى يبلــﻎ  5.2فــي المائــﺔ،
ـجﻞ
مقاﺑــﻞ  3.2فــي المائــﺔ ﺑالمــدارس الﻌموميــﺔ ﺑالمﻨاطــﻖ الﺤﻀريــﺔ و 1.7فــي المائــﺔ فــي المــدارس الﺨاﺻــﺔ .ﻛمــا ﺗُﺴـ ﱠ
ﻫــﺬه التﻔاوﺗــات ً
أيﻀــا علــى مﺴــتوى الﺰمــن الﻔﻌلــي المﺨصــﺺ للدراﺳــﺔ ﺑالﻔصــول يوميــا ،وﻫــو  3ﺳــاعات و 51دقيقــﺔ
ﺑالمــدارس الﺤﻜوميــﺔ ﺑالوﺳــﻂ القــروي ،و 4ﺳــاعات و 15دقيقــﺔ ﺑالمــدارس الﺤﻜوميــﺔ ﺑالوﺳــﻂ الﺤﻀــري ،و 5ﺳــاعات
و 25دقيقــﺔ فــي المــدارس الﺨاﺻــﺔ.
وﺗﺆﻛــد الﻨتائــﺞ الــواردة أعــﻼه اﺳــتمرار وجــود فجــوة ﻛبيــرة ﺑيــن التﻌليــﻢ الﻌمومــي فــي الوﺳــﻄين القــروي والﺤﻀــري ،ممــا
يــﺆدي إلــى ﺗﻔاقــﻢ الﻔــوارق االجتماعيــﺔ والمجاليــﺔ وﺗﻜريــس ﻫﺸاﺷــﺔ الﻌالــﻢ القــروي .ومــن المﺆﻛــد أن جﻬــوداً قــد ﺑﺬلــﺖ
ﺧــﻼل الﺴــﻨوات الﻌﺸــرين اﻷﺧيــرة مــن أجــﻞ ﺑﻨــاء المــدارس فــي المﻨاطــﻖ القرويــﺔ ،وﺗﺸــجيﻊ ﺗمــدرس الﻔتيــات ،وﺗﻜﺜيــﻒ
ﺑرامــﺞ الدعــﻢ المدرﺳــي ،إال أن ﺛمــﺔ ﺣاجــﺔ إلــى ﺗﺴــريﻊ وﺗيــرة ﺗلــك المبــادرات والﻌمــﻞ ﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــك علــى مﻌالجــﺔ
 - 32اﳌﺬﻛرة االﺳتﻌجاليﺔ للرئيس اﻷول للمجلس اﻷعلى للﺤﺴاﺑات ﺣول ﻇروف ﺗﻬييﺊ وﺳير الدﺧول اﳌدرﺳي ﳌوﺳﻢ .2016/2017
 - 33نتائﺞ دراﺳﺔ أﳒﺰﻫا اﳌرﺻد الوطﻨي للتﻨميﺔ البﺸريﺔ والبﻨك الدولي ﺣول مﺆﺷرات اﳋدمات اﳌقدمﺔ من طرف اﳌﺆﺳﺴات التﻌليميﺔ ﺑاﳌﻐرب.2017 ،
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الﻌوامــﻞ اﻷﺧــرى التــي ﺗﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻐﺬيــﺔ الﻔــوارق االجتماعيــﺔ وفــي مجــال التﻌليــﻢ القائمــﺔ ﺑيــن الوﺳــﻄين القــروي
والﺤﻀــري .فﻌلــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،يﻨبﻐــي ﺗﺴــريﻊ الولــوج إلــى ﺗﻌليــﻢ أولــي عصــري وجيــد فــي الوﺳــﻂ القــروي ،ﺑمــا يُ َم ﱢﻜــن
التﻼميــﺬ مــن ﺗﻨميــﺔ مدارﻛﻬــﻢ فــي ﺳــن مبﻜــرة واالندمــاج فــي الوﺳــﻂ المدرﺳــي ومــن ﺛــﻢ التصــدي للﻬــدر المدرﺳــي
فــي ﺳــن مبﻜــرة .وأﺧيـ ًرا ،وﺑالﻨﻈــر إلــى أن أي مﺸــروع ﺗرﺑــوي ال يمﻜﻨــﻪ الﻨجــاح فــي ﻏيــاب االنﺨــراط الﻜلــي للمدرﺳــين
وﺗملﻜﻬــﻢ للﺤوافــﺰ الﻀروريــﺔ ،يتﻌيــن إيجــاد الﺤلــول المﻨاﺳــبﺔ للمﺸــاﻛﻞ االجتماعيــﺔ التــي يواجﻬﻬــا المدرﺳــون فــي
المﻨاطــﻖ القرويــﺔ الﻨائيــﺔ ،مــن ﺧــﻼل ﺗﺤﺴــين ﻇــروف الﺴــﻜن والتﻨقــﻞ والتﻔﻜيــر فــي ﺑرامــﺞ لتﺸــجيﻊ مﺰاولــﺔ مﻬﻨــﺔ
التدريــس فــي المﻨاطــﻖ القرويــﺔ.
الﻌرض
يﻀر
ﻄاﻋﻴة
الق
 .2.1.2.1التﻜويﻦ المﻬني :ضﻌﻒ التنسﻴﻖ ﺑﻴﻦ السﻴاﺳات اﻻﻗتصادية ِ
ّ
ْ
ّ
ﺑجودة ْ
إن جﻌــﻞ التﻜويــن المﻬﻨــي مﺤــرﻛاً ﺣقيقي ـاً لتﺸــﻐيﻞ الﺸــباب وإدماجﻬــﻢ فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ يﻌــد رﻫان ـاً ذا أﻫميــﺔ ﻛبــرى
ﱠ
لبﻼدنــا .فبﻄالــﺔ الﺸــباب ﻫــي ،لﻌــدة اعتبــارات ،واﺣــدة مــن االنﺸــﻐاالت الرئيﺴــيﺔ :أوالً ،ﻷنﻬــا ﺗﻜﺸــﻒ عــن عــدم
المﻼءمــﺔ ﺑيــن ﺳياﺳــات الترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ وﺳياﺳــات التﺸــﻐيﻞ ،وﺛانيـاً ﻷنﻬــا ﺗﺨلــﻒ إقصــاء وﺗﻬميﺸــا اجتماعيــا للﺸــباب،
مــﻊ مــا يﻨﻄــوي عليــﻪ ذلــك مــن مﺨاطــر وقــوع ﺗوﺗــرات اجتماعيــﺔ ،ﻛمــا ﻛان عليــﻪ الﺤــال مﺆﺧــراً ﺑيــن ﺳــﻨتي  2016و2018
فــي عــدة مﻨاطــﻖ مــن البــﻼد ﺷــﻬدت اﺣتجاجــات قادﻫــا الﺸــباب ،ﺳــيما ﺿــد ارﺗﻔــاع مﻌــدالت البﻄالــﺔ فــي ﺻﻔوفﻬــﻢ.
وﻫــﺬه اإلﺷــﻜاليﺔ ليﺴــﺖ نِتــاج اليــوم ،ﺑــﻞ ﻫــي نتــاج ﺗﻀافــر أوجــﻪ قصــور عــدة فــي المﻨﻈومــﺔ الوطﻨيــﺔ للترﺑيــﺔ والتﻜويــن
المﻬﻨــي .فﻔــي الوقــﺖ الــﺬي يبلــﻎ فيــﻪ المتوﺳــﻂ الﺴــﻨوي للﻬــدر المدرﺳــي فــي ﺑﻼدنــا ﺣوالــي  300.000ﺗلميــﺬ وﺗلميــﺬة،
فــﺈن مﻨﻈومــﺔ التﻜويــن المﻬﻨــي التــي مــن المﻔتــرض أن ﺗمﻜــن مــن امتصــاص جــﺰء مــن ﻫــﺆالء المﻨقﻄﻌيــن عــن الدراﺳــﺔ،
ﻇلــﺖ لﻔتــرة طويلــﺔ ال ﺗملــك أي رؤيــﺔ ﺗﻜﻔــﻞ لﻬــﺬا القﻄــاع االﺿﻄــﻼع ﺑــدوره ﻛ ُم َي ﱢﺴــر إلعــادة اإلدمــاج االجتماعــي والمﻬﻨــي
لﻬــﺆالء الﺸــباب .ونتيجــﺔ لﺬلــك ،فــﺈن ﺣوالــي  25فــي المائــﺔ مــن الﺸــباب الﺬيــن ﺗتــراوح أعمارﻫــﻢ ﺑيــن  15و 24ﺳــﻨﺔ ال
يﺰاولــون عمــﻼ وال يتلقــون ﺗﻌليمــا أو ﺗدريبــا ) ،34(NEETsممــا يتﺴــبﺐ فــي ﺧﺴــائر اقتصاديــﺔ للبــﻼد.
ــجﻞ ارﺗﻔــاع فــي عــدد ﺧريجــي مﺆﺳﺴــات التﻜويــن المﻬﻨــي ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر ﺧــﻼل الﻌقــد
وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،وﺑيﻨمــا ُﺳ ﱢ
الماﺿــي ،وﺧاﺻــﺔ أولئــك الﺬيــن ﺗﺴــتقبلﻬﻢ مﺆﺳﺴــات مﻜتــﺐ التﻜويــن المﻬﻨــي وإنﻌــاش الﺸــﻐﻞ ،فــﺈن ﻫــﺬا القﻄــاع
لــﻢ يﻌــرف ﺑلــورة اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺗﻨمويــﺔ ﺗرﺗﻜــﺰ علــى رؤيــﺔ ذات ﺑﻌــد اﺳتﺸــرافي لﺤاجيــات ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ومﻨدمجــﺔ ﺑمــا
يﻜﻔــي مــﻊ االﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ الرئيﺴــيﺔ التــي وﺿﻌتﻬــا ﺑﻼدنــا .ومــن المﺆﻛــد أن إطــﻼق االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ
للتﻜويــن المﻬﻨــي  2021-2015قــد مﻜــن مــن ﺗملــك رؤيــﺔ ﺗﺴــتﻨد إلــى مﺤــاور اﺳــتراﺗيجيﺔ وﺗداﺑيــر ملموﺳــﺔ للﻨﻬــوض
ﺑالقﻄــاع ،35مدعومــﺔ ﺑﺰيــادة ﻛبيــرة فــي الﻄاقــﺔ االﺳــتيﻌاﺑيﺔ للتﻼميــﺬ ،36إال أن االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻜويــن المﻬﻨــي
ﺗواجــﻪ مصاعــﺐ عــدة فــي ﺗﻨﺰيــﻞ التداﺑيــر الراميــﺔ إلــى إنجــاح ﻫــﺬا الــورش وﺗﺤقيــﻖ نتائــﺞ ﺗتجــاوز مجــرد رفــﻊ أعــداد
المﺴــجلين فــي أﺳــﻼك التﻜويــن المﻬﻨــي.
وإذا ﻛان نجــاح أي اﺳــتراﺗيجيﺔ للتﻜويــن المﻬﻨــي يقــاس مــن ﺧــﻼل قدرﺗﻬــا علــى ﺗيﺴــير اإلدمــاج االجتماعــي والمﻬﻨــي
للﺨريجيــن وﺗﺰويــد ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ﺑالﻜﻔــاءات التــي ﺗﺴــتجيﺐ لﺤاجياﺗﻬــا ،فــﺈن ذلــك يقتﻀــي إرﺳــاء ﺗﻨﺴــيﻖ وﺛيــﻖ ﺑيــن
االﺳــتراﺗيجيﺔ
االﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ واﺳــتراﺗيجيﺔ التﻜويــن المﻬﻨــي .فﻌلــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،وﺿﻌــﺖ وزارة التﺸــﻐيﻞ ْ
الوطﻨ ّيــﺔ للتﺸــﻐيﻞ  2025-2015ﺑالمــوازاة مــﻊ ﺗقديــﻢ القﻄــاع الﺤﻜومــي الوﺻــي عــن التﻜويــن المﻬﻨــي لﻼﺳــتراﺗيجيﺔ
الوطﻨيــﺔ للتﻜويــن المﻬﻨــي  ،2021-2015فــي ﻏيــاب أي التقائيــﺔ ﺑيــن ﻫاﺗيــن الﺴياﺳــتين الﻌموميتيــن .ويﻨﻄب ـ ُﻖ ّ
الﺸــيءُ
 :(Neither in Employment nor in Education or Training «(NEET» - 34اﻷﺷﺨاص اﳌوجودون ﺧارج دائرة التﻌليﻢ والتﺸﻐيﻞ والتﻜوين.
 - 35انﻈر التقرير الﺴﻨوي لﺴﻨﺔ  ،2016اﳌجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
 - 36ﺑاﻷﺳاس ﰲ طور التﻜوين اﻷولي ،ﺣيﺚ ارﺗﻔﻊ عدد اﳌﺴتﻔيدين مﻨﻪ ﺑﻨﺴبﺔ  12ﰲ اﳌائﺔ ﺑﲔ اﳌوﺳمﲔ  2015-2016و2017-2018
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االﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ اﻷﺧــرى التــي ﺗﻬــدف إلــى ﺗﻌﺰيــﺰ اإلنتــاج والتﺸــﻐيﻞ )مﺨﻄــﻂ المﻐــرب
ُ
نﻔﺴ ـ ُﻪ علــى ﺑاقــي ْ
اﻷﺧﻀــر ،مﺨﻄــﻂ ﺗﺴــريﻊ التﻨميــﺔ الصﻨاعيــﺔ ،رؤيــﺔ  2020للﺴــياﺣﺔ ،وﻏيرﻫــا( ،والتــي يﻨبﻐــي أ ْن يﻨﻄلــﻖ مﻨﻬــا قﻄــاع
وع ْر ِﺿــﻪِ ال ّت ْﻜوي ِﻨـ ّـي ،الﻜﻔيلَيْــن ﺑتﺰويــد القﻄاعــات اإلنتاجيــﺔ ﺑالمــوارد البﺸــريﺔ التــي
التﻜويــن المﻬﻨــي ِلبِﻨــاءِ اﺳــتراﺗيجيتﻪ َ
ﺗﺴــتجيﺐ لﺤاجيــات المقــاوالت.
ولتجــاوز ﺿﻌــﻒ االلتقائيــﺔ ﺑيــن اﺳــتراﺗيجيﺔ التﻜويــن المﻬﻨــي واالﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ اﻷﺧــرى المﻌتمــدة ،ﺗـ ﱠﻢ إﺑــرام
اﺗﻔاقيــات ﺑيــن قﻄــاع التﻜويــن المﻬﻨــي وﺑاقــي القﻄاعــات الوزار ّيــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑال ُمﺨﻄﻄــات القﻄاعيــﺔ ،دون أن يتــﻢ ﺗﺤديــد
ﺣاجيــات التﻜويــن مــن أجــﻞ مواﻛبــﺔ ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ مﻔصــﻞ ومﻌــﺰز ﺑاﻷرقــام فــي االﺳــتراﺗيجيﺔ
الوطﻨيــﺔ للتﻜويــن المﻬﻨــي عﻨــد اعتمادﻫــا .ﻛمــا أجــرى قﻄــاع التﻜويــن المﻬﻨــي دراﺳــات قﻄاعيــﺔ لتﺤديــد الﺤاج ّيــات
الﻜ ّم ّيــﺔ والﻨوع ّيــﺔ فــي مجــال الﻜﻔــاءات ،لﻜــن ﺑﻌــد إطــﻼق االﺳــتراﺗيجيﺔ فــي  ،2015فــي ﺣيــن أن ﻫــﺬا التدﺑيــر ﻛان مــن
المﻔتــرض أن يﻜــون ﻫــو اﻷﺳــاس الــﺬي يجــﺐ أ ْن ﺗُبْﻨَــى عليــﻪ االﺳــتراﺗيجيﺔ ﺑﺸــﻜﻞ مﺴــبﻖ.
ﻛمــا ﺗﻜمــن أوجــﻪ القصــور فــي قﻄــاع التﻜويــن المﻬﻨــي فــي ﺿﻌــﻒ أنﻈمــﺔ التوجيــﻪ المﻬﻨــي فــي طــوري التﻌليــﻢ اإلعــدادي
والﺜانــوي ،وﻏيــاب ﺗﺜميــن المﺴــارات ذات الصبﻐــﺔ المﻬﻨيــﺔ فــي المﺆﺳﺴــات التﻌليميــﺔ ،ممــا يجﻌــﻞ اﺧتيــار التﻼميــﺬ
لمﺴــار التﻜويــن اﺧتيــاراً ﺗمليــﻪ الﻀــرورة وليــس الرﻏبــﺔ واالقتﻨــاع.
وﺗــﺰداد ﺣــدة ﻫــﺬه االﺧتــﻼالت ،ﺳــيما علــى مﺴــتوى مﺴــالك »التﺨصــﺺ« و»التﺄﻫيــﻞ« ،الموجﻬــﺔ للتﻼميــﺬ الﺬيــن يﻐادرون
الدراﺳــﺔ فــي نﻬايــﺔ طــو َري التﻌليــﻢ االﺑتدائــي واإلعــدادي ،والﺬيــن يﺸــﻜلون القاعــدة اﻷﺳاﺳــيﺔ لﻸﺷــﺨاص الموجوديــن
ﺧــارج دائــرة التﻌليــﻢ والتﺸــﻐيﻞ والتﻜويــن ) .(NEETوﺗﻌــﺰى ﻫــﺬه االنﻌﻜاﺳــات الﺴــلبيﺔ إلــى ﺿﻌــﻒ آليــات ﺗﺤديــد التﻼميــﺬ
الموجوديــن فــي ﺣالــﺔ انقﻄــاع عــن الدراﺳــﺔ ،قصــد ﺗوجيﻬﻬــﻢ نﺤــو التﻜويــن المﻬﻨــي ،فﻀ ـ ً
ﻼ عــن االفتقــار إلــى أدوات
التواﺻــﻞ والتﻌريــﻒ ﺑﻌــرض التﻜويــن المﻬﻨــي الموجــﻪ إلــى ﻫــﺬه الﻔئــﺔ مــن التﻼميــﺬ .فﻌلــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،وإلــى ﻏايــﺔ
متــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2018ال يتوفــر الموقــﻊ اإللﻜترونــي لمﻜتــﺐ التﻜويــن المﻬﻨــي وإنﻌــاش الﺸــﻐﻞ علــى الﻨﺴــﺨﺔ الﻌرﺑيــﺔ ،علم ـاً
أنــﻪ موجــﻪ فــي جــﺰء مﻨــﻪ إلــى ﺗﻼميــﺬ قــد يﻌانــون مــن ﺻﻌوﺑــات فــي إﺗقــان اللﻐــﺔ الﻔرنﺴــيﺔ .وعــﻼوة علــى ذلــك،
يقتصــر ﺣﻀــور مﻜتــﺐ التﻜويــن المﻬﻨــي وإنﻌــاش الﺸــﻐﻞ علــى ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي فــي الجــﺰء اﻷﻛبــر مﻨــﻪ
علــى المﺴــتجدات المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ ،فــي ﺣيــن أنــﻪ يﻨبﻐــي أن يﻜــون قﻨــا ًة ﺗﻌمــﻞ علــى نﺸــر المﻌلومــات لﻔائــدة المرﺷــﺤين
المﺤتمليــن لولــوج مﺴــالك التﻜويــن المقترﺣــﺔ.
ﺑالﻌالﺟــات ،وﻓــك
الﻌــر ِض المتﻌلــﻖ
ﺗحســﻴﻦ
 .3.1.2.1الصحــة والحمايــة اﻻﺟتماﻋﻴــة :الحاﺟــة إلــى
ِ
ِ
ْ
الﻌﺰلــة الﻄﺒﻴــة ،والرﻓــﻊ مــﻦ ﻓﻌالﻴــة ﺗوزيــﻊ المــوارد الﺒﺸــرية الﻌاملــة ﻓــي ﻗﻄــاع الصحــة
علــى مﺴــتوى القﻄــاع الصﺤــي ،ﺗﺤققــﺖ عــدة مﻨجــﺰات فــي الﻌديــد مــن المجــاالت ،ﺷــملﺖ علــى الﺨصــوص ﺗوﺳــيﻊ
ﺷــبﻜﺔ الﺨدمــات الصﺤيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ ،وﺗﺤﺴــين ﺻﺤــﺔ اﻷم والﻄﻔــﻞ ،وﺗﻌميــﻢ التلقيــﺢ ومﻜافﺤــﺔ اﻷمــراض المﻌديــﺔ
واﻷوﺑئــﺔ .وقــد ﺳــاﻫﻢ ذلــك فــي ﺗﺤﺴــن عــام فــي الوﺿــﻊ الصﺤــي للﺴــاﻛﻨﺔ ،وﻫــو مــا ﺗجﺴــد فــي ارﺗﻔــاع أمــد الﺤيــاة،
وانﺨﻔــاض مﻌــدل وفيــات اﻷمﻬــات ،ﺣيــﺚ ﺗراجــﻊ مــن  112إلــى  72.6لــﻜﻞ  100.000والدة ﺣيــﺔ ﺑيــن ﺳــﻨتي 2010
ﺗوﺳــﻊ الولــوج إلــى مﺆﺳﺴــات الصﺤــﺔ الﻌموميــﺔ ،ﺳــيما ﺑﻔﻀــﻞ ﺗﻌميــﻢ نﻈــام المﺴــاعدة
و .2016وفــي الﺴــياق نﻔﺴــﻪ ،ﱠ
الﻄبيــﺔ »راميــد« لﻔائــدة الﻔئــات المﻌــوزة والﻬﺸــﺔ.
ومــﻊ ذلــك ،ال يــﺰال ﻫــﺬا القﻄــاع يﻌانــي مــن الﻌديــد مــن أوجــﻪ القصــور ،ﺗتﻌلــﻖ ﺑﺸــﻜﻞ أﺳاﺳــي ﺑالﻌــرض المتﻌلــﻖ
ﺑالﻌﻼجــات ،ﺳــيما فــي الوﺳــﻂ القــروي ،وﺑالمــوارد البﺸــريﺔ الﻌاملــﺔ فــي القﻄــاع .ويﺸــﻜﻞ عــدم إﺻــﻼح نﻈــام المﺴــاعدة
الﻄبيــﺔ راميــد ،فــي ﻇــﻞ االﺧتــﻼالت البﻨيويــﺔ التــي ﺗﻌتريــﻪ ﺑﻌــد مــرور عــدة ﺳــﻨوات علــى إطﻼقــﻪ ،عائقـاً يﻨﻌﻜــس ﺳــلباً
علــى المﺴــتﻔيدين مــن ﻫــﺬا الﻨﻈــام وﻛــﺬا علــى ﺗوازنــﻪ المالــي.
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علــى الرﻏــﻢ مــن الجﻬــود المبﺬولــﺔ لتوﺳــيﻊ ﺷــبﻜﺔ المﺆﺳﺴــات الصﺤيــﺔ ،ﺳــيما ﺷــبﻜﺔ مﺆﺳﺴــات الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ
اﻷوليــﺔ ) ،(RESSPال ﺗــﺰال الﻌديــد مــن المﻨاطــﻖ ﺗﻌانــي مــن ﺧصــاص فــي الﺨدمــات الصﺤيــﺔ .ويﻌــﺰى ذلــك إلــى التوزيــﻊ
ﻏيــر الﻌــادل للمــوارد البﺸــريﺔ والمرافــﻖ الصﺤيــﺔ ،وﻛــﺬا مﺸــاﻛﻞ التدﺑيــر والمردوديــﺔ التــي ﺗﻌانــي مﻨﻬــا ﻫــﺬه المرافــﻖ.
وإذا ﻛان عــدد مﺆﺳﺴــات الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ اﻷوليــﺔ قــد ارﺗﻔــﻊ ﺑيــن ﺳــﻨتي  2011و ،37 2017فقــد انﺨﻔﻀــﺖ نﺴــبتﻬا
مقارنــﺔ ﺑﻌــدد الﺴــﻜان ﺑيــن ﻫاﺗيــن الﺴــﻨتين ،ﺣيــﺚ انتقلــﺖ مــن  11.970نﺴــمﺔ لــﻜﻞ مﺆﺳﺴــﺔ ﺳــﻨﺔ  2011إلــى 12.238
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ﺳــﻨﺔ  .2017وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،فــﺈن ﺑﻌــﺾ ﻫــﺬه المراﻛــﺰ ال ﺗﺴــتقﻄﺐ المرﺗﻔقيــن ،نﻈــراً لوﺿﻌيتﻬــا المتﻬالﻜــﺔ
ﺑﺴــبﺐ نقــﺺ الصيانــﺔ واالفتقــار إلــى التجﻬيــﺰات والمﻌــدات الﻄبيــﺔ.
ويتجﺴــد ﺿﻌــﻒ جاذﺑيــﺔ مﺆﺳﺴــات الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ اﻷوليــﺔ أيﻀــاً فــي المﺆﺷــرات ذات الصلــﺔ ﺑمردوديتﻬــا،
ﻛمــا ورد فــي دراﺳــﺔ مﺸــترﻛﺔ أنجﺰﻫــا فــي  2018المرﺻــد الوطﻨــي للتﻨميــﺔ البﺸــريﺔ والبﻨــك الدولــي ﺑﻌﻨــوان »ﺗقييــﻢ
ﺧدمــات الرعايــﺔ الصﺤيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ« .فﻌلــى ﺻﻌيــد مﺆﺳﺴــات الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ اﻷوليــﺔ ،يقــﻞ مﻌــدل اللجــوء إلــى
»الﻔﺤوﺻــات الﻌﻼجيــﺔ« عــن ﺣالــﺔ واﺣــدة جديــدة للﻔــرد الواﺣــد ﺳــﻨويا ،مقاﺑــﻞ  2.7فــي ﺗونــس و 6.4فــي فرنﺴــا .ويقــﻞ
مﻌــدل مراقبــﺔ الﺤمــﻞ عــن  13فــي المائــﺔ .وفــي ﻇــﻞ ﻫــﺬه الﻈــروف ،ﺗﺸــير الدراﺳــﺔ إلــى أن متوﺳــﻂ عــدد الﻔﺤوﺻــات
اليوميــﺔ التــي يجريﻬــا ﻛﻞ طبيــﺐ ممــارس داﺧــﻞ مﺆﺳﺴــات الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ اﻷوليــﺔ يتــراوح ﺑيــن  25و 64فﺤص ـاً.
وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى المﺸــاﻛﻞ المرﺗبﻄــﺔ ﺑجــودة ﺧدمــات مﺆﺳﺴــات الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ اﻷوليــﺔ ومردوديتﻬــا ،فــﺈن ﺗوزيــﻊ
ﻫــﺬه المﺆﺳﺴــات علــى التــراب الوطﻨــي يﻄــرح أيﻀـاً مﺴــﺄلﺔ الولــوج ﻏيــر المتﻜافــﺊ للمواطﻨيــن إلــى الﺨدمــات الصﺤيــﺔ
مــن جﻬــﺔ إلــى أﺧــرى وداﺧــﻞ نﻔــس الجﻬــﺔ ،وﺑيــن الوﺳــﻄين الﺤﻀــري والقــروي .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗﻈﻬــر الﺨريﻄــﺔ
الصﺤيــﺔ التــي ﺻــدرت فــي ﺳــﻨﺔ  2018الﻌديــد مــن الﻔــوارق فــي الولــوج إلــى الﺨدمــات الصﺤيــﺔ .ومــن المﺆﻛــد أن
ﺗﺤليــﻞ نﺴــبﺔ الﺴــﻜان لــﻜﻞ مﺆﺳﺴــﺔ للﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ اﻷوليــﺔ ال يتيــﺢ الوقــوف علــى فــوارق ﻛبــرى ﺣﺴــﺐ الجﻬــﺔ أو
ﺑيــن الجﻬــات ،ﺑﻔﻀــﻞ الجﻬــود التــي ﺑﺬلــﺖ مﻨــﺬ عــدة ﺳــﻨوات مــن أجــﻞ ﺑﻨــاء مراﻛــﺰ الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ اﻷوليــﺔ ،ﱠإال
أن المﺸــﻜلﺔ ﺗﻜمــن فــي ﺻﻌوﺑــﺔ الولــوج إلــى المرافــﻖ الصﺤيــﺔ ،والتجﻬيــﺰات والبﻨيــات الﻄبيــﺔ التــي ﺗتوفــر عليﻬــا ﻫــﺬه
ﱠ
المرافــﻖ ،فﻀــﻼ عــن مﻌــدل التﺄطيــر الﻄبــي وﺷــبﻪ الﻄبــي.
وعــﻼوة علــى ذلــك ،ال ﺗــﺰال الﺨدمــات التــي ﺗقدمﻬــا المﺆﺳﺴــات الصﺤيــﺔ ﺿﻌيﻔــﺔ ،ﻛمــا أنﻬــا ﺗﻔتقــر للتجﻬيــﺰات
الﻜافيــﺔ .ويبلــﻎ عــدد الوﺣــدات الﻌموميــﺔ الﻄبيــﺔ المتﻨقلــﺔ االﺳــتﻌجاليﺔ  1.066وﺣــدة 93 ،فــي المائــﺔ مﻨﻬــا ال ﺗتوفــر
علــى أقﺴــام المﺴــتﻌجﻼت واإلنﻌــاش .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،فــﺈن مــا يقــرب مــن  20فــي المائــﺔ مــن الﺴــﻜان يَبْﻌــد عﻨﻬــﻢ
أقــرب مرﻛــﺰ ﺻﺤــي ﺑﺄﻛﺜــر مــن  10ﻛيلومتــرات ،39وﻫــو مــا قــد يﺸــﻜﻞ ﺧﻄــراً علــى ﺻﺤــﺔ الﺴــاﻛﻨﺔ ،ﺳــيما فــي المﻨاطــﻖ
القرويــﺔ .ﻛمــا ﺗﻄــرح نﻔــس اإلﺷــﻜاليﺔ فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑقــرب البﻨيــات التﺤتيــﺔ الﻄبيــﺔ ،مﺜــﻞ أجﻬــﺰة التصويــر ﺑالرنيــن
المﻐﻨاطيﺴــي ) ،(IRMوالتــي أﺿﺤــﺖ ﺗﺴــتﺨدم ﺑﺸــﻜﻞ متﺰايــد لﻸﻏــراض الﻄبيــﺔ ،لﻜﻨﻬــا ال ﺗﻐﻄــي جميــﻊ جﻬــات المملﻜــﺔ.
فﻌلــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،ال ﺗتوفــر الجﻬــات الجﻨوﺑيــﺔ الﺨمــس ﺳــوى علــى ﺛﻼﺛــﺔ أجﻬــﺰة للتصويــر ﺑالرنيــن المﻐﻨاطيﺴــي فــي
المﺆﺳﺴــات الصﺤيــﺔ الﻌموميــﺔ ،يوجــد اﺛﻨــان مﻨﻬــا فــي مراﻛــﺶ وواﺣــد فــي الرﺷــيديﺔ ،ممــا يدفــﻊ المرﺿــى إلــى قﻄــﻊ
مﺴــافات طويلــﺔ ،واالنتﻈــار لمــدة طويلــﺔ للﺤصــول علــى نتائــﺞ التﺸــﺨيﺺ.
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وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،ﺗﺨتلــﻒ نﺴــبﺔ اﻷطــر الﻄبيــﺔ قياﺳــا ﺑﻌــدد الﺴــﻜان ﺣﺴــﺐ الجﻬــات والوﺳــﻂ )القــروي  /الﺤﻀــري(،
ممــا يﻜــرس ﺗوزيﻌـاً ﻏيــر متــوازن مــن ﺣيــﺚ عــرض الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ ﺑيــن الجﻬــات .40وقــد نجمــﺖ ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ عــن
ﺗﻀافــر عــدة عوامــﻞ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ال ﺗــﺰال ميﺰانيــﺔ وزارة الصﺤــﺔ دون المﺴــتوى الــﺬي ﺗوﺻــي ﺑــﻪ مﻨﻈمــﺔ الصﺤــﺔ
الﻌالميــﺔ )ﺣوالــي  5.8فــي المائــﺔ مــن ميﺰانيــﺔ الدولــﺔ فــي المﻐــرب فــي ﺳــﻨﺔ  2018عــوض  10فــي المائــﺔ التــي ﺗوﺻــي
ﺑﻬــا مﻨﻈمــﺔ الصﺤــﺔ الﻌالميــﺔ( ،ممــا يﻌﻨــي أن إﺣــداث المﻨاﺻــﺐ الماليــﺔ يﻈــﻞ ﻏيــر ﻛاف مقارنــﺔ ﺑالﺤاجيــات الﻔﻌليــﺔ
للقﻄــاع وفــي ﻇــﻞ ﺣــاالت اإلﺣالــﺔ علــى التقاعــد .ﻛمــا أن التوزيــﻊ ﻏيــر الﻔﻌــال للمــوارد الﻄبيــﺔ يــﺆدي فــي ﺑﻌــﺾ الﺤــاالت
إلــى ﺗوﻇيــﻒ أطبــاء اﺧتصاﺻييــن فــي مﺆﺳﺴــات ال ﺗتوفــر فيﻬــا الﺸــروط اﻷﺳاﺳــيﺔ لممارﺳــﺔ ﺗﺨصصﻬــﻢ ﺑﺴــبﺐ نقــﺺ
المﻌــدات المﻼئمــﺔ و /أو اﻷطــر ﺷــبﻪ الﻄبيــﺔ التــي مــن المﻔتــرض أن ﺗواﻛــﺐ عمــﻞ اﻷطبــاء االﺧتصاﺻييــن .41وأﺧيــراً،
ال يــﺰال القﻄــاع الﺨــاص متمرﻛـﺰًا فــي الﻐالــﺐ فــي المــدن الﻜبــرى.
 lإﻃالق »مﺨﻄﻂ الصحة «2025

ﺑﻐيــﺔ الﻨﻬــوض ﺑوﺿﻌيــﺔ قﻄــاع الصﺤــﺔ ،أطلقــﺖ الــوزارة الوﺻيــﺔ فــي » 2018مﺨﻄــﻂ الصﺤــﺔ  «2025الــﺬي يﻬــدف إلــى
ﺗﺤﺴــين التﻐﻄيــﺔ الﺸــاملﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ وﺗقليــﺺ الﻔــوارق فــي المجــال الصﺤــي .ويﺴــتﻨد ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ علــى ﺛــﻼث رﻛائﺰ،
ﻫــي ﺗﻨﻈيــﻢ عــرض الﻌﻼجــات وﺗﻄويــر ﺷــبﻜﺔ الرعايــﺔ الصﺤيــﺔ ،وﺗقويــﺔ الصﺤــﺔ الوطﻨيــﺔ وﺑرامــﺞ مﺤارﺑــﺔ اﻷمــراض،
وﺗﻄويــر ﺣﻜامــﺔ القﻄــاع .ويﻐﻄــي ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ ،الــﺬي يتــوزع علــى  25مﺤــورا ويتﻀمــن  125إجــرا ًء ،أﻫــﻢ مجــاالت
الﻌمــﻞ ذات اﻷولويــﺔ فــي القﻄــاع الصﺤــي .ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن عــدم ﺗﺤديــد أﻫــداف ﺳــﻨويﺔ يتﻌيــن ﺗﻨﻔيﺬﻫــا ﺳــيصﻌﺐ مــن
عمليــﺔ ﺗتبــﻊ ﺗﻨﺰيــﻞ ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ .وفــي ﻫــﺬا الﺴــياق ،يﺤــدد ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ الميﺰانيــﺔ التــي ﺗﺤتاجﻬــا الــوزارة مــن
أجــﻞ مواﻛبــﺔ »مﺨﻄــﻂ الصﺤــﺔ  ،«2025والتــي ﺗــﻢ ﺗقديرﻫــا فــي  24مليــار درﻫــﻢ ،دون ﺑيــان الوﺳــائﻞ الﻜﻔيلــﺔ ﺑتﻨﻔيــﺬ ﻛﻞ
مﺤــور مــن مﺤــاور ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ .وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،فــﺈن ﺑﻌــﺾ ﻫــﺬه المﺤــاور ال يﻌﻨــي وزارة الصﺤــﺔ وﺣدﻫــا ،ﺑــﻞ يﻬــﻢ
أيﻀـاً قﻄــاع التﻌليــﻢ الﻌالــي علــى مﺴــتوى ﺗﻜويــن اﻷطبــاء علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال .ﻛمــا أن ﺗﻨﺰيــﻞ ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ يﻈــﻞ رﻫيﻨــا
ﺑمــدى اﺳــتﻌداد القﻄــاع الﺨــاص لمواﻛبــﺔ ﺗﻨﺰيــﻞ الﺨريﻄــﺔ الصﺤيــﺔ ،مــن ﺧــﻼل االﺳــتﺜمار فــي المﻨاطــﻖ التــي ﺗﻜــون فيﻬــا
التﻌريﻔــات المﻄبقــﺔ أقــﻞ مردوديــﺔ ممــا ﻫــو مﻌمــول ﺑــﻪ فــي المــدن الﻜبــرى.
وعــﻼوة علــى ذلــك ،يﻨــﺺ ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ علــى إﺣــداث الوﻛالــﺔ الوطﻨيــﺔ لﻸدويــﺔ ،ﻛﺈجــراء يــروم ﺗﻌﺰيــﺰ الﺤﻜامــﺔ الجيــدة
فــي القﻄــاع ،عبــر ﺗﺤويــﻞ مديريــﺔ اﻷدويــﺔ التاﺑﻌــﺔ ﺣاليــا للــوزارة إلــى وﻛالــﺔ ﺗتمتــﻊ ﺑاالﺳــتقﻼليﺔ اإلداريــﺔ والماليــﺔ.
ويﻜتﺴــي إﺣــداث ﻫــﺬه الوﻛالــﺔ أﻫميــﺔ ﺑالﻐــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺳــيتيﺢ ﺗدﺑيــراً أﻛﺜــر فﻌاليــﺔ للمﺨــﺰون الوطﻨــي لﻸدويــﺔ ومــن ﺛــﻢ
ﺗﻔــادي ﺣــاالت نﻔــاد المﺨــﺰون التــي ﺗﺴــجلﻬا الﻌديــد مــن أنــواع اﻷدويــﺔ ،علــى ﻏــرار الﺤــاالت التــي عرفتﻬــا اﻷدويــﺔ
الﺨاﺻــﺔ ﺑﺄمــراض القلــﺐ والﺸــرايين فــي ﺳــﻨﺔ  .2018ويتﻌيــن ﺗمﻜيــن ﻫــﺬه الوﻛالــﺔ أيﻀـاً مــن الوﺳــائﻞ التــي ﺗمﻜﻨﻬــا مــن
مراقبــﺔ اﻷﺳــﻌار وﺗﺸــجيﻊ اﺳــتﺨدام اﻷدويــﺔ الجﻨيﺴــﺔ ،ﺳــواء مــن قبــﻞ الﻔاعليــن الﻌمومييــن أو الﺨــواص ،وذلــك ﺑالﻨﻈــر
إلــى الﻌــﺐء الــﺬي ﺗﺸــﻜلﻪ ﺗﻜاليــﻒ اإلنﻔــاق علــى اﻷدويــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸﺳــر وﻛــﺬا أنﻈمــﺔ التﺄميــن الصﺤــي .فﻌلــى ﺳــبيﻞ
يوجــﻪ نﺤــو ﺛلــﺚ نﻔقــات نﻈــام التﺄميــن اإلجبــاري اﻷﺳاﺳــي عــن المــرض لﻸدويــﺔ .42ﻛمــا ﺳــيمﻜن إنﺸــاء ﻫــﺬه
المﺜــال ،ﱠ
الوﻛالــﺔ مــن ﺗجﻨــﺐ ازدواجيــﺔ المﻬــام المﻨوطــﺔ ﺣاليــا ﺑالــوزارة ﺑاعتبارﻫــا طرفـاً يﺴــﻬر علــى ﺗقﻨيــن ﺳــوق اﻷدويــﺔ ومقتﻨيــا
رئيﺴــياً لﻸدويــﺔ مــن أجــﻞ ﺗلبيــﺔ ﺣاجيــات المﺆﺳﺴــات الصﺤيــﺔ.

 - 40انﻈر التقرير الﺴﻨوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لﺴﻨﺔ 2017
 - 41التقرير الﺴﻨوي للمجلس اﻷعلى للﺤﺴاﺑات 2017-2016
 - 42اإلﺣالﺔ الﺬاﺗيﺔ رقﻢ  34/2018للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ﺣول اﳊمايﺔ االجتماعيﺔ
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ﺑﺨصــوص المﺤــور المتﻌلــﻖ ﺑالتﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ ،ﺳــجلﺖ ﺳــﻨﺔ  2018ارﺗﻔــاع نﺴــبﺔ الﺴــاﻛﻨﺔ التــي ﺗﺸــملﻬا
التﻐﻄيــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ  66فــي المائــﺔ ،مقاﺑــﻞ  60فــي المائــﺔ فــي  ،2017مﻨﻬــا  31فــي المائــﺔ فــي إطــار نﻈــام المﺴــاعدة
الﻄبيــﺔ »راميــد« و 35فــي المائــﺔ فــي إطــار نﻈــام التﺄميــن اإلجبــاري اﻷﺳاﺳــي عــن المــرض ) .(AMOوقــد ﻛان ﺑاإلمــﻜان
ﺗﺴــجيﻞ نﺴــﺐ أﺣﺴــن لــو ﺗــﻢ نﺸــر الﻨصــوص التﻄبيقيــﺔ للقانــون رقــﻢ  98.15المتﻌلــﻖ ﺑﻨﻈــام التﺄميــن اإلجبــاري اﻷﺳاﺳــي
عــن المــرض الﺨــاص ﺑﻔئــات المﻬﻨييــن والﻌمــال المﺴــتقلين واﻷﺷــﺨاص ﻏيــر اﻷجــراء الﺬيــن يﺰاولــون نﺸــاطا ﺧاﺻــا،
الــﺬي ﺗــﻢ اعتمــاده فــي  .2017ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن ﻫــﺬا القانــون ،الــﺬي وﺿــﻊ فــي مﺴــار المصادقــﺔ التﺸــريﻌيﺔ مﻨــﺬ 2015
لــﻢ يُ َﻔ ﱠﻌــﻞ ﺑ ْﻌــد إلــى ﻏايــﺔ  ،2018ممــا يﺜيــر مــرة أﺧــرى مﺴــﺄلﺔ االنﻌﻜاﺳــات الﺴــلبيﺔ لتﺄﺧــر ﺻــدور الﻨصــوص التﺸــريﻌيﺔ
علــى المواطﻨيــن.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن اﺳــتمرار الجﻬــود الراميــﺔ إلــى ﺗوﺳــيﻊ التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ ،ال يــﺰال الﻨﻈامــان يواجﻬــان الﻌديد
مــن أوجــﻪ القصــور والمﺸــاﻛﻞ البﻨيويــﺔ .43وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ال ﺗــﺰال مﺴــاﻫمﺔ الدولــﺔ الموجﻬــﺔ إلــى ﺗمويــﻞ نﻈــام
المﺴــاعدة الﻄبيــﺔ »راميــد« دون مﺴــتوى الﺤاجيــات الﻔﻌليــﺔ لﻬــﺬا الﻨﻈــام وال ﺗواﻛــﺐ وﺗيــرة ﺗﻄــور عــدد المﺴــتﻔيدين.
ويﻨﻀــاف إلــى ذلــك انﺨﻔــاض مﻌــدل ﺗجديــد البﻄاقــات مــن قبــﻞ الﻔئــات المﻌــوزة ،والتــي يُﻄلــﺐ مﻨﻬــا أداء مﺴــاﻫمﺔ
ماليــﺔ لﻼﺳــتﻔادة مــن الﻨﻈــام .وﻫﻜــﺬا ،فــﺈن ﻫــﺬا الﻨﻈــام الــﺬي ُوﺿــﻊ فــي البدايــﺔ ليﺸــﻜﻞ الﻔقــراء  45فــي المائــﺔ مــن
المﺴــتﻔيدين مﻨــﻪ والﻔئــات الﻬﺸــﺔ  55فــي المائــﺔ ،أﺻبــﺢ يتﺸــﻜﻞ ﺣاليــا مــن  90فــي المائــﺔ مــن اﻷﺷــﺨاص المصﻨﻔيــن
ﺿمــن ﺧانــﺔ الﻔقــراء و 10فــي المائــﺔ مــن اﻷﺷــﺨاص الموجوديــن فــي وﺿﻌيــﺔ ﻫﺸاﺷــﺔ ،وﻫــو مــا يﻨﻌﻜــس علــى التــوازن
المالــي للﻨﻈــام .وقــد أدى ارﺗﻔــاع عــدد المﺴــتﻔيدين مــن نﻈــام »راميــد« دون أن يواﻛــﺐ ذلــك ﺑﺰيــادة ملموﺳــﺔ فــي المــوارد
الماليــﺔ إلــى إنﻬــاك المﺆﺳﺴــات الصﺤيــﺔ الﻌموميــﺔ .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى عــدم اﺣتــرام المرﺿــى
الﺤامليــن لبﻄاقــﺔ راميــد لمﺴــارات الﻌﻼجــات الﻄبيــﺔ ،وف ًقــا لــوزارة الصﺤــﺔ ،ﺣيــﺚ يتﺤايــﻞ ﻫــﺆالء علــى المﺴــاطر ،عبــر
التوجــﻪ نﺤــو أقﺴــام المﺴــتﻌجﻼت مــن أجــﻞ ولــوج اﻷقﺴــام اﻷﺧــرى للرعايــﺔ الﻄبيــﺔ.
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﻨﻈــام التﺄميــن اإلجبــاري عــن المــرض ،ال يــﺰال عــدم اﺣتــرام التﻌريﻔــﺔ المرجﻌيــﺔ مــن قِ بــﻞ الﻔاعليــن
فــي القﻄــاع الﺨــاص يﺜقــﻞ ﻛاﻫــﻞ ميﺰانيــﺔ اﻷﺳــر ،ﺣيــﺚ ق ـ ﱢدرت ﺣصــﺔ المصاريــﻒ المتبقيــﺔ علــى عاﺗــﻖ المﺆ ّمــن لﻬــﻢ
فــي نﻈــام التﺄميــن اإلجبــاري ﺑرﺳــﻢ االﺳتﺸــارات الﻄبيــﺔ فــي القﻄــاع الﺨــاص ﺑـــ  39.5فــي المائــﺔ فــي  ،2017علــى
أﺳــاس التﻌريﻔــات المصــرح ﺑﻬــا ودون مراعــاة اللجــوء المتﺰايــد إلــى التصريــﺢ ﺑﺄﺳــﻌار مﻨقوﺻــﺔ )وﺑﻌبــارة أﺧــرى الدفــﻊ
ﺧــارج الﺴــجﻼت( .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،يﺴــاﻫﻢ ﺿﻌــﻒ وﺻــﻒ اﻷدويــﺔ الجﻨيﺴــﺔ مــن قبــﻞ مﻬﻨيــي الصﺤــﺔ إلــى ارﺗﻔــاع
ﺗﻜاليــﻒ الــدواء التــي يتﺤملﻬــا نﻈــام التﺄميــن اإلجبــاري اﻷﺳاﺳــي عــن المــرض وﻛــﺬا المﺴــتﻔيدون .وقــد أدى ﻫــﺬا
الوﺿــﻊ إلــى ﺗﺴــجيﻞ اﺧتــﻼالت ماليــﺔ علــى مﺴــتوى الصﻨــدوق الوطﻨــي لمﻨﻈمــات االﺣتيــاط االجتماعــي مﻨــﺬ عــدة
ﺳــﻨوات ،ﺑﺴــبﺐ ﺗﻄــور نﻔقــات الصﻨــدوق ﺑوﺗيــرة أﺳــرع مــن ﺗﻄــور االﺷــتراﻛات.
ومــن أجــﻞ ﺗﺤﺴــين ﺣﻜامــﺔ نﻈــام التﺄميــن اإلجبــاري اﻷﺳاﺳــي عــن المــرض وﺿمــان اﺳــتدامتﻪ ،ﺗــﻢ إدراج مﺸــروع قانــون
فــي المﺴــﻄرة التﺸــريﻌيﺔ فــي  2018ﺑﻬــدف ﺗﺤويــﻞ الصﻨــدوق الوطﻨــي لمﻨﻈمــات االﺣتيــاط االجتماعــي إلــى الصﻨــدوق
المﻐرﺑــي للتﺄميــن الصﺤــي ،مــﻊ ﺗﺨويلــﻪ ﺣﻜامــﺔ أﻛﺜــر فاعليــﺔ .ويتمﺜــﻞ الﻬــدف مــن ذلــك فــي ﺗجــاوز الصﻌوﺑــات الماليــﺔ
التــي يواجﻬﻬــا الصﻨــدوق الوطﻨــي لمﻨﻈمــات االﺣتيــاط االجتماعــي ،والتــي أدت إلــى ﺗﺴــجيﻞ عجــﺰ فــي ﺳــﻨﺔ 2017
ومديونيــﺔ ﺗبلــﻎ  22مليــون درﻫــﻢ .ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن التﻐييــرات مــن ﺣيــﺚ الﺸــﻜﻞ أو الوﺿــﻊ ال ﺗﻜﻔــي وﺣدﻫــا لمﻌالجــﺔ
الصﻌوﺑــات الماليــﺔ التــي يﻌانــي مﻨﻬــا الصﻨــدوق ،ولﻜــن يﻨبﻐــي مواﻛبتﻬــا ﺑﻌمليــﺔ إﺻــﻼح لمﻌاييــر االﺷــتراﻛات فــي
الصﻨــدوق وﺗوﺳــيﻊ قاعــدة االﺷــتراﻛات.
 - 43انﻈر التقريرين الﺴﻨويﲔ للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لﺴﻨتي  2016و.2017
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حار َﺑ ِة للتّ ْﻬ ِمﻴﺶ
 .4.1.2.1السﻜﻦ اﻻﺟتماﻋي :ضرورة َ
ﻔﻴﺢ إلى ُم َ
الﻌ َمﻞ ﻋلى اﻻنتقال ﺑمحارﺑة دور ّ
الص ِ
يﻌــد الﺴــﻜن الﻼئــﻖ ﺷــرطا ﻫامــا إلدمــاج الﻔئــات المﻌــوزة والﻬﺸــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗــﻢ إطــﻼق الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ
لمﺤارﺑــﺔ الﺴــﻜن ﻏيــر الﻼئــﻖ ﺳــﻨﺔ  .2003وﺑﻌــد مــرور ﺧمﺴــﺔ عﺸــر ﺳــﻨﺔ علــى إطﻼقﻬــا ،مﻜﻨــﺖ ﻫــﺬه الﺴياﺳــﺔ مــن
التقليــﺺ ﺑﺸــﻜﻞ ملمــوس مــن ﺣجــﻢ الﺴــﻜن ﻏيــر الﻼئــﻖ والﺤــد مــن انتﺸــار دور الصﻔيــﺢ فــي الﻌديــد مــن المــدن .وﻫﻜﺬا،
ﺗــﻢ إعــﻼن  59مديﻨــﺔ »مديﻨــﺔ ﺑــدون ﺻﻔيــﺢ« فــي نﻬايــﺔ مــاي  ،2018وﺗــﻢ إنجــاز مــا يقــرب مــن  24.000وﺣــدة ﺳــﻜﻨيﺔ مــن
المﺴــاﻛن ذات القيمــﺔ الﻌقاريــﺔ المﻨﺨﻔﻀــﺔ ،التــي ُﺣــدد ﺛمﻨﻬــا فــي  140.000درﻫــﻢ ،مﻨــﺬ إطــﻼق ﻫــﺬا البرنامــﺞ ﺳــﻨﺔ
 .2008وفــي نﻬايــﺔ  ،2017اﺳــتﻔادت مــن ﻫــﺬه الﺴياﺳــﺔ  232.000أﺳــرة ،ﻛمــا اﺳــتﻔادت  16.000أﺳــرة مــن عمليــات
إعــادة اإلﺳــﻜان ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ .2018
ومــﻊ ذلــك ،لــﻢ ﺗﻜــن عمليــات إعــادة إﺳــﻜان قاطﻨــي دور الصﻔيــﺢ دائم ـاً موﺿــﻊ ﺗرﺣيــﺐ مــن قبــﻞ اﻷﺷــﺨاص المﻌﻨييــن.
ويمﻜــن أن يﻌــﺰى ﻫــﺬا الرفــﺾ إلــى عــدة عوامــﻞ ﺗﻌيــﻖ ﺣﺴــن ﺳــير ﺑرنامــﺞ مﺤارﺑــﺔ الﺴــﻜن ﻏيــر الﻼئــﻖ وﺗﺨلــﻖ مﻨاﺧـاً مــن
عــدم الﺜقــﺔ فــي أوﺳــاط الﺴــﻜان المــراد إعــادة إﺳــﻜانﻬﻢ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،مــن ﺑيــن المﺸــاﻛﻞ الرئيﺴــيﺔ التــي ﺗﻨﻌﻜــس
ﺳــلباً علــى البرنامــﺞ البﻌــد عــن المراﻛــﺰ االقتصاديــﺔ الــﺬي يواﻛــﺐ عمليــﺔ إعــادة اإلﺳــﻜان .ويترﺗــﺐ عــن ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ
االنتقــال مــن أﺣيــاء ﺻﻔيﺤيــﺔ مﻨدمجــﺔ فــي المجــال الﺤﻀــري ،ﺗﺴــتﻔيد مــن قرﺑﻬــا مــن مﻨاطــﻖ اﻷنﺸــﻄﺔ االقتصاديــﺔ
واالجتماعيــﺔ ،ومــن ﺷــبﻜﺔ الﻨقــﻞ الﺤﻀــري ،والبﻨيــات التﺤتيــﺔ الﺤﻀريــﺔ ،ومــا إلــى ذلــك ،نﺤــو جماعــات ﺗقﻊ فــي ﺿواﺣي
المــدن ،وﺗﻔتقــر إلــى البﻨيــات التﺤتيــﺔ الﻜافيــﺔ وﺗﻌانــي مــن ﺑُﻌدﻫــا عــن مراﻛــﺰ اﻷنﺸــﻄﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ.
وﺗﺴــجﻞ ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر فــي المــدن الﻜبــرى ﻛالــدار البيﻀــاء ،ﺳــيما ﺑﺴــبﺐ نُــدرة الﻌقــار فــي الوﺳــﻂ
ﱠ
الﺤ َ
ﻀــري وارﺗﻔــاع ﺗﻜلﻔتــﻪ .ويــﺆدي ﻫــﺬا الوﺿــﻊ إلــى ﺗجميــﻊ مــن ﻛانــوا يقﻄﻨــون دور الصﻔيــﺢ فــي أﺣيــاء أو جماعــات
َ
ﺗقــﻊ فــي ﺿواﺣــي المــدن ،مﺸــﻜلين ﺑﺬلــك فﻀــاءات للﻌيــﺶ ﺗﻔتقــر إلــى التمــازج االجتماعــي وﺗتﺴــﻢ ﺑمﻈاﻫــر التﻬميــﺶ.
وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،اﺳــتﻔاد قاطﻨــو دور الصﻔيــﺢ فــي ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــاء الموجﻬــﺔ إلعــادة إﺳــﻜانﻬﻢ مــن ﺑقــﻊ أرﺿيــﺔ لبﻨــاء
مﺴــاﻛﻨﻬﻢ ،فــي ﻏيــاب أي مواﻛبــﺔ ﺗقﻨيــﺔ أو ماليــﺔ لﻌمليــﺔ البﻨــاء .ويﻨجــﻢ عــن ﻫــﺬا الوﺿــﻊ ،الــﺬي يﺰيــد مــن ﺣدﺗــﻪ االفتقــار
إلــى البﻨيــات التﺤتيــﺔ والتجﻬيــﺰات وفﻀــاءات الﻌيــﺶ الﻀروريــﺔ فــي ﻫــﺬه اﻷﺣيــاء ،ﺗدﻫــور الجانــﺐ الﻌمرانــي وإعــادة
ﺧلــﻖ فﻀــاءات جديــدة ﺗﻜــرس مﻈاﻫــر الﻔصــﻞ والتﻬميــﺶ ،ﺑيﻨمــا ﻛان الﻬــدف ﻫــو مﺤارﺑــﺔ ﻫــﺬه المﻈاﻫــر.
وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،ﺗﺸــﻜﻞ جــودة المﺴــاﻛن الموجﻬــﺔ إلعــادة إﺳــﻜان قاطﻨــي دور الصﻔيــﺢ عائقــاً أمــام انﺨــراط
الﺴــﻜان فــي ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ ،ﻛمــا ﺗﻌــد عامــﻼ يقــوض فــرص نجــاح ﻫــﺬا البرنامــﺞ .فقــد ﺗبيــن مــن ﺧــﻼل ﺗقييــﻢ ﺑرنامــﺞ
المﺴــاﻛن ذات القيمــﺔ الﻌقاريــﺔ المﻨﺨﻔﻀــﺔ ،التــي ُﺣــدد ﺛمﻨﻬــا فــي  140.000درﻫــﻢ ،والــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻨﻔيــﺬه فــي  2017مــن
قبــﻞ وزارة الﺴــﻜﻨى وﺳياﺳــﺔ المديﻨــﺔ ،أن  28فــي المائــﺔ ممــن اقتﻨــوا ﻫــﺬه المﺴــاﻛن أعرﺑــوا عــن عــدم رﺿاﻫــﻢ عــن
البرنامــﺞ وأن  72فــي المائــﺔ مﻨﻬــﻢ راﺿــون إلــى ﺣــد مــا عــن البرنامــﺞ .وإذا ﻛانــﺖ ﻫــﺬه الﻨتائــﺞ قــد ﺗبــدو إيجاﺑيــﺔ ،فــﺈن
قراءﺗﻬــا فــي ﺿــوء المواﺻﻔــات التــي يﻄلبﻬــا مــن اقتﻨــوا ﺗلــك المﺴــاﻛن ﺗﻜﺸــﻒ الﻨقــاب عــن وجــود فجــوة ﺑيــن انتﻈــارات
المﻌﻨييــن وعــرض الﺴــﻜن المقــدم ،ذلــك أن  44فــي المائــﺔ مــن المﺴــتﻔيدين مــن البرنامــﺞ ﻛانــوا يقﻄﻨــون فــي أﺣيــاء
ﺻﻔيﺤيــﺔ أو فــي مﺴــاﻛن قرويــﺔ ،يمﻜــن ﺗصﻨيﻔﻬــا ﺿمــن الﺴــﻜن ﻏيــر الﻼئــﻖ ،ويﻌرﺑــون فــي ﻏالبيتﻬــﻢ عــن عــدم رﺿاﻫــﻢ
عــن ﺳــﻜن مــن المﻔتــرض فيــﻪ أن يﺤﺴــن ﻇــروف ﺳــﻜﻨﻬﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ملمــوس.
وﺗﺴــجﻞ ﻫــﺬه االﺧتــﻼالت علــى الرﻏــﻢ مــن الﻨﻔقــات والجﻬــود الﻬامــﺔ التــي ﺗبﺬلﻬــا الدولــﺔ فــي مجــال المﺴــاﻛن ذات
القيمــﺔ الﻌقاريــﺔ المﻨﺨﻔﻀــﺔ .وﺣﺴــﺐ التقييــﻢ الــﺬي أنجــﺰه القﻄــاع الــوزاري المﻜلــﻒ ﺑالﺴــﻜﻨى ،فــﺈن التﻜلﻔــﺔ اإلجماليــﺔ
للبرنامــﺞ ﺗقــدر ﺑﺤوالــي  32مليــار درﻫــﻢ ،مﻨﻬــا  10مﻼييــر درﻫــﻢ ﻛﺈعانــات مــن الدولــﺔ .وعــﻼوة علــى ذلــك ،يقــدر
المجﻬــود الﻀريبــي للدولــﺔ الموجــﻪ لﻔائــدة ﻫــﺬا الﻨــوع مــن المﺴــاﻛن ﺑـــ  745مليــون درﻫــﻢ ﺑيــن ﺑدايــﺔ البرنامــﺞ )(2004
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 .2.2.1الﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ الﺠﻨﺴﻴﻦ والﻤﻨﺎﺻﻔﺔ
فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالمﺴــاواة ﺑيــن الجﻨﺴــين ،مــرت ﺳــﻨﺔ  2018دون إﺣــراز ﺗقــدم ملمــوس فــي الورﺷــين المتﻌلقيــن ﺑالمﺴــاواة
ﺑيــن الجﻨﺴــين وﺑمﺤارﺑــﺔ أﺷــﻜال التمييــﺰ القائمــﺔ علــى أﺳــاس الﻨــوع ،اللﻬــﻢ إذا اﺳــتﺜﻨيﻨا المصادقــﺔ علــى القانــون رقــﻢ
 103.13المتﻌلــﻖ ﺑمﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء فــي مــاي  ،2018ﺑﻌــد ﺧمــس ﺳــﻨوات مــن المﻨاقﺸــات فــي إطــار مﺴــﻄرة
المصادقــﺔ التﺸــريﻌيﺔ .ويﻌﻜــس ﻫــﺬا التﺄﺧــر ﻏيــاب رؤيــﺔ ﺷــموليﺔ للﻨﻬــوض ﺑﺄوﺿــاع المــرأة والقﻀــاء علــى ﻛﻞ الﻌوائــﻖ
التــي ﺗﺤــول دون مﺸــارﻛتﻬا الﻜاملــﺔ فــي جميــﻊ جوانــﺐ الﺤيــاة االجتماعيــﺔ.
ومــن ﺑيــن مﻈاﻫــر ﻫــﺬا التﺄﺧيــر ،نﺴــجﻞ علــى المﺴــتويين القانونــي والمﺆﺳﺴــاﺗي ﻏيــاب أي مبــادرة لمﻼءمــﺔ الترﺳــانﺔ
القانونيــﺔ مــﻊ مقتﻀيــات دﺳــتور عــام  ،2011الــﺬي يﻨــﺺ علــى مبــادئ المﺴــاواة ﺑيــن الﻨﺴــاء والرجــال ،ومــﻊ مﻀاميــن
االﺗﻔاقيــات الدوليــﺔ التــي ﺻادقــﺖ عليﻬــا ﺑﻼدنــا ،ﺳــيما اﺗﻔاقيــﺔ القﻀــاء علــى جميــﻊ أﺷــﻜال التمييــﺰ ﺿــد المــرأة .ﻛمــا
أن التﺄﺧــر فــي ﺗﻔﻌيــﻞ ﻫيئــﺔ المﻨاﺻﻔــﺔ ومﻜافﺤــﺔ ﻛﻞ أﺷــﻜال التمييــﺰ ﺿــد المــرأة وﺿﻌــﻒ اإلعمــال الﻔﻌلــي للمراﺻــد
المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ التــي ﺗــﻢ إﺣداﺛﻬــا لمﻜافﺤــﺔ أﺷــﻜال التمييــﺰ ﺿــد المــرأة يﺸــﻜﻞ ً
أيﻀــا عائقـاً أمــام إرﺳــاء ﺑيئــﺔ ﺗﺤﻔــﺰ علــى
المﺴــاواة ﺑيــن الﻨﺴــاء والرجــال.
ُ .1.2.2.1ﺑﻌــد النــوع اﻻﺟتماﻋــي ﻻ يﺆﺧــﺬ ﺑﻌﻴــﻦ اﻻﻋتﺒــار ﺑالقــدر الﻜاﻓــي ﻋنــد إﻋــداد السﻴاﺳــات
الﻌمومﻴــة
مــن ﺑيــن الصﻌوﺑــات التــي ﺗﻌيــﻖ ﺗتبــﻊ مﺴــار ﺗﻄــور القﻀايــا ذات الصلــﺔ ﺑالمﺴــاواة ﺑيــن الجﻨﺴــين والمﻨاﺻﻔــﺔ ،ﺗجــدر
اإلﺷــارة إلــى نقــﺺ المﻌﻄيــات المراعيــﺔ لمقارﺑــﺔ الﻨــوع ،ﺳــيما لتقييــﻢ ﺗﺄﺛيــر الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ علــى الﻨﺴــاء علــى
المﺴــتويين االقتصــادي واالجتماعــي .ويﻌﻜــس ﻫــﺬا الﻨقــﺺ المﺜيــر للقلــﻖ فــي المﻌﻄيــات الصبﻐــﺔ الﺜانويــﺔ التي ﺗﻜتﺴــيﻬا
مقارﺑــﺔ الﻨــوع وإدمــاج المــرأة فــي الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ ،واالﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ ،ومﺨﻄﻄــات الﻌمــﻞ الﺤﻜوميــﺔ،
وﻏيرﻫــا ،ﺳــواء عﻨــد ﺻياﻏتﻬــا أو أﺛﻨــاء ﺗقييمﻬــا .وﺗــﺰداد ﺣــدة ﻫــﺬا الﻨقــﺺ فــي المﻌﻄيــات المتﻌلقــﺔ ﺑالمــرأة عﻨدمــا ﺗتــﻢ
مﻌايﻨتــﻪ ﺣتــى داﺧــﻞ الﻬيئــات الﻌموميــﺔ التــي ﺗــﻢ إﺣداﺛﻬــا لتتبــﻊ مﺴــار ﺗﻄــور وﺿﻌيــﺔ ﺣقــوق المــرأة ومﻜافﺤــﺔ أﺷــﻜال
التمييــﺰ التــي ﺗﻌانــي مﻨﻬــا ،ﻛمــا ﻫــو الﺤــال علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ﺑالﻨﺴــبﺔ للمرﺻــد الوطﻨــي لصــورة المــرأة فــي وﺳــائﻞ
اإلعــﻼم ،وﻫــي ﻫيئــات ﺗجــد ﺻﻌوﺑــﺔ مﻨــﺬ إنﺸــائﻬا فــي الﻨﻬــوض ﺑمﻬامﻬــا ،المتمﺜلــﺔ فــي نﺸــر التقاريــر ﺑﺸــﻜﻞ مﻨتﻈــﻢ.
والجديــر ﺑالﺬﻛــر أن ﺑرمجــﺔ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ ،والمبــادرات الﻌموميــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ عــام ،ﻫــي مﺴــﺄلﺔ مﻜرﺳــﺔ ﺑمقتﻀــى
القانــون التﻨﻈيمــي المتﻌلــﻖ ﺑقانــون الماليــﺔ الــﺬي يﻨــﺺ علــى مﺄﺳﺴــﺔ وإدمــاج مقارﺑــﺔ الﻨــوع فــي ﺑرمجــﺔ الﺴياﺳــات
الﻌموميــﺔ .ﻛمــا يﻨــﺺ القانــون التﻨﻈيمــي المتﻌلــﻖ ﺑالجﻬويــﺔ ونصوﺻــﻪ التﻄبيقيــﺔ علــى التﺨﻄيــﻂ القائــﻢ علــى الﻨــوع.
ومــﻊ ذلــك ،وعلــى أرض الواقــﻊ ،وعلــى الرﻏــﻢ مــن الﺨﻄــاب الﺴــائد ﺑﺨصــوص مــا ﺣققتــﻪ ﺑﻼدنــا مــن مﻨجــﺰات فــي مجــال
الميﺰانيــﺔ المراعيــﺔ للﻨــوع االجتماعــي ،فــﺈن انﻌﻜاﺳــاﺗﻬا ﺗﻈــﻞ ﺿئيلــﺔ ،ﺳــواء مــن ﺣيــﺚ عــدد أو وزن القﻄاعــات الوزاريــﺔ
التــي اعتمــدت مقارﺑــﺔ الﻨــوع ،أو فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالمﺆﺷــرات واﻷﻫــداف المﺴــﻄرة.
 .2.2.2.1مقتﻀﻴات ﻗانونﻴة يتﻌﻴﻦ ﺗﻌديلﻬا مﻦ أﺟﻞ اﻹﻋمال الﻔﻌلي للمساواة ﺑﻴﻦ النساء والرﺟال
علــى المﺴــتوى القانونــي ،يﺴــجﻞ ﺗﺄﺧــر علــى مﺴــتوى مﻼءمــﺔ قوانيــن البــﻼد مــﻊ التﺰاماﺗﻬــا ودﺳــتورﻫا وﺗﻄلﻌاﺗﻬــا.
ويتﻌلــﻖ اﻷمــر فــي المقــام اﻷول ﺑﻌــدم مﻄاﺑقــﺔ مدونــﺔ اﻷﺳــرة مــﻊ دﺳــتور ﺳــﻨﺔ  2011واﺗﻔاقيــﺔ القﻀــاء علــى جميــﻊ
أﺷــﻜال التمييــﺰ ﺿــد المــرأة التــي ﺻادقــﺖ عليﻬــا ﺑﻼدنــا .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ال ﺗــﺰال مﻈاﻫــر التمييــﺰ قائمــﺔ علــى
مﺴــتوى:
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)أ( الســلﻄة اﻷﺑﻮﻳــة ،لﻛــون المــرأة ال يﺤــﻖ لﻬــا أن ﺗﻜــون وﺻيــﺔ علــى أطﻔالﻬــا ،رﻏــﻢ أن ديباجــﺔ مدونــﺔ اﻷﺳــرة ﺗﻨــﺺ
علــى ﺗقاﺳــﻢ المﺴــﺆوليات اﻷﺳــريﺔ ﺑيــن الﺰوجيــن؛
)ب( الــﺰواج المبﻜــر ،الــﺬي ال يــﺰال يﺨﻀــﻊ للﺴــلﻄﺔ التقديريــﺔ للقﻀــاة ،والــﺬي يجــﺐ إلﻐــاؤه ﺑموجــﺐ اﺗﻔاقيــﺔ القﻀــاء
علــى جميــﻊ أﺷــﻜال التمييــﺰ ﺿــد المــرأة؛
)ج( اﻹنصــاف ﻓــي مجــال اﻹرث ،لﻜــون الﻨﺴــاء ال يﻌانيــن فقــﻂ مــن الﺤيــﻒ فــي مجــال اإلرث ،ﺑــﻞ يﺤرمــن مﻨــﻪ جــراء
التقاليــد االجتماعيــﺔ الﺴــائدة ،ﺧاﺻــﺔ فــي المﻨاطــﻖ القرويــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،يتﻌيــن علــى وزارة الﻌــدل إﺻــدار
ﺗقريــر ﺳــﻨوي ﺣــول موﺿــوع إرث المــرأة ﺑﻨــاء علــى الﺸــﻜايات المودعــﺔ لــدى مﺨتلــﻒ المﺤاﻛــﻢ المﻐرﺑيــﺔ .وعــﻼوة
علــى ذلــك ،يﻨبﻐــي إرﺳــاء نقــاش ﻫــادئ ومتــﺰن ﺣــول الﺤــﻖ فــي التﻌبيــر داﺧــﻞ المﺆﺳﺴــات الدﺳــتوريﺔ والمجتمــﻊ
المدنــي ﺑﺸــﺄن ﻫــﺬه اإلﺷــﻜاليﺔ ،ﺑمــا يﻜﻔــﻞ إيجــاد ﺣلــول يتقاﺳــمﻬا الجميــﻊ.
ﻛمــا يﺸــمﻞ عــدم مﻄاﺑقــﺔ الﻨصــوص القانونيــﺔ ً
أيﻀــا القانــون الجﻨائــي ،الــﺬي ﺗتصــﻒ ﺑﻌــﺾ فصولــﻪ ﺑﻄاﺑﻌﻬــا التمييــﺰي
ﺿــد المــرأة وﺗﺨﻀﻌﻬــا لﺴــلﻄﺔ الــﺰوج )الﻔصــﻞ  ،(453أو ﺑالﻄاﺑــﻊ المﻬيــن لﻬــا )الﻔصــﻞ  ،(488أو أنﻬــا ﺗﺤــول دون
ممارﺳــﺔ المــرأة لﻜامــﻞ ﺣقوقﻬــا )الﻔصــﻼن  490و .(491وﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018لــﻢ يﺴــجﻞ مﺸــروع إﺻــﻼح القانــون
الجﻨائــي ،الــﺬي انﻄلــﻖ ﺳــﻨﺔ  ،2013أي ﺗقــدم وﻇــﻞ يــراوح مﻜانــﻪ فــي مجلــس الﻨــواب.
وفــي الﺴــياق نﻔﺴــﻪ ،ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2018فتــﺢ المجــال أمــام المــرأة لولــوج مﻬﻨــﺔ الﻌــدول ،ليتــﻢ ﺑﺬلــك رفــﻊ اإلقصــاء
الــﺬي ﻛان يﻄالﻬــا لولــوج ﻫــﺬه المﻬﻨــﺔ .ويﻨــدرج ﻫــﺬا اإلجــراء المتقــدم فــي ديﻨاميــﺔ ﺗﺤديــﺚ المﻬــن والمﺴــاطر القانونيــﺔ
والقﻀائيــﺔ التــي انﺨرطــﺖ فيﻬــا ﺑﻼدنــا مﻨــﺬ إطــﻼق ﺧﻄــﺔ إﺻــﻼح الﻌدالــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ  .2013ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن مﻨﻈومــﺔ
الﻌدالــﺔ ﺑالمﻐــرب ال ﺗــﺰال ﺗﺸــوﺑﻬا مﻈاﻫــر ﺗمييــﺰ ﺿــد الﻨﺴــاء ،لﻌــﻞ أوﺿﺤﻬــا مﺴــﺄلﺔ اإلدالء ﺑالﺸــﻬادة أمــام المﺤاﻛــﻢ.
وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،وﺑالﻨﺴــبﺔ للﻌديــد مــن المﺴــاطر القﻀائيــﺔ ،ال يﺆﺧــﺬ ﺑﺸــﻬادة المــرأة أو ال يﻜــون لﻬــا نﻔــس القيمــﺔ
القانونيــﺔ مقارنــﺔ ﺑالرجــﻞ ،ممــا يﺨلــﻖ ﺗراﺗبيــﺔ مﻌﻨويــﺔ ﺑيــن الﻨﺴــاء والرجــال ،ﺑيﻨمــا يﻨبﻐــي أن يﻜــون مﻌيــار اإلدالء
ﺑالﺸــﻬادة أمــام المﺤاﻛــﻢ ﻫــو نﺰاﻫــﺔ المدلــي ﺑﻬــا واﺳــتقامتﻪ وليــس جﻨﺴــﻪ .ﻛمــا أن ﻫــﺬا اﻷمــر يتﻌــارض مــﻊ مبــادئ
المﺴــاواة ﺑيــن الجﻨﺴــين التــي ﺗﻄمــﺢ ﺑﻼدنــا إلــى ﺗرﺳــيﺨﻬا ومــﻊ التﺰامﻬــا ﺑالقﻀــاء علــى أﺷــﻜال التمييــﺰ ﺿــد المــرأة
فــي جميــﻊ المجــاالت .ولﻌــﻞ مــا يجﻌــﻞ ﻫــﺬا التمييــﺰ أمــام الﻌدالــﺔ ﺗمييــﺰاً رجﻌيــا أن الﻨﺴــاء يتقلــدن ،ﺷــﺄنﻬن فــي ذلــك
ﺷــﺄن الرجــال ،أعلــى مﻨاﺻــﺐ المﺴــﺆوليﺔ فــي ﺳــلك القﻀــاء .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗﺸــﻜﻞ القاﺿيــات مــا يقــرب مــن 27
فــي المائــﺔ مــن مجمــوع القﻀــاة ،ﻛمــا أن القاﺿيــات يمﺜلــن ﺣوالــي  16فــي المائــﺔ مــن قﻀــاة الﻨياﺑــﺔ الﻌامــﺔ .ومــن ﻫــﺬا
المﻨﻄلــﻖ ،يجــﺐ أن يﻨﻜــﺐ إﺻــﻼح مﻨﻈومــﺔ الﻌدالــﺔ علــى ﻫــﺬه المﻈاﻫــر التمييﺰيــﺔ المﻬيﻨــﺔ للمــرأة ،ﺑمــا يتــﻼءم مــﻊ روح
دﺳــتور ﺳــﻨﺔ .2011
 .3.2.2.1محارﺑة الﻌنﻒ ضد النساء :ﻏﻴاب إﺟراءات ﻗوية
علــى الرﻏــﻢ مــن أوجــﻪ القصــور التــي اعتــرت مﺸــروع القانــون رقــﻢ 103.13المتﻌلــﻖ ﺑمﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء ،ﻛمــا
أﺑرزﺗﻬــا ﺗقاريــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فقــد ﺗمــﺖ المصادقــﺔ علــى المﺸــروع فــي فبرايــر .2018
وإذا ﻛانــﺖ مرﺣلــﺔ ﺻياﻏــﺔ ﻫــﺬا المﺸــروع قــد ﺗمــﺖ دون إﺷــراك فﻌاليــات المجتمــﻊ المدنــي المﻌﻨيــﺔ ﺑقﻀايــا الﻌﻨــﻒ ﺿد
الﻨﺴــاء ،فــﺈن المصادقــﺔ عليــﻪ لــﻢ ﺗوا َﻛــﺐ ﺑﺤمــﻼت ﺗواﺻليــﺔ لﺸــرح مقتﻀياﺗــﻪ فــي ﺻﻔــوف مﻜونــات المجتمــﻊ ،الــﺬي ال
يــﺰال يﺸــﻬد ﺗﻔﺸــي جميــﻊ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ فــي الﻔﻀــاءات الﺨاﺻــﺔ والﻌامــﺔ وفــي أماﻛــن الﻌمــﻞ .وفــي الواقــﻊ ،فــﺈن ﻫــﺬا
القانــون ال يﻌﻨــي الجﻬــاز القﻀائــي فﺤﺴــﺐ ،ﺑــﻞ يﻬــﻢ ً
أيﻀــا وﺑﺸــﻜﻞ أﺳاﺳــي ﻛﻞ مﻜونــات المجتمــﻊ .ومــن ﻫــﺬا المﻨﻄلــﻖ،
فــﺈن ﻏيــاب اﺳــتراﺗيجيﺔ للتواﺻــﻞ ﺑﺸــﺄن مقتﻀيــات ﻫــﺬا القانــون وﺗﻌميمﻬــا علــى عمــوم المواطﻨيــن والمواطﻨــات ﺳــيﺆدي
إلــى ﺿﻌــﻒ أﺛــر ﻫــﺬا القانــون ولــن يمﻜــن ﺑالتالــي مــن ﺿمــان ﺣمايــﺔ فﻌليــﺔ للﻨﺴــاء ﺿﺤايــا الﻌﻨــﻒ .وﺗﻨﻀــاف إلــى ذلــك
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أوجــﻪ القصــور التــي ﺗﻌتــري مقتﻀيــات القانــون فــي ﺣــد ذاﺗــﻪ ،ﺣيــﺚ ال يتــﻼءم ﺑﺸــﻜﻞ ﺗــام مــﻊ االﺗﻔاقيــات والمﻌاييــر
الدوليــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑمﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء ،المتمﺜلــﺔ فــي الوقايــﺔ والﺤمايــﺔ والتﻜﻔــﻞ والتداﺑيــر الﻌقاﺑيــﺔ .وعــﻼوة
علــى ذلــك ،ﺗقتﻀــي االعتــداءات اللﻔﻈيــﺔ والتﺤــرش الجﻨﺴــي فــي اﻷماﻛــن الﻌموميــﺔ التــي يجرمﻬــا القانــون المﺸــار
إليــﻪ اعتمــاد اﺳــتراﺗيجيﺔ واﺳــﻌﺔ الﻨﻄــاق للتواﺻــﻞ والتﺤﺴــيس ﺗرﺗﻜــﺰ علــى وﺳــائﻞ اإلعــﻼم والﺤمــﻼت و ُدور الﻌبــادة
والمﺆﺳﺴــات التﻌليميــﺔ ...ومــن اﻷﻫميــﺔ ﺑمــﻜان ً
أيﻀــا ﺗﻌﺰيــﺰ الوعــي ﺑمﺨتلــﻒ الجوانــﺐ المتﻌلقــﺔ ﺑﻬــﺬه الﺴــلوﻛات ،والتــي
ﺗﺸــمﻞ ﺑاﻷﺳــاس الترﺑيــﺔ والتﺤﺴــيس ،وعﻨــد االقتﻀــاء ،اإلدانــﺔ واالعتقــال.
وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى مواطــن الﻀﻌــﻒ المتﻌلقــﺔ ﺑﺈعــداد ﻫــﺬا القانــون والتواﺻــﻞ ﺑﺸــﺄنﻪ ،ﺗجــدر اإلﺷــارة أيﻀ ـاً إلــى أوجــﻪ
القصــور التــي ﺗﻌتــري إعمــال مﻀاميﻨــﻪ .فﻌلــى الرﻏــﻢ مــن المصادقــﺔ عليــﻪ ،ال ﺗــﺰال ﺑﻌــﺾ مقتﻀيــات القانــون رقــﻢ
 103.13ﻏيــر قاﺑلــﺔ للتﻄبيــﻖ ،ﺑﺴــبﺐ عــدم نﺸــر الﻨصــوص التﻄبيقيــﺔ التــي يﻨــﺺ عليﻬــا القانــون المﺬﻛــور .وﻫــﺬا ﻫــو
الﺤــال ﺑالﻨﺴــبﺔ للجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻜﻔــﻞ ﺑالﻨﺴــاء ﺿﺤايــا الﻌﻨــﻒ ،المﻨصــوص عليﻬــا فــي المــادة  11مــن ﻫــﺬا القانــون.
ولــﻢ يتــﻢ ﺑﻌــد إﺣــداث ﻫــﺬه اللجﻨــﺔ ،ﻛمــا لــﻢ يﺤــدد ﺑﻌــد ﺗﺄليﻔﻬــا وال ﻛيﻔيــات ﺳــير عملﻬــا .وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،يﻨــﺺ ﻫــﺬا
القانــون علــى أنــﻪ يمﻜــن أن يﺤﻀــر أﺷــﻐال اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ المﺸــار إليﻬــا ممﺜلــون عــن المجتمــﻊ المدنــي إذا رأت اللجﻨــﺔ
ِ
المواطﻨــﺔ ،ﺳــيما المجتمــﻊ المدنــي ،الــﺬي
فائــدة فــي ذلــك .ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا الﺸــرط التقييــدي ،إﺿﻌــاف دور المﺸــارﻛﺔ
ﻛان ﺳــباقاً علــى مﺴــتوى الجﻬــود الراميــﺔ إلــى ﺗﻌﺰيــﺰ المﺴــاواة ﺑيــن الﻨﺴــاء والرجــال ،ومﻜافﺤــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء
وﺣمايــﺔ الﻨﺴــاء ﺿﺤايــا الﻌﻨــﻒ.
ويﻨــﺺ ﻫــﺬا القانــون علــى ﺗوجيــﻪ الﻨﺴــاء ﺿﺤايــا الﻌﻨــﻒ نﺤــو مﺆﺳﺴــات لﻼﺳــتقبال والﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ ،دون ﺗﺤديــد
ﻛيﻔيــات االﺳــتقبال فــي ﻫــﺬه المﺆﺳﺴــات ،ﺑمــا فــي ذلــك مــدة االﺳــتقبال واإليــواء .وﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــك ،مــن المتوقــﻊ أن
ﺗبلــﻎ نﺴــبﺔ ﺗجﻬيــﺰ الﺨﻼيــا المﺤدﺛــﺔ علــى مﺴــتوى مﺤاﻛــﻢ االﺳــتئﻨاف ) 21مﺤﻜمــﺔ( ،والمﺤاﻛــﻢ االﺑتدائيــﺔ ) 69مﺤﻜمــﺔ(
عﻨــد نﻬايــﺔ  77 ،2018فــي المائــﺔ .ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن الجمﻌيــات الﻌاملــﺔ فــي مجــال الدفــاع عــن ﺣقــوق المــرأة ﺗﺴــجﻞ
الﻌديــد مــن أوجــﻪ القصــور التــي ﺗﻌتــري عمــﻞ ﻫــﺬه الﺨﻼيــا .فبدايــﺔ ،ال ﺗﺄﺧــﺬ ﻫــﺬه الﺨﻼيــا فــي االعتبــار ﺑالقــدر الﻜافــي
المﻌانــاة التــي ﺗﻌيﺸــﻬا الﻨﺴــاء ﺿﺤايــا الﻌﻨــﻒ وأطﻔالﻬــن الﺬيــن يتوجﻬــون إلــى ﻫــﺬه الﻬيــاﻛﻞ طلبـاً للمﺴــاعدة .وﺑاإلﺿافــﺔ
إلــى ذلــك ،فــﺈن ﻫــﺬه الﺨﻼيــا ال ﺗملــك الوﺳــائﻞ الﻼزمــﺔ لتوجيــﻪ الﻨﺴــاء ﺿﺤايــا الﻌﻨــﻒ نﺤــو مراﻛــﺰ اإليــواء ،التــي يﻈــﻞ
عددﻫــا مﺤــدوداً ،ﺑالﻨﻈــر إلــى أن المصالــﺢ الﺤﻜوميــﺔ والجماعــات المﺤليــﺔ ال ﺗــدرج ﺑﻨــاء ﻫــﺬه المراﻛــﺰ ﺿمــن ﺑرامجﻬــا،
ﻛمــا أن المراﻛــﺰ القائمــﺔ ﺗُد ﱠﺑــر فــي ﻏالبيتﻬــا مــن قبــﻞ الجمﻌيــات الﻨﺴــائيﺔ.
وال يتﻨاﺳــﺐ ﺿﻌــﻒ ﺷــبﻜﺔ المراﻛــﺰ المﺨصصــﺔ الﺳــتقبال وإيــواء الﻨﺴــاء ﺿﺤايــا الﻌﻨــﻒ مــﻊ ﺣجــﻢ ﻫــﺬه اﻵفــﺔ التــي
ﺗﺴتﺸــري داﺧــﻞ مجتمﻌﻨــا ﺣتــى فــي أوﺳــاط الﻔئــات الﺸــاﺑﺔ والمتﻌلمــﺔ .وﺑﺴــبﺐ ﺿﻌــﻒ المــوارد الماليــﺔ ،فــﺈن جﻬــود
مﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء ﺗﻈــﻞ مﺤــدودة وﺿﻌيﻔــﺔ وال ﺗﻌــدو أن ﺗﻜــون مجــرد موﺿــوع ﺛانــوي .والﺤــال أن ﺗبﻌــات الﻌﻨــﻒ
ﺿــد الﻨﺴــاء ﺗﻈــﻞ جﺴــيمﺔ ،ﺳــواء علــى الصﻌيــد المــادي أو ﻏيــر المــادي .ﻛمــا أن انﻌﻜاﺳــات ﻫــﺬه اﻵفــﺔ ﺗتﺨــﺬ أﺑﻌــاداً
اقتصاديــﺔ ومجتمﻌيــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،وعــﻼوة علــى اﻵﺛــار الوﺧيمــﺔ التــي ﺗتﺄﺛــر ﺑﻬــا الﻨﺴــاء فــي المقــام اﻷول ،فــﺈن
انﻌﻜاﺳــات الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء ﺗتجــاوز نﻄــاق الﻔــرد وفئــﺔ الﻨﺴــاء ،لتمتــد إلــى اﻷطﻔــال الﺬيــن ﺳــيﻨقلون ﺛقافــﺔ الﻌﻨــﻒ
وﺳيﻜرﺳــون مﻈاﻫــر الﻌﻨــﻒ التــي ﺗمــارس فــي ﺳــياقات أﺧــرى.
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 .3.2.1إدﻣﺎج الﻔﺌﺎت الﻬﺸﺔ
ُ
ﺑﻴﻦ ﺟمﻴﻊ اﻷﻃﻔال
إﺟراؤﻫا مﻦ أﺟﻞ
 .1.3.2.1حماية الﻄﻔولة :ﺗﻐﻴﻴرات ينﺒﻐي
ِ
ﺗﻜريﺲ ُ
المساواة ْ
فــي مجــال ﺣمايــﺔ الﻄﻔولــﺔ ،ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2018إطــﻼق الﺤملــﺔ الوطﻨيــﺔ لتﺴــجيﻞ اﻷطﻔــال فــي الﺤالــﺔ المدنيــﺔ .وقــد
ﺗــﻢ ﺗﻨﻈيــﻢ ﻫــﺬه الﺤملــﺔ فــي ﺷــﻜﻞ قوافــﻞ متﻨقلــﺔ جاﺑــﺖ ﻛافــﺔ رﺑــوع التــراب الوطﻨــي ،ﺑﻐيــﺔ ﺗﺴــجيﻞ الﻔئــات المﺴــتﻬدفﺔ
والتﺤﺴــيس ﺑﺄﻫميــﺔ التﺴــجيﻞ فــي الﺤالــﺔ المدنيــﺔ ،ﺑمــا ي ﱢمﻜــن مــن التمتــﻊ ﺑالﺤقــوق اﻷﺳاﺳــيﺔ ،ﺳــيما ﺗلــك المﻨصــوص
عليﻬــا فــي الﻔصــﻞ  32مــن الدﺳــتور .وﺣﺴــﺐ ﺗقديــرات اللجﻨــﺔ الوزاريــﺔ المﺸــترﻛﺔ لتﺴــجيﻞ اﻷطﻔــال فــي ﺳــجﻼت
الﺤالــﺔ المدنيــﺔ ،ﻫﻨــاك مــا يقــرب مــن  83.000ﺷــﺨﺺ ﻏيــر مﺴــجﻞ فــي ﺳــجﻼت الﺤالــﺔ المدنيــﺔ ،مﻌﻈمﻬــﻢ أطﻔــال
ﻏيــر مﺴــجلين لﻜونﻬــﻢ ولــدوا ﺧــارج إطــار الــﺰواج ،وﺑﺴــبﺐ انصــرام أجــﻞ التﺴــجيﻞ أو قلــﺔ وعــي اﻷﺑويــن ﺑﺄﻫميــﺔ ﺗﺴــجيﻞ
ﺷــﺨصا فــي ﺳــجﻼت
اﻷطﻔــال فــي ﺳــجﻼت الﺤالــﺔ المدنيــﺔ .وإجمــاالً ،مﻜﻨــﺖ ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ مــن ﺗﺴــجيﻞ 23.151
ً
الﺤالــﺔ المدنيــﺔ ،مﻨﻬــﻢ  19.921طﻔـ ًـﻼ ال يتﻌــدى عمرﻫــﻢ  18ﺳــﻨﺔ ،وﻫــو مــا يمﺜــﻞ ﺣوالــي رﺑــﻊ الﻌــدد اإلجمالــي للﻔئــات
المﺴــتﻬدفﺔ.
ومــن ﺑيــن الﻔئــات المﻌﻨيــﺔ ﺑﻬــﺬه الﺤملــﺔ اﻷطﻔــال الﺬيــن ولــدوا ﺧــارج إطــار الــﺰواج والﺬيــن يصﻌــﺐ ﺗقديــر عددﻫــﻢ
ﺑﺴــبﺐ عــدم وجــود إﺣصائيــات رﺳــميﺔ ﺑﻬــﺬا الﺨصــوص .ﻛمــا أن ﻫــﺬه الﻔئــﺔ مــن اﻷطﻔــال ال ﺗﺆﺧــﺬ ﺑﻌيــن االعتبــار فــي
الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ الموجﻬــﺔ لﺤمايــﺔ اﻷطﻔــال ،علمـاً أن الﻌديــد مﻨﻬــﻢ يﻌيﺸــون فــي وﺿﻌيــﺔ ﻫﺸــﺔ ،ﺳــيما جــراء رفــﺾ
المجتمــﻊ لﻬــﻢ واﺳــتمرار الﻌمــﻞ ﺑقوانيــن ﺗﻜــرس مﻈاﻫــر التمييــﺰ ﺿدﻫــﻢ.
وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗﺆﻛــد الﻌديــد مــن جمﻌيــات المجتمــﻊ المدنــي الﻌاملــﺔ فــي مجــال رعايــﺔ اﻷمﻬــات الﻌازﺑــات وأطﻔالﻬــن
وﺣمايتﻬــن أن ﻫــﺆالء يﻌيﺸــون فــي وﺿﻌيــﺔ ﻫﺸــﺔ للﻐايــﺔ .وإذا ﻛان ﻫــﺆالء اﻷطﻔــال قــد ﻛانــوا لﻔتــرة طويلــﺔ مﺤروميــن مــن
الﺤصــول علــى ﻫويــﺔ ،فــﺈن ﺻــدور مدونــﺔ اﻷﺳــرة فــي ﺳــﻨﺔ  2004مﻜــن مــن ﺗﺴــجيلﻬﻢ فــي ﺳــجﻼت الﺤالــﺔ المدنيــﺔ.
ومــﻊ ذلــك ،ال يــﺰال القانــون يمﻨــﻊ مــن الﺤــﻖّ فــي اﻷﺑــوة ،إذا ولــد الﻄﻔــﻞ ﺧــارج إطــار الــﺰواج ،م ّمــا يﻌــرض الﻄﻔــﻞ
للﻬﺸاﺷــﺔ ﺑﺴــبﺐ انﻌــدام االلتــﺰام اﻷَﺑَـ ِـو ّي ﺗُجاﻫــﻪ .وﻫــﺬا مــا يتﻌــارض ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ مــﻊ روح الدﺳــتور ،الــﺬي يﻨــﺺ
فــي الﻔصليــن  32و 34علــى المﺴــاواة ﺑيــن جميــﻊ اﻷطﻔــال ،ﺑصــرف الﻨﻈــر عــن وﺿﻌيتﻬــﻢ الﻌائليــﺔ .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى
ذلــك ،ومــن الﻨاﺣيــﺔ القﻀائيــﺔ ،ﺗﻈــﻞ إ ْمﻜانيــﺔ مﻨْــﺢ اﻷُ ّم اﺳــمﻬا الﻌائلـ ّـي الﺑْﻨِﻬــا ،عﻨــد عــدم اعتــراف اﻷب ﺑــﻪ ،مﺴــتﺤيلﺔ
ﺧاﺻــا ﺑاﻷطﻔــال ال ُمﺰداديــن ﺧــارج إطــار الــﺰواج ،وﻫــﺬا مــا يﻌرﺿﻬــﻢ للﻌﻨــﻒ
اﺳــماً مﻌيﻨــا
وﺑالتالــي يتـ ّﻢ
ُ
ّ
ﺗﻌويﻀﻬــا ﺑ َمﻨ ِْﺤــﻪِ ْ
االجتماعــي ويﻜــرس مﻈاﻫــر التمييــﺰ ﺿدﻫــﻢ ،وﻫــي مﻈاﻫــر يﻨبﻐــي القﻀــاء عليﻬــا ،إعمــاالً لمبــدأ المﺴــاواة فــي الﺤقــوق
المﻨصــوص عليــﻪ فــي الدﺳــتور وفــي الصﻜــوك الدوليــﺔ التــي ﺻــادق عليﻬــا المﻐــرب .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،يﻨبﻐــي إيــﻼء
االﻫتمــام الــﻼزم ﺑمﻈاﻫــر التمييــﺰ التــي يتﻌــرض لﻬــا ﻫــﺆالء اﻷطﻔــال ،والﻌمــﻞ علــى إزالــﺔ التمييــﺰ القائــﻢ فــي ﺳــجﻼت
الﺤالــﺔ المدنيــﺔ ﺑيــن اﻷطﻔــال المولوديــن ﻷﺑويــن متﺰوجيــن واﻷطﻔــال المﺰداديــن ﺧــارج إطــار الــﺰواج.
وﺑﺨصــوص موﺿــوع ﺣمايــﺔ الﻄﻔولــﺔ أيﻀـاً ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018ﺑدﺧــول القانــون رقــﻢ  19.12المتﻌلــﻖ ﺑتﺤديــد ﺷــروط
التﺸــﻐيﻞ والﺸــﻐﻞ المتﻌلقــﺔ ﺑالﻌامــﻼت والﻌمــال المﻨﺰلييــن ﺣيــﺰ التﻨﻔيــﺬ ،ﺑﻌــد عــدة ﺳــﻨوات مــن إدراجــﻪ فــي مﺴــﻄرة
المصادقــﺔ التﺸــريﻌيﺔ .ومــن ﺑيــن مواطــن الﻀﻌــﻒ الرئيﺴــيﺔ التــي ﺗﻌتــري ﻫــﺬا القانــون أنــﻪ يﺴــمﺢ ﺑتﺸــﻐيﻞ اﻷطﻔــال
الﺬيــن ﺗتــراوح أعمارﻫــﻢ ﺑيــن  16و 18ﺳــﻨﺔ ،لﻔتــرة انتقاليــﺔ مدﺗﻬــا ﺧمــس ﺳــﻨوات ،ﺷــريﻄﺔ أال يﺸــمﻞ ﻫــﺬا الﻌمــﻞ
اﻷﺷــﻐال المﻌتبــرة فــي ﺣﻜــﻢ اﻷﺷــﻐال الﺨﻄيــرة .والﺤــال أن مﻨﻈمــﺔ الﻌمــﻞ الدوليــﺔ ﺗﻌتبــر الﻌمــﻞ المﻨﺰلــي »عمــ ً
ﻼ
ﺧﻄيــراً« ،وﺑالتالــي فﻬــو مﺤﻈــور علــى اﻷطﻔــال دون  18ﺳــﻨﺔ.
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وإذا ﻛان مــن اﻷجــدر مﻨــﻊ الﻌمــﻞ المﻨﺰلــي علــى القاﺻريــن ،وف ًقــا لﻼﺗﻔاقيــات الدوليــﺔ التــي ﺻــادق عليﻬــا المﻐــرب
وللتوﺻيــات الصــادرة عــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي 44وعــن المجلــس الوطﻨــي لﺤقــوق اإلنﺴــان ،فــي
مــا يتﻌلــﻖ ﺑالقانــون رقــﻢ  ،19.12المتﻌلــﻖ ﺑتﺤديــد ﺷــروط التﺸــﻐيﻞ والﺸــﻐﻞ المتﻌلقــﺔ ﺑالﻌامــﻼت والﻌمــال المﻨﺰلييــن،
فــﺈن إعمــال المرﺳــوم المصاﺣــﺐ لﻬــﺬا القانــون ،الــﺬي يمﻨــﻊ ﺗﻌريــﺾ القاﺻريــن لﻸﺷــﻐال المﻨﺰليــﺔ التــي ﺗﺸــﻜﻞ
ﺧﻄــراً عليﻬــﻢ ،يمﻜــن أن يوفــر الﺤمايــﺔ للقاﺻريــن مــن المﺨاطــر .ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن آليــات مراقبــﺔ ﺗﻄبيقــﻪ يصﻌــﺐ
إعمالﻬــا ،ﺧاﺻــﺔ فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑموافقــﺔ القاﺻــر علــى الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ إرادي ودون إﻛــراه ،وﻛــﺬا علــى مﺴــتوى ﺗﺜبــﺖ
مﻔتــﺶ الﺸــﻐﻞ مــن عــدم ﺗﻌــرض القاﺻــر للﻌمــﻞ الﺨﻄيــر ،والــﺬي ال يﺨﻀــﻊ ﺗدﺧلــﻪ داﺧــﻞ الﺴــﻜن الﺨــاص لقانــون
الﺸــﻐﻞ.
لﻴــة الحـ ّ
ـﻖ ﻓــي التّ مــدرس لﻔاﺋــدة ﺟمﻴــﻊ اﻷﻃﻔــال
 .2.3.2.1اﻷشــﺨاص ﻓــي
وضﻌﻴــة إﻋاﻗــة :مــﻦ أﺟــﻞ ِﻓ ْﻌ ّ
ّ
وضﻌﻴــة إﻋاﻗــة
ﻓــي
ّ
فــي مجــال ﺣمايــﺔ واﺣتــرام ﺣقــوق اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،ﺷــﻜﻞ اعتمــاد الﺴياﺳــﺔ الﻌموميــﺔ المﻨدمجــﺔ والقانون
اإلطــار رقــﻢ  97.13المتﻌلــﻖ ﺑﺤمايــﺔ ﺣقــوق اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ والﻨﻬــوض ﺑﻬــا فــي ﺳــﻨﺔ  2016ﺑارقــﺔ أمــﻞ
علــى درب اإلدمــاج االجتماعــي لﻸﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ وﺿمــان اإلعمــال الﻔﻌلــي لﺤقوقﻬــﻢ .ومــﻊ ذلــك ،ال ﺗــﺰال
وﺗيــرة ﺗﻨﻔيــﺬ مقتﻀيــات الﺴياﺳــﺔ الﻌموميــﺔ ﺗﺴــير ﺑبــﻂء ،ﻛمــا أن المراﺳــيﻢ التﻄبيقيــﺔ للقانــون اإلطــار لــﻢ ﺗــدرج ﺑﻌــد
فــي مﺴــﻄرة المصادقــﺔ التﺸــريﻌيﺔ ،ﺑﻌــد مــرور ﺳــﻨتين علــى المصادقــﺔ عليــﻪ.
وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،وﺑﻌــد إﺣــداث المرﻛــﺰ الوطﻨــي للرﺻــد والدراﺳــات والتوﺛيــﻖ فــي مجــال اإلعاقــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ ،2017
لــﻢ ﺗﺸــﻬد ﺳــﻨﺔ  2018إﺣــراز ﺗقــدم ملمــوس ،ﺳــيما فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالﺤقــوق اﻷﺳاﺳــيﺔ لﻬــﺬه الﻔئــﺔ ،علــى ِﻏــرار الﺤــﻖ
اإلعاقــﺔ .فبالﻨﺴــبﺔ للتمــدرس علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،ﺻادقــﺖ ﺑﻼدنــا فــي 2006
فــي التّمــدرس والﺸــﻐﻞ وال ّت ْﻌويــﺾ َعــنِ
َ
علــى اﺗﻔاقيــﺔ ﺣقــوق اﻷﺷــﺨاص ذوي اإلعاقــﺔ ،التــي ﺗﻨــﺺ علــى أن الــدول اﻷطــراف ﺗ َُﺴـلﱢﻢ ﺑﺤــﻖ اﻷﺷــﺨاص ذوي اإلعاقــﺔ
فــي التﻌليــﻢ وﺗﻜﻔــﻞ نﻈامـاً ﺗﻌليميـاً جامﻌـاً علــى جميــﻊ المﺴــتويات .ﻏيــر أن ﻫــﺬا الﺤــﻖ ال يُﺤتــرم ،ﻛمــا أن الولــوج إلــى
التمــدرس ﻏيــر مﻜﻔــول ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻬــﺬه الﺸــريﺤﺔ مــن المواطﻨيــن.
وﺗﻌــﺰى ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ ،التــي ﺗﺸــﻜﻞ َع َقبــﺔ أمــام إعمــال مبــدأ ﺗﻜافــﺆ الﻔــرص الــﺬي ﻛرﺳــﻪ دﺳــتور ﺳــﻨﺔ  ،2011إلــى
ﺗﻀافــر عــدة عوامــﻞ ،مﻨﻬــا أوجــﻪ القصــور فــي ﺗدﺑيــر المراﻛــﺰ المتﺨصصــﺔ فــي ﺗﻌليــﻢ اﻷطﻔــال فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،التــي
ﺗواجــﻪ مﻨــﺬ ﺳــﻨوات ﺻﻌوﺑــات ماليــﺔ ﺑﺴــبﺐ نقــﺺ البرمجــﺔ علــى مﺴــتوى نﻔقــات ﺻﻨــدوق دعــﻢ التماﺳــك االجتماعــي.
وﺑمﻨاﺳــبﺔ الدﺧــول المدرﺳــي  ،2019-2018ﻇلــﺖ الﻌديــد مــن المــدارس الﺨاﺻــﺔ ﺑتﻌليــﻢ الﻔئــات ذات االﺣتياجــات
الﺨاﺻــﺔ مﻐلقــﺔ لﻌــدة أﺳــباب ،ممــا ﺣــرم التﻼميــﺬ فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ مــن ﺑــدء الﺴــﻨﺔ الدراﺳــيﺔ إﺳــوة ﺑﺄقرانﻬــﻢ فــي
المــدارس الﻌاديــﺔ .ويﻌــﺰى ﻫــﺬا الوﺿــﻊ إلــى عــدم ﺗل ّقــي الجمﻌيــات التــي ﺗتو ّلــى ﺗدﺑيــر ﺗلــك المــدارس لل ُمﺴــاعدات
ْ
ـﺨاص فــي وﺿﻌ ّيــﺔ إعاقــﺔ ،وﻫــو مــا أدى إلــى عــدم ﺻــرف أجــور
ـوزاري ال ُمﻜلّــﻒ
الماليــﺔ التــي يُق ّدمﻬــا القﻄــا ُع الـ
ﺑاﻷﺷـ ِ
ّ
المﻜونيــن لﻌــدة أﺷــﻬر ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ﺗراﻛــﻢ ديــون ﻫــﺬه المراﻛــﺰ ،ﻛمــا ﺳــجﻞ ذلــك المجلــس اﻷعلــى للﺤﺴــاﺑات فــي
ﺗقريــره الﺴــﻨوي  .2016/2017فﻌلــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،لــﻢ يتــﻢ ﺻــرف اإلعانــات الموجﻬــﺔ لتﻐﻄيــﺔ الﺤاجيــات الماليــﺔ
والبﺸــريﺔ للمراﻛــﺰ ﺑرﺳــﻢ الموﺳــﻢ الدراﺳــي  2015/2016إال فــي مــارس  ،2016ممــا انﻌﻜــس ﺳــلبا علــى ﺗمــدرس ﻫــﺆالء
اﻷطﻔــال .وممــا يﺰيــد مــن ﺣــدة ﻫــﺬا الوﺿــﻊ أن عــدد ﻫــﺬه المراﻛــﺰ يبقــى مﺤــدودا قياﺳـاً ﺑالﺤاجيــات ،ﻛمــا أن ﺗوزيﻌﻬــا
الجﻐرافــي ﻏيــر عــادل ،ﺑالﻨﻈــر إلــى ﺗمرﻛﺰﻫــا فــي مﺤــور الــدار البيﻀــاء  -طﻨجــﺔ ،علم ـاً أن مﻌــدل انتﺸــار اإلعاقــﺔ
 - 44رأي اﳌجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺣــول مﺸــروع القانــون رقــﻢ  19.12ﺑتﺤديــد ﺷــروط الﺸــﻐﻞ والتﺸــﻐيﻞ اﳌتﻌلقــﺔ ﺑالﻌمــال اﳌﻨﺰليــﲔ http://www.cese.
ma/Documents/PDF/Avis-S-5_2013-VA.pdf
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ﺑﻬــﺬا المﺤــور ﻫــو أقــﻞ مــن المتوﺳــﻂ الوطﻨــي .فﻔــي ﺳــﻨﺔ  ،2017اﺳــتقبلﺖ ﻫــﺬه المراﻛــﺰ قراﺑــﺔ  8.600ﺗلميــﺬ ،يﻨﺤــدر
مﻌﻈمﻬــﻢ مــن الﻔئــات المﻌــوزة ،وﺗﺸــرف علــى ﺗدﺑيــر ﻫــﺬه المراﻛــﺰ  213جمﻌيــﺔ ﺗﻌمــﻞ فــي مجــال ﺗقديــﻢ المﺴــاعدة
لﻸﺷــﺨاص ذوي اإلعاقــﺔ.
وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى المــدارس التــي ﺗتولــى الجمﻌيــات ﺗدﺑيرﻫــا ،ﻫﻨــاك أقﺴــام دراﺳــيﺔ لﻺدمــاج المدرﺳــي للتﻼميــﺬ فــي
وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ فــي المﺆﺳﺴــات التﻌليميــﺔ الﻌموميــﺔ .فﻔــي ﺳــﻨﺔ  ،2017ﺗــﻢ إﺣصــاء  700قﺴــﻢ اﺳــتقبﻞ ﺣوالــي 8.000
ﺗلميــﺬ .ويبقــى عــدد ﻫــﺬه اﻷقﺴــام ﻏيــر ٍ
ﻛاف ﺑالﻨﻈــر إلــى مﻌــدل انتﺸــار اإلعاقــﺔ فــي ﺻﻔــوف اﻷطﻔــال البالﻐيــن ﺳــن
التمــدرس .فﺤﺴــﺐ البﺤــﺚ الوطﻨــي ﺣــول اإلعاقــﺔ ،الــﺬي ﺗــﻢ إجــراؤه فــي ﺳــﻨﺔ  ،2014فــﺈن  33.000طﻔــﻞ فــي وﺿﻌ ّيــﺔ
أي ِط ْﻔــﻞ
ـي  17.000فقــﻂ ﺗاﺑﻌــوا
إعاقــﺔ ﺗتــراو ُح أعما ُرﻫــﻢ مــا ﺑيْــن  6و 17ﺳــﻨﺔ ،فــي ﺣيــن ّ
دراﺳــتﻬﻢ ﺳــﻨﺔ ْ ،2017
َ
أن ﺣوالـ ْ
ِ
واﺣــد فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ مِ ـ ْن ﺑيْــن ُﻛ ّﻞ طﻔْليْــن.
وال ﺷــك أن ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ ﺗﻨﻌﻜــس ﺳــلبا علــى اﻷطﻔــال الﺬيــن يجــدون أنﻔﺴــﻬﻢ مﺤروميــن مــن ﺣقﻬــﻢ اﻷﺳاﺳــي فــي
التﻌليــﻢ وعرﺿــﺔ لﻺقصــاء االجتماعــي ،وذلــك فــي ﻇــﻞ عــدم ﺗوفــر فصــول دراﺳــيﺔ ﺗﺴــتجيﺐ لﺤاجياﺗﻬــﻢ ،وﻏيــاب
التداﺑيــر المتﻌلقــﺔ ﺑالولــوج إلــى المــدارس الﻌاديــﺔ أو فــي ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــان رفــﺾ ﺗﺴــجيلﻬﻢ مــن قبــﻞ المﺴــﺆولين عــن
المﺆﺳﺴــات التﻌليميــﺔ .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،فــﺈن البرامــﺞ التﻌليميــﺔ الموجﻬــﺔ للمدرﺳــين والمﻜونيــن الﻌامليــن فــي
الﻔصــول والمراﻛــﺰ الﺨاﺻــﺔ ﺑالتﻼميــﺬ فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ﺗبقــى ﺿﻌيﻔــﺔ ومتجــاوزة.
إن التــﺰام الدولــﺔ ﺑﻀمــان الﺤــﻖ فــي التﻌليــﻢ لجميــﻊ اﻷطﻔــال ،أيـاً ﻛانــﺖ ﻇروفﻬــﻢ ،ﻫــو التــﺰام ﻏيــر قاﺑــﻞ للتصــرف وﻏيــر
قاﺑــﻞ للتجﺰئــﺔ .ولﺬلــك ،يﻨبﻐــي عــدم االقتصــار علــى ﺗﻬيئــﺔ الﻔصــول الدراﺳــيﺔ المﻼئمــﺔ التــي ﺗﻐﻄــي جميــﻊ الجﻬــات،
ﺳــيما ﺗلــك التــي ﺗﺴــجﻞ نﺴــبا مرﺗﻔﻌــﺔ لﻺعاقــﺔ ،ﺑــﻞ يتﻌيــن التﺤﺴــيس ﺑﺄﻫميــﺔ ﺗمــدرس ﻫــﺬه الﻔئــﺔ والﻌمــﻞ علــى عــدم
انتﻬــاك ﺣقﻬــا اﻷﺳاﺳــي عﻨدمــا يقــرر الوالــدان ﺣرمــان الﻄﻔــﻞ فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ مــن التمــدرس.
وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،يﻨبﻐــي اإلﺳــراع ﺑتﻨﻔيــﺬ مقتﻀيــات القانــون اإلطــار رقــﻢ  97.13المتﻌلــﻖ ﺑﺤمايــﺔ ﺣقــوق اﻷﺷــﺨاص
فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ والﻨﻬــوض ﺑﻬــا .فﺈلــى ﻏايــﺔ متــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2018أي ﺑﻌــد مــرور ﺛــﻼث ﺳــﻨوات علــى المصادقــﺔ عليــﻪ ،لــﻢ
يتــﻢ إﺣــراز أي ﺗقــدم ﺗﺸــريﻌي ﺑﺸــﺄن فﻌليــﺔ ﺣقــوق اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ .وفــي ﻏيــاب الﻨصــوص التﻄبيقيــﺔ
لﻬــﺬا القانــون اإلطــار ،ﺳــيﻈﻞ الوﺿــﻊ علــى مــا ﻫــو عليــﻪ ،ممــا يﻨﻌﻜــس ﺳــلباً علــى اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،مــن
جﻬــﺔ ،ويتﻌــارض ،مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،مــﻊ مﻀاميــن الدﺳــتور واالﺗﻔاقيــات الدوليــﺔ التــي ﺻادقــﺖ عليﻬــا ﺑﻼدنــا.
ﻛمــا يﻨبﻐــي ﺗﻐييــر ال ُمقارﺑــﺔ ،التــي ال ﺗــﺰا ُل قا ِئ َمـ ًﺔ ﺑاﻷﺳــاس علــى التﻀامــن الﻈرفــي وﺗقديــﻢ ال ُمﺴــاع َدة لﻸﺷــﺨاص فــي
ـﺨاص
وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،مــن ﺧــﻼل ﺗﻔﻌيــﻞ االلتــﺰام ﺑتﺨصيــﺺ  7فــي المائــﺔ مــن المﻨاﺻــﺐ فــي الوﻇيﻔــﺔ الﻌموميــﺔ لﻸﺷـ ِ
فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،واعتمــاد التداﺑيــر الﻜﻔيلــﺔ ﺑمﺤارﺑــﺔ أﺷــﻜال التمييــﺰ التــي يتﻌــرض لﻬــا ﻫــﺆالء فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ .وفــي
القﻄــاع الﺨــاص ،يﻨــﺺ القانــون اإلطــار علــى إﺑــرام اﺗﻔاقيــات لتﺸــجيﻊ ﺗﺸــﻐيﻞ اﻷﺷــﺨاص ذوي اإلعاقــﺔ .ﻏيــر أن الﻄاﺑــﻊ
ﻏيــر اإللﺰامــي لﻬــﺬا اإلجــراء لــن يمﻜــن مــن اإلدمــاج الﻔﻌلــي لﻬــﺬه الﻔئــﺔ فــي الﺤيــاة الﻌمليــﺔ وال مــن مﻜافﺤــﺔ التمييــﺰ
الــﺬي ﺗﻌانــي مﻨــﻪ فــي مجــال التﺸــﻐيﻞ .ومــن ﻫــﺬا المﻨﻄلــﻖ ،يتﻌيــن إعــادة الﻨﻈــر فــي ﻫــﺬا اإلجــراء وﺳــن مﺴــاﻫمﺔ
ﺿريبيــﺔ يﺆديﻬــا المﺸــﻐلون الﺬيــن ال يلتﺰمــون ﺑﻬــﺬا اإلجــراء ،علــى أن يتــﻢ ﺿــﺦ ﺗلــك المﺴــاﻫمﺔ فــي ﺻﻨــدوق مﺨصــﺺ
لدعــﻢ اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ وﻫﺸاﺷــﺔ .وعــﻼوة علــى ذلــك ،يﻨبﻐــي إلــﺰام المﻨﻌﺸــين الﻌقارييــن الﺬيــن يﺴــتﻔيدون
مــن ﺗﺤﻔيــﺰات ﺿريبيــﺔ أو الﺬيــن يﺴــتﻔيدون مــن الوعــاء الﻌقــاري للدولــﺔ ،ﺳــيما فــي مجــال الﺴــﻜن االجتماعــي ،ﺑوﺿــﻊ
الولوجيــات وﺗﺨصيــﺺ نﺴــبﺔ مئويــﺔ مــن المﺴــاﻛن ﺗﺴــتجيﺐ لﺤاجيــات اﻷﺷــﺨاص ذوي اإلعاقــات الجﺴــديﺔ.
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ّ
ـات السﻴاﺳــة الوﻃنﻴــة للﻬجــرة واللجــوء ينﻌﻜــﺲ ﺳــلﺒا ﻋلــى
 .3.3.2.1الﻬجــرة:
التﺄﺧــر ﻓــي ﺗنﻔﻴــﺬ مقتﻀﻴـ ِ
المﻬاﺟريــﻦ ﻓــي وضﻌﻴــة صﻌﺒــة
ﺑالﻨﻈــر إلــى الﺴــياق الجيــو ﺳياﺳــي الراﻫــن ،فــﺈن موجــات الﻬجــرة التــي ميــﺰت الﺴــﻨوات الﺨمــس الماﺿيــﺔ لــﻢ ﺗﻌــد
ﻇاﻫــرة ﻇرفيــﺔ .وفــي ﺿــوء ﻫــﺬا الﺸــﻜﻞ الجديــد الــﺬي اﺗﺨﺬﺗــﻪ ﻇاﻫــرة الﻬجــرة ،وﺿــﻊ المﻐــرب فــي ﺳــﻨﺔ 2013
الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ للﻬجــرة واللجــوء ،ﺑﻬــدف ﺗوفيــر ﺷــروط أفﻀــﻞ الﺳــتقبال المﻬاجريــن فــوق أراﺿيــﻪ وﺿمــان ﺣقوقﻬــﻢ
اﻷﺳاﺳــيﺔ .وﺗﻬــدف ﻫــﺬه الﺴياﺳــﺔ ً
أيﻀــا إلــى وﺿــﻊ إطــار ﺗﻨﻈيمــي الﺳــتقبال المﻬاجريــن وإدماجﻬــﻢ ،وإطــار مﺆﺳﺴــاﺗي
مﻼئــﻢ يﻜﻔــﻞ ﺗدﺑيــر موجــات الﻬجــرة التــي ﺗمــر عبــر ﺑﻼدنــا.
وﺑﻌــد مــرور ﺧمــس ﺳــﻨوات علــى ﺑــدء ﺗﻨﻔيــﺬ ﻫــﺬه الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ ،ﺗمــﺖ ﺗﺴــويﺔ وﺿﻌيــﺔ  58.000مﻬاجــر ،إﺛــر ﺗﻨﻈيــﻢ
ﺣملتيــن لﻔائــدة المﻬاجريــن ﻏيــر الﻨﻈامييــن .وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،ﺗــﻢ اﺗﺨــاذ جملــﺔ مــن التداﺑيــر الراميــﺔ إلــى ﺗيﺴــير ولــوج
المﻬاجريــن إلــى الﺨدمــات االجتماعيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ ،ﺳــيما مــا ﺗﻌلــﻖ ﺑالولــوج إلــى التﻌليــﻢ والصﺤــﺔ .ومــﻊ ذلــك ،وإذا ﻛان
ﺣــﻖ الولــوج إلــى الﺨدمــات الﻌموميــﺔ ،إﺳــوة ﺑالمواطﻨيــن المﻐارﺑــﺔ ،ﺣقـاً ﺗﻨــﺺ عليــﻪ الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ للﻬجــرة واللجــوء،
فﺈنــﻪ إعمالــﻪ علــى أرض الواقــﻊ يواجــﻪ الﻌديــد مــن الصﻌوﺑــات المتﻌلقــﺔ ﺑﻀﻌــﻒ التﻨﺴــيﻖ ﺑيــن القﻄاعــات الوزاريــﺔ
المﻌﻨيــﺔ ﺑتﻨﺰيــﻞ ﻫــﺬه الﺴياﺳــﺔ.
فبالﻨﺴــبﺔ لقﻄاعــي التﻌليــﻢ والﺜقافــﺔ ،اللــﺬان يﻌــدان مــن مجــاالت الﻌمــﻞ القﻄاعيــﺔ والﻌرﺿانيــﺔ الرئيﺴــيﺔ ،ﺗﻨــﺺ
الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ للﻬجــرة واللجــوء علــى إﺣــداث فصــول دراﺳــيﺔ للترﺑيــﺔ ﻏيــر الﻨﻈاميــﺔ لﻔائــدة التﻼميــﺬ ﻏيــر الﻨاطقيــن
ﺑالﻌرﺑيــﺔ .وعلــى المﺴــتوى الميدانــي ،يتــﻢ ﺗوجيــﻪ مﻌﻈــﻢ التﻼميــﺬ ﻏيــر الﻨاطقيــن ﺑالﻌرﺑيــﺔ نﺤــو فصــول للترﺑيــﺔ ﻏيــر
الﻨﻈاميــﺔ ،يمﻜــن أن ﺗﻀــﻢ ﺗﻼميــﺬ ﺗﺨتلــﻒ أعمارﻫــﻢ وﺗتبايــن مﺴــتوياﺗﻬﻢ فــي التﺤصيــﻞ .ويمﻜــن أن يــﺆدي ﻫــﺬا الوﺿــﻊ
إلــى ﺻﻌوﺑــات فــي التﻌلــﻢ لــدى ﺑﻌــﺾ التﻼميــﺬ وإلــى الﻬــدر المدرﺳــي ،ممــا يﺴــتلﺰم اعتمــاد أﺷــﻜال جديــدة لتﻌﺰيــﺰ
مﻬــارات ﺗﻌلــﻢ اللﻐــﺔ الﻌرﺑيــﺔ فــي أوﺳــاط التﻼميــﺬ ﻏيــر الﻨاطقيــن ﺑﻬــا ،ﺳــيما مــن ﺧــﻼل وﺿــﻊ مﺴــارات دراﺳــيﺔ ﺗﺄﺧــﺬ
ﺑﻌيــن االعتبــار ﺧصوﺻيــات التﻼميــﺬ.
وﺑﺨصــوص القﻄــاع الصﺤــي ،مﻜﻨــﺖ الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ للﻬجــرة واللجــوء مــن الولــوج المجانــي إلــى ﺧدمــات للقــرب فــي
مجــال الرعايــﺔ الصﺤيــﺔ لﻔائــدة اﻷجانــﺐ المتواجديــن فــوق التــراب الوطﻨــي ،ﺑﻐــﺾ الﻨﻈــر عــن وﺿﻌيتﻬــﻢ ،ﻛمــا مﻨﺤــﺖ
للمﻬاجريــن المقيميــن ﺑﺸــﻜﻞ قانونــي فــي المﻐــرب إمﻜانيــﺔ االﺳــتﻔادة مــن التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ الﺸــاملﺔ ،ﺳــيما عبــر نﻈــام
المﺴــاعدة الﻄبيــﺔ »راميــد« .وفــي ﻫــﺬا الﺴــياق ،ﺗــﻢ ﺗوقيــﻊ اﺗﻔاقيــﺔ ﺑﻬــﺬا الﺨصــوص فــي ﺳــﻨﺔ  2015ﺑيــن القﻄاعــات
الﺤﻜوميــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالصﺤــﺔ وﺷــﺆون الﻬجــرة والداﺧليــﺔ والماليــﺔ.
ومــﻊ ذلــك ،وإلــى ﻏايــﺔ متــﻢ  ،2018لــﻢ يَ ِتــﻢ ﺗﻔﻌيــﻞ ﻫــﺬا اإلجــراء ،ممــا ﺣــرم اﻷجانــﺐ المقيميــن ﺑﺸــﻜﻞ قانونــي فــي
المﻐــرب ،والموجوديــن فــي وﺿﻌيــﺔ فقــر وﻫﺸاﺷــﺔ ،مــن االﺳــتﻔادة مــن الﺨدمــات الصﺤيــﺔ التــي ﺗوفرﻫــا المﺆﺳﺴــات
الصﺤيــﺔ الﻌموميــﺔ ،ﺑاﺳــتﺜﻨاء الﻌﻼجــات اﻷوليــﺔ والﺤــاالت االﺳــتﻌجاليﺔ .وﺣﺴــﺐ ﺗقريــر اﻷرﺿيــﺔ الوطﻨيــﺔ لﺤمايــﺔ
المﻬاجريــن ) ،45(PNPMقــد يواجــﻪ المﻬاجــرون عــد ًدا مــن الصﻌوﺑــات فــي الولــوج إلــى ﺧدمــات الرعايــﺔ الصﺤيــﺔ،
ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ﺗلــك التــي يواجﻬﻬــا المواطﻨــون المﻐارﺑــﺔ ،ﺳــيما فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالصﻌوﺑــات اللﻐويــﺔ والتواﺻــﻞ مــﻊ اﻷطقــﻢ
الﻄبيــﺔ وﺷــبﻪ الﻄبيــﺔ ،والﺴــلوﻛات التمييﺰيــﺔ التــي يمﻜــن أن يتﻌرﺿــوا لﻬــا داﺧــﻞ المﺆﺳﺴــات الصﺤيــﺔ ،ورفــﺾ ولوجﻬــﻢ
إلــى ﻫــﺬه المﺆﺳﺴــات أو اﺷــتراط إدالئﻬــﻢ ﺑوﺛائــﻖ للﻬويــﺔ ال يتوفــرون عليﻬــا...
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﻬــﺬه الﻨقﻄــﺔ اﻷﺧيــرة ،فــﺈن ﺻﻌوﺑــﺔ الولــوج إلــى الﺨدمــات الصﺤيــﺔ ،ﺣتــى اﻷوليــﺔ مﻨﻬــا ،ﻫــي أﻛﺜــر ﺣــدة
ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﻬاجريــن الﺬيــن يﻌيﺸــون فــي ﻇــروف ﺻﻌبــﺔ فــي مﺨيمــات مﺆقتــﺔ ،ﺳــيما فــي المﻨاطــﻖ الﺸــماليﺔ والﺸــرقيﺔ
للبــﻼد .وقــد دعــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي ﺗقريــره الﺴــﻨوي لﺴــﻨﺔ  2017إلــى إيجــاد ﺣــﻞ للﻈــروف
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ﻏيــر الﻼئقــﺔ التــي يﻌيﺸــﻬا المﻬاجــرون الﺴــريون فــي انتﻈــار الﻌبــور .ويﻨبﻐــي أن يﻜﻔــﻞ ﻫــﺬا الﺤــﻞ الولــوج إلــى الﺨدمــات
الصﺤيــﺔ ،وأن يﻀمــن للمﻬاجريــن ﻏيــر الﺸــرعيين عــدم ﺗﻌرﺿﻬــﻢ ﻷي ﺗبﻌــات قانونيــﺔ أو إداريــﺔ عﻨــد اﺳــتﻔادﺗﻬﻢ مــن
الﺨدمــات الصﺤيــﺔ.
وﺑﺨصــوص الجوانــﺐ اﻷﺧــرى الــواردة فــي الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ للﻬجــرة واللجــوء ،يﻨبﻐــي اإلﺷــارة ً
أيﻀــا إلــى ال ّتﺄﺧّ ــر فــي
إطــﻼق المﺴــار ْ
ِﺤــﻖّ اللجــوء ،علــى الرﻏــﻢ مــن اﻷﻫميــﺔ البالﻐــﺔ التــي يﻜتﺴــيﻬا مــن أجــﻞ
ـريﻌي للقانــون المتﻌلّــﻖ ﺑ َ
التﺸـ ّ
ﺗوفيــر الﺤمايــﺔ لﻸﺷــﺨاص الﺬيــن فــروا مــن ﺑلدانﻬــﻢ جــراء المﺨاطــر التــي ﺗتﻬددﻫــﻢ واﺳــتقبالﻬﻢ فــي ﻇــروف ﺗﻀمــن
لﻬــﻢ الﻜرامــﺔ .وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،فــﺈن عــدم ﺳــن ﻫــﺬا القانــون يﻀــﻊ المﻐــرب فــي ﺣالــﺔ عــدم امتﺜــال الﺗﻔاقيــﺔ جﻨيــﻒ،
التــي ﺻادقــﺖ عليﻬــا ﺑﻼدنــا ،والتــي ﺗدعــو البلــدان الموقﻌــﺔ إلــى ﺗوفيــر ﺣمايــﺔ فﻌليــﺔ لﻄالبــي اللجــوء.
ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ ً 2018
أيﻀــا ﺑتﻨامــي موجــات الﻬجــرة ﻏيــر الﺸــرعيﺔ انﻄﻼقــا مــن الﺴــواﺣﻞ المﻐرﺑيــﺔ
فــي اﺗجــاه ﺑلــدان جﻨــوب أوروﺑــا ،وقــد ﺷــمﻞ ذلــك المواطﻨيــن المﻐارﺑــﺔ واﻷجانــﺐ الموجوديــن فــي وﺿﻌيــﺔ ﻏيــر قانونيــﺔ
فــوق التــراب الوطﻨــي .وﺑﻨﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺗمﻜﻨــﺖ الﺴــلﻄات المﺨتصــﺔ مــن اعتــراض ﺣوالــي  76.000مﺤاولــﺔ للﻬجــرة
ـادت ﺣتــى
ﻏيــر الﺸــرعيﺔ ،وﺗﻔﻜيــك  174ﺷــبﻜﺔ إجراميــﺔ ﺗﻌمــﻞ فــي ﻫــﺬا المجــال .وال ﺷــك أن ال ُمقارﺑــﺔ اﻷ ْمﻨ ّيــﺔ ،التــي ﺳـ ْ
اﻵن فــي مﻌالجــﺔ الﻬجــرة ﻏيــر ّ
ـي علــى ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة ،ﺑــﻞ يﻨبﻐــي
الﺸـ ْر ِع ّيﺔ ،ال يمﻜﻨﻬــا ِل َو ْﺣدﻫــا ﺑﻄبيﻌــﺔ الﺤــال أن ﺗقْﻀـ َ
ﱠ
الﻌمــﻞ ،ﺧاﺻــﺔ علــى المﺴــتوى المﺤلــي ،علــى إ ْ
المرﺷــﺤين
ِﺷــراك المجتمــﻊ ال َم َدنــي ،ﺳـ ّيما فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالتواﺻــﻞ مــﻊ
ِ
المصﺤوﺑيــن ،وﺗﺤﺴيﺴــﻬﻢ ﺑاﻷﺧﻄــار التــي ﺗﻌترﺿﻬــﻢ فــي البﺤــر أو مــن
ﺑالقاﺻ ِري ـ َن ﻏيــر
للﻬجــرة ،وﺗوعيتﻬــﻢ والتﻜ ﱡﻔــﻞ
ْ
ﺧــﻼلِ الﺸــبﻜات اإلجرام ّيــﺔ التــي ّ
ﺗﻨﻈــﻢ عمل ّيــات الﻌبــور .ﻛمــا يتﻌيــن ﺗﻌﺰيــﺰ عمليــات ﺗﺤديــد ﻫويــﺔ القاﺻريــن ﻏيــر
المصﺤوﺑيــن الﺬيــن يجوﺑــون ﺷــوارع المــدن المﻌروفــﺔ ﺑموجــات الﻬجــرة ﻏيــر الﺸــرعيﺔ .ويﻨبﻐــي فــي ﻫــﺬا الصــدد الﻌمــﻞ
ﺑﺸــﻜﻞ مﻨتﻈــﻢ علــى التﻜﻔــﻞ اجتماعي ـاً ﺑﻬــﺆالء وإعــادة ﺗوجيﻬﻬــﻢ نﺤــو مراﻛــﺰ اﺳــتقبال القاﺻريــن المرﺷــﺤين للﻬجــرة،
وذلــك مــن أجــﻞ التصــدي لتجﻨيدﻫــﻢ فــي الﺸــبﻜات اإلجراميــﺔ الﻨﺸــيﻄﺔ فــي االﺗجــار ﺑالمﺨــدرات والبﺸــر ،ﺳــواء فــي
المﻐــرب أو فــي ﺑلــدان االﺳــتقبال.
 .4.3.2.1محارﺑــة الجريمــة وإﻋــادة إدمــاج الســجناء :ضــرورة مواﻛﺒــة ﺟﻬــود محارﺑــة الجريمــة ﺑسﻴاﺳــة
ﺟناﺋﻴــة ﺗﺸــجﻊ ﻋلــى التداﺑﻴــر الﺒديلــة للﻌقوﺑــات الســالﺒة للحريــة
ﺗﺸــمﻞ مﺴــﺄلﺔ مﺤارﺑــﺔ الجريمــﺔ عــدة جوانــﺐ ﺗتﻌلــﻖ ﺑــردع الجريمــﺔ مــن قبــﻞ الﺸــرطﺔ وقــوات اﻷمــن ﺑﺸــﻜﻞ عــام ،وﻛــﺬا
ﺑجانــﺐ اجتماعــي يتمﺜــﻞ فــي التصــدي للﻌوامــﻞ المﺴــاعدة علــى الجريمــﺔ ،مــن ﺧــﻼل ﺗﺤﺴــين الﻈــروف االجتماعيــﺔ
التــي يمﻜــن أن ﺗــﺆدي إلــى االنﺤــراف؛ وأﺧيــراً ،ﻫﻨــاك جانــﺐ مﺆﺳﺴــاﺗي ،يتمﺜــﻞ فــي ﺗوفــر عدالــﺔ جﻨائيــﺔ ﺗﺤﻔــﺰ علــى
إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي للﺴــجﻨاء والوقايــﺔ مــن ﺣــاالت الﻌــود.
وال ﺷــك أن المقارﺑــﺔ المﻌتمــدة فــي ﺑﻼدنــا مﻨــﺬ عــدة ﺳــﻨوات قــد أﺳــﻔرت عــن نتائــﺞ مﺜمــرة فــي مجال مﺤارﺑــﺔ الجريمﺔ.
ـﺨصا ،فــي ﺣالــﺔ ﺗلبــس أو ﺑﻨــا ًء علــى مﺬﻛــرة ﺑﺤــﺚ ،متورطيــن
فقــد مﻜﻨــﺖ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018مــن ﺗوقيــﻒ  554.202ﺷـ ً
فــي  584.516قﻀيــﺔ زجريــﺔ ،ممــا م ﱠﻜــن مــن ﺗﺤقيــﻖ مﻌــدل زجــر ﺑلــﻎ  91فــي المائــﺔ .وﺗﺸــير المﻌﻄيــات التــي نﺸــرﺗﻬا
المديريــﺔ الﻌامــﺔ لﻸمــن الوطﻨــي ً
أيﻀــا إلــى أن ﺣوالــي  10فــي المائــﺔ مــن القﻀايــا الجﻨائيــﺔ المﺴــجلﺔ ﺗصﻨــﻒ علــى
أنﻬــا »عﻨيﻔــﺔ« وﺳــجلﺖ مﻌـ ﱠ
ـدل زجـ ٍـر ﺑلــﻎ  73فــي المائــﺔ .وﺣﺴــﺐ نــوع الجرائــﻢ ،ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2018ﺗﻔﻜيــك  495ﺷــبﻜﺔ
إجراميــﺔ ﺗﻨﺸــﻂ فــي الﺴــرقات ﺑالﻌﻨــﻒ والﺴــرقات المﺸـ ﱠـددة )ﺑاﺳــتﻌمال الﺴــﻼح( .وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑمﻜافﺤــﺔ ﺷــبﻜات
الﻬجــرة ﻏيــر المﺸــروعﺔ ،ﺗــﻢ ﺿبــﻂ  603مﻨﻈمــا للﻬجــرة ﻏيــر المﺸــروعﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018مقارنــﺔ مــﻊ  294فقــﻂ
فــي الﺴــﻨﺔ المﻨصرمــﺔ ،ﺑيﻨمــا ﺑلــﻎ عــدد الﺸــبﻜات اإلجراميــﺔ التــي ﺗــﻢ ﺗﻔﻜيﻜﻬــا فــي ﻫــﺬا المجــال  45ﺷــبﻜﺔ ،مقارنــﺔ مــﻊ
 38ﺷــبﻜﺔ فــي الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ .أمــا ﺑﺨصــوص الجرائــﻢ المرﺗبﻄــﺔ ﺑالتقﻨيــات الﺤديﺜــﺔ ،فقــد عرفــﺖ ارﺗﻔاعــا ﺑﻨﺴــبﺔ
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 33ﺑالمائــﺔ ،مقارنــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ  ،2017ﺣيــﺚ ﺗمــﺖ مﻌالجــﺔ  1091قﻀيــﺔ مقارنــﺔ مــﻊ  765فــي ﺳــﻨﺔ  .2017وفــي مــا يﺨــﺺ
جرائــﻢ االﺑتــﺰاز الجﻨﺴــي عبــر اإلنترنــﺖ ،فقــد ﺗمــﺖ مﻌالجــﺔ  435قﻀيــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018أﺳــﻔرت عــن ﺗوقيــﻒ 267
ﺷــﺨصاً .وفــي ﺳــياق مﻜافﺤــﺔ المﺨــدرات والمﺆﺛــرات الﻌقليــﺔ ،أﺳــﻔرت ﻫــﺬه الﻌمليــات عــن ﺣجــﺰ طــن و 650ﻛيلوﻏرامــا
مــن الﻜوﻛاييــن ،و 1.346.180مــن اﻷقــراص المﻬلوﺳــﺔ و»اإلﻛﺴــتازي« ﺑﻨﺴــبﺔ زيــادة ناﻫــﺰت  43ﺑالمائــﺔ مقارنــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ
المﻨصرمــﺔ ،ﺑيﻨمــا ﺑلﻐــﺖ الﻜميــات المﺤجــوزة  52طﻨــا مــن مﺨــدر الﺸــيرا و 693ﻛيلوﻏرامــا مــن مﺨــدر الﺤﺸــيﺶ.
وفﻀ ـ ً
ﻼ عــن ذلــك ،ﺗواﺻــﻞ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018الﻨــﺰوع نﺤــو نﺸــر الصــور ومقاطــﻊ الﻔيديــو والمﻌلومــات المﻨقولــﺔ عبــر
موجﻬــﺔ
ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي التــي ﺗﻈﻬــر مﺸــاﻫد للﻌﻨــﻒ أو ﺗبلــﻎ عــن الجريمــﺔ .وﺗﻜــون ﻫــﺬه »المﻌلومــات« ﱠ
أﺣيانــا ومﺰيﻔــﺔ أﺣيانـاً أﺧــرى ،وﺳــرعان مــا ﺗﺜيــر مﺸــاعر االﺳــتياء والﺬعــر فــي نﻔــوس المواطﻨيــن ،وﺗﻬــﺰ ﺛقتﻬــﻢ وﺗﺴــاﻫﻢ
فــي ﺧلــﻖ ﺻــورة مﺸــوﻫﺔ عــن واقــﻊ الجريمــﺔ فــي البــﻼد .وأمــام ﺗﺰايــد عــدد ونﻄــاق ﺑﻌــﺾ المﻌلومــات المﺰيﻔــﺔ التــي يتــﻢ
ﺗداولﻬــا ،ﺗــﻢ إﺻــدار  288ﺑﻼﻏـاً ﺗوﺿيﺤيـاً وﺗﻜﺬيبـاً ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .2018وقــد مﻜﻨــﺖ ﻫــﺬه الﺨرجــات اإلعﻼميــﺔ ﺑــﻼ ﺷــك
مــن ﺗﻨويــر الــرأي الﻌــام ،وﺗﺴــليﻂ الﻀــوء علــى ﺣقيقــﺔ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣــداث واعتقــال اﻷﺷــﺨاص المتورطيــن فــي القﻀايــا
الجﻨائيــﺔ .ومــﻊ ذلــك ،يﻨبﻐــي التﺤلــي ﺑاليقﻈــﺔ الﻼزمــﺔ ﺣيــال التجــاوزات التــي يمﻜــن أن يتﺴــبﺐ فيﻬــا ﺿﻐــﻂ الــرأي الﻌــام
مــن أجــﻞ زجــر الجريمــﺔ ،إذ مــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا الﻀﻐــﻂ أن يــﺆدي إلــى ﺳــيادة ﺳياﺳــﺔ أمﻨيــﺔ ﺗرﺗﻜــﺰ ﺑاﻷﺳــاس علــى الﺰجــر
واالﺣتجــاز ،علمـاً أن ﻫﺬيــن الﻌﻨصريــن قــد يﻜونــان ﺑالتﺤديــد عامليــن مﺤرﺿيــن علــى الﻌﻨــﻒ والجريمــﺔ.
إن مﺤارﺑــﺔ الجريمــﺔ ﺗقتﻀــي ﺑلــورة ﺳياﺳــات اقتصاديــﺔ واجتماعيــﺔ إراديــﺔ لتﺴــريﻊ وﺗيــرة اجتﺜــاث التﻬميــﺶ واإلقصــاء،
ومــن ﺛــﻢ القﻀــاء علــى الﻌوامــﻞ المﺴــببﺔ للجريمــﺔ .وﺗتﻌلــﻖ أولــى ﻫــﺬه الﺴياﺳــات ﺑالمﺤاﻛــﻢ ،ﺣيــﺚ يتﻌيــن مراجﻌــﺔ
القانــون الجﻨائــي ﺣتــى يتﻀمــن عقوﺑــات ﺑديلــﺔ للﻌقوﺑــات الﺴــالبﺔ للﺤريــﺔ ،مﺜــﻞ القيــام ﺑﺄعمــال ﺗصــﺐ فــي الصالــﺢ
الﻌــام ووﺿــﻊ الﺴــوار اإللﻜترونــي.
وﺗﻌتبــر الﺴياﺳــﺔ الﺴــجﻨيﺔ ً
أيﻀــا لبﻨــﺔ أﺳاﺳــيﺔ فــي جﻬــود الوقايــﺔ مــن الجريمــﺔ ومﻜافﺤتﻬــا ،ذلــك أن الﻌقوﺑــﺔ الﺴــجﻨيﺔ
قــد ﺗﻜــون عام ـ ً
ﻼ يﻔاقــﻢ ﺳــلوك الﻌﻨــﻒ لــدى اﻷفــراد وقــد يــﺆدي إلــى ﺗﻄرفﻬــﻢ .وفــي ﻫــﺬا الﺴــياق ،ﺗجــدر اإلﺷــارة
إلــى أنــﻪ ﺗــﻢ إﺣــراز ﺗقــدم علــى مﺴــتوى ﺗﺤﺴــين ﻇــروف االعتقــال ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺣيــﺚ ﺗراجﻌــﺖ نﺴــبﺔ االﻛتﻈــاظ
ﺑالﺴــجون مــن  38فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ 2017إلــى  36.9فــي المائــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ  .2018ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن اللجــوء ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر
إلــى االعتقــال االﺣتياطــي ال يــﺰال متواﺻـ ً
ﻼ ،ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ نﺴــبﺔ المﺴــجونين فــي إطــار االعتقــال االﺣتياطــي ﺣوالــي 40
فــي المائــﺔ مــن الﺴــجﻨاء ﺳــﻨﺔ  .2018ومــن ﻫــﺬا المﻨﻄلــﻖ ،مــن اﻷﻫميــﺔ ﺑمــﻜان ﺗﺴــريﻊ وﺗيــرة إﺻــﻼح قانــون المﺴــﻄرة
الجﻨائيــﺔ ومراجﻌــﺔ مقتﻀياﺗــﻪ المتﻌلقــﺔ ﺑوﺿــﻊ اﻷﺷــﺨاص رﻫــن الﺤراﺳــﺔ الﻨﻈريــﺔ واالعتقــال االﺣتياطــي ،مــن ﺧــﻼل
اعتمــاد مﻌاييــر أﻛﺜــر دقــﺔ ووﺿوﺣـاً.

 .4.2.1الﺤﻮار والﻤﻨﺎخ اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺎن
ومواﻛب للسﻴاﺳات اﻻﻗتصادية واﻻﺟتماﻋﻴة
 .1.4.2.1مﻦ أﺟﻞ حوار اﺟتماﻋي دينامي ُ
ﺗﻌتبــر إعــادة إﺣيــاء الﺤــوار االجتماعــي أمــراً ﺿروريـاً وﻏايــﺔ يﻨﺸــدﻫا ﻛﻞ الﺸــرﻛاء االجتماعييــن .ومــﻊ ذلــك ،لــﻢ ﺗﺴــﻔر
أي مــن االجتماعــات التــي عقــدت فــي الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة عــن ﺣــوار مرﺗﻜــﺰ علــى اإلﺷــﻜاليات المتﻌلقــﺔ ﺑﻌالــﻢ الﺸــﻐﻞ،
ﱡ
ﻛمــا لــﻢ ﺗﻜلــﻞ ﺗلــك اللقــاءات ﺑﺈرﺳــاء جلﺴــات للﺤــوار االجتماعــي وفــﻖ ﺑرمجــﺔ مﻀبوطــﺔ وجــدول أعمــال مﺤــدد مﺴــب ًقا
ويقبلــﻪ جميــﻊ المﺸــارﻛين .وﺗﻨﺸــﺄ عــن ﻫــﺬا الوﺿــﻊ ﺗوﺗــرات دائمــﺔ ﺑيــن الﻨقاﺑــات ومﻨﻈمــات أرﺑــاب الﻌمــﻞ والﺤﻜومــﺔ،
وﻏيــاب الﺤــوار االجتماعــي فــي المﺸــﻬد الﻌــام ،فــي وقــﺖ مــن المﻔتــرض فيــﻪ أن يﻜــون ﻫــﺬا الﺤــوار آليــﺔ اجتماعيــﺔ
ديﻨاميــﺔ ومواﻛبــﺔ للﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ واإلﺻﻼﺣــات الجاريــﺔ والﺤيــاة االجتماعيــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ عــام.
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لقــد نــﺺ التصريــﺢ الﺤﻜومــي ﺣــول الﺴياﺳــﺔ الﻌموميــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ  ،2017علــى االلتــﺰام ﺑـ«مﺄﺳﺴــﺔ الﺤــوار االجتماعــي
علــى المﺴــتويين المرﻛــﺰي والقﻄاعــي وداﺧــﻞ المقــاوالت« .إال أنــﻪ ﺑﻌــد مــرور ﺳــﻨتين ،مــن الواﺿــﺢ أن ﻫــﺬا المﺴلﺴــﻞ
يﺸــﻬد ﺗﺄﺧــراً فــي انﻄﻼقــﻪ ،ﺣيــﺚ اقتصــرت اللقــاءات التــي نﻈمــﺖ فــي إطــار الﺤــوار االجتماعــي علــى مﻨاقﺸــات
مقتﻀبــﺔ دون وﺿــﻊ جــدول زمﻨــي مﺤــدد للتﻔــاوض .وﻫﻜــﺬا ،فــي ﺳــﻨﺔ  ،2018قدمــﺖ الﺤﻜومــﺔ ﺧــﻼل جلﺴــﺔ أﺑريــﻞ
ً
عرﺿــا لدعــﻢ القــدرة الﺸــرائيﺔ وإعــادة الﻨﻈــر فــي اﻷجــور الدنيــا فــي أﺳــﻼك الوﻇيﻔــﺔ الﻌموميــﺔ،
للﺤــوار االجتماعــي
ﺣيــﺚ اقترﺣــﺖ زيــادة قدرﻫــا  300درﻫــﻢ ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸجــور التــي ﺗقــﻞ عــن  5.500درﻫــﻢ ،والرفــﻊ مــن قيمــﺔ مﻨﺤــﺔ الــوالدة
مــن  150درﻫمـاً إلــى  1000درﻫــﻢ ،وﺗﺤﺴــين التﻌويﻀــات الﻌائليــﺔ .ﻏيــر أن ﻫــﺬا االقتــراح لــﻢ يتــﻢ اعتماده ،نﻈــراً للموقﻒ
ﻏيــر المــرن للﻨقاﺑــات ﺑﺸــﺄن المﻄالــﺐ المتﻌلقــﺔ ﺑتﺤﺴــين اﻷجــور ﺑﺸــﻜﻞ عــام ،وذلــك فــي القﻄاعيــن الﻌــام والﺨــاص
علــى ﺣــد ﺳــواء .ويﻨﻀــاف إلــى ذلــك مﻄالبــﺔ الﻨقاﺑــات الﺤﻜومــﺔ ﺑاﺳــتﻜمال ﺗﻔﻌيــﻞ مﺨرجــات اﺗﻔاقيــﺔ  26أﺑريــﻞ ،2011
والتــي ﻇلــﺖ ﺣبــرا علــى ورق مﻨــﺬ عــدة ﺳــﻨوات .وقــد انتﻬــﺖ جلﺴــﺔ أﺑريــﻞ دون التوﺻــﻞ إلــى اﺗﻔــاق ،ممــا يجﺴــد ﺿﻌــﻒ
ﺛقافــﺔ الﺤــوار والتﻔــاوض لــدى الﻄرفيــن ،علمـاً أنﻬــا ﺿروريــﺔ لبﻨــاء الﺜقــﺔ التــي ﺗﻜﻔــﻞ أﺳــباب الﻨجــاح للقــاءات الﺤــوار
االجتماعــي وﻛــﺬا لﺤــﻞ الﻨﺰاعــات االجتماعيــﺔ الﻜبــرى ،التــي ﺗقتﻀــي وجــود آليــات وﺳــاطﺔ فﻌالــﺔ.
ـان فــي ﺷــﻬر أﻛتوﺑــر ،ﺿــﻢ الﺤﻜومــﺔ والمرﻛﺰيــات الﻨقاﺑيــﺔ وأرﺑــاب الﻌمــﻞ .وﺗﻀمــن جــدول أعمــال
وقــد ُعقــد لقــاء ﺛـ ٍ
ﻫــﺬا اللقــاء عــرض الﺨﻄــوط الﻌريﻀــﺔ لمﺸــروع قانــون الماليــﺔ واﺳــتقاء انﻄباعــات الﺸــرﻛاء االجتماعييــن ﺣــول ﻫــﺬا
المﺸــروع .ﻏيــر أن الﻨقــاش والتﻔــاوض ﺧــﻼل ﻫــﺬا اللقــاء لــﻢ يﺸــمﻞ قﻀايــا التﺸــﻐيﻞ وﻇــروف ومﻨــاخ الﺸــﻐﻞ ،وﺗﻨافﺴــيﺔ
المقــاوالت ،والتﻜويــن ،وﻏيرﻫــا مــن المواﺿيــﻊ التــي مــن المﻔتــرض أن ﺗﺸــﻜﻞ مﺤــاور للﻨقــاش ﺑين الﺸــرﻛاء االجتماعيين.
ويدعــو ﻫــﺬا الوﺿــﻊ إلــى التﺴــاؤل عــن اﻷﺳــباب التــي ﺗــﺆدي إلــى اﺧتــﺰال الﺤــوار االجتماعــي فــي مجــرد لقــاءات
روﺗيﻨيــﺔ أو جلﺴــات لﻌــرض مﻄالــﺐ و /أو مقترﺣــات اﻷطــراف المﻌﻨيــﺔ ،علــى الرﻏــﻢ مــن االﺳــتﻌداد الــﺬي عبــر عﻨــﻪ
الﻔاعلــون المﻌﻨيــون فــي الﻌديــد مــن المﻨاﺳــبات لﻼنﺨــراط فــي الﺤــوار .ومــن أجــﻞ الﺨــروج مــن ﻫــﺬا المــﺄزق ،يتﻌيــن
علــى الﺸــرﻛاء االجتماعييــن إدراك أﻫميــﺔ الﺤــوار ﺑﻐيــﺔ االﺗﻔــاق علــى التداﺑيــر التــي يﻨبﻐــي اعتمادﻫــا ﺑﺸــﻜﻞ مﺸــترك
لﻼرﺗقــاء ﺑمﺴــتوى ﺗﻜويــن وﺗﺄﻫيــﻞ اليــد الﻌاملــﺔ ،والﻨﻬــوض ﺑتﻨافﺴــيﺔ المقــاوالت ،وﺗﺤﺴــين القــدرة الﺸــرائيﺔ للﺸــﻐيلﺔ،
وﺗﻌﺰيــﺰ فﻌاليــﺔ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ فــي مجالــي االﺳــتﺜمار والتﺸــﻐيﻞ ،وﻏيــر ذلــك .لﺬلــك ،يتﻌيــن علــى الﺤﻜومــﺔ،
ﺑصﻔتﻬــا الﻬيئــﺔ المﺴــﺆولﺔ عــن ﺗﻨﻈيــﻢ لقــاءات الﺤــوار االجتماعــي ،أن ﺗﻌمــﻞ علــى اﺳــتدامﺔ ﻫــﺬا الﺤــوار ،ﺣتــى ولــو
ﺗبايﻨــﺖ وجﻬــات الﻨﻈــر واﺣتــدت التوﺗــرات .وﺗﺤقي ًقــا لﻬــﺬه الﻐايــﺔ ،يﻨبﻐــي ﺗﻐييــر الﻨمــوذج المﻌتمــد إلــى اليــوم فــي مجــال
الﺤــوار االجتماعــي ،مــن أجــﻞ التﺄﺳــيس لمرﺣلــﺔ جديــدة يﻜــون فيﻬــا ﻫــﺬا الﺤــوار قــادراً علــى مواﻛبــﺔ طموﺣــات البــﻼد
لبلــوغ عتبــﺔ جديــدة مــن التﻨميــﺔ والمﺴــاﻫمﺔ فــي ﺗقليــﺺ مﻌــدالت البﻄالــﺔ فــي ﺻﻔــوف الﺸــباب والﺤــد مــن الﻔــوارق
االجتماعيــﺔ والمجاليــﺔ.
ويتﻌيــن أيﻀـاً ﺗﻜﺜيــﻒ اللقــاءات ﺑيــن الﺸــرﻛاء االجتماعييــن والﻌمــﻞ على عدم اقتصارﻫا على جلﺴــات الﺤــوار االجتماعي
ﺑالمﻌﻨــى الﺤرفــي للﻜلمــﺔ ،والﺤــرص علــى انﺨراطﻬــا فــي مﺴلﺴــﻞ التﻔﻜيــر مــن أجــﻞ ﺗﺤديــد الﺴياﺳــات االقتصاديــﺔ
واالجتماعيــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،فــﺈن ﺗﻨﻔيــﺬ اإلﺻﻼﺣــات ال يمﻜــن أن يﻜــون ناجﻌــا وناجﺤــا دون انﺨــراط الﻔاعليــن فــي
الﺤيــاة االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ .فﻌلــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،ﺗمــﺖ ﺧــﻼل  2018المصادقــﺔ علــى مﺸــروع القانــون رقــﻢ 60.17
المتﻌلــﻖ ﺑتﻨﻈيــﻢ التﻜويــن المﺴــتمر ،دون أن يﻜــون موﺿــوع اﺗﻔــاق ﺑيــن الﺤﻜومــﺔ والﻨقاﺑــات وأرﺑــاب الﻌمــﻞ ،وذلــك علــى
الرﻏــﻢ مــن أن مﻀاميــن ﻫــﺬا المﺸــروع ﺗﻜتﺴــي أﻫميــﺔ ﺑالﻐــﺔ فــي الﻌﻼقــات ﺑيــن المﺸـ ﱢﻐلين والﻌمــال .ويﻨجــﻢ عــن مﺜــﻞ
ﻫــﺬه الﻨمــاذج ﺑﺸــﻜﻞ طبيﻌــي ﺿﻌــﻒ انﺨــراط الﻔاعليــن المﻌﻨييــن فــي ديﻨاميــﺔ اإلﺻﻼﺣــات المﻌتمــدة ،وﺗﻜريــس مﻨــاخ مــن
عــدم الﺜقــﺔ ﺑيــن الﺸــرﻛاء االجتماعييــن ،وفــي نﻬايــﺔ المﻄــاف ،ﺗﺤقيــﻖ نتائــﺞ ﺿﻌيﻔــﺔ علــى أرض الواقــﻊ.
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وﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــك ،ال يمﻜــن أن يﻈــﻞ التﻨﺰيــﻞ التراﺑــي للﺤــوار االجتماعــي مجــرد ﻏايــﺔ مﺆجلــﺔ إلــى أجــﻞ ﻏيــر مﺴــمى،
ﺧاﺻــﺔ فــي ﺿــوء التوﺗــرات االجتماعيــﺔ التــي ﺷــﻬدﺗﻬا ﺧــﻼل الﺴــﻨوات الﺜــﻼث الماﺿيــﺔ عــدة مﻨاطــﻖ مــن ﺑﻼدنــا ﺗﻌانــي
مــن ﺑﻄالــﺔ الﺸــباب وﺿﻌــﻒ االﺳــتﺜمار الﺨــاص .إن ﺣــﻞ المﺸــاﻛﻞ االجتماعيــﺔ واالقتصاديــﺔ للمجــاالت التراﺑيــﺔ يﻨبﻐــي
أن يتــﻢ عبــر مﻔاوﺿــات ومﺸــاورات ﺑيــن الﺸــرﻛاء االجتماعييــن علــى المﺴــتوى التراﺑــي ،مــن أجــﻞ ﺗﻬيئــﺔ الﻈــروف
المواﺗيــﺔ للتﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ للمجــاالت التراﺑيــﺔ وﺿمــان اﺳــتدامﺔ التﺸــﻐيﻞ واالﺳــتﺜمار المﺤلــي ،مــن ﺧــﻼل التﺸــجيﻊ
علــى إﺑــرام االﺗﻔاقــات الجماعيــﺔ وﺣــﻞ نﺰاعــات الﺸــﻐﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ودي .ﻛمــا ﺳــيتيﺢ ذلــك أيﻀــا ﺗﻌﺰيــﺰ قــدرات الﻨقاﺑــات
والمﻨﻈمــات المﻬﻨيــﺔ علــى الصﻌيــد المﺤلــي ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى المﻜونــات اﻷﺧــرى للمجتمــﻊ المدنــي ،ممــا ﺳيﺴــاﻫﻢ فــي
ﺗﻌﺰيــﺰ آليــات الوﺳــاطﺔ المﺤليــﺔ القــادرة علــى اإلنصــات إلــى ﺗﻈلمــات المواطﻨــات والمواطﻨيــن والتﻔاعــﻞ مﻌﻬــﻢ.
 .2.4.2.1المناخ اﻻﺟتماﻋي :ﺗﺰايد لﻺضراﺑات ،ﺧارج نﻄاق التﺄﻃﻴر النّ قاﺑي
ﺗﻌيــﺶ ﺑﻼدنــا مﻨــﺬ عــدة ﺳــﻨوات علــى إيقــاع ﻇرفيــﺔ اجتماعيــﺔ ﺗتﺴــﻢ ﺑتﺰايــد التوﺗــرات وﻇﻬــور أﺷــﻜال جديــدة مــن
االﺣتجــاج وﺗﻔاقــﻢ مﺸــاعر الﻈلــﻢ االجتماعــي وعــدم الﺜقــﺔ فــي الﻔاعليــن المﺆﺳﺴــاﺗيين والﻌمومييــن.
ومــن ﺑيــن أﺳــباب ﻫــﺬه الصراعــات ﺿﻌــﻒ آليــات الوﺳــاطﺔ فــي الوﺳــﻂ المﻬﻨــي والــﺬي يدفــﻊ ﺳــﻨويا عﺸــرات اﻵالف
مــن الﻌمــال للتﻌبيــر عــن مﻄالبﻬــﻢ ،مــن ﺧــﻼل التوقــﻒ عــن الﻌمــﻞ .فﻔــي ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺳــجلﺖ وزارة الﺸــﻐﻞ واإلدمــاج
المﻬﻨــي  134إﺿراﺑـاً فــي القﻄــاع الﺨــاص ،ﺗــﻢ ﺧوﺿــﻪ فــي  119مقاولــﺔ ،ﺑانﺨﻔــاض مقارنــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ  ،2017التــي ﺳــجلﺖ
 154إﺿراﺑ ـاً ﺗــﻢ ﺧوﺿــﻪ فــي  121مقاولــﺔ .وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﻫــﺬا االنﺨﻔــاض ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى زيــادة التﻌبئــﺔ فــي
ﺻﻔــوف الﻌمــال فــي إطــار اإلﺿراﺑــات ،ﺣيــﺚ ارﺗﻔﻌــﺖ نﺴــبﺔ المﺸــارﻛﺔ داﺧــﻞ المقــاوالت المﻌﻨيــﺔ ﺑﺤرﻛــﺔ اإلﺿــراب مــن
 45.7فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2017إلــى  66.4فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2018
ويﺆﻛــد ﻫــﺬا االرﺗﻔــاع فــي نﺴــبﺔ انﺨــراط الﻌمــال فــي ﺣــرﻛات اإلﺿــراب علــى أن الﻨﺰاعــات ﺑيــن الﻌمــال واإلدارة أﺻبﺤــﺖ
ﺗتﺨــﺬ ﺑﺸــﻜﻞ متﺰايــد ﺻبﻐــﺔ جماعيــﺔ وأن ﺣلﻬــا داﺧــﻞ المقــاوالت أﺿﺤــى مﺴــﺄلﺔ مﺤﻔوفــﺔ ﺑالمﺨاطــر .ويﻌــﺰى ذلــك
ً
أيﻀــا إلــى طبيﻌــﺔ الﻨﺰاعــات ،إذ إن ﺧــوض اإلﺿراﺑــات ال يتــﻢ ﺑﻨــاء علــى ﺗقديــﻢ الﻌمــال لملــﻒ مﻄلبــي جديــد ،ﺑــﻞ إن
ذلــك يتــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ أﺳاﺳــي ﺑﺴــبﺐ التراجــﻊ عــن مﻜتﺴــباﺗﻬﻢ االجتماعيــﺔ ،وﻫــو مــا يدفﻌﻬــﻢ إلــى مﺰيــد مــن التﻌبئــﺔ داﺧــﻞ
المقــاوالت .فﻌلــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018يﻌــﺰى ﺣوالــي  60فــي المائــﺔ مــن اإلﺿراﺑــات إلــى عــدم اﺣتــرام
الﺤقــوق اﻷﺳاﺳــيﺔ للﻌمــال )عــدم أداء اﻷجــور أو ال ّتﺄﺧﱡ ــر فــي أدائﻬــا ،عــدم اﺣتــرام ﺷــروط الﺴــﻼمﺔ فــي الﺸــﻐﻞ ،انتﻬــاك
الﻀمــان االجتماعــي.(...
ﻛمــا ﺗجــدر اإلﺷــارة ً
أيﻀــا إلــى أن ﻫــﺬه اإلﺿراﺑــات ﻫمــﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص المقــاوالت الصﻐيــرة والمتوﺳــﻄﺔ ،التــي ﺗﻌانــي
عمومــا مــن ﺻﻌوﺑــات ماليــﺔ أﻛبــر ﺑﺴــبﺐ آجــال اﻷداء الﻄويلــﺔ والمﺸــاﻛﻞ المرﺗبﻄــﺔ ﺑالتّﺤصيــﻞ ،ممــا قــد يﻨﻌﻜــس ﺳــلباً
علــى دفــﻊ اﻷجــور ويﺨلــﻖ ﺗﻨاقﻀــات ﺑيــن مقتﻀيــات قانــون الﺸــﻐﻞ وواقــﻊ ﺳــوق الﺸــﻐﻞ .وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،أﺿﺤــﺖ
المقــاوالت الﻜبــرى ﺗلجــﺄ ﺑﺸــﻜﻞ متﺰايــد إلــى المﻨاولــﺔ ،ﺳــيما لتﻐﻄيــﺔ الﺤاجــﺔ إلــى يــد عاملــﺔ ذات مﺆﻫــﻼت ﺑﺴــيﻄﺔ
)أعمــال الﺤراﺳــﺔ والﻨﻈافــﺔ  ،(...ممــا يــﺆدي إلــى نقــﻞ عمليــﺔ ﺗدﺑيــر المﺸــاﻛﻞ االجتماعيــﺔ مــن المقــاوالت الﻜبــرى إلــى
المقــاوالت الصﻐيــرة والمتوﺳــﻄﺔ الﻌاملــﺔ فــي مجــال المﻨاولــﺔ.
ودائمـاً ﺑﺨصــوص التﻌبئــﺔ فــي مــﻜان الﻌمــﻞ ،يتبيــن مــن ﺧــﻼل ﺗﺤليﻞ عﻼقــﺔ الﻨقاﺑات ﺑاإلﺿراﺑــات ﺗﺰايُد ﺣــرﻛات اإلﺿراب
ال ُم ﱠ
ﻨﻈ َمــﺔ ﺧــارج ﺗﺄطيــر الﻬيئــات أو التّمﺜيليــات الﻨقاﺑيــﺔ ،ﺣيــﺚ انتقلــﺖ مــن  20ﺳــﻨﺔ  2017إلــى  31ﺳــﻨﺔ  .2018وفــي ﻫــﺬا
الصــدد ،فــﺈن  62.7فــي المائــﺔ مــن مجمــوع الﻌامليــن المﻀرﺑيــن عــن الﻌمــﻞ فــي  2018ال يﻨتمــون إلــى ﺗﻨﻈيــﻢ نقاﺑـ ّـي.
ويﻌﻜــس ﻫــﺬا المﺴــتوى المتدنــي لﻨﺴــبﺔ التﺄطيــر الصﻌوﺑــات المتﺰايــدة التــي ﺗواجﻬﻬــا الﻨقاﺑــات فــي التواﺻــﻞ مــﻊ القواعــد،
مــن جﻬــﺔ ،وﺗﺨــوف الﻌامليــن مــن وقــوع مﺸــاﻛﻞ مــﻊ اإلدارة فــي ﺣالــﺔ انﺨراطﻬــﻢ فــي الﻌمــﻞ الﻨقاﺑــي ،مــن جﻬﺔ ﺛانيــﺔ .وعﻼوة
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علــى ذلــك ،ﻫﻨــاك ﺻﻌوﺑــﺔ فــي ﺣــﻞ نﺰاعــات الﺸــﻐﻞ فــي ﺣالــﺔ وجــود ﺗﻌبئــﺔ ﻏيــر ﺧاﺿﻌــﺔ للتﺄطيــر ،ﻷن ﻏيــاب التﺄطير يمﻜن
أن يصﻌــﺐ عمليــﺔ التﻔــاوض مــﻊ المﺸــﻐﻞ ،وأن يﻀــر فــي اﻵن ذاﺗــﻪ ﺑمصلﺤــﺔ اﻷجيــر والمﺸــﻐﻞ والﻨﻈــام الﻌــام.
إن ﻫــﺬه المﺴــافﺔ التــي أﺻبﺤــﺖ ﺗﻔصــﻞ ﺑيــن ﻫيئــات التﺄطيــر والقواعــد ال ﺗﻬــﻢ اﻷُجــراء فﺤﺴــﺐ ،ﺑــ ْﻞ ﺗﻄبــﻊ أيﻀــاً

االﺣتجاجــات االجتماعيــﺔ التــي عرفتﻬــا ﺑﻼدنــا مﻨــﺬ ﺳــﻨوات :وﻫــو مــا يﻨﻄبــﻖ علــى االﺣتجاجــات االجتماعيــﺔ التــي
ﺷــﻬدﺗﻬا ﻛﻞ مــن الﺤﺴــيمﺔ وجــرادة ﺑيــن  2016و ،2018ﺣيــﺚ ﺧــرج الﺴــﻜان ،ﺳــيما مــن فئــﺔ الﺸــباب ،الﺬيــن يﻌانــون مــن
نقــﺺ فــرص الﺸــﻐﻞ وﺿﻌــﻒ الﺨدمــات الﻌموميــﺔ ،لﻼﺣتجــاج علــى اإلقصــاء والﻬﺸاﺷــﺔ االجتماعييــن ،وذلــك ﺧــارج أي
ﺗﺄطيــر ﺳياﺳــي أو جمﻌــوي أو نقاﺑــي .واﻷمــر نﻔﺴــﻪ يﻨﺴــﺤﺐ علــى ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ التــي ﺗﻌبــﺄ فــي إطارﻫــا مواطﻨــون
مﻐارﺑــﺔ علــى ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعيــﺔ لﻌــدة أﺷــﻬر ﺣــول ﺷــﻜﻞ مــن أﺷــﻜال االﺣتجــاج ﻏيــر المﺴــبوقﺔ ،والــﺬي أرادوا
مــن ﺧﻼلــﻪ التﻌبيــر عــن ﺳــﺨﻄﻬﻢ مــن ارﺗﻔــاع ﺗﻜلﻔــﺔ المﻌيﺸــﺔ وﺿﻌــﻒ ﺣمايــﺔ المﺴــتﻬلك فــي مواجﻬــﺔ ﺳــوق اقتصاديــﺔ
ﺗﻌانــي مــن أوجــﻪ قصــور عديــدة فــي مجــال التﻨافﺴــيﺔ.
وال ﺷــك أن أﺣــد القواﺳــﻢ المﺸــترﻛﺔ ﺑيــن ﻫــﺬه الﺤــرﻛات االﺣتجاجيــﺔ ﻫــو موﺿــوع الﻔــوارق االجتماعيــﺔ ودور الدولــﺔ
فــي ﺗقليصﻬــا .وقــد ﺳــاﻫﻢ ﺿﻌــﻒ الجﻬــود الراميــﺔ إلــى ﺗﺤﺴــين ﻇــروف عيــﺶ المواطﻨيــن والمواطﻨــات ،الــﺬي ﺗتﺤمــﻞ
مﺴــﺆوليتﻪ الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ ﺣﺴــﺐ المتﻈاﻫريــن والمقاطﻌيــن ،فــي رفــﺾ الﺤــوار والوﺳــاطﺔ المﻨبﺜقيــن عــن الﻬيئــات
الﻌموميــﺔ .وﻏالب ـاً مــا يتجــاوز انﻌــدام الﺜقــﺔ ﻫــﺬا المﻨﻈمــات والمﺆﺳﺴــات الﻌموميــﺔ ليﺸــمﻞ أيﻀ ـاً ﻫيئــات الوﺳــاطﺔ،
والتــي يُﻨﻈــر إليﻬــا أﺣيا ًنــا علــى أنﻬــا امتــداد للمﺆﺳﺴــات ،أو يتــﻢ ﺗجاﻫلﻬــا فــي أﺣيــان أﺧــرى ،ﻷن البﻌــﺾ يــرى أنﻬــا
ﻫيئــات متجــاوزة وﺿﻌيﻔــﺔ .إن اﺳــتقرار المجتمــﻊ وﺗﻄــوره يقتﻀــي ﺑﻄبيﻌــﺔ الﺤــال وجــود ﻫيئات للوﺳــاطﺔ ،ذات مصداقيﺔ
وﺗتﺤلــى ﺑالﺸــﻔافيﺔ وقــادرة علــى اﺳــتباق ﺣاجيــات الﺴــﻜان .ﻛمــا أن الﻔــراغ الﻨاﺷــﺊ عــن ﺗﻬميــﺶ ﻫيئات الوﺳــاطﺔ والﻄﻌن
فــي مصداقيتﻬــا يقــود إلــى ﺣــاالت مواجﻬــﺔ ﺑيــن المواطﻨيــن وقــوات اﻷمــن ،ﻛمــا ﻛان عليــﻪ الﺤــال فــي الﺤﺴــيمﺔ وجــرادة.

 .3.1الﻤﺤﻮر الﺒﻴﺌﻲ
 .1.3.1الﻜﻮب  : 24ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻏﻴر ﻣرﺿﻴﺔ ﺑﺎلقﺪر الﻜﺎﻓﻲ
ﺑﺨصــﻮص مﻮﺿــﻮع البيئــة ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨة  2018ﺑﻌﻘــد مﺆﺗمــر اﻷﻃــراف ﻓــي االﺗﻔاقيــة اﻹﻃارﻳــة ﺑﺸــﺄن ﺗﻐيــر المﻨــاخ الﻜــﻮب
 ،24ﺧــالل الﻔتــرة مــﻦ  2إلــﻰ  15دجﻨبــر ﻓــي مدﻳﻨــة ﻛاﺗﻮﻓيتﺸــي ﻓــي ﺑﻮلﻮنيــا .وقــد ﺗﻜللــﺖ أﺷــﻐال ﻫــﺬا المﺆﺗمــر ﺑالمﻮاﻓﻘــة
علــﻰ اعتمــاد دليــﻞ ﺗﻄبيــﻖ اﺗﻔــاق ﺑارﻳــس .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑوﺛيقــﺔ ذات ﺻبﻐــﺔ ﺗقﻨيــﺔ ﺗﺤــدد ﻛيﻔيــات ﺗتبــﻊ االلتﺰامــات
الوطﻨيــﺔ لﺨﻔــﺾ االنبﻌاﺛــات مــن قبــﻞ اﻷطــراف المﻌﻨيــﺔ .ومــن ﺛــﻢ ،فــﺈن الــدول الموقﻌــﺔ علــى ﻫــﺬا االﺗﻔــاق مدعــوة إلــى
إعــداد ﺗقريــر عــن التقــدم المﺤــرز ﻛﻞ ﺧمــس ﺳــﻨوات ،ﺑــدءاً مــن ﺳــﻨﺔ .2023
وﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالتمﻮﻳــﻞ ،ﺗمــﺖ إعــادة التﺄﻛيــد علــﻰ االلتــﺰام الــﻮارد ﻓــي اﺗﻔــاق ﺑارﻳــس ،الﻘاﺿــي ﺑتﻌبئــة  100مليــار دوالر
ﺳــﻨﻮ ًﻳا مــﻦ قبــﻞ الــدول المتﻘدمــة لﻔاﺋــدة البلــدان الﻨاميــة اعتبــا ًرا مــﻦ ﺳــﻨة  .2020وﺑمــوازاة ذلــك ،ﻛانــﺖ الﻜــوب 24
مﻨاﺳــبﺔ لﻺعــﻼن عــن التﺰامــات ماليــﺔ جديــدة مــن ﺑﻌــﺾ البلــدان ،ﻛﺄلمانيــا ،التــي ﺗﻌﻬــدت ﺑمﻀاعﻔــﺔ ﺣجــﻢ مﺴــاﻫمتﻬا
فــي الصﻨــدوق اﻷﺧﻀــر ،عبــر ﺿــﺦ مبلــﻎ  1.5مليــار أورو فــي ﻫــﺬا الصﻨــدوق .ﻛمــا التﺰمــﺖ الﻨرويــﺞ ﺑﻀــﺦ ﺣوالــي 345
مليــون أورو؛ أمــا فرنﺴــا فقــد أعلﻨــﺖ عــن ﺗقديــﻢ ﺗبرعــات ﺑقيمــﺔ  35مليــون أورو موزعــﺔ ﺑيــن الصﻨــدوق الﺨــاص ﺑﺄقــﻞ
البلــدان نمــواً وﺻﻨــدوق التﻜيــﻒ.
وداﺋما ﺑﺨصﻮص ما ﺗحﻘﻖ ﺧالل ﻫﺬا المﺆﺗمر مﻦ مﻨجﺰات ،ﺗجدر اﻹﺷارة إلﻰ أنﻪ علﻰ الرﻏﻢ مﻦ صﻌﻮﺑة المﻔاوﺿات
التــي جــرت ﻓــي إﻃــار الﻜــﻮب  24وﺑﻄئﻬــا ،ﻓﻘــد أﺑــان المجتمــﻊ المدنــي ﺑــﻜﻞ مﻜﻮناﺗــﻪ وﻓئاﺗــﻪ مــرة أﺧــرى عــﻦ مــدى ﺗﻨﻈيمــﻪ
وانﺨراﻃــﻪ )ﺳــيما المﻨﻈمــات ﻏيــر الﺤﻜوميــﺔ والمــدن والمقاوالت والﻔﻌاليــات الﻌلميﺔ(.
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ـات وعﻘبــات
المتﻌلﻘــة ﺑاﺗﻔــاق ﺑارﻳــس ﺗﻮاجــﻪ إﻛراﻫـ ٍ
ـراز ﺑﻌــﺾ التﻘـ ّـدم ،ال ﺗــﺰال ﺑﻌــﺾ الجﻮانــب ُ
وعلــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ إحـ ِ
مﺨتلﻔــة .فﻔــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑمــا نــﺺ عليــﻪ اﺗﻔــاق ﺑاريــس مــن زيــادة ﺣجــﻢ التﻌﻬــدات ﺑﺨﻔــﺾ انبﻌاﺛــات الﻐــازات الدفيئــﺔ
قبــﻞ ﺳــﻨﺔ  ،2020لــﻢ ﺗُ ْقــدِ م ﺳــوى جــﺰر فيجــي ومارﺷــال علــى زيــادة ﺣجــﻢ ﺗﻌﻬداﺗﻬــا إلــى اﻵن .وإذا ﻛان ﺗﺤالــﻒ جديــد
مــن الــدول ) 70دولــﺔ( قــد أعلــن ﺧــﻼل ﻫــﺬا المﺆﺗمــر عــن عﺰمــﻪ رفــﻊ طموﺣــﻪ ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ  ،2020إال أن الﻌديــد مــن
الــدول ،ﺳــيما اﻷوروﺑيــﺔ مﻨﻬــا ،رفﻀــﺖ االنﻀمــام إلــى ﻫــﺬا التﺤالــﻒ.
ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،اﺗجﻬــﺖ الﻌديــد مــن البلــدان ال ُمﺸــارِ ﻛﺔ نﺤــو الدفــاع عــن مصالﺤﻬــا الﺨاﺻــﺔ ،ممــا ﺳــاﻫﻢ فــي
إﺑْﻄــاء عمليــﺔ اﺗﺨــاذ القــرار فــي جوانــﺐ مﻌيﻨــﺔ؛ ﻛمــا ﻛان عليــﻪ الﺤــال ﺑالﻨﺴــبﺔ لبولونيــا ﺑﺸــﺄن مﺴــﺄلﺔ الﻔﺤــﻢ ،والواليــات
المتﺤــدة التــي أﻛــدت اﻫتمامﻬــا ﺑالوقــود اﻷﺣﻔــوري ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى الﻌديــد مــن البلــدان التــي ﺗﻨﻈــر ﺑﻨﺴــبيﺔ إلــى نتائــﺞ
ﺗقريــر الﻬيئــﺔ الﺤﻜوميــﺔ الدوليــﺔ المﻌﻨيــﺔ ﺑتﻐيــر المﻨــاخ ،ﻛروﺳــيا والواليــات المتﺤــدة والمملﻜــﺔ الﻌرﺑيــﺔ الﺴــﻌوديﺔ
والﻜويــﺖ .مــن جانبﻬــا ،أﺑــدت ﺑﻌــﺾ الــدول ،ﻛالبرازيــﻞ وﺗرﻛيــا ،موق ًﻔــا ﺣيــال نﻈــام ﺗبــادل ﺣصــﺺ انبﻌاﺛــات الﻜرﺑــون.
وعــﻼوة علــى ذلــك ،وعلــى مﺴــتوى التمويــﻞ ،ﻫﻨــاك مﺨــاوف ﺑﺸــﺄن ﺗرﻛيبــﺔ التمويــﻞ المﺨصــﺺ للبلــدان الﻨاميــﺔ مــن أجــﻞ
ـروض وال ﺗﺄﺧــﺬ ّإال نــادراً
ـﺈن أﻏلــﺐ ﻫــﺬه اﻷمــوال ﻫــي عبــارة ع ـ ْن قـ ٍ
التصــدي لﻈاﻫــرة االﺣتبــاس الﺤــراري .وﻫﻜــﺬا ،فـ ّ
ﺷــﻜﻞ ﺗبرعــات أو ﻫبــات ،اﻷ ْمــر ا ّلــﺬي يمﻜـ ُن أ ْن يﺆ ّﺛـ َر ﺳــل ًبا ،علــى المــدى الﻄويــﻞ ،علــى َمديون ّيــﺔ البُلــدان اﻷﻛﺜــر ﻫﺸاﺷــﺔ،
ﺑالﻨﻈــر إلــى ﺣجــﻢ ﺣاجياﺗﻬــا.
أﺧيرا ،وﻓي ما ﻳتﻌلﻖ ﺑمساﻫمة المﻐرب ﻓي أﺷﻐال الﻜﻮب  ،24ﻳﻨبﻐي اﻹﺷارة إلﻰ عدد مﻦ الﻨﻘاط المﻬمة ،مﻨﻬا ما ﻳلي:
ً
�

ﺗﻢ اﺧتيار المﻐرب عﻀواً في مجلس إدارة آليﺔ التﻨميﺔ الﻨﻈيﻔﺔ في إطار ﺑروﺗوﻛول ﻛيوطو؛

�

الج ُﻬود المبﺬولﺔ لمﻜافﺤﺔ آﺛار ﻇاﻫرة االﺣتباس الﺤراري؛
اﺣتلّﺖ ﺑﻼدنا ال َم ْرﺗبﺔ الﺜانيﺔ ﺑﻌد الﺴويد من ﺣيﺚ ُ

�

ﺗﻌﺰيــﺰ التﻌــاون ﺑيــن مرﻛــﺰ الﻜﻔــاءات للتﻐيــر المﻨاﺧــي ﺑالمﻐــرب ) (4C Marocوعــدد مــن المﺆﺳﺴــات والمراﻛــﺰ الدوليــﺔ
واإلقليميﺔ؛

�

المﻐرب ﺣصيلﺔ َد ْعمِ ﻪِ ِلل َِجانِ اإلفريق ّيﺔ لل ُمﻨاخ ال ُمﺤدﺛَﺔ ﺑمﻨاﺳبﺔ الﻜوب 22؛
ق ّد َم
ُ

�

فــي إطــار التﻌــاون ﺑيــن ﺑلــدان الجﻨــوب أيﻀ ـاً ،قــام المﻐــرب ﺑتﻔﻌيــﻞ االﺗﻔاقيــات الﺜﻨائيــﺔ التــي وقﻌﻬــا مــﻊ ﺗونــس
وفلﺴــﻄين ،ﻛمــا وقــﻊ مﺬﻛــرة ﺗﻔاﻫــﻢ مــﻊ الﺴــﻨﻐال فــي أعقــاب ﺗﻨﻈيــﻢ اليــوم اإلفريقــي ﺣــول جملــﺔ مــن مﺤــاور التﻌــاون
مــن قبيــﻞ الﺤﻜامــﺔ البيئيــﺔ وﺗدﺑيــر الﺴــاﺣﻞ والتﻐيــرات المﻨاﺧيــﺔ...

�

طلــﺐ المرﻛ ـ ُﺰ الﻌالمــي للتﻜ ﱡيــﻒ مــﻊ التّﻐيـ ِ
ـرات ال ُمﻨاﺧ ّيــﺔ مــن المﻐــرب االنﻀمــام إلــى أمانتــﻪ الﻌا ّمــﺔ ،اعتبــاراً لمــا
أﺣرزﺗــﻪ المملﻜــﺔ مــن ﺗقــدم ومــا ﺑﺬلتــﻪ مــن جﻬــود فــي مجــال مﻜافﺤــﺔ آﺛــار االﺣتبــاس الﺤــراري.
الﺨالصات المﺜﻴرة للقلﻖ الواردة ﻓي التقرير اﻷﺧﻴر للﻔريﻖ الحﻜومي الدولي المﻌني ﺑتﻐﻴر المناخ:
الﺒلدان اﻹﻓريقﻴة مﻦ ﺑﻴﻦ أﻛﺜر الﺒلدان ﻋرضة ﻻنﻌﻜاﺳات اﻻحتﺒاس الحراري

فــي  8أﻛتوﺑــر  ،2018أﺻــدر الﻔريــﻖ الﺤﻜومــي الدولــي المﻌﻨــي ﺑتﻐيــر المﻨــاخ ﺗقريــرا ﺧاﺻــا عــن ﺗﺄﺛيــرات االﺣتبــاس
الﺤــراري البالــﻎ  1.5درجــﺔ مئويــﺔ ،مقارنــﺔ ﺑالمﺴــتويات التــي ﻛانــﺖ ﺳــائدة قبــﻞ المرﺣلــﺔ الصﻨاعيــﺔ .وقــد ﺗــﻢ ﺗوﺳــيﻊ
نﻄــاق ﻫــﺬا التقريــر ،ليتﻨــاول إلــى جانــﺐ ﺗﻐيــر المﻨــاخ الجوانــﺐ الرئيﺴــيﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑالتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ومﻜافﺤــﺔ
الﻔقــر .ﻛمــا ﺳــلﻂ التقريــر الﻀــوء علــى التﺄﺛيــرات المﺤتملــﺔ لتﻐيــر المﻨــاخ والتوجﻬــات التــي يتﻌيــن اعتمادﻫــا مــن
أجــﻞ الﺤــد مــن ﻇاﻫــرة االﺣتبــاس الﺤــراري الﻌالمــي إلــى  1.5درجــﺔ مئويــﺔ.
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وقــد ﺗﻨــاول ﺗﻘرﻳــر الﻔرﻳــﻖ الحﻜﻮمــي الدولــي المﻌﻨــي ﺑتﻐيــر المﻨــاخ جملــة مــﻦ الجﻮانــب المﺜيــرة للﻘلــﻖ المتﻌلﻘــة
ﺑﻈاﻫــرة االحتبــاس الحــراري .ومــﻦ الﺨالصــات الرﺋيســية التــي جــاء ﺑﻬــا التﻘرﻳــر نﺬﻛــر مــا ﻳلــي:
�

وف ًقــا للتقريــر ،ﺳــاﻫﻢ الﻨﺸــاط البﺸــري فــي االﺣتبــاس الﺤــراري ،ﺑمقــدار نﺤــو  0.85درجــﺔ مئويــﺔ فــي
المتوﺳــﻂ ﺑيــن ﺳــﻨتي  1880و2012؛

�

يتجﺴــد االﺣتبــاس الﺤــراري فــي ارﺗﻔــاع درجــات الﺤــرارة ،ومﺨاطــر ﺗﻌــرض ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ للجﻔــاف،
واالنﻌﻜاﺳــات الﺴــلبيﺔ علــى التﻨــوع البيولوجــي ،وذوﺑــان الجليــد ،وﺗﺤمــﺾ المﺤيﻄــات وارﺗﻔــاع مﺴــتوى ﺳــﻄﺢ
البﺤــر ،وﺗواﺗــر أﻛبــر للﻈواﻫــر المﻨاﺧيــﺔ القصــوى؛

�

وﺳــتﺆدي ﻫــﺬه المﻈاﻫــر ،وف ًقــا للتقريــر نﻔﺴــﻪ ،إلــى عواقــﺐ وﺧيمــﺔ علــى الﺴــﻜان علــى الصﻌيديــن االقتصــادي
واالجتماعــي .والواقــﻊ أن االنﻌﻜاﺳــات علــى الصﺤــﺔ وﺳــبﻞ الﻌيــﺶ وأماﻛــن الﻌيــﺶ والﻬجــرة واإلنتاجيــﺔ
الﻔﻼﺣيــﺔ والمــوارد الﺴــمﻜيﺔ واﻷمــن الﻐﺬائــي والتﺰويــد ﺑالميــاه واﻷمــن البﺸــري والﻨمــو االقتصــادي ،ﺳــتتﻔاقﻢ
مقارنــﺔ ﺑالوﺿــﻊ الﺤالــي فــي ﺣالــﺔ ارﺗﻔــاع درجــﺔ ﺣــرارة اﻷرض إلــى  1.5درجــﺔ مئويــﺔ ،وﺳــيﺰداد الوﺿــﻊ ﺳــوءاً
إذا ارﺗﻔــﻊ متوﺳــﻂ درجــات الﺤــرارة ﺑمقــدار درجتيــن مئويتيــن؛

�

ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،يﺸــير ﺗقريــر الﻔريــﻖ الﺤﻜومــي الدولــي المﻌﻨــي ﺑتﻐيــر المﻨــاخ إلــى أن ﺑﻌــﺾ اﻷﺿــرار لــن
يﻜــون ﺑاإلمــﻜان إﺻﻼﺣﻬــا ،إذا مــا ﺗجــاوز متوﺳــﻂ ارﺗﻔــاع درجــات الﺤــرارة عتبــﺔ  1.5درجــﺔ مئويــﺔ.

وإلــﻰ جانــب ﺗﺸــﺨيﺺ الﻮﺿــﻊ ،رﻛــﺰ ﺗﻘرﻳــر الﻔرﻳــﻖ الحﻜﻮمــي الدولــي المﻌﻨــي ﺑتﻐيــر المﻨــاخ علــﻰ التﻮصيــات
المﻮجﻬــة إلــﻰ مﺨتلــﻒ البلــدان ،ﺳــيما صﻨــاع الﻘــرار ،مــﻦ أجــﻞ ﺗجﻨــب وقــﻮع ﺳــيﻨارﻳﻮ ﻛارﺛــي .ومــﻦ ﺑيــﻦ الﻨﻘــاط التــي
وردت ﺑﻬــﺬا الﺨصــﻮص:
�

ﺳــيتﻄلﺐ الﺤــد مــن االﺣتبــاس الﺤــراري الﻌالمــي إلــى  1.5درجــﺔ مئويــﺔ ﺗﺤــوالت »ﺳــريﻌﺔ وﺑﻌيــدة المــدى« علــى
مﺴــتوى إعــداد التــراب ،والﺴياﺳــﺔ الﻄاقيــﺔ ،واالﺳــتراﺗيجيات الصﻨاعيــﺔ ،والبﻨــاء ،والﻨقــﻞ ،والتﻌميــر؛

�

يجــﺐ أن ﺗﻨﺨﻔــﺾ االنبﻌاﺛــات الﻌالميــﺔ الصافيــﺔ الﻨاﺗجــﺔ عــن انبﻌاﺛــات ﺛانــي أﻛﺴــيد الﻜرﺑــون ﺑﻨﺤــو  45فــي
المائــﺔ عــن مﺴــتويات عــام  2010ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ 2030؛

�

الوﺻــول إلــى »ﺣصيلــﺔ الصﻔــر« مــن االنبﻌاﺛــات فــي ﺣوالــي ﺳــﻨﺔ  .2050وﻫــﺬا يﻌﻨــي أنــﻪ يجــﺐ موازنــﺔ أي
انبﻌاﺛــات متبقيــﺔ ،مــن ﺧــﻼل اعتمــاد ﺗقﻨيــات إزالــﺔ ﺛانــي أﻛﺴــيد الﻜرﺑــون مــن الﻬــواء؛

�

إن ﺗجــاوز عتبــﺔ  1.5درجــﺔ مئويــﺔ مﺆق ًتــا مــن ﺷــﺄنﻪ أن يﺨلــﻒ ﺗبﻌيــﺔ أﻛبــر لتقﻨيــات إزالــﺔ ﺛانــي أﻛﺴــيد الﻜرﺑــون
مــن الﻬــواء ) ،(CDRمــن أجــﻞ التمﻜــن مــن الﻌــودة إلــى أقــﻞ مــن  1.5درجــﺔ مئويــﺔ فــي عــام  .2100ومــﻊ ذلــك ،لــﻢ
يتــﻢ إﺛبــات فﻌاليــﺔ ﻫــﺬه التقﻨيــات ﺣتــى اﻵن علــى نﻄــاق واﺳــﻊ ،ﺑــﻞ إن ﺑﻌــﺾ ﻫــﺬه التقﻨيــات قــد يقــوض جﻬــود
ﺗﺤقيــﻖ ﺑﻌــﺾ أﻫــداف اﻷمــﻢ المتﺤــدة للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،ﻛمــا يﺸــير التقريــر؛

�

ﺑالمقاﺑــﻞ ،يمﻜــن أن يــﺆدي ﺧﻔــﺾ االنبﻌاﺛــات ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر علــى المــدى القصيــر واﺗﺨــاذ التداﺑيــر المﻨاﺳــبﺔ
لﺨﻔــﺾ الﻄلــﺐ علــى الﻄاقــﺔ إلــى الﺤــد مــن التبﻌيــﺔ لتقﻨيــات إزالــﺔ ﺛانــي أﻛﺴــيد الﻜرﺑــون مــن الﻬــواء )(CDR؛

�

يتﺤتــﻢ ﺑــﺬل مﺰيــد مــن الجﻬــود فــي مجــال التﺄقلــﻢ والتﺨﻔيــﻒ مــن أجــﻞ الﺤــد مــن ﻇاﻫــرة االﺣتبــاس الﺤــراري
ﺗماﺷــيا مــﻊ الﻬــدف المﻨﺸــود المتمﺜــﻞ فــي  1.5درجــﺔ مئويــﺔ .وﺗبقــى ﻫــﺬه الجﻬــود مﺸــروطﺔ ﺑتوفــر االلتــﺰام
الﺴياﺳــي ،وانﺨــراط مﺨتلــﻒ الﻔاعليــن االجتماعييــن واالقتصادييــن ،وﺗﺤقيــﻖ التقــدم التﻜﻨولوجــي ،والولــوج
ﺑمــا يﻜﻔــي إلــى مصــادر التمويــﻞ ،ﺳــيما ﺑالﻨﺴــبﺔ للﻔئــات اﻷﻛﺜــر ﻫﺸاﺷــﺔ.
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ﺗﻌد البلدان اﻹﻓرﻳﻘية مﻦ ﺑيﻦ البلدان اﻷﻛﺜر عرﺿة النﻌﻜاﺳات االحتباس الحراري:
ﺗﻌتبــر القــارة اإلفريقيــﺔ مــن ﺑيــن المﻨاطــﻖ التــي مــن المﺤتمــﻞ أن ﺗﻜــون اﻷﻛﺜــر ﺗﺄﺛــراً ﺑﻈاﻫــرة االﺣتبــاس الﺤــراري،
علمـاً أن ﻫــﺬه التداعيــات ﺳــتﻜون أﻛﺜــر ﺣــدة إذا مــا ارﺗﻔــﻊ متوﺳــﻂ درجــات الﺤــرارة ﺑمقــدار درجتيــن مئويتيــن.
ومــن المﺤتمــﻞ أن ﺗرﺗﻔــﻊ درجــات الﺤــرارة فــي إفريقيــا ﺑدرجــﺔ أعلــى مــن المتوﺳــﻂ الﻌالمــي وقــد يﻜــون لﺬلــك
ﺗداعيــات ﺧﻄيــرة علــى الصﺤــﺔ وعلــى الﻬجــرة جــراء التﻐيــرات المﻨاﺧيــﺔ وعلــى اﻷمــن الﻐﺬائــي .وفــي ﻫــﺬا الصــدد،
يُتوقــﻊ أن ﺗﻜــون فتــرات الجﻔــاف فــي القــارة أﻛﺜــر ﺗواﺗــراً ،ﺳــيما فــي إفريقيــا الﻐرﺑيــﺔ ،وﻏــرب مﻨﻄقــﺔ الﺴــاﺣﻞ،
وﺷــمال إفريقيــا ،ووﺳــﻂ إفريقيــا وجﻨــوب ﻏــرب القــارة ،وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ أن يﺆﺛــر علــى اإلنتــاج واإلنتاجيــﺔ فــي
القﻄــاع الﻔﻼﺣــي ،وعلــى الﺜــروة الﺤيوانيــﺔ ،ﻛمــا أنــﻪ قــد يقلــﺺ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر مــن دﺧــﻞ الﻔﻼﺣيــن المﺤلييــن ،ﺳــيما
ﺻﻐــار الﻔﻼﺣيــن الﺬيــن يﺰاولــون الﻔﻼﺣــﺔ المﻌيﺸــيﺔ .ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬه االنﻌﻜاﺳــات أن ﺗﻌيــﻖ ﺗﺤقيــﻖ أﻫــداف
التقليــﺺ مــن مﻌــدالت الﻔقــر والﻬﺸاﺷــﺔ.
ويمﻜــن أن يﺨلــﻒ ارﺗﻔــاع درجــات ﺣــرارة البﺤــار ،ﺳــيما فــي واجﻬتــي القــارة المﻄلتيــن علــى المﺤيــﻂ اﻷطلﺴــي
والبﺤــر اﻷﺑيــﺾ المتوﺳــﻂ ،انﻌﻜاﺳــات ﺳــلبيﺔ علــى الﺜــروات الﺴــمﻜيﺔ للبلــدان الﺴــاﺣليﺔ.
وإذا ﻛانــﺖ التوقﻌــات ﺗﺸــير إلــى أن مﻨﻄقــﺔ الﺴــاﺣﻞ ﺳــتﻜون مــن ﺑيــن أﻛﺜــر المﻨاطــﻖ عرﺿــﺔ لﺨﻄــر االﺣتبــاس
الﺤــراري ،فــﺈن ذلــك مــن ﺷــﺄنﻪ أن يﺰيــد مــن مﺨاطــر نﺸــوب نﺰاعــات ﺳياﺳــيﺔ ومﺴــلﺤﺔ فــي المﻨﻄقــﺔ.
إن ﺧﻄــر ﺗﺰايــد عــدم انتﻈــام ﺻبيــﺐ ﺑﻌــﺾ اﻷنﻬــار الرئيﺴــيﺔ فــي إفريقيــا وﺗراجــﻊ ﺣجمﻬــا قــد يﺰيــد مــن ﺗﻌقيــد
الوﺿــﻊ ،ﺑــﻞ قــد يﺰيــد مــن ﺣــدة التوﺗــرات ﺑيــن البلــدان التــي يﻌبرﻫــا نﻬــر واﺣــد )ﻛﻨﻬــري الﻨيــﻞ أو زامبيــﺰي(.
وفــي ﻫــﺬا الﺴــياق ،فــﺈن ﻫﺸاﺷــﺔ القــارة اإلفريقيــﺔ إزاء مﺨتلــﻒ التﻐيــرات المﻨاﺧيــﺔ ﺗﺴــائﻞ قدرﺗﻬــا علــى ﺗمويــﻞ
ﺗداﺑيــر التﺄقلــﻢ مــﻊ ﻫــﺬه التﻐيــرات والتﺨﻔيــﻒ مــن ﺣدﺗﻬــا ،ﺑالﻨﻈــر إلــى أن المــوارد الماليــﺔ لمﻌﻈــﻢ ﺑلــدان القــارة
ﺗﻈــﻞ مﺤــدودة ،ممــا يقتﻀــي اﺗﺨــاذ مبــادرات ذات ﺑﻌــد ﺗﻀامﻨــي أﻛبــر وأﻛﺜــر ﺳــﺨاء مــن قبــﻞ المجتمــﻊ الدولــي.

 .2.3.1التﻄــﻮرات اﻷﺧﻴــرة ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻻﻧتقــﺎل الﻄﺎﻗــﻲ :ﺗﻮاﺻــﻞ ﺗﻨﻔﻴــﺬ الﻤﺸــﺎريﻊ
الﻄﺎﻗﻴــﺔ الﻤﺒرﻣﺠــﺔ
فــي مجــال الﻄاقــات المتجــددة ،ﺣافــﻆ المﻐــرب علــى وﺗيــرة مﺴــتق ّرة علــى مﺴــتوى إنجــازِ مﺨتلــﻒ المﺸــاريﻊ ّ
الﻄاقيــﺔ،
ّ
الﺸ ْمﺴــيﺔ والريﺤ ّيــﺔ.
وﺗﻨــدرج ﻫــﺬه الجﻬــود ﺿمــن االلتــﺰام الــﺬي أﺧﺬﺗــﻪ ﺑﻼدنــا علــى عاﺗقﻬــا ﺑتﻌﺰيــﺰ ﺣصــﺔ الﻄاقــات المتجــددة فــي ﺗرﻛيبتﻬــا
الﻄاقيــﺔ ،إلــى ﺣوالــي  42فــي المائــﺔ مــن القــدرة الﻜﻬرﺑائيــﺔ ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ  2020وإلــى  52فــي المائــﺔ ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ
 ،2030ﺑــدال مــن  35فــي المائــﺔ المﺴــجلﺔ ﺣاليــا .ومــن ﺷــﺄن ﺗﺤقيــﻖ ﻫــﺬا الﻄمــوح أن يقلــﺺ مــن التبﻌيــﺔ الﻄاقيــﺔ
للمملﻜــﺔ علــى مﺴــتوى الــواردات .فﻌلــى الرﻏــﻢ مــن التراجــﻊ الﻄﻔيــﻒ لﻨﺴــبﺔ التبﻌيــﺔ الﻄاقيــﺔ فــي المﻐــرب ﺳــﻨﺔ ،2008
فــﺈن ﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ ال ﺗــﺰال مرﺗﻔﻌــﺔ ،إذ ﺑلﻐــﺖ ﺣوالــي  93فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2017
وﺧــالل ﺳــﻨة  ،2018ﺗــﻢ إحــراز ﺗﻘــدم مﻬــﻢ ﻓــي الﻌدﻳــد مــﻦ الجﻮانــب ﻓــي ﺳــياق ﺗﻌﺰﻳــﺰ قــدرات ﺗﻮليــد الﻄاقــة الﻜﻬرﺑاﺋيــة،
نﺬﻛــر مﻨﻬــا علــﻰ وجــﻪ الﺨصــﻮص:
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�

ﻓــي مجــال الﻄاقــة الﺸمســية :ﺗــﻢ إﺣــراز ﺗقــدم ﻛبيــر ،ﺳــيما مــن ﺧــﻼل الﺸــروع فــي االﺳــتﻐﻼل الﺸــامﻞ لمرﻛــﺐ
الﻄاقــﺔ الﺸمﺴــيﺔ »نــور ورزازات« ،ﺑقــدرة إنتــاج ﺗصــﻞ إلــى  580ميﻐــاواط ،وذلــك ﺑالمــوازاة مــﻊ المواءمــﺔ الﻨاجﺤــﺔ
لمﺤﻄــﺔ »نــور ورزازات  «3التــي ﺗﻌتمــد ﺗﻜﻨولوجيــا اﻷﺑــراج الﺸمﺴــيﺔ الﺤراريــﺔ .ﻛمــا ﺗميــﺰت ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ ﺑﺈنﻬــاء
ـي »نــور الﻌيــون  «1و»نــور ﺑوجــدور «1للﻄاقــﺔ الﺸمﺴــيﺔ ،ﺑقــدرة إنتــاج إجمالــي ﺗبلــﻎ 100
اﻷﺷــﻐال ﺑمﺸــروع مﺤﻄتَـ ْ
ميﻐــاواط ،وﺗــﻢ ﺗمويلﻬمــا ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص اعتمــاداً علــى أول إﺻــدار للﺴــﻨدات الﺨﻀــراء فــي المملﻜــﺔ .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ
لمﺤﻄــﺔ »نــور للﻄاقــﺔ الﻜﻬروﺿوئيــﺔ  «2ومرﻛــﺐ »نــور ميدلــﺖ« ،فمــن المتوقــﻊ إطﻼقﻬمــا ﺳــﻨﺔ  ،2019وﺗتجﺴــد
أﻫميتﻬمــا فــي مﺰاوجــﺔ التﻜﻨولوجيــات الﺸمﺴــيﺔ ،الﺤراريــﺔ والﻜﻬروﺿوئيــﺔ ،وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ التﺨﻔيــﻒ مــن ﺣــدة
المﺸــاﻛﻞ المتﻌلقــﺔ ﺑانقﻄــاع الﻄاقــﺔ الﻜﻬرﺑائيــﺔ؛

�

ﻛمــا ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018ﺑتواﺻــﻞ االﺳــتﻌدادات المتﻌلقــﺔ ﺑﺈطــﻼق ﺑﻌــﺾ مﺸــارﻳﻊ الﻄاقــة الرﻳحيــة ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ .2019
ويتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى وجــﻪ الﺨصــوص ﺑمجمــﻊ الﻄاقــﺔ الريﺤيــﺔ لميدلــﺖ ،وﺑمجمــﻊ ﺗــازة ،وﻛــﺬا مجمــﻊ الﻄاقــﺔ الريﺤيــﺔ
للﻜديــﺔ البيﻀــﺔ ،الــﺬي ﺳــيتﻢ رفــﻊ قدرﺗــﻪ اإلنتاجيــﺔ مــن  50إلــى  120ميﻐــاواط ،علــى أن يتــﻢ الﺸــروع فــي اﺳــتﻐﻼلﻪ
ﺳﻨﺔ 2020؛

�

وﺗتيــﺢ الﻄاقــات المتجــددة آفاقـاً واعــدة ،ﺑالﻨﻈــر إلــى طمــوح المملﻜــﺔ لﻺﺳــراع ﺑتﻔﻌيــﻞ قــدرات المﻨﺸــﺂت المﻨجــﺰة فــي
مجــال الﻄاقــﺔ الﺸمﺴــيﺔ والريﺤيــﺔ والمائيــﺔ ،ﻛمــا ﻳمتــد ﻫــﺬا الﻄمﻮح نحﻮ ﺗﻄﻮﻳــر ﺑداﺋﻞ جدﻳدة ،مﺜــﻞ مﻨصات الﻄاقة
َ
ﻛﺬلك،
الﺸمسية الﻌاﺋمة ) (photovoltaique flottantومصادر الﻜتلة الحيﻮﻳة ) .(biomasseﻏي َر أنّ المﻐرب قد أنْﺸﺄ
ﺳــﻨة  ،2018محﻄــة الﻄاقــة الحرارﻳــة ﺑمدﻳﻨــة آﺳــﻔي ،التــي ﺗﻌمــﻞ ِب »الﻔحــﻢ الﻨﻈيــﻒ« .وإذا ﻛانــﺖ ﻫــﺬه ال َﻌمل ّيــة لـ ْـﻢ
َﺗ ِسـ ْـر علــﻰ مــا ﻳبــدو ﻓــي ا ّﺗجــاه ﺗﻌﺰﻳــﺰ حصــة الﻄاقــات المتجــددة ،ﻓــﺈن ذلــك ﻳمﻜــﻦ ﺗﻔســيره ﺑال ّرﻏبــة ﻓــي ﺗﻨﻮﻳــﻊ المصـ ِـاد ِر
ّ
الﻄاق ّيــة مــﻦ أجــﻞ ﺗلبيــة الحاجيــات المتﺰاﻳــدة وﻛــﺬا ﺑالﻨﻈــر إلــﻰ أن أﺳــﻌار الﻔحــﻢ ال ﺗــﺰال ﺗﻨاﻓســية للﻐاﻳــة.

وﺑاﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻘــدرات اﻹنتاجيــة ،أحــرز المﻐــرب ،ﺧــالل ﺳــﻨة  ،2018ﺑﻌــﺾ التﻘــدم علــﻰ المســتﻮى االﺳــتراﺗيجي
مــن أجــﻞ مواﻛبــﺔ ﺗﺤــول القﻄــاع الﻄاقــي .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى وجــﻪ التﺤديــد ﺑالﺨيــارات التــي أعلﻨتﻬــا ﺑﻼدنــا مــن أجــﻞ
ـرض ﺣ ـ ّدا أدنــى مــن
ﺑﻨــاء ﺻﻨاعــﺔ مﺤليــﺔ فــي مجــال الﻄاقــات المتجــددة .وﺗﺤقيق ـاً لﻬــﺬه الﻐايــﺔ ،أﺿﺤــﺖ ﺑﻼدنــا ﺗﻔـ ُ
االندمــاج الصﻨاعــي فــي إطــار طلبــات الﻌــروض التــي ﺗﻄلقﻬــا الوﻛالــﺔ المﻐرﺑ ّيــﺔ للﻄاقــﺔ ّ
الﺸمﺴــيﺔ ) (MASENوالمﻜتــﺐ
الوطﻨــي للﻜﻬرﺑــاء والمــاء الصالــﺢ للﺸــرب ).(ONEE
وﻓــي الســياق نﻔســﻪ ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨة  2018ﺑﺈﻃــالق أ ّول مصﻨــﻊ محلــي لﺸــﻔرات التﱡ ﻮ ْرﺑيﻨــات الرﻳح ّيــة ﺑمدﻳﻨــة ﻃﻨجــة .ويتمﺜــﻞ
الﻬــدف مــن ذلــك فــي ﺗﺰويــد الﺴــوق مﺤليـاً ﺑﻬــﺬه الﺸــﻔرات وﻛــﺬا ﺗﺰويــد الﺴــوق اإلفريقيــﺔ .ﻛمــا ﻳﻮاصــﻞ المﻐــرب ﺗﻄﻮﻳــر
التﻜتــﻞ الصﻨاعــي الﺨــاص ّ
ﺑالﻄاقــة الﺸمســية ) ،(cluster solaireمــﻦ أجــﻞ ﺗملــك ﻫــﺬه التﻜﻨﻮلﻮجيــا ﺑﺸــﻜﻞ أﻓﻀــﻞ ،مــﻊ
الﻌمــﻞ ﺑالمــﻮازاة مــﻊ ذلــك علــﻰ دعــﻢ البحــﺚ التﻄبيﻘــي ﻓــي ﻫــﺬا المجــال ،وذلــك ﺑﺸــراﻛة مــﻊ مراﻛــﺰ البحــﺚ الﻌمﻮميــة
والﻘﻄــاع الﺨــاص.
ـاج صﻨاعــي أﻛﺜــر ﺗﻄــﻮر ًا لﻘﻄــاع الﻄاقــات المتجــددة مــﻦ ﺷــﺄنﻪ أن ﻳﻘلــﻞ مــﻦ التّبﻌ ّيــة
إن التﻘــدم التدرﻳجــي نحــﻮ اندمـ ٍ
الجﻬــﻮد ﻓــي مجــال البحــﺚ والتﻄﻮﻳــر وﺗﻜﻮﻳــﻦ الرأﺳــمال البﺸــري ﻓــي ﻫــﺬه
التﻜﻨﻮلﻮج ّيــة للمﻐـ ِـرب ،ﺷــرﻳﻄة ُمﻀاعﻔــة ُ
ومالﺋــﻢ لتﺸــجيﻊ المســتﺜمرﻳﻦ الﻮﻃﻨييــﻦ المحتمليــﻦ ﻓــي ﻫــﺬه
المﻬــﻦ الجدﻳــدة ،وعبــر ْ
وﺿــﻊ إﻃــار ﺗﻨﻈيمــي ﺷــامﻞ ُ
الﻘﻄاعــات.
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وﺑﺨصــوص البﺤــﺚ والتﻄويــر ،يﻨبﻐــي اإلﺷــارة إلــى أن ﺑﻼدنــا أﺣــرزت ﺗقدمــاً ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺳــيما مــن ﺧــﻼل
الﺸــروع فــي اﺳــتﻐﻼل ُمجمــﻊ الﻄاقــات الﺨﻀــراء فــي ﺑــن جريــر ،والــﺬي يﻀــﻢ مراﻛــﺰ للبﺤــﺚ فــي مجــال الﻄاقــﺔ
الﺸمﺴــيﺔ ،وإطــﻼق طلــﺐ عــروض إلنﺸــاء ُمجمــﻊ البﺤــﺚ والتﻄويــر » «Green and Smart Building Parkللمبانــي الﺨﻀــراء
والﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ﺗوقيــﻊ الﻌديــد مــن االﺗﻔاقيــات للﻨﻬــوض ﺑالبﺤــﺚ والتﻄويــر والﺨبــرة فــي مجــال
الﻄاقــات الﻨﻈيﻔــﺔ مــﻊ مﻨﻈمــات دوليــﺔ )الوﻛالــﺔ الﻜوريــﺔ للتﻌــاون الدولــي (... ،ووطﻨيــﺔ )مﻌﻬــد البﺤــﺚ فــي الﻄاقــﺔ
الﺸمﺴــيﺔ والﻄاقــات المتجــددة ) ،(IRESENالمجمــﻊ الﺸــريﻒ للﻔوﺳــﻔاط.(... ،
وأﺧيــراً ،ﺛمــﺔ ﺣاجــﺔ إلــى الترﻛيــﺰ علــى موﺿــوع يﻜتﺴــي أﻫميــﺔ اﺳــتراﺗيجيﺔ فــي إطــار الﺴياﺳــﺔ الﻄاقيــﺔ الوطﻨيــﺔ ،أال
وﻫــو ﺿــرورة ﺗســرﻳﻊ وﺗيــرة ﺑرنامــﺞ الﻨجاعــة الﻄاقيــة ،ﺳــيما علــﻰ مســتﻮى الﻘﻄاعــات اﻷﻛﺜــر ﺗلﻮﻳﺜـ ًا.
وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،اعتمــدت الﺤﻜومــﺔ فــي يونيــو  2017االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ التــي ﺗﻬــدف إلــى
ﺗقليــﺺ اﺳــتﻬﻼك الﻄاقــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ  20فــي المائــﺔ فــي قﻄــاع البﻨــاء ،و 35فــي المائــﺔ فــي قﻄــاع الﻨقــﻞ ،و 2.5فــي المائــﺔ
فــي القﻄــاع الصﻨاعــي ،وذلــك فــي أفــﻖ ﺳــﻨﺔ .2030
ويبــدو أنــﻪ مــن الصﻌــﺐ ﺗﺤقيــﻖ اﻷﻫــداف الﻄموﺣــﺔ التــي ﺳــﻄرﺗﻬا ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ ﺑالﻨﻈــر إلــى المــوارد البﺸــريﺔ
والماليــﺔ المﺤــدودة التــي ﺗتوفــر عليﻬــا الوﻛالــﺔ المﻐرﺑيــﺔ للﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ ،واعتبــاراً للترﺳــانﺔ القانونيــﺔ التــي يﻨبﻐــي
ﺗﻄويرﻫــا ،والمراﺳــيﻢ التﻄبيقيــﺔ التــي لــﻢ ﺗصــدر ﺑﻌــد ،وﻛــﺬا ﺑالﻨﻈــر إلــى افتقــار القﻄــاع إلــى ﺣﻜامــﺔ مﺜلــى.

 .3.3.1وﺿﻌﻴــﺔ ﺗقــﺪم اﻻﺳــتراﺗﻴﺠﻴﺔ الﻮﻃﻨﻴــﺔ لﻠتﻨﻤﻴــﺔ الﻤﺴــتﺪاﻣﺔ :إﺣــراز ﺗقــﺪم ﻋﻠــﻰ
الﻤﺴــتﻮى الﻤﺆﺳﺴــﺎﺗﻲ
َواﺻــﻞ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018اإلعــداد لتﻨﺰيــﻞ االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ  ،2030ﺣيــﺚ ﺗــﻢ إﺣــراز ﺑﻌــﺾ
ﺗ َ
التقــدم علــى المﺴــتوى المﺆﺳﺴــاﺗي وعلــى ﺻﻌيــد البرمجــﺔ .فﻌلــى المﺴــتوى المﺆﺳﺴــاﺗي ،وﺑﻌــد اعتمــاد االﺳــتراﺗيجيﺔ
الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ مــن قبــﻞ المجلــس الــوزاري فــي ﺳــﻨﺔ  ،2017ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2018ﺻــدور المرﺳــوم رقــﻢ
 655.17.2فــي الجريــدة الرﺳــميﺔ ،القاﺿــي ﺑﺈﺣــداث اللجﻨــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،التــي يُتوﺧــى مﻨﻬــا
االﺿﻄــﻼع ﺑــدور ﻫــام إلــى جانــﺐ لجﻨــﺔ القيــادة.
وقــد مﻜﻨــﺖ االجتماعــات التــي عقدﺗﻬــا لجﻨــﺔ القيــادة ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018مــن وﺿــﻊ جملــﺔ مــن البرامــﺞ واﻵليــات الﻜﻔيلــﺔ
ﺑتﻔﻌيــﻞ مﻀاميــن االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ .ومــن التداﺑيــر التــي اﺗﺨﺬﺗﻬــا اللجﻨــﺔ اعتمــاد ﺣوالــي 19
مﺨﻄــﻂ عمـ ٍـﻞ قﻄاعــي للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،وﺗﺤديــد مجموعــﺔ مــن مﺆﺷــرات اﻷداء التــي يتﻌيــن علــى جميــﻊ القﻄاعــات
المﻌﻨيــﺔ اعتمادﻫــا.
ﻛمــا ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2018إﺣــراز ﺑﻌــﺾ التقــدم فــي ﺗﻨﺰيــﻞ مﻔﻬــوم مﺜاليــﺔ اإلدارة فــي مجــال التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ .وفــي ﻫــﺬا
الصــدد ،ﺗــﻢ ﺧــﻼل االجتمــاع الﺜانــي للجﻨــﺔ القيــادة الﺨاﺻــﺔ ﺑتﻔﻌيــﻞ مﻀاميــن االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميﺔ المﺴــتدامﺔ
اعتمــاد ميﺜــاق مﺜاليــﺔ اإلدارة فــي مجــال التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى دليــﻞ مﻨﻬجــي إلعــداد المﺨﻄﻄــات الوزاريــﺔ
ذات الصلــﺔ .ﻛمــا ﺗــﻢ وﺿــﻊ ﺧريﻄــﺔ طريــﻖ ذات أولويــﺔ ،ﺗﻨــﺺ علــى وجــﻪ الﺨصــوص علــى ﺗﻌييــن نقــاط اﺗصــال فــي ﻛﻞ
وزارة لتتبــﻊ عمليــﺔ التﻨﻔيــﺬ ،ووﺿــﻊ إطــار مرجﻌــي لﻌمليــات االفتﺤــاص البيئــي ،وإعــداد مﺨﻄﻄــات عمــﻞ قﻄاعيــﺔ لتﻨﺰيــﻞ
مﻔﻬــوم مﺜاليــﺔ اإلدارة فــي مجــال التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،فــي أفــﻖ إدمــاج ﻫــﺬه المﺨﻄﻄــات فــي ﺧﻄــﺔ وطﻨيــﺔ واﺣــدة ﺗﺤــدد
اﻷﻫــداف التــي يتﻌيــن ﺗﺤقيقﻬــا ﺧــﻼل الﻔتــرة .2021-2019

100
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 .4.3.1ﺿــرورة ﺗﺴــريﻊ وﺗﻴــرة ﺗﻨﺰيــﻞ الﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ الﻤﺤــﺪدة وﻃﻨﻴﺎ والﻤﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨﻲ
لﻠتﺄ ﻗﻠﻢ
أن المﻐــرب يُص ﱠﻨــﻒ ﺿمــن البلــدان التــي ﺗﺴــجﻞ انبﻌاﺛــات ﺿﻌيﻔــﺔ للﻐــازات الدفيئــﺔ )  0.2فــي المائــﺔ مــن إجمالــي
رﻏــﻢ ّ
انبﻌاﺛــات الﻐــازات الدفيئــﺔ فــي الﻌالــﻢ( ،فﺈنــﻪ يﻈــﻞ مﻌرﺿــا ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر لﻼنﻌﻜاﺳــات القصــوى لتﻐيــر المﻨــاخ .ومــن
المﺤتمــﻞ أن ﺗــﺰداد ﺣــدة ﻫــﺬه االنﻌﻜاﺳــات فــي ﻏيــاب ﺗداﺑيــر عاجلــﺔ ﺗﺄﺧــﺬ ﺑﻌيــن االعتبــار التﺤﺬيــرات والتوﺻيــات
الــواردة فــي التقريــر الﺨــاص للﻔريــﻖ الﺤﻜومــي الدولــي المﻌﻨــي ﺑتﻐيــر المﻨــاخ .46ومــن ﻫــﺬا المﻨﻄلــﻖ ،فــﺈن ﺑﻼدنــا
مدعــوة إلــى ﺗﺴــريﻊ وﺗيــرة ﺗﻨﻔيــﺬ التﺰاماﺗﻬــا الرئيﺴــيﺔ فــي ﻫــﺬا المجــال ،ﺳــيما مــا يتﻌلــﻖ ﺑالمﺴــاﻫمﺔ المﺤــددة وطﻨيــا
وﺑالمﺨﻄــﻂ الوطﻨــي للتﺄقلــﻢ ،الــﺬي ﺗﻨــﺺ عليــﻪ المــادة  7مــن اﺗﻔــاق ﺑاريــس.
وفﻀــﻼ عــن ذلــك ،يﻨبﻐــي إيــﻼء عﻨايــﺔ ﺧاﺻــﺔ لمﺤــور التﺄقلــﻢ ﺑالﻨﻈــر إلــى ﺗﺄﺛيــره علــى الﺴــاﻛﻨﺔ والﻨﻈــﻢ اإليﻜولوجيــﺔ.
وﺗتمﺜــﻞ القﻄاعــات ذات اﻷولويــﺔ ،اعتبــاراً لﻜونﻬــا اﻷﻛﺜــر عرﺿــﺔ ﻵﺛــار ﺗﻐيــر المﻨــاخ ،فــي الميــاه والﻔﻼﺣــﺔ والصيــد
البﺤــري والمجــال الﺴــاﺣلي والﻐاﺑــات والصﺤــﺔ.
ومن ناﺣيﺔ أﺧرى ،يقتﻀي التصدي النﻌﻜاﺳات االﺣتباس الﺤراري مﻌالجﺔ الﻌديد من أوجﻪ القصور ،مﻨﻬا ما يلي:
�

علــﻰ مســتﻮى التﻨســيﻖ والتﻨﻈيــﻢ :يــﺆدي ﺗﻌــدد الﻔاعليــن المﻌﻨييــن ﺑالمﺴــاﻫمﺔ المﺤــددة وطﻨيـاً والمﺨﻄــﻂ الوطﻨــي
للتﺄقلــﻢ ،وﻛــﺬا ﺿﻌــﻒ التﻨﺴــيﻖ ﺑيﻨﻬــﻢ إلــى إﺑﻄــاء وﺗيــرة ﺗﻨﻔيﺬﻫــا؛

�

ـجﻞ ﻏيــاب آليــة حﻜامــة مﺸــترﻛة ﺑيــﻦ الــﻮزارات ﺗتﻮلــﻰ ﺗﻨســيﻖ ﺗﻨﻔيــﺬ وﺗتبــﻊ المســاﻫمة
ﺑﻌﻼقــﺔ ﺑالﻨقﻄــﺔ الﺴــاﺑقﺔ ،يُﺴـ ﱠ
المحــددة وﻃﻨيــا والمﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨــي للتﺄقلــﻢ ،وذلــك ﺑﻨــا ًء علــى ﺧارطــﺔ طريــﻖ يﻌتمدﻫــا مجلــس الﺤﻜومــﺔ ،ويﻨﺨــرط
فيﻬــا جميــﻊ المتدﺧليــن المﻌﻨييــن؛

�

ال ﻳــﺰال انﺨــراط الجماعــات التراﺑيــة ﻓــي ﺗﻨﻔيــﺬ التداﺑيــر المتﻌلﻘــة ﺑالتﺄقلــﻢ والتﺨﻔيــﻒ مــﻦ آﺛــار ﺗﻐيــر المﻨــاخ ﻏيــر
ﻛاف ﻛمــا أنــﻪ ال يتــﻢ ﺑﻜيﻔيــﺔ متجانﺴــﺔ وفﻌالــﺔ.
ٍ

واعتباراً ﻷوجﻪ القصور ﻫﺬه ،ﺛمﺔ ﺣاجﺔ إلى اﺗﺨاذ جملﺔ من التداﺑير واإلجراءات ،مﻨﻬا ما يلي:
�

اﻹﺳــراع ﺑاعتمــاد مجلــس الحﻜﻮمــة للمﺸــارﻳﻊ المتﻌلﻘــة ﺑالمﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨــي للتﺄقلــﻢ ،والمﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨــي للمــاء،
والمﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨــي للتدﺑيــر المﻨدمــﺞ للســاحﻞ ،وﺧارﻃــة الﻄرﻳــﻖ المتﻌلﻘــة ﺑتﻨﻔيــﺬ المســاﻫمة المحــددة وﻃﻨيــا.
الصيــﻎ اﻷوليــﺔ لﻬــﺬه المﺨﻄﻄــات ،فــﺈن المصادقــﺔ الرﺳــميﺔ عليﻬــا
وإذا ﻛانــﺖ ﺑﻌــﺾ القﻄاعــات الوزاريــﺔ قــد أعــدت ﱢ
مــن قبــﻞ مجلــس الﺤﻜومــﺔ ﺳــتمﻜن مــن ﺗﻜريــس الﻄاﺑــﻊ الﻌرﺿانــي لتداﺑيــر التﺄقلــﻢ والتﺨﻔيــﻒ مــن آﺛــار التﻐيــرات
المﻨاﺧيــﺔ وﺿمــان التــﺰام قــوي مــن لــدن جميــﻊ القﻄاعــات الوزاريــﺔ المﻌﻨيــﺔ ﺑتﻨﻔيــﺬ اإلجــراءات والمﺸــاريﻊ ذات
الصلــﺔ؛

�

الﻌمــﻞ ،ﺑﻨــاء علــﻰ مرﺳــﻮم ،علــﻰ مﺄﺳســة لجﻨــة التﻨســيﻖ المﺸــترﻛة ﺑيــﻦ الــﻮزارات الﺨاصــة ﺑالمســاﻫمة المحــددة
وﻃﻨيــا والمﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨــي للتﺄقلــﻢ .وﻳمﻜــﻦ أن ﺗﻜــﻮن ﻫــﺬه اللجﻨــة ﺑمﺜاﺑــة لجﻨــة ﻓرعيــة مﻮﺿﻮعاﺗيــة ﺗاﺑﻌــة للجﻨــة
المﻜلﻔــة ﺑتتبــﻊ وقيــادة االﺳــتراﺗيجية الﻮﻃﻨيــة للتﻨميــة المســتدامة ،التــي ﺗــﻢ إحداﺛﻬــا ﺳــﻨة 2017؛

�

ﺿمــان التﻨﺰﻳــﻞ التراﺑــي الﻔﻌــال لتداﺑيــر التﺄقلــﻢ والتﺨﻔيــﻒ مــﻦ آﺛــار التﻐيــرات المﻨاﺧيــة ،علــى مﺴــتوى الجﻬــات
والمــدن ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى اﻷﺧــﺬ ﺑﻌيــن االعتبــار الصﻼﺣيــات الجديــدة المﺨولــﺔ للجماعــات التراﺑيــﺔ فــي مجــال
إعــداد التصاميــﻢ الجﻬويــﺔ إلعــداد التــراب وﺑرامــﺞ التﻨميــﺔ الجﻬويــﺔ ،وﺗﺨصيــﺺ نقــاط اﺗصــال ﺧاﺻــﺔ ﺑــﻜﻞ مﺸــروع
ومجــال ﺗراﺑــي علــى ﺣــدة ،وذلــك مــن أجــﻞ ﺿمــان ﺗتبــﻊ أفﻀــﻞ؛
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�

ﺗجميــﻊ المﻌﻄيــات والتﻮقﻌــات المﻨاﺧيــة ،والمﻌﻄيــات المتﻌلﻘــة ﺑﺄوجــﻪ الﻬﺸاﺷــة الﻘﻄاعيــة والتراﺑيــة ،وﺗلــك
المتﻌلﻘــة ﺑﺨيــارات التﺄقلــﻢ الممﻜﻨــة ،وﻛــﺬا المﻌلﻮمــات ذات الصلــة ﺑﺄنﻈمــة ﺗتبــﻊ وﺗﻘييــﻢ التﺄقلــﻢ ،وجﻌلﻬــا رﻫــن
إﺷــارة المﺴــتﺨدمين الﻨﻬائييــن؛

�

وﺿــﻊ آليــات ﺗســﻬﻞ إجــراء التحﻜيــﻢ علــى مﺴــتوى ﺗوزيــﻊ المــوارد الﻄبيﻌيــﺔ ،ﺳــيما المــوارد المائيــﺔ ،ﺑيــن مﺨتلــﻒ
الﺴياﺳــات القﻄاعيــﺔ؛

�

إدمــاج ﺗحليــﻞ االنﻌﻜاﺳــات المﻨاﺧيــة واالجتماعيــة ﻓــي التﻘييــﻢ البيئــي االﺳــتراﺗيجي للسياﺳــات الﻌمﻮميــة
والمﺨﻄﻄــات والبرامــﺞ ذات الصلــة ،وذلــك طبقـاً لمقتﻀيــات مﺸــروع القانــون رقــﻢ  49.17مــﻊ الﻌمــﻞ علــى اإلﺳــراع
ﺑاعتمــاد ﻫــﺬا المﺸــروع مــن قبــﻞ البرلمــان؛

�

ﱠ
المﻨﻈــﻢ علــى الصﻌيديــن الوطﻨــي والمﺤلــي فــي التقييــﻢ الــدوري
وﺿــﻊ إﻃــار مالﺋــﻢ ﻹﺷــراك المجتمــﻊ المدنــي
للتداﺑيــر المﻨدرجــﺔ فــي إطــار المﺴــاﻫمﺔ المﺤــددة وطﻨيــا والمﺨﻄــﻂ الوطﻨــي للتﺄقلــﻢ.

 .5.3.1ﺣﻤﺎيــﺔ الﺒﻴﺌــﺔ وﺗﺪﺑﻴــر الﻤــﻮارد الﻤﺎﺋﻴــﺔ والﻤﻌﺎلﺠــﺔ /التﻄﻬﻴــر :ﺗﻄــﻮرات ﻣتﺒﺎيﻨــﺔ
ﺣﺴــﺐ القﻄﺎﻋﺎت
ُﺗﻮاصــﻞ ﺑالدنــا اﺳــتﺜماراﺗﻬا ﻓــي البﻨيــات التحتيــة الﺨاصــة ﺑمﻌالجــة الميــاه وإعــادة اﺳــتﻌمالﻬا ،وﻓــي محﻄــات ﺗحليــة
الميــاه ،وذلــك مــﻦ أجــﻞ مﻮاجﻬــة اﻹﻛراﻫــات المتﻌلﻘــة ﺑﻨــدرة المــﻮارد الماﺋيــة وﺗلبيــة الﻄلــب المتﺰاﻳــد علــﻰ الميــاه.
وﻫﻜــﺬا ،عرفــﺖ ﺳــﻨﺔ  2018إﺣــراز ﺑﻌــﺾ التقــدم فــي مجــال ﺗﻨقيــﺔ ومﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ ،وذلــك فــي إطــار البرنامــﺞ
الوطﻨــي للتﻄﻬيــر الﺴــائﻞ ومﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ ) .(PNAوﺷــملﺖ ﻫــﺬه المﻨجــﺰات ﺑاﻷﺳــاس ﺗقديــﻢ الدعــﻢ للــوﻛاالت
المﺴــتقلﺔ وللمﻜتــﺐ الوطﻨــي للﻜﻬرﺑــاء والمــاء الصالــﺢ للﺸــرب فــي مﺸــاريﻌﻬﻢ الراميــﺔ إلــى ﺗﺤديــﺚ وﺗﻌﺰيــﺰ البﻨيــات
التﺤتيــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑتﻨقيــﺔ ومﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ.
وﺑﻬــدف ﺗﺴــريﻊ وﺗيــرة الجﻬــود المبﺬولــﺔ فــي مجــال التﻄﻬيــر الﺴــائﻞ فــي المراﻛــﺰ القرويــﺔ ذات اﻷولويــﺔ ،ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ
 2018اعتمــاد البرنامــﺞ الوطﻨــي للتﻄﻬيــر الﺴــائﻞ المﻨدمــﺞ ) (PNAMالمﻨبﺜــﻖ عــن إدمــاج البرنامجيــن الوطﻨييــن للتﻄﻬيــر
الﺴــائﻞ ومﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ ﺑالوﺳــﻄين الﺤﻀــري والقــروي .ﻛمــا ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018أيﻀــاً ﺑوﺿــﻊ المﻌاييــر
القانونيــﺔ والتقﻨيــﺔ الﻼزمــﺔ لتمﻜيــن الصﻨــدوق الوطﻨــي للتﻄﻬيــر الﺴــائﻞ مــن ﺗقديــﻢ الدعــﻢ المباﺷــر للجماعــات القرويــﺔ
والمراﻛــﺰ الصاعــدة.
وفــي متــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺑلﻐــﺖ نﺴــبﺔ الرﺑــﻂ اإلجمالــي ﺑﺸــبﻜﺔ التﻄﻬيــر فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري  75فــي المائــﺔ ،فــي أفــﻖ
الوﺻــول إلــى نﺴــبﺔ  80فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ 2020؛ ﻛمــا ارﺗﻔــﻊ عــدد مﺤﻄــات مﻌالجــﺔ الميــاه مﻨتقـ ً
ﻼ مــن  21مﺤﻄــﺔ ﺳــﻨﺔ
 2005إلــى  140مﺤﻄــﺔ فــي 2018؛ ﺑيﻨمــا ﺑلﻐــﺖ نﺴــبﺔ مﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ  45.4فــي المائــﺔ ،علمـاً أنــﻪ ﺣــددت نﺴــبﺔ
 60فــي المائــﺔ ﻛﻬــدف يتوقــﻊ ﺑلوﻏــﻪ فــي ﺳــﻨﺔ .2020
ومــﻦ ﺷــﺄن ﻫــﺬه المﻨجــﺰات ﻓــي مجــال مﻌالجــة وإعــادة اﺳــتﻌمال الميــاه الﻌادمــة ،إلــﻰ جانــب الجﻬــﻮد المبﺬولــة ﻓــي مجــال
ﺗحليــة ميــاه البحــر ،أن ﺗمﻜــﻦ ﺑالدنــا مــﻦ التﺨﻔيــﻒ مــﻦ حــدة الﻀﻐــﻂ علــﻰ المــﻮارد الماﺋيــة ﻓــي الﻌدﻳــد مــﻦ مﻨاﻃــﻖ
المملﻜــة .ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،وإذا ﻛان ﻫــﺬا الﻨــوع مــن المﺸــاريﻊ يتﻄلــﺐ ﺗمويــﻼت ﺿﺨمــﺔ ،فليــس أمــام المﻐــرب مــن
ﺧيــار ﺳــوى مواﺻلــﺔ جﻬــوده االﺳــتﺜماريﺔ فــي ﻫــﺬا المجــال .ويتﻌيــن علــى ﺑﻼدنــا الترﻛيــﺰ علــى نقﻄتيــن رئيﺴــيتين مــن
أجــﻞ ﺗقليــﺺ التﻜلﻔــﺔ اإلجماليــﺔ :فمــن ناﺣيــﺔ ،يﻨبﻐــي ﺑــﺬل جﻬــود لترﺷــيد اﺳــتﻬﻼك الميــاه لتلبيــﺔ الﻄلــﺐ فــي مﺨتلــﻒ
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القﻄاعــات ،ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،يتﻌيــن الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ مﻨﻬجــي علــى ﺗﺰويــد مﺸــاريﻊ ﺗﺤليــﺔ الميــاه ومﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ
ﺑمصــادر الﻄاقــﺔ المتجــددة المﺤليــﺔ ذات التﻜلﻔــﺔ التﻨافﺴــيﺔ ،وﻫــو مــا ﺷــدد عليــﻪ جﻼلــﺔ الملــك ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ في جلﺴــﺔ
الﻌمــﻞ التــي عقــدت يــوم فاﺗــﺢ نونبــر  2018وﺧصصــﺖ لقﻄــاع الﻄاقــات المتجــددة.
أﻳﻀــا إلــﻰ التباﻳــﻦ الﻘاﺋــﻢ علــﻰ مســتﻮى ﺗﻘــدم ﺗﻨﻔيــﺬ المﺨﻄﻄــات والبرامــﺞ المتﻌلﻘــة ﺑمحــﻮر حماﻳــة
وﺗجــدر اﻹﺷــارة ً
البيئــة وﺗحســيﻦ ﻓﻀــاء عيــﺶ المﻮاﻃﻨيــﻦ والمﻮاﻃﻨــات .فــﺈذا ﻛان البرنامــﺞ الوطﻨــي لتدﺑيــر الﻨﻔايــات المﻨﺰليﺔ ،والبرنامﺞ
الوطﻨــي للتﻄﻬيــر الﺴــائﻞ ومﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ يﺴــيران وفــﻖ البرنامــﺞ المﺴــﻄر لﻬمــا ،فــﺈن مﺨﻄﻄــات وﺑرامــﺞ
أﺧــرى ﺗتﻄلــﺐ ﺗﺴــريﻊ وﺗيــرة ﺗﻨﻔيﺬﻫــا .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالبرنامــﺞ الوطﻨــي لمﺤارﺑــﺔ التلــوث الﺴــائﻞ؛ والبرنامــﺞ الوطﻨــي
لتﺤﺴــين جــودة الﻬــواء ،والــﺬي يﻨــﺺ علــى ﺗﻌﺰيــﺰ اإلطــار القانونــي وﺗوﺳــيﻊ الﺸــبﻜﺔ الوطﻨيــﺔ لرﺻــد جــودة الﻬــواء؛
وﺑرنامــﺞ ﺗدﺑيــر المــواد الﻜيماويــﺔ الﺨﻄــرة؛ وﺑرنامــﺞ التدﺑيــر المﻨدمــﺞ للمﻨاطــﻖ الﺴــاﺣليﺔ .وﺑالﻨﺴــبﺔ لﻬــﺬا البرنامــﺞ
اﻷﺧيــر ،فيﻨبﻐــي أن يﻨتقــﻞ مــن المرﺣلــﺔ التجريبيــﺔ ليﺸــمﻞ مجمــوع المﻨاطــﻖ الﺴــاﺣليﺔ ،ﻛمــا يجــﺐ ﺗﻨﻔيــﺬه وفــﻖ المﻔﻬــوم
المتﻌــدد اﻷﺑﻌــاد لﻼقتصــاد اﻷزرق.
أﺧيــراً ،وﺑﻌــد اﺧتتــام مﺸــروع »التﻨــوع البيولوجــي وﺗﺜميــن المــوارد الجيﻨيــﺔ« فــي أوائــﻞ ﺳــﻨﺔ  ،2018ﻳتﻌيــﻦ اعتبــار ﻫــﺬا
المحــﻮر أولﻮﻳــة وﻓــﻖ مﻘارﺑــة اﺳتﺸــراﻓية للبحــﺚ واالﺑتــﻜار مــﻦ أجــﻞ االﺳــتﻐالل اﻷمﺜــﻞ لﻬــﺬه المــﻮارد ﻃبﻘــا لمﻘتﻀيــات
ﺑروﺗﻮﻛــﻮل ناﻏﻮﻳــا .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﻳﻌتبــر ﺗســرﻳﻊ وﺗيــرة ﺗﺄﻫيــﻞ اﻹﻃــار المﺆﺳســاﺗي ﺷــرﻃا ال محيــد عﻨــﻪ.
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ﻧقﺎط الﻴقﻈﺔ والتﻮﺻﻴﺎت
ﺣتــﻰ يتﻤﻜــﻦ الﻤﻐــرب ﻣــﻦ الﻮﻓــﺎء ﺑتﻌﻬﺪاﺗــﻪ ﻓــﻲ إﻃــﺎر أﻫــﺪاف
التﻨﻤﻴــﺔ الﻤﺴــتﺪاﻣﺔ

فــي ﺳــﻨﺔ  ،2015التــﺰم المﻐــرب ﺑمﻌيــﺔ  168دولــﺔ أﺧــرى ﺑتﺤقيــﻖ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ المﺴــﻄرة فــي ﺧﻄــﺔ
التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﻌــام .2030
وﺗجﺴــيدا لﻬــﺬا االلتــﺰام ،نﻈــﻢ المﻐــرب ﺳــﻨﺔ  2016مﻨاﻇــرة وطﻨيــﺔ ﺣــول ﺗﻔﻌيــﻞ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ الﺴــبﻌﺔ
عﺸــر .وﺗمﺜــﻞ الﻬــدف مــن ﻫــﺬه المبــادرة فــي إطــﻼق التﻔﻜيــر ﺣول إدمــاج أﻫداف التﻨميﺔ المﺴــتدامﺔ في االﺳــتراﺗيجيات
وﺧﻄــﻂ الﻌمــﻞ الﺤﻜوميــﺔ .وأﺛمــرت ﻫــﺬه المﻨاﻇــرة جملــﺔ مــن التوﺻيــات الراميــﺔ أﺳاﺳــا إلــى ﺧلــﻖ االنﺴــجام ﺑيــن
اﻷولويــات الوطﻨيــﺔ وﺑيــن أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،وذلــك مــن ﺧــﻼل مﻼءمــﺔ اإلطــار المﺆﺳﺴــاﺗي واالقتصــادي
واالجتماعــي الﻜﻔيــﻞ ﺑتﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﺨﻄــﺔ التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﻌــام .2030
وفــي الﺴــﻨﺔ ذاﺗﻬــا ،ﺑــادر المﻐــرب ،ﺧــﻼل المﻨتــدى الﺴياﺳــي الرفيــﻊ المﺴــتوى المﻌﻨــي ﺑالتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،إلــى ﺗقديــﻢ
التقريــر الوطﻨــي ﺣــول التداﺑيــر اﻷولــى المتﺨــﺬة فــي ﺳــياق ﺗﻨﻔيــﺬ ﺧﻄــﺔ التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﺴــﻨﺔ  .2030وقــد ﺗﻀمــن
ﻫــﺬا التقريــر أﺳاﺳــا التوﺻيــات والﺨﻼﺻــات المﻨبﺜقــﺔ عــن المﻨاﻇــرة الوطﻨيــﺔ اﻷولــى المﺸــار إليﻬــا .ويمﻜــن ﺗجميــﻊ
ﻫــﺬه التوﺻيــات فــي ﺛــﻼث مﺤــاور ،علــى الﺸــﻜﻞ التالــي:
�

ﺧلــﻖ االنﺴــجام والمﻼءمــﺔ ﺑيــن ﺧﻄــﺔ التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﺴــﻨﺔ  2030مــﻊ اﻷولويــات الوطﻨيــﺔ ،والﻌمــﻞ علــى ﺗﻨﺰيلﻬــا
علــى المﺴــتوى المﺤلــي؛

�

ﺗﺴــريﻊ مﺴلﺴــﻞ مﻼءمــﺔ الﻨصــوص القانونيــﺔ والتﻨﻈيميــﺔ وﻛــﺬا جﻬــود مﻼءمــﺔ التﺸــريﻌات الجــاري ﺑﻬــا الﻌمــﻞ ،مــﻊ
ﺗﻌﻬــدات المملﻜــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑﺄﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ وﻏاياﺗﻬــا التــي ﺗــﻢ ﺗﺴــﻄيرﻫا؛

�

ﺗﺤﺴــيس المواطﻨــات والمواطﻨيــن ﺑﺄﻫميــﺔ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ وﺗﻌريﻔﻬــﻢ ﺑمﻀاميﻨﻬــا وآفاقﻬــا ،وذلــك ﺣتــى
ال يــرون فيﻬــا مجــرد أﻫــداف مﻌﺰولــﺔ وﺑﻌيــدة عــن انﺸــﻐاالﺗﻬﻢ الﺤقيقيــﺔ.

ﻏيــر أنــﻪ رﻏــﻢ الﻨقــاش الــﺬي أﺛارﺗــﻪ التوﺻيــات الصــادرة عــن المﻨاﻇــرة الوطﻨيــﺔ وﻛــﺬا اإلرادة المﻌبــر عﻨﻬــا فــي الوفــاء
ﺑااللتﺰامــات المتﻌلقــﺔ ﺑتﺤقيــﻖ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ فــي أفــﻖ  ،2030إال أن ﺑﻼدنــا ﺗﻔتقــر لمﻨﻬــﺞ عمــﻞ واﺿــﺢ
ﻛﻔيــﻞ ﺑتﺤقيــﻖ ﻫــﺬا الﻄمــوح .وﻫــو مــا يﺤيــﻞ علــى مﺴــﺄلﺔ الﺤﻜامــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ وعلــى ﺿــرورة ﺗﻌﺰيــﺰ قــدرات إطــار
الﺤﻜامــﺔ المﻌمــول ﺑــﻪ ﺣتــى يتمﻜــن مــن رفــﻊ ﺗﺤــدي ﺗﺤقيــﻖ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ.
ﻫﻜــﺬا ،وعلــى إﺛــر ﺗﺸــﺨيصﻪ ،فــي إطــار ﺗقريــره الﺴــﻨوي ،للوﺿﻌيــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ﺑالمﻐــرب ﺧــﻼل
ﺳــﻨﺔ  ،2018ارﺗــﺄى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبئــي أنــﻪ مــن المﻔيــد ﺗﺴــليﻂ الﻀــوء علــى جملــﺔ مــن نقــاط
اليقﻈــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑﺄرﺑﻌــﺔ جوانــﺐ ذات أولويــﺔ وإﺻــدار عــدد مــن التوﺻيــات ﺑﺸــﺄنﻬا.
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وﺗﻬﻢ ﻫﺬه الجﻮانب الﻘﻀاﻳا التالية:
�

جانب ذو ﻃاﺑﻊ عرﺿاني ،يﻬﻢ إطار الﺤﻜامﺔ المﺆﺳﺴاﺗيﺔ لبرنامﺞ ﺗﻨﻔيﺬ أﻫداف التﻨميﺔ المﺴتدامﺔ لﺴﻨﺔ 2030؛

�

ﺛالﺛــة جﻮانــب مﻮﺿﻮعاﺗيــة ،مرﺗبﻄــة ﺑمجــاالت ذات أﻫميــة أﺳاﺳــية لتحﻘيــﻖ أﻫــداف التﻨميــة المســتدامة التــي
انﺨــرط ﻓيﻬــا المﻐــرب .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالجوانــﺐ التاليــﺔ:
 ﺿرورة إعادة الﻨﻈر في اﺳتراﺗيجيﺔ ﺗوﻇيﻒ وﺗﻜوين اﻷﺳاﺗﺬة ﺑالمﻐرب؛
 ﻇاﻫرة ﻫجرة الﻜﻔاءات؛
 المﻨﺤى التﻨازلي لمﻌدل مﺸارﻛﺔ الﻨﺴاء في ﺳوق الﺸﻐﻞ.

 .1.2ﺿــرورة إرﺳــﺎء ﺣﻜﺎﻣــﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﺔ لﺒرﻧﺎﻣــﺞ ﺗﺤقﻴــﻖ أﻫــﺪاف التﻨﻤﻴــﺔ
الﻤﺴــتﺪاﻣﺔ ﻓــﻲ أﻓــﻖ  ،2030ﺗﻜــﻮن ﻣرﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ التﺸــﺎور وﻋﻠﻰ اﻧﺴــﺠﺎم
الﺴﻴﺎﺳــﺎت الﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ والﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ والﻔﻌﺎلﻴﺔ
ﻛمــا ﻫــو الﺸــﺄن ﺑالﻨﺴــبﺔ ﻷي ﺳياﺳــﺔ عموميــﺔ ،يﻜتﺴــي إرﺳــاء مﻨﻈومــﺔِ ﺣﻜامــﺔ ﺗُﻨ ﱢَﻈ ـ ُﻢ اإلطــار الﻌــام لتﻨﻔيــﺬ أﻫــداف
التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ أﻫميــﺔ قصــوى مــن أجــﻞ ﺗﺤقيــﻖ ﺗلــك اﻷﻫــداف .ذلــك أن الﻄبيﻌــﺔ الﻜونيــﺔ والﻌرﺿانيــﺔ لمجمــوع
الﻐايــات والمﺆﺷــرات التــي ﺗتﻀمﻨﻬــا أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ الﺴــبﻌﺔ عﺸــر ،ﺗقتﻀــي ﺗﻌبئﺔ وانﺨراط جميــﻊ الﻔاعلين
المﻌﻨييــن ،ﺳــيما الﺤﻜومــﺔ والجﻬــات والقﻄــاع الﺨــاص والمجتمــﻊ المدنــي .وﺗبﻌــا لﺬلــك ،يتﻄلــﺐ التﻌــدد الﻜبيــر لﻬــﺆالء
المتدﺧليــن إرﺳــاء إطــار للﺤﻜامــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ يﻀﻄلــﻊ ﺑتﻨﺴــيﻖ أنﺸــﻄتﻬﻢ وﺗدﺧﻼﺗﻬــﻢ ويﻀمــن االنﺴــجام ﺑيــن مﺨتلــﻒ
الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ المﻨدرجــﺔ فــي إطــار ﺗﺤقيــﻖ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ .2030
ﻏيــر أن ﻏيــاب رؤيــﺔ وطﻨيــﺔ مﻨدمجــﺔ وﺧارطــﺔ طريــﻖ مﺸــترﻛﺔ ،يﻌيــﻖ ﺗقــدم مﺴلﺴــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ ﻫــﺬه اﻷﻫــداف ،ﻛمــا يﻌرقــﻞ
ﺧلــﻖ االنﺴــجام ﺑيﻨﻬــا وﺑيــن اﻷﻫــداف المﺴــﻄرة فــي مﺨتلــﻒ االﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ والمجاليــﺔ التــي ﺗﻌتمدﻫــا
ﺑﻼدنــا.
ونتيجــة لﺬلــك ،ﺗﻮاصــﻞ الﻘﻄاعــات الحﻜﻮميــة حاليــا ﺗﻨﻔيــﺬ اﺳــتراﺗيجياﺗﻬا وﺧﻄــﻂ عملﻬــا ،دون وجــﻮد إﻃــار ﻳﻀمــﻦ
مﻄاﺑﻘــة ﻫــﺬه التدﺧــالت مــﻊ أﻫــداف التﻨميــة المســتدامة ﻓــي أﻓــﻖ  ،2030وﻛــﺬا ﺑــدون ﺗﺨﻄيــﻂ يﺴــمﺢ ﺑﺈدمــاج الﻐايــات
المﻨبﺜقــﺔ عــن أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ فــي ﺧﻄــﻂ عمــﻞ ﺗلــك القﻄاعــات الﺤﻜوميــﺔ.
مﻦ جﻬة أﺧرى ،ﺗجدر اﻹﺷــارة إلﻰ أن أحد اﻹﻛراﻫات اﻷﺳاﺳــية التي ﻳﻮاجﻬﻬا مســار ﺗﻨﻔيﺬ أﻫداف التﻨمية المســتدامة،
ﻳﻜمــﻦ ﻓــي عــدم ﺗحدﻳــد اﻷولﻮﻳــات ﺑيــﻦ ﻫــﺬه اﻷﻫــداف ﺑالﻨســبة للمﻐــرب وﻏيــاب اعتمــاد مﻨﻬجيــة مالﺋمــة لتحﻘيﻘﻬــا .ومــن
ﺷــﺄن ﻫــﺬا القصــور ،الــﺬي أﺑــرزه المجلــس اﻷعلــى للﺤﺴــاﺑات فــي ﺗقريــره الموﺿوعاﺗــي ﺣــول »مــدى جاﻫﺰيــﺔ المﻐــرب
لتﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ  «2030-2015أن يﻌرقــﻞ ﺗقــدم مﺴلﺴــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ﺑبﻼدنــا،
علــى اعتبــار أنــﻪ يﻬــدد التجانــس الﻀــروري ﺑيــن الﺴياﺳــيات المﻌتمــدة.
ﻛمــا ﺗســتدعي مســﺄلة اﻹﺷــراف المﺆﺳســاﺗي والﻬﻨدﺳــة التﻨﻈيميــة المﺜلــﻰ لﻘيــادة مسلســﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــة
المســتدامة اﻫتمامــا ﺧاصــا مــﻦ لــدن الســلﻄات الﻌمﻮميــة .فﻔــي ﺳــﻨﺔ  2018جــرى ﺗﻌﺰيــﺰ االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ
المﺴــتدامﺔ ،التــي ﺗﻌتبــر إطــار ﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،ﺑﺈﺣــداث اللجﻨــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ،
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ﺗﺤــﺖ رئاﺳــﺔ رئيــس الﺤﻜومــﺔ ،ولجﻨــﺔ قيــادة للتتبــﻊ والمواﻛبــﺔ ،مــن أجــﻞ القيــام ﺑمﺨتلــﻒ أعمــال ﺗﻨﺴــيﻖ وﺗتبــﻊ ومواﻛبــﺔ
ﺗﻨﻔيــﺬ المﺨﻄﻄــات القﻄاعيــﺔ التــي جــرى اعتمادﻫــا فــي نﻔــس الﺴــﻨﺔ .وقــد ﺗــﻢ ﻓــي ﻳﻮنيــﻮ  ،2019ﺑمﻮجــب مرﺳــﻮم،
إحــداث اللجﻨــة الﻮﻃﻨيــة للتﻨميــة المســتدامة لتﺤــﻞ مﺤــﻞ اللجﻨــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ المﺸــار إليﻬــا .وقــد ُعﻬــد إلــى ﻫــﺬه
اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ ﺑجملــﺔ مــن المﻬــام ،مﻨﻬــا الﺴــﻬر علــى ﺗتبــﻊ ﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﺴــﻨﺔ  .2030ﻛمــا جــرى
مﺆﺧــرا إﺣــداث لجﻨتيــن لــدى اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ ﻫمــا :لجﻨــﺔ ﺗتبــﻊ ومواﻛبــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ،
والتــي ﺗرأﺳــﻬا الﺴــلﻄﺔ الﺤﻜوميــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،ولجﻨــﺔ ﺗتبــﻊ ومواﻛبــﺔ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ التــي
ﺗرأﺳــﻬا مصالــﺢ رئيــس الﺤﻜومــﺔ.
ورﻏــﻢ ﻫــﺬا التﺤﺴــن ،فــﺈن الﻬﻨدﺳــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ التــي ﺗــﻢ اعتمادﻫــا قــد ﺗﻜــون ﻏيــر ﻛافيــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــداف
التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﺴــﻨﺔ  .2030إذ ال ﺷــك أنــﻪ ﺳــيصﻌﺐ علــى لجﻨــﺔ واﺣــدة أن ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑمﻔردﻫــا ﺑاإلﺷــراف الدقيــﻖ
والتقييــﻢ الﻔﻌــال لمﺨتلــﻒ القﻄاعــات واﻷﺑﻌــاد التــي ﺗﻐﻄيﻬــا ﻫــﺬه الﺨﻄــﺔ.
لﺬلــك ،وفــي ﺳــياق انﺨــراط جميــﻊ القــوى الﺤيــﺔ لبﻼدنــا فــي مﺴلﺴــﻞ التﻔﻜيــر فــي ﺑلــورة نمــوذج ﺗﻨمــوي جديــد لبﻼدنــا،
فمــن الﻀــروري إعــادة الﻨﻈــر فــي المقارﺑــﺔ المﻌتمــدة فــي مجــال ﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ .ولتﺤقيــﻖ ﻫــﺬا
الﻐــرض ،يﻨبﻐــي الﻌمــﻞ علــى مــا يلــي:
�

ﺗرﺗيــب أﻫــداف التﻨميــة المســتدامة وﻓــﻖ أولﻮﻳــات ﺗﻨاﺳــب الســياق الﻮﻃﻨــي ،واعتمــاد مﻨﻬجيــة ﺷــﻔاﻓة ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــﻰ
ﺗجميــﻊ ﺗلــك اﻷﻫــداف ﺿمــﻦ مجمﻮعــات متجانســة :إذ يﻨبﻐــي ﺗجميــﻊ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ الﺴــبﻌﺔ عﺸــر
فــي ﺑﻀﻌــﺔ مجموعــات متجانﺴــﺔ ومﺤــدودة الﻌــدد ،علــى أن ﺗﻀــﻢ ﻛﻞ مجموعــﺔ عــددا مــن اﻷﻫــداف التــي ﺗرﺗبــﻂ
ارﺗباطــا وﺛيقــا فــي مــا ﺑيﻨﻬــا أو التــي يمﻜــن أن يﻌــﺰز ويﻜمــﻞ ﺑﻌﻀﻬــا ﺑﻌﻀــا .ﻛمــا أنــﻪ مــن الﻀــروري ﺗﺤديــد اﻷولويــات
ﺑيــن ﻫــﺬه المجموعــات وداﺧــﻞ ﻛﻞ مجموعــﺔ علــى ﺣدة ،وذلــك مــن أجــﻞ ﺗيﺴــير التﺤﻜيــﻢ ﺑيــن مﺨتلــﻒ الﺨيــارات،
عﻨدمــا يتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑتداﺑيــر ﺗﺨتلــﻒ انﻌﻜاﺳــاﺗﻬا ﺑﺤﺴــﺐ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ .ﻛمــا يتﻌيــن اعتمــاد مﻨﻬجيــﺔ
لتﺤديــد أولويــات أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،مــﻊ الﺤــرص علــى أن ﺗﻜــون ﻫــﺬه المﻨﻬجيــﺔ مرﺗﻜــﺰه علــى مﻌاييــر
ﺷــﻔافﺔ وأن ﺗﻜــون مقبولــﺔ مــن لــدن جميــﻊ اﻷطــراف؛

�

اﻹﺳــراع ﺑبلــﻮرة ﺧارﻃــة ﻃرﻳــﻖ مﺸــترﻛة حــﻮل ﺗﻨﻔيــﺬ ﺧﻄــة التﻨميــة المســتدامة لســﻨة  :2030طبقــا لدﺳــتور ﺳــﻨﺔ
 2011ولتوﺻيــات ﺧﻄــﺔ التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﺴــﻨﺔ  ،2030يتﻌيــن جﻌــﻞ المقارﺑــﺔ التﺸــارﻛيﺔ ﺷــرطا أﺳاﺳــيا ال
ﻏﻨــى عﻨــﻪ مــن أجــﻞ إعــداد ﺧارطــﺔ الﻄريــﻖ المتﻌلقــﺔ ﺑتﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ .ويتﻌيــن أن ﺗﺸــمﻞ ﻫــﺬه
الديﻨاميــﺔ التﺸــاوريﺔ جميــﻊ اﻷطــراف المﻌﻨيــﺔ؛

�

المﻌتمدة ﻓي ﺗﻨســيﻖ وﺗﻨﻔيﺬ أﻫداف التﻨمية المســتدامة ،وﺗﺸــجيﻊ ﺧلﻖ التجانس
ﺗحســيﻦ الﻬﻨدﺳــة المﺆﺳســاﺗية
َ
ﺑيــﻦ السياﺳــات الﻘﻄاعيــة وﺧﻄــة التﻨميــة المســتدامة لســﻨة  :2030إن نجــاح ﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ
يقتﻀــي وجوﺑــا الﺤــرص علــى ﺗوفيــر ﺣــد أدنــى مــن التجانــس ﺑيــن مﺨتلــﻒ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ .فــﺈذا ﻛانــﺖ
ﺧﻄــﺔ التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ لﺴــﻨﺔ  2030مرﺗﻜــﺰة علــى ﺗﺤقيــﻖ أﻫــداف واﺿﺤــﺔ ،وملموﺳــﺔ وذات وقــﻊ علــى مﻌيــﺶ
المواطﻨيــن ،فــﺈن الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ الوطﻨيــﺔ فــي المقاﺑــﻞ يﻜــون ﻫدفﻬــا الﻨﻬائــي فــي الﻐالــﺐ إنﺸــاء ﺑﻨيــات
ووﺳــائﻞ عمــﻞ أو ﺗﺤقيــﻖ أﻫــداف قﻄاعيــﺔ وﺳــيﻄﺔ .ﻛمــا أن اﺷــتﻐال ﻛﻞ قﻄــاع علــى ﺣــدة ﻫــو الﺴــمﺔ الﻐالبــﺔ علــى
الﻔﻌــﻞ الﻌمومــي ،ممــا يــﺆدي إلــى عــدم القــدرة علــى المﻀــي قدمــا نﺤــو ﺗﺤقيــﻖ ﻫــدف مﺸــترك مــن أﻫــداف التﻨميــﺔ
المﺴــتدامﺔ ،وذلــك ﺑالﻨﻈــر لﻜــون ﺗﺤقيــﻖ ﻫــﺬا الﻬــدف يﻈــﻞ رﻫيﻨــا ﺑالﻌديــد مــن المتدﺧليــن المتﻔرقيــن .لﺬلــك،
يجــﺐ ﺗوفيــر الﻌديــد مــن الﺸــروط مــن أجــﻞ التمﻜــن مــن ﺧلــﻖ التجانــس ﺑيــن الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ وأﻫــداف التﻨميــﺔ
المﺴــتدامﺔ؛
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 ﺗﺨﻮﻳــﻞ إمﻜانيــة التحﻜيــﻢ للجﻨــة المﻜلﻔــة ﺑاﻹﺷــراف علــﻰ أﻫــداف التﻨميــة المســتدامة :مــن المﺆﻛــد أن ﺑﺈمــﻜان
اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ التــي جــرى إﺣداﺛﻬــا مﺆﺧــرا ،ﺑترﻛيبــﺔ موﺳــﻌﺔ ،ﺿمــان االنﺴــجام ﺑيــن
ﺗدﺧــﻼت مﺨتلــﻒ الﻔاعليــن المﻌﻨييــن ،ﻏيــر أنــﻪ يجــﺐ أن ﺗتوفــر ﻫــﺬه اللجﻨــﺔ علــى القــدرة علــى التﺤﻜيــﻢ ﺑيــن
وﺿﻌيــات أو مﺸــاريﻊ أو ﺗدﺧــﻼت مﻌيﻨــﺔ مــن ﺷــﺄنﻬا أن ﺗــﺆدي إلــى آﺛــار متﻌارﺿــﺔ ﺑيــن ﻫدفيــن أو أﻛﺜــر مــن
أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ذات اﻷولويــﺔ؛
 إرﺳــاء إﻃــار مرجﻌــي لمالءمــة السياﺳــات الﻘﻄاعيــة والتراﺑيــة مــﻊ أﻫــداف التﻨميــة المســتدامة :مــن الﻀــروري
أيﻀــا أن ﺗﺴــﻄر ﻛﻞ ﺳياﺳــﺔ عموميــﺔ نﺴــبﺔ التقــدم التــي يجــﺐ أن ﺗبلﻐﻬــا ﺳــﻨويا علــى درب ﺗﺤقيــﻖ الﻐايــات
المﺤـ ﱠـد َدة لــﻜﻞ مﺆﺷــر مــن مﺆﺷــرات أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ المتﻌلــﻖ ﺑتلــك الﺴياﺳــﺔ؛
 وﺿــﻊ آليــات مﺆﺳســاﺗية أﻛﺜــر مالءمــة لتتبــﻊ وﺗﻘييــﻢ إنجــاز مﺨﻄــﻂ الﻌمــﻞ المتﻌلــﻖ ﺑتﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــة
المســتدامة لســﻨة  :2030إن رفــﻊ ﺗﺤــدي ﺗﺤقيــﻖ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ يتﻄلــﺐ التوفــر علــى آليــات للتتبــﻊ
والتقييــﻢ التلقائــي للﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ ،ﺳــيما مــن ﺧــﻼل المﺆﺳﺴــﺔ البرلمانيــﺔ.
ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،يﻜتﺴــي اﺧتيــار القﻄاعــات الوزاريــﺔ أو الﻬيئﺔ التي ﺳــيﻌﻬد إليﻬا ﺑتتبــﻊ وإنجاز التقارير ﺣول
ﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ أﻫميــﺔ قصــوى .وﺑالﻨﻈــر للﻄاﺑــﻊ الﻌرﺿانــي ﻷﻫــداف التﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ،
وﺑــدل االﻛتﻔــاء ﺑلجﻨــﺔ واﺣــدة لﻺﺷــراف علــى ﺗﻨﻔيــﺬ جميــﻊ اﻷﻫــداف ،يمﻜــن إﺣــداث لجﻨــﺔ لﻺﺷــراف علــى ﺗﻨﻔيــﺬ
ﻛﻞ مجموعــﺔ مــن مجموعــات اﻷﻫــداف المﻨﺴــجمﺔ التــي ﺳــيتﻢ ﺗﺤديدﻫــا .وﺳــتمﻜن ﻫــﺬه المقارﺑــﺔ ،ﺑﻔﻀــﻞ
طاﺑﻌﻬــا الﻼممرﻛــﺰ ،مــن ﺿمــان ﺗتبــﻊ وﺗقييــﻢ أﻛﺜــر دقــﺔ وأﻛﺜــر فﻌاليــﺔ ،علمــا أن االنﺴــجام الﻌــام لجﻬــود ﺗﻨﻔيــﺬ
مجمــوع اﻷﻫــداف ﺳــتﻀﻄلﻊ ﺑــﻪ اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ.

 .2.2ﺿــرورة إﻋــﺎدة الﻨﻈــر ﻓــﻲ اﺳــتراﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴــﻒ وﺗﻜﻮيــﻦ اﻷﺳــﺎﺗﺬة
ﺑﺎلﻤﻐــرب
ﻇــﻞ مﺴــتقبﻞ قﻄــاع الترﺑيــﺔ والتﻜويــن يﺴــتﺄﺛر ﺑاﻫتمــام الﻨقاﺷــات الﻌموميــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .2018ﺻﺤيــﺢ أنــﻪ مــن
ناﺣيــﺔ المبــدأ ،يﻌتبــر فتــﺢ الﻨقــاش ﺣــول القﻀايــا المرﺗبﻄــﺔ ﺑمﺴــتقبﻞ الﺸــباب وﺑبﻨــاء نمــوذج جديــد لمﻨﻈومــﺔ الترﺑيــﺔ
والتﻜويــن ﺑبﻼدنــا ،أمــرا مﺤمــوداً فــي ﺣــد ذاﺗــﻪ ،علــى اعتبــار أن ذلــك يمﻜــن مــن ﺗﻌﺰيــﺰ ﺗﺤمــﻞ المتدﺧليــن فــي القﻄــاع
لمﺴــﺆولياﺗﻬﻢ إزاء الــرأي الﻌــام ،ﻛمــا يﺴــمﺢ ﺑانﺨــراط أﻛبــر لمجمــوع مﻜونــات المجتمــﻊ فــي ﻫــﺬا الــورش المﻬيــﻜﻞ .ﻏيــر
أنــﻪ يبــدو جليــا أن الوﺿﻌيــﺔ الﺤاليــﺔ لﻬــﺬا القﻄــاع مﺜيــرة للقلــﻖ واالنﺸــﻐال .فﻬــي ﺗﻌﻜــس اإلﺧﻔاقــات المتتاليــﺔ التــي
مﻨيــﺖ ﺑﻬــا مﺨتلــﻒ اإلﺻﻼﺣــات التــي ﻫمــﺖ المﻨﻈومــﺔ الترﺑويــﺔ وﻛــﺬا أوجــﻪ القصــور التــي راﻛمتﻬــا ﻫــﺬه اإلﺻﻼﺣــات
ﺳــواء علــى مﺴــتوى ﺑلــورة رؤيــﺔ مﻨدمجــﺔ للقﻄــاع أو علــى مﺴــتوى التﻔﻌيــﻞ.
لقــد أﺿﺤــﺖ قــدرة المﻨﻈومــﺔ الترﺑويــﺔ الوطﻨيــﺔ علــى مواﻛبــﺔ طمــوح ﺗﻨميــﺔ ﺑﻼدنــا واالرﺗقــاء ﺑﻬــا مﺤــﻂ ﺗﺴــاؤل ﺑﺸــﻜﻞ
متﺰايــد .لﺬلــك ،ﺻــار مــن الﻀــروري ﺗبﻨــي مقارﺑــﺔ جديــدة مــن أجــﻞ الﺨــروج مــن المــﺄزق الﺤالــي .ويﻨبﻐــي أن ﺗرمــي ﻫــﺬه
المقارﺑــﺔ إلــى إﺣــداث قﻄيﻌــﺔ مــﻊ ﺗدﺑيــر المﻨﻈومــﺔ الترﺑويــﺔ القائمــﺔ ،وذلــك مــن ﺧــﻼل التدﺑيــر اﻷمﺜــﻞ للمــوارد البﺸــريﺔ
والماليــﺔ ،واعتمــاد نمــﻂ ﺣﻜامــﺔ متجــدد ،قــادر علــى ﺗجــاوز الرﻛــود الــﺬي يﺸــﻬده القﻄــاع.
ويﺴــمﺢ ﺗﺤليــﻞ المﻨﻈومــﺔ الوطﻨيــﺔ للترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ ﺑتﺤديــد أﺣــد الﻌوامــﻞ الرئيﺴــيﺔ التــي يﻨبﻐــي االﺷــتﻐال عليﻬــا علــى
وجــﻪ اﻷولويــﺔ مــن أجــﻞ ﺣلﺤلــﺔ الوﺿــﻊ .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑﻨمــﻂ الﺤﻜامــﺔ .وﻫــو مجــال يﺸــمﻞ وﺿــﻊ التصــور الﺳــتراﺗيجيات
اإلﺻــﻼح ،وﺗﺨصيــﺺ الوﺳــائﻞ الﻼزمــﺔ لمواﻛبتﻬــا ،وجــودة التﻨﻔيــﺬ ،وﺗﻌﺰيــﺰ مﺴــﺆوليﺔ الﻔاعليــن وﺗقييــﻢ عملﻬــﻢ ،إلــﺦ.
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وﺗﺸــﻜﻞ مســﺄلة ﺗﻮﻇيــﻒ اﻷﺳــاﺗﺬة المتﻌاقدﻳــﻦ ﺑــدون ﺗﻜﻮﻳــﻦ مالﺋــﻢ أحــد المﺸــاﻛﻞ الﻜبــرى التــي أﺿــرت ﺑﻘﻄــاع الترﺑيــة
الﻮﻃﻨيــة ﺧــالل الســﻨﻮات الﺜــالث اﻷﺧيــرة ،ﻛمــا أنﻬــا ﺗﻌﻜــس ﺑجــالء أزمــة الحﻜامــة التــي ﻳﻌيــﺶ علــﻰ إﻳﻘاعﻬــا الﻘﻄــاع.
علــﻰ المســتﻮى الﻜمــي ،ﻳﻌﻜــس اللجــﻮء إلــﻰ ﻫــﺬا الﻨــﻮع مــﻦ التﻮﻇيــﻒ عــدم قــدرة الســلﻄات الﻌمﻮميــة علــﻰ اعتمــاد ﺗدﺑيــر
ﺗﻮقﻌــي للمــﻮارد البﺸــرﻳة الﻌاملــة ﺑالﻘﻄــاع ،يﺄﺧــﺬ ﺑﻌيــن االعتبــار التوقﻌــات المتﻌلقــﺔ ﺑاﻷعــداد المرﺗقبــﺔ لﻸﺳــاﺗﺬة
المﺤاليــن علــى التقاعــد ،وﺗﻄــور أعــداد التﻼميــﺬ الممدرﺳــين ،ومﺴــتلﺰمات التصــدي الﻛتﻈــاظ اﻷقﺴــام الدراﺳــيﺔ.
وقــد ﻇﻬــرت أولــى نتائــﺞ ﻫــﺬا الﺨصــاص ،فــور نﺸــوب ﺗوﺗــر ﺑيــن اﻷﺳــاﺗﺬة المتﻌاقديــن ووزارة الترﺑيــﺔ الوطﻨيــﺔ ﺑﺸــﺄن
وﺿﻌيتﻬــﻢ اإلداريــﺔ ،ممــا أدى إلــى ﺷــن إﺿراﺑــات وإلــى ﺣرمــان التﻼميــﺬ مــن عــدة أيــام مــن الدراﺳــﺔ.
وﻳﺨﺸــﻰ أن ﺗــﺆدي ﻫــﺬه المﻘارﺑــة ،علــﻰ المــدى المتﻮﺳــﻂ والﻄﻮﻳــﻞ ،إلــﻰ ﺗﺄﺛــر المﻨﻈﻮمــة الترﺑﻮﻳــة ﺳــلبا ﺑتَ َد ﱢنــي مﺴــتوى
ُ
اﻷﺳــاﺗﺬة الﺬيــن التﺤقــوا ﺑاﻷقﺴــام ﺑــدون ﺗﻜويــن مﻼئــﻢ فــي مﻬﻨــﺔ التدريــس ،وأن ﺗــﺆدي ﺑالتالــي إلــى ﺗراجــﻊ مﺴــتوى
التﻼميــﺬ .ﺣيــﺚ ﺳــيصبﺢ ﺑــﻜﻞ ﺛﻼﺛــﺔ أقﺴــام ﺗقريبــا مــن أﺻــﻞ عﺸــرة مــدرس لــﻢ يتلــﻖ التﻜويــن الﻀــروري مــن أجــﻞ
الجـ ُدد وﺗمﻜيﻨﻬــﻢ
ممارﺳــﺔ مﻬﻨــﺔ التدريــس .ﺻﺤيــﺢ أن الــوزارة ﺗُ َﻌـ ﱢول علــى التﻜويــن المﺴــتمر مــن أجــﻞ مواﻛبــﺔ اﻷﺳــاﺗﺬة ُ
مــن المﻌــارف الﻼزمــﺔ ،إال أن ﻫــﺬا التﻜويــن يﻈــﻞ ﺿﻌيﻔــا وال يﺴــتﻬدف الﺤاجيــات ﺑالقــدر المﻄلــوب ﻛمــا أنــﻪ يﻌانــي مــن
أوجــﻪ قصــور علــى مﺴــتوى الﺤﻜامــﺔ ﺗﻌيــﻖ قدرﺗــﻪ علــى ﺗﻌويــﺾ التﻜويــن اﻷﺳاﺳــي.
لقــد ﻛان مــن اﻷَ ْولــى ،فــي ﺳــياق إﺻــﻼح المﻨﻈومــﺔ الترﺑويــﺔ ،جﻌــﻞ مﺴــﺄلﺔ ﺗﻜويــن اﻷﺳــاﺗﺬة قﻀيــﺔ مرﻛﺰيــﺔ ،علــى اعتبــار
أن التﻌبئــﺔ واالنﺨــراط القوييــن لﻸﺳــاﺗﺬة ﺷــرطان ال مﺤيــد عﻨﻬمــا مــن أجــﻞ ﺣﺴــن ﺗﻨﻔيــﺬ ﻫــﺬا اإلﺻــﻼح .ﻏيــر أن مــا
وقــﻊ علــى أرض الواقــﻊ ،ﻫــو أن اﻷﺳــاﺗﺬة الجــدد لــﻢ يُمﻨﺤــوا الوقــﺖ الﻜافــي مــن أجــﻞ التﺄقلــﻢ مــﻊ التقﻨيــات البيداﻏوجيــﺔ
والتقﻨيــات التﻌليميــﺔ الجــاري ﺑﻬــا الﻌمــﻞ ،ممــا قــد يﺆﺛــر علــى قدرﺗﻬــﻢ علــى اإلﺣاطــﺔ ﺑالقــدر الﻜافــي ﺑرﻫانــات اإلﺻــﻼح.
ﻓــي ﻇــﻞ ﻫــﺬه الﻈــروف ،ﺑــات مــﻦ الﻮاجــب الﻌمــﻞ علــﻰ وجــﻪ االﺳــتﻌجال علــﻰ إعــادة الﻨﻈــر ﻓــي اﺳــتراﺗيجية ﺗﻮﻇيــﻒ
المﻌتمــدة ﻓــي ﻫــﺬا المﻀمــار مﻨــﺬ ﺛــالث ﺳــﻨﻮات .إذ يتﻌيــن علــى ﺑﻼدنــا
وﺗﻜﻮﻳــﻦ اﻷﺳــاﺗﺬة ﺑالمﻐــرب ،والﻘﻄــﻊ مــﻊ الﻄرﻳﻘــة
َ
الﻨﻬــوض ﺑجــودة ﺗﻜويــن اﻷﺳــاﺗﺬة ،ﺳــواء التﻜويــن اﻷﺳاﺳــي أو المﺴــتمر .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﻳجــب أن ﺗتــﻢ إعــادة الﻨﻈــر
ﻓــي التﻜﻮﻳــﻦ اﻷﺳاﺳــي مــﻦ حيــﺚ مدﺗــﻪ ومﻀمﻮنــﻪ ،ﺑمــا ﻳمﻜــﻦ مــﻦ ﺗﻌﺰﻳــﺰ امتــالك اﻷﺳــاﺗﺬة المتدرﺑيــﻦ للﻜﻔاﻳــات التﻘﻨيــة
والبيداﻏﻮجيــة والمﻬــارات الســلﻮﻛية.
وﺑﺨصــوص التﻜويــن المﺴــتمر ،فيﻨبﻐــي مﻼءمتــﻪ مــﻊ ﺣاجيــات ﻛﻞ أﺳــتاذ)ة( ،ممــا ُﻳبــرز ﺿــرورة وﺿــﻊ إﻃــار مرجﻌــي
للﻜﻔاﻳــات الﺨاصــة ﺑمﻬﻨــة التدرﻳــس .وﺳيﺴــمﺢ ﻫــﺬا اإلطــار المرجﻌــي ﺑتﺤديــد المﻌاييــر واﻷﻫــداف التــي ﺳــيتﻢ علــى
ﺿوئﻬــا ﺗقييــﻢ ﻛﻞ أﺳــتاذ)ة( فــي ﻛﻞ مجــال وﺗﺨصــﺺ علــى ﺣــدة ،وذلــك للتمﻜــن ،ﺑﻨــاء علــى ذلــك ،مــن وﺿــﻊ ﺑرنامــﺞ
مﻼئــﻢ للتﻜويــن المﺴــتمر طبقــا ﻷوجــﻪ الﺨصــاص المﺴــجلﺔ .أمــا فــي ﺣالــﺔ عــدم اﺗﺨــاذ مﺜــﻞ ﻫــﺬه التداﺑيــر ،فﻬﻨــاك
اﺣتمــال ﻛبيــر أن يــﺆدي ﻫــﺬا الوﺿــﻊ إلــى ﺗدنــي مﺴــتوى ﺗﻼميــﺬ المــدارس الﻌموميــﺔ جــراء ﺗمدرﺳــﻬﻢ علــى يــد أﺳــاﺗﺬة
ﻏيــر مﻜونيــن ﺑالقــدر الﻜافــي ،وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ أن يﺆﺛــر أيﻀــا علــى التمــازج االجتماعــي داﺧــﻞ ﻫــﺬه المــدارس ،علــى
اعتبــار أن أعــداد الوالديــن الﺬيــن ﺳــيﻀﻄرون إلــى ﺗوجيــﻪ أﺑﻨائﻬــﻢ نﺤــو التﻌليــﻢ الﺨــاص ﺳــتﺰداد ﺷــيئا فﺸــيئا.
وﺗﺸــﻜﻞ التﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ آليــﺔ مــن اﻷﻫميــﺔ ﺑمــﻜان مــن أجــﻞ ﺗجــاوز الوﺿــﻊ الﺤالــي .وﻓــي ﻫــﺬا اﻹﻃــار ،ﻳﻮصــي
المجلــس ﺑاعتمــاد الدعامــة الرقميــة مــﻦ أجــﻞ ﺗﻌميــﻢ التﻘييــﻢ المســتمر لﻸﺳــاﺗﺬة وﺗيســير ولﻮجﻬــﻢ لمﺨتلﻒ التﻜﻮﻳﻨات
التــي ﻳحتاجﻮنﻬــا .وﺳــيمﻜن ﻫــﺬا التدﺑيــر مــن ﺗقليــﺺ الﻜلﻔــﺔ الماليــﺔ للتﻜويــن وﺗﺴــﻬيﻞ اﺳــتﻬداف التﻜويﻨــات المﻄلوﺑــﺔ
مــن لــدن ﻛﻞ أﺳــتاذ)ة(.
وﺑالمــوازاة مــﻊ ﺗﻜويــن اﻷﺳــاﺗﺬة ،ﺗﻌــد التداﺑيــر المﻌتمــدة فــي القﻄــاع الﻌــام مــن أجــﻞ ﺗﺤﻔيﺰﻫــﻢ وﻛــﺬا المﻨــاخ الــﺬي
يﺰاولــون فيــﻪ مﻬﻨتﻬــﻢ يوميــا ،عوامـ َﻞ ﺣاﺳــمﺔ ﺗﺤـدﱢد مﺴــتوى مردوديتﻬــﻢ وجــودة أدائﻬــﻢ .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،يﻨبﻐــي اﺗﺨــاذ
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ﺗداﺑيــر ومبــادرات ﻛﻔيلــﺔ ﺑاالرﺗقــاء ﺑمﻬﻨــﺔ المــدرس داﺧــﻞ المجتمــﻊ .ولتﺤقيــﻖ ﻫــﺬا الﻬــدف ،مــﻦ الﻀــروري مراجﻌــة
الﻮﺿــﻊ المﻬﻨــي للمــدرس لجﻌلــﻪ ذا جاذﺑيــة واالرﺗﻘــاء ﺑــﻪ إلــﻰ مصــاف المﻬــﻦ ذات الﻘيمــة الﻌاليــة ،وذلــك مــﻦ ﺧــالل ﺳــﻦ
مﻌاﻳيــر لالنتﻘــاء ﺗمﻜــﻦ مــﻦ اﺳــتﻘﻄاب أﻓﻀــﻞ الﻜﻔــاءات ،ﻓــي إﻃــار مســالك مﻬﻨيــة محﻔــﺰة وذات اﺳــتﻘﻄاب محــدود .ﻛمــا
ﻳﻨبﻐــي ﺳــﻦ نﻈــام دﻳﻨامــي جــاذب وﺷــﻔاف لتدﺑيــر المســار المﻬﻨــي ،ﻳﻘــﻮم ﺑالﺨصــﻮص علــﻰ اﻷداء واالﺳــتحﻘاق.
مﻮحــدة لتﻘييــﻢ
إن ﻫــﺬه المﻨﻈومــﺔ لتدﺑيــر المﺴــار المﻬﻨــي القائمــﺔ علــى ﺗﺤقيــﻖ الﻨتائــﺞ ،ﺗﻘتﻀــي ﺑدورﻫــا وﺿــﻊ آليــة ﱠ
مﻜتســبات المتﻌلميــﻦ ،مــﻊ ﺗحدﻳــد عتبــات التﻌلــﻢ التــي ﻳتﻌيــﻦ إدراﻛﻬــا علــﻰ المســتﻮى الﻮﻃﻨــي والجﻬــﻮي وعلــﻰ صﻌيــد
المﺆﺳســات التﻌليميــة ،علــى أن يﺸــﻜﻞ ﺗقييــﻢ مﻜتﺴــبات التﻼميــﺬ قاعــدة للتقييــﻢ الﺴــﻨوي الموﺿوعــي والممﻨﻬــﺞ ﻷداء
اﻷﺳــاﺗﺬة.
مــﻦ جﻬــة أﺧــرى ،ﻳجــب الﻌمــﻞ ،ﺑالﻨســبة لﻸﺳــاﺗﺬة الﻌامليــﻦ ﻓــي المﻨاﻃــﻖ الﻨاﺋيــة أو المﻨاﻃــﻖ التــي ﺗحتــاج مجﻬــﻮدا أﻛبــر
لتــدارك الﻨﻘــﺺ ﻓــي المجــال الترﺑــﻮي ،علــﻰ وﺿــﻊ آليــات ﺗحﻔيﺰﻳــة مبتﻜــرة ومالﺋمــة.

 .3.2ﻇﺎﻫرة ﻫﺠرة الﻜﻔﺎءات :ﺳﺒﻞ الﻌﻤﻞ الﻤﻤﻜﻨﺔ
إن ﻫجــرة الﻜﻔــاءات نﺤــو الﺨــارج ليﺴــﺖ ﻇاﻫــرة جديــدة ﺑالمﻐــرب .ﻏيــر أنــﻪ يبــدو أن موجــات المﻐارﺑــﺔ ذوي المﺆﻫــﻼت
الﻌليــا الﺬيــن يﻐــادرون البــﻼد ﺑاﺗــﺖ ﺗتﺨــﺬ مﻨﺤــى ﺗصاعديــا فــي الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة ،ممــا يﺜيــر انﺸــﻐال الــرأي الﻌــام.
ويﺄﺗــي ﺗﺴــارع وﺗيــرة ﻫجــرة ذوي المﺆﻫــﻼت فــي ﺳــياق عالمــي يﻄبﻌــﻪ الﻨقــﺺ الﺤــاد فــي اﻷﺷــﺨاص المﺆﻫليــن ،ﺧاﺻــﺔ
ﺑالبلــدان المتقدمــﺔ )أو مــا يﺴــمى أزمــﺔ المﺆﻫــﻼت » («talent crunchوفــي قﻄاعــات ﺗﻜﻨولوجيﺔ دقيقﺔ ،ﺳــيما المﻌلوميات
والــﺬﻛاء االﺻﻄﻨاعــي والمﻌﻄيــات الﻀﺨمــﺔ ،وﻛــﺬا فــي قﻄاعــات أﺳاﺳــيﺔ مــن قبيــﻞ البﺤــﺚ الﻌلمــي والﻄــﺐ.
ومــن ﺑيــن البلــدان التــي ﺗﻄالﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر ﻇاﻫــرة ﻫجــرة الﻜﻔــاءات نجــد الﻌديــد مــن البلــدان الﻨاميــﺔ ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى
ﺑﻌــﺾ االقتصــادات المتقدمــﺔ أيﻀــا .ونﺬﻛــر فــي ﻫــﺬا الصــدد ،الﻬﻨــد ونيجيريــا وجﻨــوب إفريقيــا والﻔيتﻨــام واليونــان،
وﻛــﺬا إيﻄاليــا وفلﻨــدا ،إلــﺦ .وﺗﻈــﻞ القــارة اإلفريقيــﺔ إلــى ﺣــد ﻛبيــر مــن ﺑيــن أﻛﺜــر مﻨاطــﻖ الﻌالــﻢ ﺗﺄﺛــراً ﺑﻈاﻫــرة ﻫجــرة
الﻜﻔــاءات ،ﺣيــﺚ ﺗﺸــير ﺗقديــرات االﺗﺤــاد اإلفريقــي أن ﺣوالــي  70.000مﻬﻨــي مﺆﻫــﻞ يﻐــادرون القــارة ﺳــﻨويا.47
والمﻐــرب ﺑــدوره ليــس ﺑمﻨــﺄى عــﻦ ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة ،حيــﺚ ﺗﻬاجــر الﻌدﻳــد مــﻦ الﻜﻔــاءات الﻮﻃﻨيــة نحــﻮ الﺨــارج ،ﺳــيما ﻓــي
صﻔــﻮف مﻬﻨدﺳــي المﻌلﻮميــات واﻷﻃبــاء .ورﻏــﻢ ﻏيــاب إحصاﺋيــات رﺳــمية ﺷــاملة ومحيﻨــة ﺑانتﻈــام حــﻮل حجــﻢ ﻇاﻫــرة
ﻓــي مﺜــﻞ أﻫميــة ﻫجــرة الﻜﻔــاءات ،ﻓﺈنــﻪ مــﻦ الممﻜــﻦ الﻮقــﻮف علــﻰ مــدى انتﺸــارﻫا مــﻦ ﺧــالل ﺑﻌــﺾ اﻷرقــام والتﻘدﻳــرات
المتﺄﺗيــة مــﻦ مصــادر متﻔرقــة .فﺤﺴــﺐ مــا ﺻــرح ﺑــﻪ مﺆﺧــرا وزيــر الترﺑيــﺔ الوطﻨيــﺔ والتﻜويــن المﻬﻨــي والتﻌليــﻢ الﻌالــي
والبﺤــﺚ الﻌلمــي ،فــﺈن ﺣوالــي  600مﻬﻨــدس يﻐــادرون البــﻼد ﻛﻞ ﺳــﻨﺔ .ويبــدو أن موجﻬــﺔ ﻫجــرة الﻜﻔــاءات ﺗﻬــﻢ أعــداداً
واﺧتصاﺻــات أوﺳــﻊ مــن ذلــك ،ﺣيــﺚ ﺻرﺣــﺖ الﻔدراليــﺔ المﻐرﺑيــﺔ لتﻜﻨولوجيــات المﻌلومــات واالﺗصــاالت واﻷوفﺸــوريﻨﻎ
أن ﺣوالــي  8.000مــن اﻷطــر المﻐارﺑــﺔ ذوي التجرﺑــﺔ والﺨبــرة يﻬاجــرون نﺤــو الﺨــارج ﺳــﻨويا .وﺗﺸــمﻞ ﻫــﺬه الموجــﺔ
قﻄــاع الﻄــﺐ أيﻀــا .فﻔــي ﺳــﻨﺔ  2017ﺑﻔرنﺴــا علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،ﻛان  15.6فــي المائــﺔ ) 6.945طبيبــا( مــن اﻷطبــاء
المﺰاوليــن ﺑﺸــﻜﻞ مﻨتﻈــﻢ أو متقﻄــﻊ ،مﻐارﺑــﺔ ولــدوا ﺧــارج فرنﺴــا .ﻛمــا أنــﻪ مــن ﺑيــن اﻷطبــاء المﻐارﺑــﺔ المقيميــن
ﺣاليــا ﺑﻔرنﺴــا ،نجــد أن  1.170ﺣصلــوا علــى دﺑلــوم الﻄــﺐ مــن المﻐــرب ،أي ﺑارﺗﻔــاع ﺑلــﻎ  34فــي المائــﺔ مقارنــﺔ مــﻊ
ﺳــﻨﺔ  .48 2007وعمﻮمــا ،ﻳحتــﻞ المﻐــرب ،حســب مﺆﺷــر ﺗﻨاﻓســية المﻮاﻫــب الﻌالمــي ) (GTCIالــﺬي ﻳﻘيــس قــدرة البلــدان
علــﻰ اﺳــتﻘﻄاب الﻜﻔــاءات ،المرﺗبــة  100مــﻦ أصــﻞ  125ﺑلــداً.
47 - African Union, the revised migration policy framework for Africa and plan of action (2018 – 2027).
 - 48اﳌجلس الوطﻨي لﻬيئﺔ اﻷطباء ﺑﻔرنﺴا
Conseil National de l’Ordre des Médecins français, « Etudes longitudinales (2007-2017) des médecins nés hors de France et des médecins diplômes hors de France.
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وﺛمــة جملــة مــﻦ الدواﻓــﻊ التــي َﺗـ ِـرد ﺑﺸــﻜﻞ متﻜــرر ﻓــي الدراﺳــات والبحــﻮث المﻨصبــة علــﻰ أﺳــباب ﻫجــرة الﻜﻔــاءات .وﺗﻬــﻢ
ﻫــﺬه الدواﻓــﻊ أﺳاﺳــا التﻄلــﻊ إلــى ﺑيئــﺔ عمــﻞ أفﻀــﻞ ﻛﻔيلــﺔ ﺑتﺜميــن ﻛﻔــاءة المﻬاجريــن ،وإلــى التقديــر ،وﺗﺤﺴــين الدﺧــﻞ،
وإيجــاد ﻇــروف عيــﺶ الئقــﺔ وﺧدمــات اجتماعيــﺔ ذات جــودة لﻬــﻢ وﻷﺳــرﻫﻢ ،والﺴــﻌي نﺤــو ﺗﺤقيــﻖ ارﺗقــاء اجتماعــي
فﻌــال قائــﻢ علــى االﺳــتﺤقاق والﻜﻔــاءة ،إلــﺦ .مــن جانبﻬــا ،ﺗجتﻬــد الــدول الﻐﻨيــﺔ فــي ﺗقديــﻢ عــروض جﺬاﺑــﺔ مــن أجــﻞ
اﺳــتقﻄاب أفﻀــﻞ الﻜﻔــاءات ،مــن ﺧــﻼل ﺗيﺴــير مﺴــاطر الﻬجــرة ،وﺗﺨويــﻞ أجــور وامتيــازات مﻐريــﺔ ،وﺗوفيــر إطــار
مﻨاﺳــﺐ للبﺤــﺚ الﻌلمــي ﻛﻔيــﻞ ﺑتﺜميــن عمــﻞ الباﺣــﺚ ،وذلــك مــن أجــﻞ اﺳــتقﻄاب أفﻀــﻞ الﻜﻔــاءات الﻌلميــﺔ فــي المجــاالت
اﻷﻛﺜــر دقــﺔ.
وممــا ﻳﺰﻳــد مــﻦ حــدة مﻮجــة ﻫجــرة الﻜﻔــاءات ،ﻛــﻮن الﻌدﻳــد مــﻦ الﺸــباب المﻐارﺑــة ﻳﻘــررون أو ﻳﻀﻄــرون إلــﻰ مﻐــادرة البــالد
مــﻦ أجــﻞ اﺳــتﻜمال دراﺳــاﺗﻬﻢ ﻓــي جامﻌــات ذات جــﻮدة أﻓﻀــﻞ .وﻫــﻮ اﻷمــر الــﺬي ﻳﺰﻳــد إمﻜانيــة عــدم عﻮدﺗﻬــﻢ إلــﻰ المﻐــرب،
علــﻰ اﻷقــﻞ ﻓــي اﻷمــد الﻘصيــر .وﺣﺴــﺐ إﺣصائيــات مﻨﻈمــﺔ اليونيﺴــﻜو ،فﺤوالــي  45.000مــن الﻄلبــﺔ المﻐارﺑــﺔ يتاﺑﻌــون
دراﺳــتﻬﻢ فــي الﺨــارج 58 ،فــي المائــﺔ مﻨﻬــﻢ ﺑﻔرنﺴــا ،و 14فــي المائــﺔ يتوزعــون ﺑيــن أوﻛرانيــا وإيﻄاليــا وإﺳــبانيا ،و8.5
فــي المائــﺔ مﻨﻬــﻢ يتوزعــون ﺑيــن الواليــات المتﺤــدة اﻷمريﻜيــﺔ وﻛﻨــدا وروﺳــيا .وقــد ﺑــدأت ﺑﻌــﺾ الــدول مﺆﺧــرا ،ال ﺳــيما
ﺗرﻛيــا والصيــن ،ﺗﺴــترعي اﻫتمــام الﻄلبــﺔ المﻐارﺑــﺔ ،ﺑالﻨﻈــر إلــى ﺗﻨاﺳــﺐ جــودة الدراﺳــﺔ فيﻬــا مــﻊ ﺗﻜلﻔتﻬــا ،والتﺴــﻬيﻼت
التــي ﺗوفرﻫــا ﻫــﺬه الــدول ،ال ﺳــيما مــن ﺧــﻼل نﻈــام مِ ﻨَـ ٍـﺢ مﺸــجﻊ.
وﻳﻨجــﻢ عــﻦ ﻫجــرة الﻜﻔــاءات انﻌﻜاﺳــات ﺳــلبية آنيــة وملمﻮﺳــة علــﻰ البــالد ،ﺑيﻨمــا ﺗبﻘــﻰ اﻵﺛــار اﻹﻳجاﺑيــة المتﻌلﻘــة ﺑﻨﻘــﻞ
المﻌــارف والمﻬــارات أو ﺑاحتمــال عــﻮدة الﻜﻔــاءات المﻬاجــرة مــﻦ أجــﻞ الﻘيــام ﺑاﺳــتﺜمارات مادﻳــة وﻏيــر مادﻳــة ﻓــي المﻐــرب،
ﻏيــر مﺆﻛــدة.
فﻌﻨدمــا ﺗقــرر ﻛﻔــاءات مﻐرﺑيــﺔ مﻐــادرة البــﻼد ،فــﺈن ذلــك يــﺆدي فــي اﻷمــد القصيــر إلــى فقــدان مــوارد مﺆﻫلــﺔ ،ﻛان
ﺑاإلمــﻜان ﺗﺜميﻨﻬــا ﺣتــى ﺗتمﻜــن مــن المﺴــاﻫمﺔ فــي ﺧلــﻖ الﺜــروة ومﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ علــى المﺴــتوى الوطﻨــي.
وﺗتﺨــﺬ انﻌﻜاﺳــات ﻫــﺬه الﻔــرص الﻀائﻌــﺔ وطــﺄة أﻛبــر ﺑالﻨﺴــبﺔ لبﻌــﺾ المﻬــن اﻷﺳاﺳــيﺔ مــن قبــﻞ المﻌلوميــات
والتﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ عاليــﺔ الدقــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ وأن المﻐــرب يمــر مــن مرﺣلــﺔ دقيقــﺔ يﺤتــاج فيﻬــا إلــى ﺗصﺤيــﺢ ﺗدنــي
مﺴــتوى اﺳــتﻌداده لﻼﺳــتﻔادة مــن ديﻨاميــﺔ الرقمﻨــﺔ التــي يﺸــﻬدﻫا الﻌالــﻢ ومــن الﺜــورة الصﻨاعيــﺔ الراﺑﻌــﺔ ).(4.0
ﻛمــا أن ﻫجــرة اﻷﺳــاﺗﺬة والباﺣﺜيــن الجامﻌييــن ﺗﺸــﻜﻞ ﺗﻬديـ ًدا للمﺴــتقبﻞ االقتصــادي للبــﻼد ،ﺑﺴــبﺐ عــدم ﺗﺜميــن ﻫــﺬه
الﻜﻔــاءات ،والﺤــال أن المﻨافﺴــﺔ ﺑيــن اﻷمــﻢ أﺿﺤــﺖ ﺗجــري ﺑﺸــﻜﻞ متﺰايــد فــي ميــدان االﺑتــﻜار ومراﻛمــﺔ المﻌــارف
وﺗﺜميــن البﺤــﺚ فــي التﺨصصــات عاليــﺔ الدقــﺔ.
وقــد ﺗــﺆدي ﻫجــرة الﻜﻔــاءات الﻌاملــﺔ فــي قﻄــاع الصﺤــﺔ ﺑدورﻫــا إلــى ﺗﻔاقــﻢ الوﺿﻌيــﺔ التــي يﺸــﻬدﻫا ﻫــﺬا القﻄــاع الــﺬي
يﻌانــي مــن نقــﺺ ﺻــارخ فــي نﺴــبﺔ التﺄطيــر الﻄبــي وفــي المــوارد )أقــﻞ مــن  7أطبــاء فــي القﻄاعيــن الﻌــام والﺨــاص لــﻜﻞ
 10.000نﺴــمﺔ ،(49ممــا يﺆﺛــر ﺳــلبا علــى ﺗوفــر ﺧدمــات الرعايــﺔ الصﺤيــﺔ لﻔائــدة المواطــن وعلــى جودﺗﻬــا.
ﻛمــا ﺗﻔقــد البــﻼد ،ﺑﻬجــرة ﻛﻔاءاﺗﻬــا ،مــوارد ماليــﺔ مﺤتملــﺔ قــد ﺗتﺄﺗــى مــن االﺳــتﻬﻼك واالدﺧــار والمﺴــاﻫمﺔ الﻀريبيــﺔ.
وﻫــي مــوارد ﻛان اإلمــﻜان أن ﺗﺨلقﻬــا ﻫــﺬه الﻜﻔــاءات داﺧــﻞ االقتصــاد الوطﻨــي ،لــو أن المﻐــرب ﺗمﻜــن مــن االﺣتﻔــاظ ﺑﻬــا
داﺧــﻞ أرض الوطــن عبــر ﺗﺜميﻨﻬــا وﺗﺤﻔيﺰﻫــا.

 - 49ﰎ اﺣتﺴــاب ﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ علــى أﺳــاس الﻌــدد اإلجمالــي لﻸطبــاء لﺴــﻨﺔ  2017ﻛمــا نﺸــرﺗﻪ وزارة الصﺤــﺔ ﰲ اﳋريﻄــﺔ الصﺤيــﺔ ،وﺗﻌــداد ﺳــاﻛﻨﺔ اﳌﻐــرب اﳌقــدرة ﺣﺴــﺐ
اﳌﻨدوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﺳــﻨﺔ  2017ﺑـــ 34.8مليــون نﺴــمﺔ
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ويــﺆدي نﺰيــﻒ الﻜﻔــاءات فــي المﺤصلــﺔ إلــى أن ﺑلدانــا أﺧــرى ﻫــي مــن ﺗﺴــتﻔيد مــن الﻨﻔقــات ال ُمﺴــتﺜ َمرة مــن أجــﻞ ﺗﻜويــن
ﻫــﺬه الﻜﻔــاءات وطﻨيــا .وﻫــو وﺿــﻊ مقلــﻖ ﺑالﻨﻈــر لﻜــون الﻜﻔــاءات التــي عليﻬــا إقبــال أﻛبــر ،مﺜــﻞ اﻷطبــاء والمﻬﻨدﺳــين،
ﺗدﺧــﻞ ﺿمــن التﺨصصــات الﻌموميــﺔ ذات االﺳــتقﻄاب المﺤــدود ،والتــي ﺗﻜــون الﻜلﻔــﺔ الﺴــﻨويﺔ للتﺴــيير الﻼزمــﺔ لتﻜويــن
الﻄالــﺐ فيﻬــا أعلــى مــن ﺗلــك الﻼزمــﺔ لتﻜويــن الﻄالــﺐ فــي المﺴــالك ذات االﺳــتقﻄاب المﻔتــوح ،ﺣيــﺚ ﺗبلــﻎ ﺣوالــي
 39.600درﻫــﻢ ﺳــﻨويا للﻄالــﺐ الواﺣــد.50
لﻘــد حــاول المﻐــرب وﺿــﻊ آليــات لتﺸــجيﻊ انتﻈــام المﻐارﺑــة المﻘيميــﻦ ﺑالﺨــارج ﻓــي إﻃــار ﺷــبﻜات مــﻦ أجــﻞ االﺳــتﺜمار
اﻷمﺜــﻞ للرواﺑــﻂ مــﻊ ﻫــﺬه الﻜﻔــاءات .وقــد ﺗــﻢ فــي ﻫــﺬا الﺴــياق ،وﺿــﻊ الﻌديــد مــن اﻵليــات مﺜــﻞ ﺑرنامــﺞ »فيﻨﻜــﻢ« والمﻨصــﺔ
الرقميــﺔ »مﻐرﺑﻜــﻢ« لتجميــﻊ الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج ،وﻛــﺬا ﺑرنامــﺞ رواد اﻷعمــال ) (Business Leadersالرامــي
إلــى ﺗﻌبئــﺔ المقاوليــن مــن مﻐارﺑــﺔ الﻌالــﻢ .ﻏيــر أنــﻪ وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﻫــﺬه الجﻬــود ،لــﻢ يﻨجــﺢ المﻐــرب فــي التﺨﻔيــﻒ
مــن ﻇاﻫــرة ﻫجــرة الﻜﻔــاءات .وﻫﻨــاك الﻌديــد مــن الﻌوامــﻞ التــي يمﻜــن أن ﺗﻔﺴــر ﻫــﺬا اإلﺧﻔــاق ،والتــي يرﺗبــﻂ أﻏلبﻬــا
ﺑمجــال الﺤﻜامــﺔ ،واالنﺨــراط ﻏيــر الﻜافــي للﻔاعليــن المﻌﻨييــن ،وﺿﻌــﻒ التﻨﺴــيﻖ ﺑيﻨﻬــﻢ ،ونقــﺺ وﺿــوح الرؤيــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ
للﻜﻔــاءات المﺴــتﻬدفﺔ ،فﻀــﻼ عــن عــدم ﻛﻔايــﺔ التﺤﻔيــﺰات والﻔــرص التــي ﺗقــدم لﻬــﻢ ،إلــﺦ.51
وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ال ﻳمﻜــﻦ ﺑالﻄبــﻊ ﺗﻘييــد حرﻳــة المﻮاﻃﻨيــﻦ المﻐارﺑــة ﻓــي اﺧتيــار وجﻬتﻬــﻢ ،ذلــك أن الﻔصــﻞ  24مــﻦ
الدﺳــتﻮر ﻳﻨــﺺ صراحــة علــﻰ أن حرﻳــة التﻨﻘــﻞ ﻫــي حــﻖ مﻜﻔــﻮل للجميــﻊ .52عــالوة علــﻰ ذلــك ،أﻇﻬــرت التجــارب الحدﻳﺜــة
أنــﻪ ال ﻳﻜﻔــي الﻌمــﻞ ﻓﻘــﻂ علــﻰ ﺿمــان التﻮاصــﻞ ﺑيــﻦ الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــة ﻓــي الﺨــارج وﺑلدﻫــا اﻷصلــي .لــﺬا ،ﻳتﻌيــﻦ الﻌمــﻞ
أﻳﻀــا علــﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ جاذﺑيــة ﺑالدنــا ،عبــر مﻌالجــة ﺑﻌــﺾ أوجــﻪ الﻘصــﻮر التــي دﻓﻌــﺖ ﻫــﺬه الﻜﻔــاءات إلــﻰ مﻐــادرة أرض الﻮﻃــﻦ
ً
أو ﺗلــك التــي ﺗﺜﻨيﻬــا عــﻦ الﻌــﻮدة .ويﻨبﻐــي أن ﺗرﺗﻜــﺰ الجﻬــود ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر علــى ﻛيﻔيــﺔ ﺗﺤﻔيــﺰ الﻜﻔــاءات المﻬاجــرة علــى
الﻌــودة وإقﻨــاع الﺬيــن يﻔﻜــرون فــي الﻬجــرة ﺑالﻌــدول عــن الﻔﻜــرة ،مــن ﺧــﻼل الﻨﻬــوض ﺑﻈــروف الﻌمــﻞ والمﻌيﺸــﺔ ومﻨــاخ
اﻷعمــال والبﺤــﺚ الﻌلمــي .ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬه المبــادرات أن ﺗم ﱢﻜــن مــن ﺧلــﻖ فــرص ﻛﻔيلــﺔ ﺑتﺸــجيﻊ المﻐارﺑــﺔ المﻬاجريــن
علــى المﺴــاﻫمﺔ فــي مﺴــيرة ﺗﻨميــﺔ ﺑلدﻫــﻢ اﻷﺻلــي.
ومــﻦ المﺆﻛــد أنــﻪ ال ﺗﻮجــد حلــﻮل ﺗلﻘاﺋيــة ،لﻜــﻦ الﻮقــﻮف علــﻰ ﺗجــارب ﺑﻌــﺾ البلــدان الصاعــدة أو الﻨاميــة ﱢ
ﻳمﻜــﻦ مــﻦ
اقتــراح ﺑﻌــﺾ مداﺧــﻞ الﻌمــﻞ الممﻜﻨــة وﺑﻌــﺾ التﻮصيــات التــي ﻳمﻜــﻦ دراﺳــة إمﻜانيــة ﺗﻨﺰﻳلﻬــا ﻓــي حالــة المﻐــرب:
�

ﻳتﻌيــﻦ أو ًال إعــادة الﻨﻈــر ﻓــي ﺑرنامــﺞ ﺗﻌبئــة الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــة المﻘيمــة ﺑالﺨــارج ،ﺑمــا يُ َم ﱢﻜـ ُن مــن جﻌلــﻪ اﺳــتراﺗيجيﺔ
أﻛﺜــر اندماجــا ﺗﺤــﻞ مﺤــﻞ المقارﺑــﺔ المﻌت َمــدة والقائمــﺔ علــى ﺑرامــﺞ وآليــات مﻌﺰولــﺔ )»فيﻨﻜــﻢ« )» ،(Fincomeمﻐرﺑﻜــﻢ«
) .(...(Maghribcomوﻫــﺬا يقتﻀــي ﺗرﻛيــﺰ الﻌمــﻞ علــى عوامــﻞ الجاذﺑيــة المتﻌــددة اﻷﺑﻌــاد للبــالد ،والتــي ﺗســتﻮجب
انﺨــراط ﻓاعليــﻦ عمﻮمييــﻦ وﺧﻮاص ـ ًا ﻳﻨتمــﻮن إلــﻰ مﺨتلــﻒ الﻘﻄاعــات .وﻳجــب ﺗﻨﻔيــﺬ االﺳــتراﺗيجية المﻌﻨيــة
ـاء علــﻰ
ﺑﻜيﻔيــة مﻨدمجــة
ومﻨســﻘة ،لتحﻘيــﻖ أﻫــداف محــددة ﺑﺸــﻜﻞ دقيــﻖ ووﻓــﻖ ﺑرنامــﺞ زمﻨــي محــدد ﺳــلﻔ ًا ،وﺑﻨـ ً
ﱠ
االنﺨــراط التــام لجميــﻊ الﻔاعليــﻦ المﻌﻨييــﻦ؛

�

ـات أوﻓــﻰ وﺗصﻨيـ ٍـﻒ أَ َدقﱟ للﻜﻔــاءات.
ﺗﻌﺰﻳــﺰ وإﻏﻨــاء ﺧارﻃــة الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــة المﻘيمــة ﺑالﺨــارج عبــر اقتــراح مﻌلﻮمـ ٍ
ويﻨبﻐــي أن ﺗرﺗﻜــﺰ ﻫــﺬه الﺨريﻄــﺔ علــى اﺳــتﻬداف دقيــﻖ يراعــي المﺴــارات المﻬﻨيــﺔ ومجــاالت التﺨصــﺺ .ﺑالمﻘاﺑــﻞ،
مﻄاﺑﻘة أمﺜﻞ للمﺆﻫالت المتﻮﻓرة لدى الﻜﻔاءات المﻐرﺑية ﺑالﺨارج مﻊ حاجيات البالد ،مﻦ اﻷﻫمية
وﺑﻐية ﺿمان
ٍ
ﺑمــﻜان أن ﺗتﻀمــﻦ ﻛﻞ اﺳــتراﺗيجية قﻄاعيــة وﻃﻨيــة ﺗحدﻳــدا دقيﻘــا لحاجياﺗﻬــا مــﻦ الﻜﻔــاءات والتﺨصصــات؛

 - 50أرقام اﳌجلس اﻷعلى للترﺑيﺔ والتﻜوين والبﺤﺚ الﻌلمي
 - 51لﻼطــﻼع علــى ﺗﻔاﺻيــﻞ أوفــى عــن أوجــﻪ القصــور التــي ﺗﻌتــري اﳌقارﺑــﺔ اﳌﻐرﺑيــﺔ اﳌﻌتمــدة ﰲ مجــال ﺗﻌبئــﺔ الﻜﻔــاءات اﳌقيمــﺔ ﺑاﳋــارج ﳝﻜــن الرجــوع للدراﺳــﺔ التــي جــرى
إﳒازﻫــا ﺣــول ﺗﻌبئــﺔ الﻜﻔــاءات اﳌقيمــﺔ ﺑاﳋــارج ،ﺑﻄلــﺐ مــن الــوزارة اﳌﻜلﻔــﺔ ﺑاﳌﻐارﺑــﺔ اﳌقيمــﲔ ﺑاﳋــارج وﺑﺸــﺆون الﻬجــرة ﰲ إطــار ﺑرنامــﺞ ﺷــراﻛﺔ

» - 52ﺣريﺔ التﻨقﻞ عبر التراب الوطﻨي واالﺳتقرار فيﻪ ،واﳋروج مﻨﻪ ،والﻌودة إليﻪ ،مﻀمونﺔ للجميﻊ وفﻖ القانون« ،الﻔقرة  4من الﻔصﻞ  24من دﺳتور اﳌملﻜﺔ.

111
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2018

�

ﻳﻨبﻐــي أن ﺗرﺗﻜــﺰ االﺳــتراﺗيجية الراميــة إلــﻰ ﺗﻌبئــة الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــة المﻘيمــة ﺑالﺨــارج علــﻰ نﻈــام مﻌلﻮمــات
ﺷــامﻞ ،ﻳتــﻢ إﻏﻨــاؤه مــﻦ ﺧــالل نتاﺋــﺞ ﺑحــﻮث دورﻳــة ﺗســتﻬدف ﻫــﺬه الﻜﻔــاءات ،وذلــك مــﻦ أجــﻞ اﻹحاﻃــة ﺑﺨصاﺋصﻬــا
االجتماعيــة واالقتصادﻳــة والمﻬﻨيــة ،وﻛــﺬا حاجياﺗﻬــا وانتﻈاراﺗﻬــا؛

�

ـراك أﻓﻀــﻞ للﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــة المﻘيمــة ﺑالﺨــارج ﻓــي السياﺳــات الﻌمﻮميــة الﻮﻃﻨيــة وﻓــي الحيــاة
ﺿمــان إﺷـ ٍ
السياﺳــية ﺑالمﻐــرب ﺑﺸــﻜﻞ عــام .ويمﻜــن ﺑلــوغ ﻫــﺬا الﻬــدف مــن ﺧــﻼل اإلدمــاج اﻷمﺜــﻞ لﻬــﺬه الﻜﻔــاءات فــي مﻨاﺻــﺐ
المﺴــﺆوليﺔ أو التــي ﺗتﻄلــﺐ الﺨبــرة ،ﺳــيما ﺗلــك المتﻌلقــﺔ ﺑاالﺳــتراﺗيجيات القﻄاعيــﺔ التــي ﺗﻜتﺴــي أﻫميــﺔ ﺑالﻐــﺔ
ﺑالﻨﺴــبﺔ لبﻼدنــا ،وﺿمــان ﺗمﻜيﻨﻬــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗلقائــي مــن مﻨاﺻــﺐ المﺴــﺆوليﺔ فــي مﺨتلــﻒ المجالــس والمﺆﺳﺴــات
الدﺳــتوريﺔ .ﻛمــا يقتﻀــي إﺷــراك الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج فتــﺢ المجــال أمــام ﺗمﺜيليتﻬــﻢ فــي البرلمــان
المﻐرﺑــي ،مــﻊ اﺳــتﺨﻼص الــدروس مــن التجرﺑــﺔ الﺴــاﺑقﺔ ) .(1993-1984وعــﻼوة علــى ذلــك ،يمﻜــن لﻸﺣــﺰاب
الﺴياﺳــيﺔ أن ﺗــدرس ﺑمﺰيــد مــن التﻔصيــﻞ الﺴــبﻞ الﻜﻔيلــﺔ ﺑﻀمــان أفﻀــﻞ إﺷــراك للمﻐارﺑــﺔ المقيميــن ﺑالﺨــارج فــي
الﺤيــاة الﺴياﺳــيﺔ ،مــن ﺧــﻼل الﻨﻈــر علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،فــي َﺳــنﱢ نﻈــام للﻜوطــا لﻔائدﺗﻬــﻢ علــى مﺴــتوى ﻫيئــات
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ﺗﻌﺰﻳــﺰ جاذﺑيــة المﻨﻈﻮمــة الﻮﻃﻨيــة للتﻌليــﻢ الﻌالــي والبحــﺚ الﻌلمــي :يتمﺜــﻞ الﻬــدف مــن ﻫــﺬا التوجــﻪ فــي الﺤــد
مــن اﺣتمــال ﻫجــرة الﺸــباب المﻐارﺑــﺔ الﺬيــن يجــدون أنﻔﺴــﻬﻢ ،فــي رﺣلــﺔ ﺑﺤﺜﻬــﻢ عــن جــودة التﻌليــﻢ ،مجبريــن علــى
اﺳــتﻜمال دراﺳــاﺗﻬﻢ ومﺴــارﻫﻢ الﻌلمــي فــي الﺨــارج ،واالﺳــتقرار ﺑﺸــﻜﻞ دائــﻢ ﺧــارج الوطــن .ﻛمــا يتﻌيــن ،مــن ﺧــﻼل
التداﺑيــر الــواردة ﺑﻌــده ،الﻌمــﻞ علــى االرﺗقــاء ﺑجاذﺑيــﺔ الجامﻌــات والمﺨتبــرات الجامﻌيــﺔ الوطﻨيــﺔ للبﺤــوث ،مــن
أجــﻞ اﺳــتقﻄاب الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج فــي المجــاالت الﻌلميــﺔ والتﻜﻨولوجيــﺔ المتﻄــورة .ولبلــوغ ﻫــﺬه
الﻐايــﺔ ،يمﻜــن التﻔﻜيــر فــي اعتمــاد عــدد مــن التداﺑيــر ،مﻨﻬــا مــا يلــي:
 اﺧتيــار عــدد مﺤــدود مــن الجامﻌــات الوطﻨيــﺔ الﻨموذجيــﺔ والﻌمــﻞ علــى جﻌلﻬــا مﺆﺳﺴــات مﻌترفــاً ﺑﻬــا علــى
المﺴــتوى اإلقليمــي والدولــي ،والﺴــﻌي نﺤــو ﺗﺄﻫيلﻬــا لت َُص ﱠﻨـ َ
ـﻒ ﺿمــن أفﻀــﻞ  500جامﻌــﺔ فــي الﻌالــﻢ .وعلــى
الرﻏــﻢ مــن ﺗﻜلﻔتــﻪ الماليــﺔ ،يجــﺐ أن يتــﻢ إدراج ﻫــﺬا الﻬــدف الﻄمــوح ﻛﺄولويــﺔ اﺳــتراﺗيجيﺔ فــي الﺴياﺳــات
الﻌموميــﺔ وأن يُﻌتبــر اﺳــتﺜماراً فــي مﺴــتقبﻞ البــﻼد وليــس عبئ ـاً مالي ـاً .ومــن ﺷــﺄن الﺸــراﻛات ﺑيــن القﻄاعيــن
الﻌــام والﺨــاص والصﻨاديــﻖ الدوليــﺔ ،ﺳــيما مــن ﺧــﻼل التبرعــات ،أن ﺗﻜــون مﻜم ـ ً
ﻼ لمصــادر التمويــﻞ الﻌموميــﺔ؛
 يﻨبﻐــي أن ﺗوفــر ﻫــﺬه الجامﻌــات مﺴــالك ذات اﺳــتقﻄاب مﺤــدود ،مــن ﺧــﻼل مباريــات وطﻨيــﺔ ،مــﻊ ﺗوفيــر مﻨــﺢ
دراﺳــيﺔ للﻄلبــﺔ المﻐارﺑــﺔ ،ﺑمــا يﻀمــن ﺗﻜافــﺆ فــرص الولــوج أمــام الﻄلبــﺔ ﺑﻐــﺾ الﻨﻈــر عــن الﻔئــﺔ االجتماعيــﺔ
التــي يﻨتمــون إليﻬــا؛
 ﺗﺄﻫيــﻞ ﺑﻨيــات االﺳــتقبال ،وﺗوفيــر مﺨتبــرات للبﺤــﺚ مجﻬــﺰة ﺑــﻜﻞ المﻌــدات الﻀروريــﺔ ،وأﺣيــاء جامﻌيــﺔ /
وداﺧليــات ﺗﺴــتجيﺐ للمﻌاييــر المﻌمــول ﺑﻬــا ،وذلــك مــن أجــﻞ ﺗﻌﺰيــﺰ جاذﺑيــﺔ ﻫــﺬه الجامﻌــات الرائــدة ،علــى
الصﻌيديــن الدولــي واإلقليمــي؛
 اﺳــتقﻄاب أﺳــاﺗﺬة وﺑاﺣﺜيــن ذوي مﺆﻫــﻼت عاليــﺔ ،مﻐارﺑــﺔ وأجانــﺐ ،مــﻊ الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص علــى جلــﺐ
الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج مــن مﺨتلــﻒ التﺨصصــات الﻌلميــﺔ والتﻜﻨولوجيــﺔ ،وذلــك مــن ﺧــﻼل ﺗقديــﻢ
عــروض ُم َﺤ ﱢﻔــﺰة؛
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ﺑالﻨجــاح.
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 ﺗﻨويــﻊ وﺗبﺴــيﻂ طــرق ﺗوﻇيــﻒ اﻷﺳــاﺗﺬة مــن المﻐارﺑــﺔ المقيميــن ﺑالﺨــارج ومــن اﻷجانــﺐ .ويمﻜــن لﻬــﺆالء أن يلقــوا
دروﺳــﻬﻢ إلــى جانــﺐ زمﻼئﻬــﻢ المﺤلييــن ،ﻛﺄﺳــاﺗﺬة زائريــن ﺑموجــﺐ عقــود قصيــرة اﻷمــد ،أو فــي إطــار ﺑرامــﺞ
للﺸــﻬادات المﺸــترﻛﺔ ﺗُﻨﻔــﺬ مــﻊ إﺣــدى الجامﻌــات اﻷجﻨبيــﺔ المﻌروفــﺔ ،أو فــي إطــار مﺸــاريﻊ يتــﻢ ﺗدﺑيرﻫــا ﺑﺸــﻜﻞ
مﺸــترك مــﻊ جامﻌــات أجﻨبيــﺔ ) .(Joint-venture campusesوﻛلﻬــا ﺗجــارب اعتمدﺗﻬــا الﻌديــد مــن البلــدان ﻛالصيــن
والﻬﻨــد وماليﺰيــا مــن أجــﻞ جلــﺐ الﻜﻔــاءات اﻷجﻨبيــﺔ والتقليــﺺ مــن ﻫجــرة الﻜﻔــاءات المﺤليــﺔ؛
 ﺗﺸــجيﻊ ﺗجميــﻊ الﻜليــات ومﻌاﻫــد التﻜويــن المتﺨصصــﺔ )ﺳــيما مــدارس المﻬﻨدﺳــين( ﺿمــن ُمرﻛبــات جامﻌيــﺔ
موﺣــدة ومتﻌــددة التﺨصصــات ،مــن أجــﻞ الرفــﻊ مــن جاذﺑيــﺔ ﻫــﺬه المﺆﺳﺴــات وﺗﻌﺰيﺰ ﺷــموليﺔ عرﺿﻬــا التﻜويﻨي
لﻔائــدة الﻄلبــﺔ المﻐارﺑــﺔ واﻷجانــﺐ )التجرﺑــﺔ الصيﻨيــﺔ(؛
 مﻀاعﻔــﺔ الﺸــراﻛات ﺑيــن الجامﻌــات والقﻄــاع اإلنتاجــي الﺨــاص مــن أجــﻞ التﻄويــر والتمويــﻞ المﺸــترك
لمﺨتبــرات أﺑﺤــاث ،ﺗﻌمــﻞ علــى مﺸــاريﻊ ﺑﺤــﺚ متﻔــﻖ عليﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ مﺸــترك .ويتمﺜــﻞ الﻬــدف مــن ﻫــﺬا اإلجــراء
فــي ﺗﻌﺰيــﺰ الﻔــرص والقــدرة علــى االﺣتﻔــاظ ﺑﺄفﻀــﻞ الﻜﻔــاءات الوطﻨيــﺔ فــي مجــال البﺤــﺚ الﻌلمــي؛
 ﺗﺤﺴــين طــرق التدﺑيــر اإلداري وﺗﺴــيير الجامﻌــات الوطﻨيــﺔ ،مــن ﺧــﻼل إزالــﺔ جميــﻊ الﻌوائــﻖ البيروقراطيــﺔ
وﺗﺸــجيﻊ رقمﻨــﺔ جميــﻊ المﺴــاطر اإلداريــﺔ؛
 الرفــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ ملمــوس مــن قــدرة الجامﻌــات المﻐرﺑيــﺔ علــى التﻜويــن فــي عــدد مــن التﺨصصــات التــي ﺗﺸــﻬد
مﻌــدل ﻫجــرة جــد مرﺗﻔــﻊ ،ﻛالﻄــﺐ )لــﻢ يتﺤقــﻖ الﻬــدف الــﺬي ﺗــﻢ اإلعــﻼن عﻨــﻪ مﻨــﺬ ﺳــﻨوات والمتمﺜــﻞ فــي ﺗﻜويــن
 3.300طبيــﺐ( والﻬﻨدﺳــﺔ والمﻌلوميــات .لــﺬا ،يﻨبﻐــي ﺗﻜويــن الﻌــدد الﻜافــي مــن الﻄلبــﺔ فــي ﻫــﺬه التﺨصصــات
لتلبيــﺔ ﺣاجيــات الﺴــوق الوطﻨيــﺔ وﺳــد الﺨصــاص الــﺬي ﺗﺨلﻔــﻪ ﻫجــرة الﻜﻔــاءات نﺤــو الﺨــارج .ويتﻄلــﺐ ﻫــﺬا
اﻷمــر الدﺧــول فــي مﺤادﺛــات ﺛﻨائيــﺔ للﻨﻈــر فــي إرﺳــاء آليــات ﺗقــوم ﺑموجبﻬــا ﺑلــدان االﺳــتقبال ﺑالمﺴــاﻫمﺔ فــي
ﺗمويــﻞ ﺗلــك التﻜويﻨــات فــي المﻐــرب.
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ﺗيســير ولــﻮج الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــة المﻘيمــة ﺑالﺨــارج ذات المﺆﻫــالت الﻌاليــة إلــﻰ ﻓــرص مﻬﻨيــة وﻓــرص إقامــة مﺸــارﻳﻊ
ﻓــي المﻐــرب:
 وﺿﻊ ﺑرنامﺞ ﺗﺤﻔيﺰي متﻌدد الﺴــﻨوات الﺳــتقﻄاب المقاولين المبتﻜرين والﺨبراء المﻐارﺑﺔ الﻌاملين في قﻄاعات
مﻌيﻨــﺔ فــي الﺨــارج وﺗمﻜيﻨﻬــﻢ مــن إقامــﺔ مﺸــاريﻌﻬﻢ فــي المﻐــرب )مقــاوالت ،ﺷــرﻛات ناﺷــئﺔ ،مﻜاﺗــﺐ االﺳتﺸــارة
والﺨبــرة .(...،وقــد ﺗب ّﻨــﺖ ﺑﻌــﺾ البلــدان ﻛالﻔيلبيــن وماليﺰيــا والصيــن ﻫــﺬه المقارﺑــﺔ ،مــن ﺧــﻼل اﺳــتﻬداف ﺑﻌــﺾ
الﻜﻔــاءات ﺑمجموعــﺔ مــن التﺤﻔيــﺰات الماليــﺔ والجبائيــﺔ وﺗقديــﻢ الدعــﻢ فــي مرﺣلــﺔ إنﺸــاء المﺸــاريﻊ؛
 إعــادة الﻨﻈــر فــي ﺣلــول التمويــﻞ المﺨصصــﺔ للمﻐارﺑــﺔ المقيميــن ﺑالﺨــارج ،ﺑِمــا يﺴــمﺢ ﺑتوجيــﻪ المﺴــتﺜمرين
والمقاوليــن مــن المﻐارﺑــﺔ المقيميــن ﺑالﺨــارج ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ نﺤــو القﻄاعــات التــي يﺤتاجﻬــا المﻐــرب .ويقتﻀــي
ذلــك مراجﻌــﺔ ﺳــقﻒ ونﺴــبﺔ مﻨﺤــﺔ االﺳــتﺜمار المﺨولــﺔ مــن لــدن ﺻﻨــدوق دعــﻢ ﺗمويــﻞ اﺳــتﺜمارات مﻐارﺑــﺔ
الﻌالــﻢ )) (MDM Investالبالﻐــﺔ ﺣاليــا  10فــي المائــﺔ( ،ﺑﺤيــﺚ يتــﻢ ﺗﺨصيــﺺ دعــﻢ أﻛبــر للمﺸــاريﻊ المﻨﻔــﺬة
فــي قﻄاعــات مبتﻜــرة وذات مﺤتــوى ﺗﻜﻨولوجــي عــال أو فــي قﻄاعــات ﺗﻨــدرج ﺿمــن أولويــات االﺳــتراﺗيجيات
القﻄاعيــﺔ للمملﻜــﺔ؛
 ﺗوفيــر مﻨــاخ أعمــال يﺸــجﻊ المﺴــتﺜمرين مــن المﻐارﺑــﺔ المقيميــن ﺑالﺨــارج ،مــن ﺧــﻼل ﺗﻌﺰيــﺰ ﺣمايــﺔ ﺣقــوق
المﺴــتﺜمرين ،وﺣقــوق التملﱡــك وﺣقــوق الملﻜيــﺔ الﻔﻜريــﺔ وﺗﺴــريﻊ عمليــﺔ رقمﻨــﺔ المﺴــاطر اإلداريــﺔ التــي ﺗمــﺖ
مباﺷــرﺗﻬا ،ﺑمــا يم ﱢﻜــن مــن ﺗقليــﺺ مﺨاطــر الﻔﺴــاد؛
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 ﺗﺤﺴــين آليــﺔ التصديــﻖ علــى الﻜﻔــاءات المﻜتﺴــبﺔ مــن قِ بــﻞ المﻐارﺑــﺔ المقيميــن فــي الﺨــارج وجﻌلﻬــا أﻛﺜــر مرونــﺔ
وأﻛﺜــر ﺗﻔاعـ ً
ﻼ ،وذلــك لتيﺴــير اندمــاج ﻫــﺬه الﻜﻔــاءات عﻨــد عودﺗﻬــا الﻨﻬائيــﺔ أو المﺆقتــﺔ إلــى البــﻼد؛
 ﺗوﺳــيﻊ الﻨﻄــاق الجﻐرافــي الــﺬي ﺗﻐﻄيــﻪ »دار مﻐارﺑــﺔ الﻌالــﻢ« فــي مﺨتلــﻒ مﻨاطــﻖ البــﻼد )ال يتجــاوز عددﻫــا
أرﺑﻌــﺔ ﺣاليــا( ،مــن أجــﻞ ﺿمــان ﺗقديــﻢ المﺴــاعدة علــى نﺤــو أمﺜــﻞ لﻔائــدة المﺴــتﺜمرين مــن المﻐارﺑــﺔ المقيميــن
ﺑالﺨــارج ،وذلــك فــي إطــار الﻼﺗمرﻛــﺰ اإلداري ،علمـاً أن ﻫــﺬه الﻬيئــات يﻨبﻐــي أن ﺗﻌمــﻞ ﺑتﻌــاون وﺛيــﻖ مــﻊ الجﻬــات
والمراﻛــﺰ الجﻬويــﺔ لﻼﺳــتﺜمار ﺑمــا يﻜﻔــﻞ المﺰيــد مــن التجانــس؛
�

ـادر علــﻰ ﺗﻮﻓيــر الﻔــرص الﻜﻔيلــة ﺑتﺜميــﻦ الﻜﻔــاءات المحليــة وﺗﺸــجيﻊ
إنﺸــاء قﻄــب حﻀــري للتﻜﻨﻮلﻮجيــا الﻌاليــة قـ ٍ
عــﻮدة الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــة المﻘيمــة ﺑالﺨــارج للﻌمــﻞ ﻓــي قﻄاعــات التﻜﻨﻮلﻮجيــا المتﻄــﻮرة:
 المراﻫﻨــﺔ علــى ورش إﺣــداث قﻄــﺐ ﺣﻀــري للتﻜﻨولوجيــا الﻌاليــﺔ ﻛمﻔﻬــوم يتجــاوز الﻨﻄــاق الجﻐرافــي لمجمﻌــات
التﻜﻨولوجيــا ) (technoparksوﺣاﺿﻨــات الﺸــرﻛات الﻨاﺷــئﺔ .ويُتوﺧــى مــن ﻫــﺬا القﻄــﺐ الﺤﻀــري ﺗجﺴــيد ﺛقافــﺔ
االﺑتــﻜار وأن يﻜــون ﺑمﺜاﺑــﺔ نﺴــﺨﺔ مﻐرﺑيــﺔ لـــ »ﺳــيليﻜون فالــي « اﻷمريﻜيــﺔ ،مــﻊ الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص علــى
وﺣيْــدر أﺑــاد فــي الﻬﻨــد؛
االﺳترﺷــاد ﺑتجــارب المراﻛــﺰ الﺤﻀريــﺔ التﻜﻨولوجيــﺔ فــي ﺑَﻨْﻐالــور َ
 يﻨبﻐــي أن ﺗﺴــتقبﻞ مديﻨــﺔ التﻜﻨولوجيــا الﻔائقــﺔ ﻫــﺬه ،التــي يمﻜــن أن يجﺴــدﻫا مﺸــروع »مديﻨــﺔ مﺤمــد الﺴــادس
طﻨجﺔ-ﺗيــك« ،ﺑﻨيــات ﺗﺤتيــﺔ متﻄــورة ،ومﻨﻄقــﺔ ﺻﻨاعيــﺔ متﺨصصــﺔ وﺗجمﻌــات قﻄاعيــﺔ ومجمﻌــات للتﻜﻨولوجيــا،
مــن أجــﻞ اﺣتﻀــان أنﺸــﻄﺔ المقــاوالت الوطﻨيــﺔ والﺸــرﻛات متﻌــددة الجﻨﺴــيات والﺸــرﻛات الﻨاﺷــئﺔ الﻌاملــﺔ فــي
المجــاالت ذات المﺤتــوى التﻜﻨولوجــي الﻌالــي )ﺗﻜﻨولوجيــا المﻌلوميــات ،الــﺬﻛاء االﺻﻄﻨاعــي ،قواعــد البيانــات
التﺴلﺴــليﺔ ) ،(blockchainالتﻜﻨولوجيــا الﺤيويــﺔ ،التﻜﻨولوجيــا الماليــﺔ ،التﻜﻨولوجيــا الصﺤيــﺔ ،التﻜﻨولوجيــا
الﺨﻀــراء ،ﺻﻨاعــﺔ الﻄائــرات ،وﻏيرﻫــا(...؛
 يﻨبﻐــي أن يﺤتﻀــن ﻫــﺬا المرﻛــﺰ الﺤﻀــري ً
أيﻀــا جميــﻊ المﻜونــات اﻷﺧــرى للمﻨﻈومــات المبتﻜــرة ،ﺳــيما
المﻌاﻫــد الﻌليــا للتﻜويــن المتﺨصصــﺔ فــي مﺨتلــﻒ المجــاالت الﻌلميــﺔ والتﻜﻨولوجيــﺔ ،ومراﻛــﺰ البﺤــوث
ومﺨتبــرات التصﻨيــﻊ ) ،(FabLabsإﺿافــﺔ إلــى المﺆﺳﺴــات الماليــﺔ المﻼئمــﺔ وﺻﻨاديــﻖ رأﺳــمال ال َمﺨاطــر،
وﺣاﺿﻨــات اﻷعمــال التــي ﺗقــدم ﺧدمــات االﺳتﺸــارة والدعــﻢ المالــي ،وﻏيــر ذلــك؛
 ﻛمــا يقتﻀــي ﺗﻌﺰيــﺰ جاذﺑيــﺔ ﻫــﺬا المرﻛــﺰ الﺤﻀــري مــن أجــﻞ اﺳــتقﻄاب الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــﺔ المقيمــﺔ ﺑالﺨــارج
وﻛــﺬا الﺨبــراء والمقاوليــن اﻷجانــﺐ الﺬيــن ﺗﻌــودوا علــى نمــﻂ عيــﺶ مﻌيــن فــي البلــدان المتقدمــﺔ أن يتوفــر
ﻫــﺬا المرﻛــﺰ علــى مﻨاطــﻖ ﺳــﻜﻨيﺔ مﻼئمــﺔ ومرافــﻖ ومتاجــر عصريــﺔ وﺑﻨيــات اﺳــتقبال فﻨدقيــﺔ ومﻄاعــﻢ ومراﻛــﺰ
جﺬاﺑــﺔ ﻷنﺸــﻄﺔ الترفيــﻪ واللياقــﺔ التــي ﺗﺴــتجيﺐ للمﻌاييــر الدوليــﺔ؛
ً
ﺗﺨﻄيﻄــا ﺣﻀري ـاً يﺸــرك جميــﻊ المتدﺧليــن المﻌﻨييــن )الــوزارات المﻌﻨيــﺔ،
 يتﻄلــﺐ إنجــاح مﺜــﻞ ﻫــﺬا المﺸــروع
الجماعــات التراﺑيــﺔ ،القﻄــاع الﺨــاص (... ،وﺿمــان التجانــس مــﻊ ﺑرنامــﺞ التﻨميــﺔ الجﻬويــﺔ الﺨــاص ﺑالجﻬــﺔ
التــي يقــﻊ المﺸــروع داﺧــﻞ مجالﻬــا التراﺑــي ،إﺿافــﺔ إلــى مﺨﻄــﻂ ﺧــاص للتﻨقــﻼت الﺤﻀريــﺔ وﺳياﺳــﺔ طاقيــﺔ
مﺴــتدامﺔ علــى مﺴــتوى المديﻨــﺔ؛
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ﻳﻘتﻀــي الحــد مــﻦ ﻫجــرة الﻜﻔــاءات المﻐرﺑيــة ﺑالﻀــرورة ﺗﻐييــر الﻌﻘليــات علــﻰ مســتﻮى ﺗدﺑيــر المســارات المﻬﻨيــة:
ويتمﺜــﻞ الﻬــدف مــن ذلــك فــي اعتمــاد ممارﺳــات ﺗمﻜــن مــن االﺣتﻔــاظ ﺑالﻜﻔــاءات الوطﻨيــﺔ مــن ﺧــﻼل ﺗﺜميﻨﻬــا
والﺤﻔــاظ علــى مﺴــتوى ﻛﻔاءﺗﻬــا وﺗقديــر المجﻬــود واالﺳــتﺤقاق:
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 يﻨبﻐي أن ﺗرﺗﻜﺰ مﻨﻈومﺔ التﺤﻔيﺰ والترقيﺔ في القﻄاع الﻌمومي ﺑﺸﻜﻞ أﻛبر على مبادئ اإلنجاز واﻷداء؛
 يﻨبﻐــي الﻌمــﻞ ،علــى مﺴــتوى القﻄاعيــن الﻌــام والﺨــاص مﻌ ـاً ،علــى ﺧلــﻖ المﺰيــد مــن الﻔــرص مــن أجــﻞ وﺿــﻊ
نﻈــام للمﻨاوﺑــﺔ وﺗﻨقــﻞ المــوارد البﺸــريﺔ ﺑيــن المﻨاﺻــﺐ ،ﺑمــا يﻀمــن الﺤﻔــاظ علــى مﺴــتوى التﺤﻔيــﺰ وﺗمﻜيﻨﻬــﻢ
مــن ﺗﺤقيــﻖ مﺸــاريﻌﻬﻢ الﺤياﺗيــﺔ؛
 ﺧلــﻖ المﺰيــد مــن الﻔــرص لﻔائــدة الﻜﻔــاءات الﺸــاﺑﺔ وﺗلــك التــي ﺗوجــد فــي مﻨتصــﻒ مﺴــارﻫا المﻬﻨــي ،وﻛــﺬا
الﻜﻔــاءات الﻨﺴــويﺔ ،وذلــك مــن أجــﻞ ﺗمﻜيﻨﻬــا مــن الولــوج إلــى مﻨاﺻــﺐ ﺻﻨــﻊ القــرار ومواقــﻊ المﺴــﺆوليﺔ التــي
ﺗﺜمــن قدراﺗﻬــا؛
 الﻨﻬــوض ﺑالتﻜويــن المﺴــتمر للمــوارد البﺸــريﺔ للمقــاوالت وﺿمــان ﺗﻜافــﺆ فــرص الولــوج إلــى ﻫــﺬا التﻜويــن أمــام
الجميﻊ؛
 ﺗﺤﺴــين ﻇــروف وﺑيئــﺔ الﻌمــﻞ .وﻛمﺜــال علــى ذلــك اﻷطبــاء الﺬيــن يﺸــتﻐلون فــي ﻇــروف ﻏيــر مﻼئمــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ
علــى مﺴــتوى المﺴتﺸــﻔيات اإلقليميــﺔ ،فــي ﻏيــاب المــوارد والتجﻬيــﺰات الﻜافيــﺔ ،وﻫــو نمــوذج واﺿــﺢ يﻈﻬــر
التﺄﺛيــر الﺴــلبي الــﺬي يمﻜــن أن ﺗﺤدﺛــﻪ ﺑيئــﺔ الﻌمــﻞ علــى ﺗﺤﻔيــﺰ الﻜﻔــاءات؛
 إن ﺗﻐييــر الﻌقليــات مــن أجــﻞ ﺗﺤريــر الﻄاقــات الﻜامﻨــﺔ للﺸــباب والﻜﻔــاءات ال يقتصــر فقــﻂ علــى المﺴــار المﻬﻨي
داﺧــﻞ المقاولــﺔ أو اإلدارة ،ﺑــﻞ يﻨﻄبــﻖ ً
أيﻀــا علــى فﻌاليــات الوﺳــاطﺔ ،مــن أﺣــﺰاب ﺳياﺳــيﺔ ونقاﺑــات وﻏيرﻫا.

 .4.2رﻓﻊ ﻣﻌﺪل الﻨﺸﺎط لﺪى الﻨﺴﺎء
ﺗﻌــد مﺸــارﻛﺔ الﻨﺴــاء فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ إﺣــدى القﻀايــا التــي ﺗتﻄلــﺐ التﺤلــي ﺑالمﺰيــد مــن اليقﻈــﺔ .وإذا ﻛان مﻌــدل
الﻨﺸــاط لــدى الﻨﺴــاء ال يــﺰال ﺿﻌيﻔــا ،إذ ﺑلــﻎ ﺣوالــي  22.2فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2018أي أقــﻞ مــن ﺛلــﺚ مﻌــدل الﻨﺸــاط
لــدى الرجــال ،فــﺈن مــا يﺜيــر قلق ـاً أﻛبــر ﻫــو المﻨﺤــى التﻨازلــي الــﺬي يﻌرفــﻪ ﻫــﺬا المﻌــدل مﻨــﺬ ﺳــﻨوات.
ودون الﺨــوض ﺑالتﻔصيــﻞ فــي جميــﻊ الﻌوامــﻞ التــي يﻌــﺰى إليﻬــا ﺿﻌــﻒ مﻌــدل نﺸــاط الﻨﺴــاء ،والتــي ﺗــﻢ عرﺿﻬــا فــي
القﺴــﻢ الــﺬي يتﻨــاول ﺳــوق الﺸــﻐﻞ مــن ﻫــﺬا التقريــر ،ﻫﻨــاك ﺑﻌــﺾ الجوانــﺐ اﻷﺳاﺳــيﺔ التــي يﻨبﻐــي أن ﺗﺤﻈــى ﺑاﻷولويــﺔ
فــي إطــار الجﻬــود الراميــﺔ إلــى الﻨﻬــوض ﺑمﺸــارﻛﺔ المــرأة فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ﺑالمﻐــرب.
ويتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى وجــﻪ الﺨصــوص ﺑﺨمﺴــﺔ مﺤــاور للﻌمــﻞ يﻨبﻐــي أن ﺗم ﱢﻜــن مــن ﺗﺨﻔيــﺾ ﺗﻜلﻔــﺔ انﺨــراط الﻨﺴــاء فــي
ﺳــوق الﺸــﻐﻞ .ويتﻌيــن فــي ﻫــﺬا الصــدد ﺗوفيــر إطــار مﺆﺳﺴــاﺗي يﺤﻔــﺰ الﻨﺴــاء علــى ولــوج ﺳــوق الﺸــﻐﻞ المــﺆدى عﻨــﻪ.
وﺗتمﺜــﻞ ﻫــﺬه المﺤــاور الﺨمﺴــﺔ فــي مــا يلــي:
�

حﻀانة ذات جﻮدة لﻔاﺋدة اﻷﻃﻔال ﻓي ﺳﻦ مبﻜرة:
ﺿمان إمﻜانية الﻮلﻮج إلﻰ ﺧدمات
ٍ
يوﺿــﺢ التوزيــﻊ التقليــدي والقائــﻢ »لميﺰانيــﺔ الوقــﺖ« ﺑيــن الرجــال والﻨﺴــاء أن ﻫــﺆالء يﻀﻄررن عمومـاً إلى ﺗﺨصيﺺ
ﺣيــﺰ زمﻨــي أﻛبــر لﻸﺷــﻐال المﻨﺰليــﺔ وﺣﻀانــﺔ اﻷطﻔــال ورعايتﻬــﻢ وﺗﻌليمﻬــﻢ وﺣيــﺰ زمﻨــي أقــﻞ ﺑﻜﺜيــر للﺸــﻐﻞ المــﺆدى
عﻨــﻪ ﺧــارج المﻨــﺰل ،وذلــك علــى عﻜــس الرجــال.
وﺗﺆﻛــد التجــارب الدوليــﺔ أن مﻌــدل مﺸــارﻛﺔ الﻨﺴــاء فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ يﻨﺤــو نﺤــو االرﺗﻔــاع عﻨدمــا ﺗواجــﻪ الﻨﺴــاء
إﻛراﻫــات أقــﻞ فــي الﺤيــﺰ الﺰمﻨــي المﺨصــﺺ لﻸﺷــﻐال المﻨﺰليــﺔ ورعايــﺔ اﻷطﻔــال.
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وفــي المﻐــرب ،ﻫﻨــاك الﻌديــد مــن الﻌوائــﻖ التــي ﺗﺤــد مــن مﺸــارﻛﺔ الﻨﺴــاء فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ،لﻌــﻞ أﻫمﻬــا الﺨصــاص
علــى مﺴــتوى ﺧدمــات ﺣﻀانــﺔ اﻷطﻔــال ﺑﺄﺳــﻌار مﻨاﺳــبﺔ ،وﺗقتــرح ﺳــاعات عمــﻞ مرنــﺔ ﺗراعــي ﺣاجيــات اﻷمﻬــات
الﻌامــﻼت وﺗقــدم ﺧدمــات ذات جــودة مقبولــﺔ فــي جميــﻊ أنﺤــاء البــﻼد .وﻫــﺬه الوﺿﻌيﺔ مرﺷــﺤﺔ للتﻔاقــﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻨامي
الﻌوامــﻞ التــي ﺗقلــﺺ مــن إمﻜانيــﺔ إﺳــﻨاد ﺣﻀانــﺔ اﻷطﻔــال لﻸقــارب )الوالــدان( .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى الﺨصــوص
ﺑاﺳــتمرار االنتقــال نﺤــو نمــوذج اﻷﺳــرة الﻨوويــﺔ وﺗوجــﻪ اﻷزواج إلــى االنتقــال نﺤــو مــدن أو مﻨاطــﻖ أو أﺣيــاء ﺑﻌيــدة
عــن عائﻼﺗﻬــﻢ ﺑﺤﺜـاً عــن فــرص الﺸــﻐﻞ .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﻳﻮصــي المجلــس ﺑمــا ﻳلــي:
 ﻳجــب أن ﺗرصــد الدولــة االﺳــتﺜمارات الالزمــة لﻀمــان ﺧدمــات حﻀانــة عمﻮميــة لﻔاﺋــدة اﻷﻃﻔــال ،والتــي يمﻜــن
ﺗمويلﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ مﺸــترك مــن ﺧــﻼل الميﺰانيــﺔ الﻌامﺔ للدولــﺔ والجماعات التراﺑيﺔ .ﻛمــا ﻳمﻜﻦ أن ﻳتﻢ ﻫﺬا االﺳــتﺜمار
أﻳﻀـ ًا ﻓــي إﻃــار ﺷــراﻛة ﺑيــﻦ الﻘﻄاعيــﻦ الﻌــام والﺨــاص ،وفــي ﻫــﺬه الﺤالــﺔ يجــﺐ أن ﺗﻜــون ﺗﻜاليــﻒ ﻫــﺬه الﺨدمــﺔ
قاﺑلــﺔ للتﻌويــﺾ ﺑالﻜامــﻞ أو فــي جﺰئﻬــا اﻷﻛبــر لﻔائــدة اﻷﺳــر التــي ﺗﻨتمــي إلــى الﻄبقــات الﻔقيــرة والمتوﺳــﻄﺔ؛
 ﻳﻨبﻐي أن ﺗتصﻒ مﻮاقيﺖ عمﻞ مراﻛﺰ الحﻀانة ﻫﺬه ﺑالمرونة لتتالءم ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ مﻊ مﻮاقيﺖ عمﻞ الﻨساء؛
ـاء علــﻰ دﻓتــر ﺗحمــالت ﻳتــﻢ وﺿﻌــﻪ مســبﻘً ا وﻳصــادق عليــﻪ قﻄــاع الترﺑيــة
 ﻳجــب أن ﺗﻘــدم ﺧدمـ ٍ
ـات ذات جــﻮدة ،ﺑﻨـ ً
الﻮﻃﻨيــة؛
 ﻛمــا ﻳجــب أن ﺗﻜــﻮن متاحــة ﻓــي جميــﻊ أنحــاء التــراب الﻮﻃﻨــيِ ،وﻓــﻖ ﺗﻮزﻳـ ٍـﻊ مالﺋـ ٍـﻢ ارﺗــﻜاز ًا علــﻰ مﻌاﻳيــر اجتماعيــة
ودﻳمﻮﻏراﻓيــة جﻬﻮﻳــة مﻮﺿﻮعيــة؛
 وﻳمﻜــﻦ للســلﻄات الﻌمﻮميــة اعتمــاد ﺗداﺑيــر إﺿاﻓيــة ،ﻛالتحﻔيــﺰات الﻀرﻳبيــة مــﻦ أجــﻞ ﺗﺸــجيﻊ الﺸــرﻛات
الﺨاصــة علــﻰ إنﺸــاء دور الحﻀانــة ومراﻓــﻖ رعاﻳــة اﻷﻃﻔــال لﻔاﺋــدة مﻮﻇﻔيﻬــا؛
�

المﻌاليــﻦ واﻷقــارب
التﺨﻔيــﻒ مــﻦ عــبء المســﺆولية الملﻘــاة عمﻮم ـ ًا علــﻰ المــرأة ،ﻓــي رعاﻳــة اﻷﺷــﺨاص المســﻨيﻦ ُ
الﺬﻳــﻦ ﻓﻘــدوا االﺳــتﻘاللية :ﻏال ًبــا مــا يقــﻊ ﻫــﺬا الﻨــوع مــن المﺴــﺆوليﺔ علــى عاﺗــﻖ الﻨﺴــاء داﺧــﻞ مجتمﻌﻨــا ،مما يقلﺺ
مــن قدرﺗﻬــن علــى ولــوج ﺳــوق الﺸــﻐﻞ .ومــن المرجــﺢ أن ﺗــﺰداد ﺣــدة ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة ﺑالﻨﻈــر إلــى أن الﻬــرم الﺴــﻜاني
فــي المﻐــرب ﺳيﺸــﻬد ﺗﺰايــداً مﻄــرداً لﻨﺴــبﺔ الﺸــيﺨوﺧﺔ ،ممــا ﺳــيﺆدي إلــى ارﺗﻔــاع نﺴــبﺔ إعالــﺔ المﺴــﻨين .وﺗﻌــرف
ﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ مﻨﺤــى ﺗصاعديــا مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  ،1982ﺣيــﺚ انتقلــﺖ مــن  12.2إلــى  12.7فــي المائــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ ،1994
ﺛــﻢ إلــى  13فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2004و 15فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2014ومــن المتوقــﻊ أن ﺗﻨاﻫــﺰ  28فــي المائــﺔ فــي أفــﻖ
ﺳــﻨﺔ  2034وفقــا لتوقﻌــات المﻨدوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ.

وﺗﺸــير المﻌﻄيــات المتاﺣــﺔ علــى الصﻌيــد الدولــي إلــى أن مﻌــدل ﺗﺸــﻐيﻞ الﻨﺴــاء المتراوﺣــﺔ أعمارﻫــن ﺑيــن  18و 54ﺳــﻨﺔ
ﻫــو أعلــى فــي البلــدان التــي ﺗﺨصــﺺ ﺣصــﺔ أعلــى مــن ناﺗجﻬــا الداﺧلــي اإلجمالــي للﻨﻔقــات الﻌموميــﺔ الموجﻬــﺔ للتﻌليــﻢ
اﻷولــي ،والﺨدمــات الصﺤيــﺔ الﻄويلــﺔ اﻷمــد ،ﺳــيما لﻔائــدة المﺴــﻨين ،والﺨدمــات المتﻌلقــﺔ ﺑرعايــﺔ اﻷطﻔــال واإلعاقــﺔ
والمــرض وﺣــوادث الﺸــﻐﻞ.
وفي ﻇﻞ ﻫﺬه الوﺿﻌيﺔ ،يوﺻي المجلس ﺑما يلي:
 ﺿمــان الﻮلــﻮج إلــﻰ »ﺧدمــات الرعاﻳــة« لﻔاﺋــدة اﻷﺷــﺨاص الﺬﻳــﻦ ﻓﻘــدوا االﺳــتﻘاللية وﺗجــاوزوا عتبــة مﻌيﻨــة
مــﻦ التبﻌيــة )نﻈــام .(Groupes Iso-Ressources :ويمﻜــن أن ﺗتــﻢ ﻫــﺬه الﺨدمــات ،علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،فــي ﺷــﻜﻞ
مﺴــاعدة ﺗقــدم لﻬــﺆالء اﻷﺷــﺨاص فــي مﻨازلﻬــﻢ أو ﺧدمــﺔ ﺗقــدم فــي مراﻛــﺰ للقــرب ﺧــﻼل عــدد مﻌيــن مــن
الﺴــاعات فــي اليــوم )(Accueil de jour؛
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 مﻀاعﻔــة عــدد المراﻛــﺰ الترﺑﻮﻳــة ومراﻛــﺰ الرعاﻳــة المﺨصصــة لﻸﺷــﺨاص الﺬﻳــﻦ ﻳﻌانــﻮن مــﻦ إعاقــات عﻘليــة أو
جســدﻳة متﻘدمــة ،والﻌمــﻞ علــى أن ﺗﻜــون ﻫــﺬه المراﻛــﺰ موزﱠعــﺔ ﺑﻜيﻔيــﺔ عادلــﺔ فــي جميــﻊ أنﺤــاء البــﻼد ،وأن
ﺗقتــرح مواقيــﺖ عمــﻞ يوميــﺔ مرنــﺔ؛
 ﻳمﻜﻦ ﺗﻘدﻳﻢ ﺧدمات المســاعدة أو »ﺧدمات الرعاﻳة« ،حســب ما ﺗتيحﻪ ميﺰانية الدولة ،مجان ًا مﻦ ِق َبﻞ الﻘﻄاع
ـات
الﻌمﻮمــي ) َﻳ ِتـ ﱡـﻢ ﺗﻘاﺳــﻢ التﻜاليــﻒ ﺑيــﻦ الميﺰانيــة الﻌامــة للدولــة والجماعــات التراﺑيــة( ،أو عبــر
ﱢ
مﻘدمــي ﺧدمـ ٍ
ـﻮاص ،عبــر نﻈــام ﺗﻔﻮﻳــﺾ الﺨدمــة .وﺑالﻨســبة للحالــة اﻷﺧيــرة ،ﻳمﻜــﻦ لﻸﺷــﺨاص المﻌﻨييــﻦ االﺳــتﻔادة ،علــﻰ
ﺧـ ٍ
ﺳــبيﻞ المﺜــال ،مــﻦ التﻌﻮﻳــﺾ علــﻰ ﺷــاﻛلة نﻈــام ) ( Allocation personnalisée d’autonomieالمﻌمــﻮل ﺑــﻪ ﻓــي
ﻓرنســا ،ﺷــرﻳﻄة أن ﺗتﻮﻓــر ﻓيﻬــﻢ مﻌاﻳيــر محــددة .ومــن ﺷــﺄن ﺿمــان الدولــﺔ للولــوج إلــى ﻫــﺬه الﺨدمــات ﺗمﻜيــن
الﻨﺴــاء ﻏيــر الﻌامــﻼت الﻼئــي يتوليــن ﺣاليـاً ﺗقديــﻢ ﻫــﺬا الﻨــوع مــن الرعايــﺔ ﻷفــراد أﺳــرﻫن ،مــن التﺤــرر لوقــﺖ
أطــول مــن ﻫــﺬه اﻷعبــاء والولــوج إلــى ﺳــوق الﺸــﻐﻞ فــي ﻇــﻞ إﻛراﻫــات أقــﻞ؛
 ﺑالﻨســبة للمراﻛــﺰ المتﺨصصــة ،ﺧاصــة ﺧدمــة مراﻛــﺰ الﻘــرب التــي ﺗﻘــدم ﺧدماﺗﻬــا لﻌــدد مﻌيــﻦ مــﻦ الســاعات
ـاء
ﻓــي اليــﻮم ) ،(Accueil de jourﻳﻨبﻐــي إرﺳــاء مراقبــة صارمــة لجــﻮدة الﺨدمــات التــي ﺗﻘدمﻬــا ﻫــﺬه المراﻛــﺰ ،ﺑﻨـ ً
علــﻰ دﻓتــر ﺗحمــالت ﻳتــﻢ وﺿﻌــﻪ مســبﻘً ا ،وﻳجــب أن ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑﻬــﺬه المﻬمــة وزارة الصحــة وممﺜلــﻮن عــﻦ المجتمــﻊ
المدنــي المحلــي.
ومــﻦ ناحيــة أﺧــرى ،ﺗجــدر اﻹﺷــارة إلــﻰ أن ﺗﻄــﻮر الﻘﻄــاع المﻨﻈــﻢ لحﻀانــة اﻷﻃﻔــال والمﻬــﻦ المتﻌلﻘــة ﺑتﻘدﻳــﻢ ﺧدمــات
الرعاﻳــة لﻶﺧرﻳــﻦ ﺳــيﻌﻮد ﺑالﻨﻔــﻊ علــﻰ الﻨســاء ،حيــﺚ ﺳــيمﻜﻦ مــﻦ ﺧلــﻖ ﻓــرص ﺷــﻐﻞ جدﻳــدة ﻓــي المجــاالت التــي ﺗســجﻞ
حﻀــﻮرا قﻮﻳــا للﻨســاء.
عــالوة علــﻰ ذلــك ،وﺑﻌــد إحــداث ﻫــﺬه المراﻓــﻖ ،ﻳمﻜــﻦ أن ﻳتســﻊ الﻮعــاء الﻀرﻳبــي ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر مــﻦ ﺧــالل زﻳــادة مﻌــدل
نﺸــاط الﻨســاء ،ممــا ﺳيســاﻫﻢ ﻓــي ﺗﻐﻄيــة نﻔﻘــات االﺳــتﺜمار اﻷوليــة التــي ﺗحملتﻬــا الدولــة مــﻦ أجــﻞ وﺿــﻊ مﺨتلــﻒ
آليــات الدعــﻢ المﺸــار إليﻬــا أعــاله.
�

ﺗﻘليــﺺ الﻔــﻮارق ﻓــي اﻷجــﻮر ﺑيــﻦ الﻨســاء والرجــال والحــد مــﻦ الممارﺳــات التمييﺰﻳــة ﻓــي مجــال الترقــي المﻬﻨــي:
ﻛلمــا ﻛانــﺖ أجــﻮر الﻨســاء متدنيــة ،ﻛلمــا قلــﺖ المﻜاﺳــﺐ التــي يمﻜــن أن يجﻨيﻨﻬــا مــن ﺧــﻼل الولــوج إلــى ﺳــوق الﺸــﻐﻞ.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن التقلــﺺ الﻄﻔيــﻒ للﻔجــوة فــي اﻷجــور ﺑيــن الجﻨﺴــين ،ال يــﺰال المﻐــرب مــن أﻛﺜــر البلــدان التــي
ﺗﻌــرف ﺗﻔاوﺗـاً فــي اﻷجــور ﺑيــن الﻨﺴــاء والرجــال .واﺳــتﻨاداً إلــى مﺆﺷــر المﺴــاواة فــي اﻷجــور ﺑيــن الجﻨﺴــين مقاﺑــﻞ
القيــام ﺑالﻌمــﻞ نﻔﺴــﻪ وفــﻖ التقريــر الﻌالمــي للﻔجــوة ﺑيــن الجﻨﺴــين لﺴــﻨﺔ  ،2018ﺗــﻢ ﺗصﻨيــﻒ ﺑﻼدنــا فــي المرﺗبــﺔ
 90مــن أﺻــﻞ  149دولــﺔ.
وعــﻼوة علــى ﺗدنــي اﻷجــور ،يواجــﻪ إدمــاج الﻨﺴــاء فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ﺑالمﻐــرب الﻌديــد مــن الﻌوائــﻖ ﺗﺰيــد مــن
ﺣدﺗﻬــا مﺤدوديــﺔ آفــاق الترقــي المﻬﻨــي )ﺗﺤتــﻞ الﻨﺴــاء أقــﻞ مــن  13فــي المائــﺔ مــن مﻨاﺻــﺐ اإلدارة والمﺴــﺆوليات
الﺴــاميﺔ (54وﺿﻌــﻒ الولــوج إلــى ريــادة اﻷعمــال مقارنــﺔ ﺑالرجــال )ﺗمﺜــﻞ الﻨﺴــاء مــا ﺑيــن  10و 12فــي المائــﺔ مــن
إجمالــي المقاوليــن فــي المﻐــرب.(55
وﻳﻘتﻀــي الحــد مــﻦ مﻈاﻫــر التمييــﺰ ﻓــي اﻷجــﻮر والترقــي المﻬﻨــي اﺗﺨــاذ جملــة مــﻦ التداﺑيــر مــﻦ أجــﻞ ﺗرﺳــيﺦ
ﺛﻘاﻓــة المﻨاصﻔــة لــدى المﺸــﻐليﻦ لﻔاﺋــدة الﻨســاء .وﺗﺸــمﻞ ﻫــﺬه التداﺑيــر علــﻰ الﺨصــﻮص مــا ﻳلــي:

 - 54اﳌﻨتدى االقتصادي الﻌاﳌي ،ﺗقرير الﻔجوة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ لﺴﻨﺔ 2018
 - 55مﻨﻈمﺔ الﻌمﻞ الدوليﺔ ،ﺗقرير ﺣول ﺗقييﻢ ﺗﻨميﺔ ريادة اﻷعمال الﻨﺴائيﺔ.2016 ،
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 مﻄالبــة المﻘــاوالت مــﻦ حجــﻢ مﻌيــﻦ )علــﻰ ﺳــبيﻞ المﺜــال ،المﻘــاوالت التــي ُﺗﺸــﻐﱢ ﻞ أﻛﺜــر مــﻦ  250أجيــراً( ﺑﻨﺸــر
ﺗﻘارﻳــر مﻨتﻈمــة حــﻮل التﻘــدم المحــرز ،ﺳــيما ﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالمســاواة ﻓــي اﻷجــﻮر ﺑيــﻦ الﻨســاء والرجــال ،وعلــﻰ
صﻌيــد الﻨســبة التــي ﺗمﺜلﻬــا الﻨســاء ﺿمــﻦ ﻓئــة اﻷﻃــر والمدﻳرﻳــﻦ؛
 المﻄالبة ﺑتﺨصيﺺ حصة للﻨساء داﺧﻞ المجالس اﻹدارﻳة لﻜبرﻳات المﻘاوالت ﺑالمﻐرب؛
 ﺗﻌﺰﻳــﺰ ِمﺜاليــة الﻘﻄــاع الﻌمﻮمــي )اﻹدارة والمﺆﺳســات والمﻘــاوالت الﻌمﻮميــة( ﻓــي ﺿمــان المﻨاصﻔــة ﻓــي مﻨاصــب
المسﺆولية؛
 ﺗﻌﺰﻳــﺰ الجانــب المتﻌلــﻖ ﺑالﻨــﻮع االجتماعــي ﻓــي مﻬــام المراقبــة التــي ﻳﻘــﻮم ﺑﻬــا مﻔتﺸــﻮ الﺸــﻐﻞ ،وﺗﺸــجيﻊ ولــﻮج
الﻨســاء إلــﻰ مﻬﻨــة مﻔتــﺶ الﺸــﻐﻞ؛
 وﺿــﻊ إﻃــار قانﻮنــي ﺧــاص ﺑمحارﺑــة التحــرش المﻌﻨــﻮي داﺧــﻞ المﻘــاوالت ،عــﻮض أن ﻳبﻘــﻰ ﻫــﺬا المﻮﺿﻮع ﺧاﺿﻌاَ
لمدونة اﻷﺧالقيات؛
 مﺄﺳســة البﻌــد المتﻌلــﻖ ﺑالﻨــﻮع االجتماعــي علــﻰ مســتﻮى جميــﻊ السياﺳــات الﻌمﻮميــة الﻬادﻓــة إلــﻰ ﺗﻨميــة
الحــس المﻘاوالﺗــي )رﻳــادة اﻷعمــال( لــدى الﻨســاء )التمﻮﻳــﻞ ،الﻨﻈــام الجباﺋــي ،الﻨﻈــام الﻌﻘــاري ،(...،مــﻦ ﺧــالل
اﺗﺨــاذ ﺗداﺑيــر للتمييــﺰ اﻹﻳجاﺑــي.
�

مالءمة مدة إجازة الﻮالدة:
ﻏال ًبــا مــا ﺗﻄــرح ﺻﻌوﺑــﺔ التوفيــﻖ ﺑيــن رعايــﺔ اﻷطﻔــال ومتﻄلبــات الﻌمــﻞ ﻛﻌامــﻞ يﻜــرس التمييــﺰ ﺿــد المــرأة فــي
الولــوج إلــى الﺸــﻐﻞ والترقــي المﻬﻨــي .وقــد ﺣاولــﺖ الﻌديــد مــن الــدول مﻌالجــﺔ ﻫــﺬه المﺸــﻜلﺔ مــن ﺧــﻼل ﺳــن ﺣمايــﺔ
ﺑموجــﺐ القانــون لﺤــﻖ المــرأة فــي إجــازة للــوالدة مــﺆدى عﻨﻬــا ،أو الﻌمــﻞ علــى إﺳــﻨاد جــﺰء مــن المﺴــﺆوليﺔ إلــى اﻵﺑــاء
عــن طريــﻖ ﺳــن إجــازة لﻔائدﺗﻬــﻢ ﺗﺨتلــﻒ مدﺗﻬــا ﺣﺴــﺐ البلــدان .وفــي المﻐــرب ،ﺗتمتــﻊ المــرأة ﺑﺈجــازة للــوالدة مــﺆدى
عﻨﻬــا مدﺗﻬــا  14أﺳــبوعاً ،ﺑيﻨمــا يﺴــتﻔيد اﻷب مــن ﺛﻼﺛــﺔ أيــام فقــﻂ .وﺑﺨصــوص ﻫــﺬه الﻨقﻄــﺔ ﺑالتﺤديــد ،ﺗجــدر
اإلﺷــارة إلــى أن الﺤــد اﻷقصــى للتﻌويﻀــات التــي يمﻨﺤﻬــا الصﻨــدوق الوطﻨــي للﻀمــان االجتماعــي لﻸجيــرات فــي
القﻄــاع الﺨــاص ﻫــو  6.000درﻫــﻢ ،علمـاً أن مﻌاييــر مﻨﻈمــﺔ الﻌمــﻞ الدوليــﺔ ﺗﻨــﺺ علــى أنــﻪ يجــﺐ ﺗمﻜيــن اﻷجيــرات
أﺛﻨــاء إجــازة الــوالدة مــن مــوارد ﺗﺰيــد عــن ﺛلﺜــي اﻷجــر الــﺬي ﻛــن يتقاﺿيﻨــﻪ ،وذلــك مــن أجــﻞ إعالــﺔ أنﻔﺴــﻬن.
وفﻀـ ً
ﻼ عــن ذلــك ،ﺗﻈــﻞ مــدة  14أﺳــبوعاً المﻌمــول ﺑﻬــا فــي المﻐــرب متﻄاﺑقــﺔ مــﻊ المﻌاييــر التــي أوﺻــﺖ ﺑﻬــا مﻨﻈمــﺔ
الﻌمــﻞ الدوليــﺔ )االﺗﻔاقيــﺔ رقــﻢ ) 183ج( ﺑﺸــﺄن ﺣمايــﺔ اﻷمومــﺔ( وﺗتﻌــدى مــا ﻫــو مﻌمــول ﺑــﻪ فــي الﻌديــد مــن البلــدان،
ﺣيــﺚ إن  51فــي المائــﺔ فقــﻂ مــن البلــدان ﺗمﻨــﺢ إجــازة والدة ﺗﻔــوق أو ﺗﻌــادل  14أﺳــبوعاً .ومــﻊ ذلــك ،ﻳتﻌيــﻦ علــﻰ
ﺑالدنــا ﺑــﺬل المﺰﻳــد مــﻦ الجﻬــﻮد مــﻦ أجــﻞ مﻮاﻛبــة أﻓﻀــﻞ التجــارب الدوليــة التــي ﺗمﻨــﺢ إجــازة للــﻮالدة أﻃــﻮل ﺑﻜﺜيــر.
وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،يجــﺐ ﺗوﺧــي الﺤــﺬر عﻨــد اﺧتيــار المــدة المﺜلــى ﺑالﻨﻈــر إلــى أن ﺑﻌــﺾ الدراﺳــات أﻇﻬــرت أنــﻪ
عﻨدمــا ﺗتجــاوز مــدة إجــازة الــﻮالدة  6أﺷــﻬر ،ﻓﺈنﻬــا ﺗﻨﻌﻜــس ﺳــلب ًا علــﻰ مﺸــارﻛة المــرأة ﻓــي ﺳــﻮق الﺸــﻐﻞ وعلــى إمﻜانيــﺔ
اﺳــتئﻨافﻬا لﻌملﻬــا.
 ﻓــي ﻫــﺬا الســياق ،ﻳﻨبﻐــي التﺄﻛيــد ﺑالﻨســبة لبالدنــا علــﻰ ﺿــرورة ﺗمدﻳــد مــدة إجــازة الــﻮالدة الممﻨﻮحــة للﻮالدﻳــﻦ،
ـون فــي ﻫــﺬا الﺸــﺄن للﻨقــاش فــي ﺳــﻨﺔ  ،2018يقتــرح اﺳــتﻔادة اﻷجيــرة مــن إجــازة
ـرح قانـ ٍ
علمـاً أ ﱠنــﻪ ﺗــﻢ طــرح مقتـ ِ
للــوالدة مدﺗﻬــا  16أﺳــبوعاً واﺳــتﻔادة اﻷجيــر مــن إجــازة مدﺗﻬــا  10أيــام عــوض ﺛﻼﺛــﺔ أيــام المﻌمــول ﺑﻬــا ﺣاليــا.
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ﺗحســيﻦ جــﻮدة وﺳــاﺋﻞ الﻨﻘــﻞ الﻌمﻮمــي مــﻦ أجــﻞ ﺗﻮﻓيــر حماﻳــة أﻛبــر للمــرأة أﺛﻨــاء ﺗﻨﻘلﻬــا إلــﻰ مــﻜان الﻌمــﻞ :يمﻜــن
أن يﺸــﻜﻞ نقــﺺ اﻷمــن فــي وﺳــائﻞ الﻨقــﻞ الﻌموميــﺔ عائقـاً رئيﺴــيا أمــام الﻨﺴــاء ،ممــا يقتﻀــي إيجــاد ﺣلــول عاجلــﺔ.
وﺗﺸــمﻞ ﻫــﺬه الﺤلــول المقترﺣــﺔ ﺑاﻷﺳــاس مــا يلــي:
 زيادة عدد ﺧﻄوط الﻨقﻞ الﻌمومي ،لتﺄمين الرﺑﻂ ﺑين أﻛبر عدد ممﻜن من المﻨاطﻖ ،ﺳيما ﺿواﺣي المدن؛
 ﺗقليﺺ مدة االنتﻈار؛
 ﺗوفيــر اﻷمــن فــي وﺳــائﻞ الﻨقــﻞ الﻌمومــي ،مــن ﺧــﻼل ﺗﺰويــد ﻫــﺬه الوﺳــائﻞ ومﺤﻄــات ﺗوقﻔﻬــا ﺑﺄنﻈمــﺔ المراقبــﺔ
ﺑالﻔيديــو ،لتقليــﺺ مﺨاطــر التﻌــرض للتﺤــرش واالعتــداء.

إلــﻰ جانــب ﻫــﺬه التﻮصيــات الﺨمــس ،ﻳتﻌيــﻦ علــﻰ ﺑالدنــا الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ جــدي مــﻦ أجــﻞ ﺗجــاوز الﻌﻮامــﻞ الﺜﻘاﻓيــة التــي
ﺗﻜــرس الصــﻮر الﻨمﻄيــة ومﻈاﻫــر التمييــﺰ الســلبي ﻓــي حــﻖ الﻨســاء .ويقتﻀــي ﺑلــوغ ﻫــﺬا الﻬــدف إعمــال الرافﻌــات الﺜــﻼث
التاليــﺔ ،ﺑﻐيــﺔ ﺗﻌﺰيــﺰ المﺴــاواة ﺑيــن الﻨﺴــاء والرجــال:
�

اﻹعمــال الﻔﻌلــي للﻘانــﻮن :مــن ﺧــﻼل مﻼءمــﺔ التﺸــريﻌات مــﻊ المقاﺻــد الــواردة فــي الدﺳــتور وفــي االﺗﻔاقيــات
الدوليــﺔ التــي ﺻادقــﺖ عليﻬــا ﺑﻼدنــا ،وﺗﻔﻌيــﻞ ﻫيئــﺔ المﻨاﺻﻔــﺔ ومﻜافﺤــﺔ ﻛﻞ أﺷــﻜال التمييــﺰ ،مــن ﺧــﻼل ﺗﺨويلﻬــا
ﺻﻼﺣيــﺔ القيــام ﺑالبﺤــﺚ والتﺤــري ،وﺻﻼﺣيــﺔ التقاﺿــي ﺑﺸــﺄن أي عمــﻞ ﺗمييــﺰي ﺿــد الﻨﺴــاء؛

�

الترﺑية والتﻌليﻢ :ﺗﻨقيﺢ المﻀامين التﻌليميﺔ من اﻷفﻜار التي ﺗمس ﺑالمﺴاواة ﺑين الجﻨﺴين؛

�

والتحســيس عبــر وﺳــاﺋﻞ اﻹعــالم وﻓﻌاليــات المجتمــﻊ المدنــي مــن أجــﻞ ﺿمــان مواﻛبـ ٍـﺔ أفﻀــﻞ فــي ﻫــﺬا المجــال
ونﺸــر ﺛقافــﺔ المﺴــاواة ﺑيــن الجﻨﺴــين داﺧــﻞ المجتمــﻊ.

119
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2018

120
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

الموضوع الﺨاص:
” اﻷشﻜال الجديدة لالحتجاج ﺑالمﻐرب “

اﺗﺴــﻢ الوﺿــﻊ االقتصــادي واالجتماعــي ﺑالمﻐــرب ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018ﺑانﻄــﻼق ﺣرﻛــﺔ ﻏيــر مﺴــبوقﺔ ،عبــر ﺷــبﻜات
التواﺻــﻞ االجتماعــي ،لمقاطﻌــﺔ ﺛﻼﺛــﺔ مﻨتوجــات لﻼﺳــتﻬﻼك اليومــي.
إن مــا لوﺣــﻆ مــن انﻌﻜاﺳــات لﻬــﺬه الﺤرﻛــﺔ يُﺴــائلﻨا ﺑﺨصــوص دور ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي وﺗﺄﺛيرﻫــا علــى الﺤيــاة
االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والﺴياﺳــيﺔ ﺑبﻼدنــا.
ﻛمــا أن ﻫــﺬه الﺤملــﺔ اإللﻜترونيــﺔ ،ذات اﻵﺛــار الﺤقيقيــﺔ والملموﺳــﺔ ،والتــي أﺿﺤــﺖ نموذجــا فــي مجــال التﻌبئــﺔ ،ال
ﺗﺨلــو مــن ارﺗباطــات مباﺷــرة مــﻊ الﺤــرﻛات االﺣتجاجيــﺔ ذات اﻷﺷــﻜال ﻏيــر المﺴــبوقﺔ التــي ﺑاﺗــﺖ ﺗتﻄــور عبــر الﻌالــﻢ.
فﻬــي ﺣــرﻛات اﺣتجــاج اجتماعــي واقتصــادي وﺳياﺳــي ،أﺻبﺤــﺖ ممﻜﻨــﺔ ﺑﻔﻀــﻞ ﺗﻄــور ﺗﻜﻨولوجيــات اإلعــﻼم واالﺗصــال
وانتﺸــار اﺳــتﻌمالﻬا علــى نﻄــاق واﺳــﻊ جــدا ،وأﺣدﺛــﺖ ﺗﻐييــرات عميقــﺔ فــي ﺣيــاة اﻷفــراد والمجتمﻌــات ،وأﺿﺤــﺖ ﺗــﺆدي
إلــى ﺗﺤــول جــﺬري فــي عﻼقاﺗﻨــا مــﻊ اﻵﺧريــن وعﻼقاﺗﻨــا ﺑالﺸــﺄن االقتصــادي والﺜقافــي واالجتماعــي والﺴياﺳــي.
وﺗﺆﺛــر ﺗﻜﻨولوجيــات اإلعــﻼم واالﺗصــال وﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي الرقميــﺔ ﺗﺄﺛيــرا ﻛبيــرا فــي المواطﻨيــن ،أفــردا
وجماعــات ،ﺑــﻞ إن لﻬــا ﺗﺄﺛيــرا علــى ﺣالتﻬــﻢ الﻨﻔﺴــيﺔ وﺳــلوﻛاﺗﻬﻢ .ذلــك أن ﻫــﺬه الﺸــبﻜات ﺗوفــر للﻔــرد ،فقــﻂ مــن ﺧــﻼل
التوفــر علــى ارﺗبــاط ﺑاﻷنترنــﺖ ،والــﺬي ﺗﻈــﻞ ﻛلﻔتــﻪ مﻨﺨﻔﻀــﺔ نﺴــبيا ،إمﻜانيــﺔ الولــوج إلــى »اﻷﻏــورا« )فﻀــاء التجمــﻊ(
االفتراﺿيــﺔ الﻌالميــﺔ ،ﺣيــﺚ يُ ْمﻜِ ﻨُــﻪ ﺑيــﻊ وﺷــراء الﺴــلﻊ والﺨدمــات وﺗوجيــﻪ رﺳــائﻞ ﻛيﻔمــا ﻛانــﺖ طبيﻌتﻬــا ،والترويــﺞ
لﺸــﺨصﻪ ،وإﺷــباع نرجﺴــيتﻪ ،واﺳــتﻌراض ذاﺗــﻪ ،ونﺴــﺞ عﻼقــات »ﺻداقــﺔ افتراﺿيــﺔ« وﺗبــادل اﻷﺧبــار والمﻌــارف.
ﻫﻜــﺬا ،فــﺈن ﺳــلوﻛات مــن قبيــﻞ ﺣﻔــﻆ الﺤيــاة الﺨاﺻــﺔ والﺤيــاة الﺤميميﺔ ،ورﺑــﻂ عﻼقــات اجتماعيــﺔ ﺗقليديــﺔ،
واالنﺨــراط فــي الﺸــبﻜات االجتماعيــﺔ التقليديــﺔ ،والمــرور عبــر فﻌاليــات الوﺳــاطﺔ االجتماعيــﺔ ذات الوجــود المــادي
ﻛاﻷﺣــﺰاب والﻨقاﺑــات والجمﻌيــات الﻌاملــﺔ فــي مﺨتلــﻒ المجــاالت ،مــن أجــﻞ ﺗﺤقيــﻖ الوجــود االجتماعــي أو التﻌبيــر عــن
اﻷفــﻜار أو االنﺨــراط فــي عمــﻞ اجتماعــي و/أو ﺳياﺳــي ،ﺑاﺗــﺖ ﻛلﻬــا ممارﺳــات آﺧــﺬة فــي التﻼﺷــي يومــا ﺑﻌــد يــوم،
فــي ﺳــياق مــن التﺤــوالت الﻌميقــﺔ التــي يﺸــﻬدﻫا المجتمــﻊ .ﻛمــا أن التمﺜيليــﺔ الﺴياﺳــيﺔ مــن ﺧــﻼل المﻨتﺨبيــن أﺿﺤــﺖ
موﺿــﻊ ﺗﺴــاؤل وﺗﻌيــﺶ علــى وقــﻊ أزمــﺔ ﺛقــﺔ عميقــﺔ.
لقــد ﺑــات اﻷفــراد يﺤصــون عــدد مــا نالــوه مــن عﻼمــات االﺳتﺤﺴــان ) (likesوعــدد متاﺑﻌيﻬــﻢ علــى ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ
االجتماعــي ويﻔاﺧــرون ﺑﺬلــك .وﺻــارت آليــات الوﺳــاطﺔ االجتماعيــﺔ التقليديــﺔ ﺗتﻌــرض لﻼنتقــاد وﺑــات اﻷفــراد يﻔﻀلــون
عليﻬــا التدﺧــﻞ المباﺷــر واﻵنــي .ﻛمــا أنﻬــﻢ يﻄالبــون ﺑالمﺰيــد مــن الﺸــﻔافيﺔ وﺑﺈﺷــراﻛﻬﻢ فــي القــرار الﻌمومــي .وأﺻبــﺢ
لديﻬــﻢ إﺣﺴــاس ﺑامتــﻼك ﺳــلﻄﺔ ناﺑﻌــﺔ مــن قدرﺗﻬــﻢ عبــر ﻫــﺬه المﻨصــات علــى الﻀﻐــﻂ علــى أﺻﺤــاب القــرار .ويبــدو
أنﻬــﻢ لــﻢ يﻌــودوا فــي ﺣاجــﺔ لوﺳــائﻞ اإلعــﻼم الﻜﻼﺳــيﻜيﺔ ،علمــا أنﻬــا ﻏيــر متاﺣــﺔ الولــوج للجميــﻊ .فﻬــﻢ لــﻢ يﻌــودوا
مجبريــن علــى البﺤــﺚ عــن ناﺷــر أو ﺻاﺣــﺐ مﻄبﻌــﺔ ،وال علــى ﺗوزيــﻊ المﻄويــات أو التواﺻــﻞ المباﺷــر مــﻊ الﻨــاس مــن
أجــﻞ ﺗﻌبئتﻬــﻢ ﺣــول قﻀيــﺔ مــا .وفﻀــﻼ عــن ذلــك لــﻢ يﻌــد المــرء مﻀﻄــرا للﺨــروج إلــى الﺸــارع مــن أجــﻞ االﺣتجــاج...
لقــد أﺻبــﺢ ﺑﺈمــﻜان ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ،فقــﻂ ﺑاﺳــتﺨدام ﻫاﺗــﻒ ذﻛــي ﺑﺴــيﻂ ،أن يتﺤــول إلــى إذاعــﺔ أو ﺗلﻔــﺰة أو جريــدة عامــﺔ أو
ﺷــرﻛﺔ إنتــاج فيديوﻫــات .ونتيجــﺔ لﺬلــك ،انتﺸــرت الﻔديوﻫــات واﻷﺧبــار الﺰائﻔــﺔ .لقــد ﺑــدأ نــوع مــن الﻨﻀــال اإللﻜترونــي
فــي الﻈﻬــور فــي مجتمﻌﻨــا ،مﻌلﻨــا عــن ميــﻼد عﻬـ ٍـد جديــد للتﻌبيــر المواطــن والوﺳــاطﺔ االجتماعيــﺔ والﻌمــﻞ الﺴياﺳــي.
ﻏيــر أن ﻫــﺬه »اﻷﻏــورا« االفتراﺿيــﺔ الﻌالميــﺔ ﺗُ َﻌـ ﱡد أيﻀــا فﻀــاء يﺴــمﺢ ﺑاإلﺧبــار والتﺤﺴــيس والترﺑيــﺔ .ويُ ْمﻜِ ـ ُن اﺳــتﺨدام
وﺣ َﺴــﻨﻬا .إذ ﺑاإلمــﻜان اﺳــتﻐﻼلﻬا مــن أجــﻞ دمقرطــﺔ الولــوج
ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعيــﺔ الرقميــﺔ فــي قبيــﺢ اﻷمــور َ
للﻌلــﻢ والمﻌرفــﺔ والمﺸــارﻛﺔ الديمقراطيــﺔ وﺗصديــر الﺴــلﻊ والﺨدمــات واإلﺑداعــات واالﺑتــﻜارات إلــى أﺑﻌــد نقﻄــﺔ .إال أنــﻪ
يمﻜــن ﺗوﻇيــﻒ ﻫــﺬه الﺸــبﻜات أيﻀــا ﻷﻏــراض إجراميــﺔ وﺗدميريــﺔ.
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ﺑﻬــدف إطــﻼق التﻔﻜيــر فــي ﺳــبﻞ اإلﺣاطــﺔ ﺑﻬــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة للتﻨﺸــئﺔ االجتماعيــﺔ ،والتــي أﺻﺤبــﺖ ﺗتﻄــور مــن
ﺧــﻼل االﺳــتﺨدام المتﺰايــد ﺑــﻞ والمتﻔﺸــي لﺸــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعيــﺔ الرقميــﺔ ،والﻨﻈــر فــي الﻄــرق والوﺳــائﻞ
الﻜﻔيلــﺔ ﺑاالﺳــتﻔادة مﻨﻬــا لتﺤقيــﻖ التﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والﺜقافيــﺔ والﺴياﺳــيﺔ فــي ﺑﻼدنــا ،ﺗرﻛــﺰ ﻫــﺬه
الدراﺳــﺔ علــى ﺛﻼﺛــﺔ عﻨاﺻــر متمايــﺰة لﻜﻨﻬــا متﻜاملــﺔ فــي مــا ﺑيﻨﻬــا.
وال ﺑــد مــن التوﺿيــﺢ فــي ﺑــادئ اﻷمــر أن ﻫــﺬه الدراﺳــﺔ ال ﺗدعــي البتــﺔ اإلﺣاطــﺔ ﺑــﻜﻞ جوانــﺐ الموﺿــوع وال التوﺻــﻞ إلــى
ﺧﻼﺻــات نﻬائيــﺔ فــي ﻫــﺬا الميــدان ذي التﺸــﻌبات الﺸــتى ،والــﺬي ليﺴــﺖ ﻛﻞ جوانبــﻪ مﻔﻬومــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ جيــد ،فﻀــﻼ عــن
ﻛونــﻪ يﺸــﻬد ﺗﻐيــرات مﺴــتمرة ومتﺴــارعﺔ.
ﻫﻜــﺬا ،يتﻨــاول الجــﺰء اﻷول أﻫميــﺔ ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي الرقميــﺔ فــي المﻐــرب ،وطبيﻌتﻬــا واالنﻌﻜاﺳــات الﻨاجمﺔ
عــن اﺳــتﻌمالﻬا .ويتمﺜــﻞ الﻬــدف مــن ﻫــﺬا الجــﺰء فــي مﺤاولــﺔ الوقــوف عﻨــد ﺗﺄﺛيــر ﻫــﺬا االﺳــتﻌمال علــى آليــات اﺗﺨــاذ
القــرار )التاﺑﻌــﺔ للﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ( وعلــى الﻔﻌاليــات والﻬيئــات التقليديــﺔ االجتماعيــﺔ الوﺳــيﻄﺔ ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى القﻄــاع
الﺨــاص ،وذلــك مــن أجــﻞ الﻨﻈــر فــي الﺴــبﻞ التــي يجــﺐ أن يﺴــلﻜﻬا ﻫــﺆالء الﻔاعلــون ليقدمــوا إجاﺑــات مﻼئمــﺔ لﻬــﺬه
اﻷﺷــﻜال الجديــدة للﺤيــاة االجتماعيــﺔ والﺴياﺳــيﺔ.
أمــا الجــﺰء الﺜانــي ،فيتﻨــاول التﺤديــات التــي يﻄرﺣﻬــا ﻫــﺬا الوﺿــﻊ الجديــد علــى الديمقراطيــﺔ التمﺜيليﺔ/الديمقراطيــﺔ
المباﺷــرة والديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ .إذ ﺳــيتﻢ الﻨﻈــر فــي ﺳــبﻞ التﻄبيــﻖ الجيــد ﻵليــات الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ
المﻨصــوص عليﻬــا فــي دﺳــتور المملﻜــﺔ ،وﻛيــﻒ يمﻜــن ﺗﻌﺰيﺰﻫــا مــﻊ المﺤافﻈــﺔ علــى الديمقراطيــﺔ التمﺜيليــﺔ .ﻛمــا ﺳــيتﻢ
الﻌمــﻞ علــى اﺳتﻜﺸــاف الرواﺑــﻂ الواجــﺐ نﺴــجﻬا ﺑيــن الجﻬويــﺔ والديمقراطيــﺔ المﺤليــﺔ ومﺸــارﻛﺔ المواطﻨيــن.
أمــا الجــﺰء الﺜالــﺚ مــن الدراﺳــﺔ ،ف َي ُﻬــﻢ ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ التــي ﺷــﻬدﻫا المﻐــرب ﺳــﻨﺔ  ،2018مــن ﺧــﻼل ﺗﺴــليﻂ الﻀــوء
علــى مﺨتلــﻒ أطوارﻫــا واﻵليــات التــي اعتمدﺗﻬــا ،ﻛمــا يتﻄــرق للــدروس الواجــﺐ اﺳــتﺨﻼﺻﻬا مﻨﻬــا ،ﺑمــا يﺴــمﺢ ﺑﻀمــان
ﺗقﻨيــن أفﻀــﻞ لﻸﺳــواق وﺣمايــﺔ أفﻀــﻞ للمﺴــتﻬلك ،وﻛــﺬا الﺤــرص علــى الﻨﺸــر واﺳــﻊ الﻨﻄــاق للمﻌلومــات االقتصاديــﺔ
واالجتماعيــﺔ عبــر ﺷــﻜبات التواﺻــﻞ االجتماعــي الرقميــﺔ ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى ﺗﻌﺰيــﺰ التواﺻــﻞ وﺗجﻨــﺐ اﻷزمــات.
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اﺳــتﻌﻤﺎل ﺷــﺒﻜﺎت التﻮاﺻــﻞ اﻻﺟتﻤﺎﻋــﻲ وﺗﺄﺛﻴــره ﻋﻠــﻰ
الﻔﻌﺎلﻴــﺎت والﻬﻴﺌــﺎت التقﻠﻴﺪيــﺔ الﻮﺳــﻴﻄﺔ

 1.1ﺗﻄــﻮر اﻻرﺗﺒــﺎط ﺑﺎلﻤﻨﺼــﺎت الرﻗﻤﻴــﺔ وأﻫﻤﻴــﺔ ﺷــﺒﻜﺎت التﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟتﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎلﻤﻐرب :ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم الﺪالﺔ
لقــد أﺿﺤــى اﺳــتﻌمال التﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ فــي المﻐــرب جــﺰءا ال يتجــﺰأ مــن الﺤيــاة اليوميــﺔ للمواطﻨيــن والمواطﻨــات،
الدالــﺔ :فﺤﺴــﺐ التقريــر الﺴــﻨوي للوﻛالــﺔ
وﺑــات فــي ﺗﻨــام مﺴــتمر ﺳــﻨﺔ ﺗلــو اﻷﺧــرى .وﻫــو مﻨﺤــى ﺗﺆﻛــده ﺑﻌــﺾ اﻷرقــام ﱠ
الوطﻨيــﺔ لتقﻨيــن المواﺻــﻼت لﺴــﻨﺔ  ،2017عرفــﺖ ﺧدمــﺔ اﻷنترنيــﺖ نمــوا يﻔــوق  30فــي المائــﺔ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ واﺣــدة ،أي
ﺑﺰيــادة ﺻافيــﺔ قدرﻫــا ﺧمﺴــﺔ مﻼييــن مﺸــترك .وﻫﻜــﺬا ،ﺗجــاوز عــدد المﺸــترﻛين مليــون مﺸــترك فــي ﺧدمــﺔ اﻷنترنيــﺖ
الﺜاﺑــﺖ والمتﻨقــﻞ ،أي مــا يﻨاﻫــﺰ ﺛلﺜــي عــدد المﻐارﺑــﺔ.
وعلــى مﺴــتوى التجﻬيــﺰ واﺳــتﻌمال ﺗﻜﻨولوجيــا اإلعــﻼم ،56ﺳــجﻞ مﻌــدل نمــو ولــوج اﻷﺳــر إلــى اﻷنترنــﺖ وﺗيــرة مﻄــردة،
ﺣيــﺚ ارﺗﻔــﻊ ﺑﻨﺴــبﺔ  181فــي المائــﺔ مــا ﺑيــن ﺳــﻨتي  2010و ،2017ممــا يﺆﺷــر علــى دﺧــول المﻐــرب ﺑقــوة إلــى مجتمــﻊ
االﺗصال .وقــد عــرف الﻬاﺗــﻒ المتﻨقــﻞ ﺗﻌميمــا علــى جميــﻊ اﻷﺳــر ﺗقريبــا إن فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري ) 99.81فــي
المائــﺔ( أو القــروي ) 99.71فــي المائــﺔ( .وﺑلــﻎ متوﺳــﻂ عــدد اﻷفــراد المتوفريــن علــى ﻫاﺗــﻒ متﻨقــﻞ  3.9لــﻜﻞ أﺳــرة
علــى المﺴــتوى الوطﻨــي و 4.2فــي الوﺳــﻂ القــروي .ﻛمــا أن ﺣوالــي  92فــي المائــﺔ مــن اﻷفــراد لديﻬــﻢ ﻫاﺗــﻒ متﻨقــﻞ،
 73فــي المائــﺔ مﻨﻬــﻢ يتوفــرون علــى ﻫاﺗــﻒ ذﻛــي .مــن جﻬــﺔ أﺧــرى 86 ،فــي المائــﺔ مــن اﻷفــراد المتوفريــن علــى ﻫاﺗــﻒ
ذﻛــي يﺴــتﻌملونﻪ للولــوج لﻺنترنــﺖ ،أي مــا يﻌــادل  19.6مليــون ﺷــﺨﺺ .وﺗُﺴــتﻌمﻞ ﺗﻄبيقــات الﻬاﺗــﻒ المتﻨقــﻞ مــن طــرف
 93فــي المائــﺔ مــن اﻷفــراد المتوفريــن علــى ﻫاﺗــﻒ ذﻛــي .وﺗتوفــر ﺳــتﺔ أﺳــر مــن أﺻــﻞ عﺸــرة علــى ﺣاﺳــوب/لوﺣﺔ
إلﻜترونيــﺔ .وقــد ارﺗﻔــﻊ ﻫــﺬا المﺆﺷــر ﺑـــ  72فــي المائــﺔ مــا ﺑيــن ﺳــﻨتي  2010و ،2017ممــا يﻔيــد أن ﻫــﺬه التجﻬيــﺰات لــﻢ
ﺗﻌــد ﺗجﻬيــﺰات نﺨبويــﺔ أو فاﺧــرة ولﻜﻨﻬــا دﺧلــﺖ ﺿمــن ﺳــلﻊ االﺳــتﻬﻼك الــدارج .وعلــى الرﻏــﻢ مــن التﻔــاوت المﻬــﻢ الــﺬي
ال يــﺰال قائمــا ﺑيــن الوﺳــﻂ الﺤﻀــري ) 71فــي المائــﺔ( والوﺳــﻂ القــروي ) 33فــي المائــﺔ( ﺑﺨصــوص مﺆﺷــر التوفــر علــى
ﻫــﺬه التجﻬيــﺰات اﻷﺧيــرة ،إال أن وﺗيــرة نمــوه ﺑيــن ﺳــﻨتي  2015و 2017ﻛانــﺖ أﻛبــر فــي الوﺳــﻂ القــروي )أزيــد مــن 27
فــي المائــﺔ( مقارنــﺔ مــﻊ الوﺳــﻂ الﺤﻀــري ) 2.3فــي المائــﺔ(.
ويُﻌتبَــر الﺸــباب ) مــا ﺑيــن  15و 39ﺳــﻨﺔ( أﻛﺜــر الﻔئــات ﺗوفــرا علــى الﻬواﺗــﻒ الﺬﻛيــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ ﺗتــراوح ﺑيــن  82و 88فــي المائــﺔ
ﺣﺴــﺐ الﻔئــات الﻌمريــﺔ .وﺑﺨصــوص ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي ،فــﺈن  94.3فــي المائــﺔ مــن مرﺗــادي اﻷنترنــﺖ ،أي مــا
يﻌــادل  18.5مليــون ﺷــﺨﺺ ،ولجــوا إلــى ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬر الﺜﻼﺛــﺔ اﻷﺧيــرة مــن ﺳــﻨﺔ ،2017
و 98.4فــي المائــﺔ مــن مرﺗــادي اﻷنترنــﺖ المتراوﺣــﺔ أعمارﻫــﻢ مــا ﺑيــن  15و 24ﺳــﻨﺔ يﺸــارﻛون فــي ﻫــﺬه الﺸــبﻜات.
ويﺸــﻜﻞ الترفيــﻪ مــن ﺧــﻼل ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي ) 91.9فــي المائــﺔ( ،ومتاﺑﻌــﺔ اﻷﺧبــار ) 80.9فــي المائــﺔ( أﺑــرز
دوافــﻊ الولــوج لﻸنترنــﺖ.
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 .2.1ﺑﺪايﺎت ﺷﺒﻜﺎت التﻮاﺻﻞ اﻻﺟتﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎلﻤﻐرب وأﺑرز اﺳتﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ
لقــد ﺑــدأت التﻨﺸــئﺔ الرقميــﺔ لجيــﻞ ﺑﺄﻛملــﻪ مــن مﺴــتﻌملي اﻷنترنــﺖ فــي المﻐــرب فــي مقاﻫــي اﻷنترنــﺖ التــي ﻇﻬــرت فــي
المراﻛــﺰ الﺤﻀريــﺔ الﻜبــرى مــﻊ نﻬايــﺔ ﺳــﻨوات التﺴــﻌيﻨيات قبــﻞ أن ﺗﻨتﺸــر ﺗدريجيــا علــى مﺴــتوى المﻨاطــﻖ المﺤيﻄــﺔ
ﺑﻬــا» .ﺣيﻨﻬــا ،ﻛانــﺖ الﺤواﺳــيﺐ ﺑاﻫﻈــﺔ الﺜمــن ،مقارنــﺔ مــﻊ ﺿﻌــﻒ القــدرة الﺸــرائيﺔ لﻸﺳــر المﻐرﺑيــﺔ ،ﻛمــا أن اﻷنترنــﺖ
ﻛانــﺖ ال ﺗــﺰال مرﺗﻔﻌــﺔ التﻜﻔلــﺔ ،ﺿﻌيﻔــﺔ الصبيــﺐ وقليلــﺔ االنتﺸــار .ﺑﻌــد ذلــك ،ﺗَ َم ﱠﻜـ َن جــﺰء مﻬــﻢ مــن الﺴــاﻛﻨﺔ فــي الولــوج
إلــى اﻷنترنــﺖ ﺑﻔﻀــﻞ انﺨﻔــاض ﺳــﻌرﻫا وﺗﻄــور البﻨيــات التﺤتيــﺔ التــي وﺳــﻌﺖ مــن رقﻌــﺔ المﻨاطــﻖ التــي ﺗﻐﻄيﻬــا ﺷــبﻜﺔ
اﻷنترنــﺖ ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ﺗﻄــور ﺣﻈيــرة الﻬاﺗــﻒ الﻨقــال ،المتﺴــمﺔ ﺑاالﺳــتﻌمال المتﻨامــي للﻬواﺗــﻒ الﺬﻛيــﺔ«.57
ﻫــﺬا ،وقــد ﺑــدأ ﺗﻄــور ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي انﻄﻼقــا مــن ﺳــﻨﺔ  2004مــﻊ ﻇﻬــور المدونــات وﻫــي مواقــﻊ
إلﻜترونيــﺔ ﺷــﺨصيﺔ يقتﺴــﻢ فيﻬــا أﺻﺤاﺑﻬــا ﻛتاﺑاﺗﻬــﻢ ومﺬﻛراﺗﻬــﻢ وعــدداً مــن المﺤتويــات مــﻊ اﻵﺧريــن .وﻛان فﻀــاء
المدونــات المﻐرﺑيــﺔ الــﺬي ﻛان يﺤمــﻞ اﺳــﻢ »ﺑلوﻏومــا« ) (Blogomaوﻫــو عبــارة عــن ﺗلﺨيــﺺ لﻌبــارة »عالــﻢ التدويــن
المﻐرﺑــي« ) ،(blogosphère marocaineيﻀــﻢ نﺤــو  25.000مدونــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2007وﻛان يﺸــمﻞ مدونيــن يﻨتمــون لﻔئــات
عمريــﺔ وﺳوﺳــيو-مﻬﻨيﺔ ﺷــديدة التﻨــوع .58ومــﻊ ذلــك ،يمﻜــن إجمــال الﺨصائــﺺ الﻐالبــﺔ لــدى المدونيــن المﻐارﺑــﺔ ﻛالتالي:
ـال ،االﻫتمــام ﺑمواﺿيــﻊ ﺗﻌﻜــس
االنتمــاء إلــى فئــﺔ الﺸــباب )مــا ﺑيــن  25و 35ﺳــﻨﺔ( ،التوفــر علــى مﺴــتوى ﺗﻌليمــي عـ ٍ
انﺸــﻐاالت المواطﻨيــن المﻐارﺑــﺔ )الرياﺿــﺔ ،الﻄبــﺦ ،الﺸــﻌر ،التﻜﻨولوجيــات الﺤديﺜــﺔ لﻺعــﻼم واالﺗصــال (...،مــﻊ ﻫيمﻨــﺔ
للمواﺿيــﻊ الﺴياﺳــيﺔ .59وﻛانــﺖ ﻫﻨــاك مﺤــاوالت مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  2007لتجميــﻊ المدونيــن فــي إطــار مﻨﻈــﻢ .وقــد أفــرزت
ﻫــﺬه المبــادرات إﺣــداث »اﺗﺤــاد المدونيــن المﻐارﺑــﺔ« ذي التوجــﻪ اإلﺳــﻼمي و»ﺗجمــﻊ المدونيــن المﻐارﺑــﺔ« الــﺬي يتﺴــﻢ
ﺑﻬيمﻨــﺔ ﺗيــار اليﺴــار ،ﻏيــر أن ﻫاﺗيــن التجرﺑتيــن لــﻢ ﺗﻜلــﻼ ﺑالﻨجــاح ،وذلــك ﺑالﻨﻈــر للﻄاﺑــﻊ ﻏيــر المتجانــس للﻔاعليــن فــي
عالــﻢ اﻷنترنــﺖ ﺑالمﻐــرب ،وﺑاﺗﺴــام ﻫــﺬا اﻷﺧيــر ﺑالتﻐيــر الدائــﻢ )وافــدون جــدد ومﻐــادرون(.
ﺑﻌــد ذلــك ،ﺳــﻬﻞ االنتﺸــار الﻜبيــر لﻸنترنــﺖ فــي المﻐــرب انﻄﻼقــا مــن ﺳــﻨﺔ ) ،2010إذ ﺑلــﻎ عــدد مﺴــتﻌملي اﻷنترنــﺖ
ﺛمانيــﺔ مﻼييــن( ،انتقــال المدونــات إلــى ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي )فايﺴــبوك ،يوﺗــوب ،ﺗويتــر ،فياديــو (...،والتــي
ﺗمﻜــن مــن ﺗﺤقيــﻖ انتﺸــار أوﺳــﻊ للمﺤتويــات اإللﻜترونيــﺔ .60وقــد ﻛﺸــﻔﺖ دراﺳــﺔ ﺣــول »اﺳــتﻌماالت المﻐارﺑــﺔ لﺸــبﻜات
التواﺻــﻞ االجتماعــي« أنجﺰﻫــا مرﻛــﺰ »إيﻜونوميــا« 61لﻸﺑﺤاث االجتماعيــﺔ واالقتصاديــﺔ والتدﺑيريــﺔ التاﺑــﻊ لمﻌﻬــد
الدراﺳــات الﻌليــا للتدﺑيــر ) (HEMﺳــﻨﺔ  ،2011فــي ﺳــياق مــا ﺑﻌــد ﺣرﻛــﺔ  20فبرايــر ،وجــود أرﺑﻌــﺔ أنــواع مــن مﺴــتﻌلمي
ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي:
�

الﻌاﻃﻔيﻮن أو االنﻔﻌاليﻮن ،الﺬين »يﻌتبرون وﺳائﻞ التواﺻﻞ االجتماعي فﻀاء للترفيﻪ والتﺴليﺔ«؛

�

المالحﻈــﻮن ،الﺬيــن »يتﺴــمون ﺑﻀﻌــﻒ إقبالﻬــﻢ علــى وﺳــائﻞ التواﺻــﻞ االجتماعــي ،وﺑاﻛتﻔائﻬــﻢ ﺑالمﻼﺣﻈــﺔ الﺴــلبيﺔ
عﻨــد ولوجﻬــﻢ لﻬــا«؛

 - 57مﺴاﻫمﺔ علميﺔ لﻔاﺿمﺔ ايﺖ موس ﺣول اﳌجال االفتراﺿي ﺿمن مﺆلﻒ جماعي ﺣول الﻌيﺶ اﳌﺸترك ﰲ اﳌﻐرب
Fadma Aït Mous, « Mots communs sur le virtuel » in « Le tissu de nos singularités : vivre ensemble au Maroc », Les presses de l’Universités Citoyenne, Fondation
HEM, 2016.
 - 58مﺆلﻒ ﳌﻨير ﺑﻨصالﺢ ﺣول ﺷبﻜات التواﺻﻞ االجتماعي والﺜورات الﻌرﺑيﺔ
Mounir Bensalah, « Réseaux sociaux et révolutions arabes ? », Michalon Editeur, 2012
 - 59نﻔس اﳌرجﻊ
 - 60نﻔس اﳌرجﻊ
61 - Driss Ksikes et Adib Bensalem « Usages marocains : http://economia.ma/content/usages-marocains-des-r%C3%A9seaux-sociaux
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�

المتﻮاصلــﻮن ،الﺬيــن يﺴــتﻌملون وﺳــائﻞ التواﺻــﻞ االجتماعــي ﺑﻜﺜافــﺔ مــن أجــﻞ نﺴــﺞ ﺷــبﻜات مﻬﻨيــﺔ ،وﺗقديــﻢ الدعــﻢ
المﻌﻨــوي مــن ﺧــﻼل ﺗﺸــجيﻊ اﻵﺧريــن ،والﻨﻀــال ،وﺗتبــﻊ اﻷﺧبــار؛

�

الم َﻌ ﱢبــﺆون ،الﺬيــن يلجــون ﻫــﺬه المﻨصــات »مــن أجــﻞ التﻌبيــر والتﻌبئــﺔ« )التﻨديــد ﺑﺄمــر مــا ،أو االنﺨــراط فــي قﻀيــﺔ
ُ
مــا ،أو التﻌبيــر عــن مﻌارﺿتﻬــﻢ لﺴياﺳــﺔ الدولــﺔ ،(...وﺑﺸــﻜﻞ أقــﻞ مــن أجــﻞ »االنتﺴــاب إلــى فئــﺔ أو جماعــﺔ مــا«.
فــي المقاﺑــﻞ ،ﻫــﻢ يرفﻀــون ﺑﺸــدة فﻜــرة أنﻬــﻢ يلجــون ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي مــن أجــﻞ الﺤﻔــاظ علــى رواﺑــﻂ
قائمــﺔ )اﻷﺳــرة( أو االلتقــاء ﺑﺄﺷــﺨاص مجﻬوليــن أو اﺳــتﻐﻼل ﻫــﺬه الﺸــبﻜات مــن أجــﻞ الﻌﺜــور علــى فــرص مﻬﻨيــﺔ«.

وﺧلصــﺖ الدراﺳــﺔ إلــى وجــود »ﺛــﻼث ﺣاجيــات ذات طاﺑــﻊ أفقــي ﺗُ َﻌ ﱢبـ ُر عــن نﻔﺴــﻬا ﺑقــوة وﺑﻄريقــﺔ متراﺑﻄــﺔ ﺑيــن الﺴــياق
االجتماعــي واﺳــتﻌمال المﻨصــات الرقميــﺔ وﻫــي :البﺤــﺚ عــن االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي عــن طريــﻖ الﺸــﻐﻞ
أو الترقــي فــي المﺴــار المﻬﻨــي؛ الرﻏبــﺔ فــي التﻌبيــر والﻨقــاش والتﻌبئــﺔ مــن أجــﻞ ﺧلــﻖ الرواﺑــﻂ االجتماعيــﺔ أو الدفــاع
عــن المصالــﺢ المﺸــترﻛﺔ؛ الﺤاجــﺔ إلــى اللﻌــﺐ والمتﻌــﺔ والترفيــﻪ« .ﻛمــا أﺑــرزت الدراﺳــﺔ أن االنتمــاء إلــى فئــﺔ الﺸــباب
أو الﻌﺰوﺑــﺔ ال يﺸــﻜﻼن مﺤدديــن أﺳاﺳــيين فــي ﺗﺸــﻜيﻞ نمــﻂ اﺳــتﻌمال مﻨصــات التواﺻــﻞ االجتماعــي مــن لــدن مﺨتلــﻒ
فئــات المﺴــتﻌملين ،ﻏيــر أنﻬــا أﺷــارت إلــى ﻏلبــﺔ طريقــﺔ ونمــﻂ فﻌــﻞ الﺸــباب علــى ﻫــﺬه الﺸــبﻜات .وﺗﻈﻬــر الدراﺳــﺔ
أيﻀــا وجــود ﺗراﺑــﻂ قــوي جــدا ﺑيــن مواقــﻒ وﺗصرفــات اﻷﺷــﺨاص فــي الﻌالــﻢ االفتراﺿــي وﺑيــن مواقﻔﻬــﻢ وﺗصرفاﺗﻬــﻢ
فــي الﻌالــﻢ الواقﻌــي )إذ نجــد أن ال ُمﻌ ﱢبئيــن فــي الﻌالــﻢ االفتراﺿــي يﻜونــون فــي الﻐالــﺐ مﻨاﺿليــن وأﺷــﺨاﺻا مﻨﺨرطيــن
فــي الﺸــﺄن الﻌــام ،ﺧاﺻــﺔ فــي المجــال الجمﻌــوي أﻛﺜــر مﻨــﻪ فــي الﻬيئــات الﺴياﺳــيﺔ(.

 .3.1ﺗﺄﺛﻴــر اﺳــتﻌﻤﺎل ﺷــﺒﻜﺎت التﻮاﺻــﻞ اﻻﺟتﻤﺎﻋــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻌﺎلﻴــﺎت
الﻮﺳــﺎﻃﺔ التقﻠﻴﺪيــﺔ وﻋﻠــﻰ الﻤﺆﺳﺴــﺎت الﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ
الﺴﻴﺎق الﻌﺎلﻤﻲ:
فﻀــﻼ عــن ﻛونﻬــا ﺗﺸــﻜﻞ قﻨــوات للتواﺻــﻞ االجتماعــي ﺗُ َمﻜــن المﺴــتﻌلمين مــن اﺳــتقاء اﻷﺧبــار والتﻌبيــر عــن آرائﻬــﻢ
واقتﺴــام ﺗجارﺑﻬــﻢ مــﻊ اﻵﺧريــن وﺗﻄويــر عﻼقاﺗﻬــﻢ والترفيــﻪ ،فقــد ﺗبيــن أيﻀــا أن ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي ﺗُ َمﺜــﻞ
آليــﺔ قويــﺔ للتﻌبئــﺔ المواطﻨــﺔ والﻨﻀــال الﺴياﺳــي .وﻫــو مــا ﻛﺸــﻔتﻪ اﻷﺣــداث المرﺗبﻄــﺔ ﺑﺜــورات ﺳــﻨتي  2011-2010التــي
ﺳــميﺖ ﺑـ«الرﺑيــﻊ الﻌرﺑــي« ،ﻛمــا أﺑرزﺗــﻪ الﻌديــد مــن الﺤــرﻛات االﺣتجاجيــﺔ التــي ﺷــﻬدﻫا الﻌالــﻢ ﺧــﻼل الﻌقــد اﻷﺧيــر ،من
قبيــﻞ ﺣرﻛــﺔ »الﻐاﺿبيــن« فــي إﺳــبانيا فــي مــاي ﺳــﻨﺔ  2011وﺣرﻛــﺔ »اﺣتلــوا وول ﺳــتريﺖ« ﺑالواليــات المتﺤــدة اﻷمريﻜيــﺔ
فــي ﺷــتﻨبر  ،2011ومﺆﺧــرا ﺣرﻛــﺔ »الﺴــترات الصﻔــراء« ﺑﻔرنﺴــا .ولﻌــﻞ القاﺳــﻢ المﺸــترك ﺑيــن ﻫــﺬه الﺤــرﻛات ﻫــو ﻛونﻬــا
انﻄلقــﺖ ﺧــارج اإلطــارات االجتماعيــﺔ التقليديــﺔ )اﻷﺣــﺰاب والﻨقاﺑــات( ﻛﺤرﻛــﺔ جماعيــﺔ ﻛبــرى ﺗﻜونــﺖ انﻄﻼقــا مــن
رﺳــائﻞ ودعــوات أطلقــﺖ علــى ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي.
ﺗُب ّيــن مﺨتلــﻒ ﻫــﺬه التﻄــورات ﻛيــﻒ أن الﻌالــﻢ أﺻبــﺢ فــي الوقــﺖ نﻔﺴــﻪ ﻏيــر واﺿــﺢ المﻌالــﻢ وﺗﻄبﻌــﻪ االﺿﻄراﺑــات .إن
أن ﺑﻨيــات اﻷنﻈمــﺔ
االرﺗبــاك الــﺬي اﺳــتب ّد ﺑاﻷفــراد داﺧــﻞ المجتمﻌــات جﻌلﻬــﻢ عاجﺰيــن عــن فﻬــﻢ وﺗو ّقــﻊ مــا يجــري .ﻛمــا ّ
وﺧاﺻــﺔ الﻨﻈــام الليبرالــي ،مــا فتئــﺖ ﺗجــد ﺻﻌوﺑــﺔ ﻛبيــرة فــي التﻜ ّيــﻒ مــﻊ الﺜــورة التﻜﻨولوج ّيــﺔ
الﺴياﺳــيﺔ القائمــﺔ،
ّ
إن المجــال الرقمــي الــﺬي أﺣــدث ﺛــورة فــي مجتمﻌاﺗﻨــا الﺤديﺜــﺔ ،يتﺤ ّﻜــﻢ فيــﻪ المﻬﻨدﺳــون أﻛﺜــر من الﺴياﺳــيين،
الﺤاليــﺔّ .
إن الﻨﻈــام الديمقراطــي الﺤالــي ﺗﻌــوزه اﻷدوات الﻜﻔيلــﺔ ﺑﺈنتــاج إجاﺑــات مﻼئمــﺔ لمﺨتلــﻒ التﻄــورات التﻜﻨولوجيــﺔ
ﺛ ـ ّﻢ ّ
الجديــدة.
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وقــد ﺳــاد فــي ﺻﻔــوف عمــوم المواطﻨيــن ،ﺧــﻼل القــرن الﺤــادي والﻌﺸــرين ،نــوع مــن االرﺗيــاب مــن أﺻﺤــاب القــرار
والمﻨتﺨبيــن وﻫيئــات الوﺳــاطﺔ .ذلــك أن المواطﻨيــن أﺿﺤــوا يﺸــﻌرون ﺑامتــﻼك ﺳـ ٍ
ـلﻄﺔ للتﻌبيــر ال يتوفر عليﻬــا الﺤاﻛمون،
وﺑالتالــي يﺴــﻌ ْون جا ّديــن إلــى اﺳــتﻌمالﻬا مــن ﺧــﻼل اإلمﻜانيــات التــي يوفرﻫــا لﻬــﻢ الﻌالــﻢ االفتراﺿــي.
ﻫﻨــاك جملــﺔ مــن القواﺳــﻢ المﺸــترﻛﺔ التــي يجمــﻊ ﺑيــن اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج فــي جميــﻊ أنﺤــاء الﻌالــﻢ .فﻬــي
أوال ﺗﻌبيــر عــن ﺷــﻌور ﺑاالﺳــتياء مــن اﻷوﺿــاع االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والﺴياﺳــيﺔ التــي يﻌيــﺶ فــي ﻇلﻬــا المواطﻨــون
ﻼﺣــﻆ أن المﺤتجيــن
والمواطﻨــات ،ﻛمــا أنﻬــا انﻌــﻜاس لتراجــﻊ الﺜقــﺔ فــي المﺴــﺆولين المﻨتﺨبيــن .مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،يُ َ
لــﻢ يﻌــودوا يرﻏبــون فــي أن ﺗمﺜلﻬــﻢ ﻫيئــﺔ مــا .ﻛمــا أنﻬــﻢ ال يقبلــون علــى الﻌمــوم أن يتولــى عليﻬــﻢ قــادة .ويﺸــﻜﻞ ﺣــراك
أي
الريــﻒ الــﺬي عرفــﻪ المﻐــرب أﺣــد االﺳــتﺜﻨاءات عــن ﻫــﺬه القاعــدة .ﻛمــا أن ﻫــﺬه الﺤــرﻛات االﺣتجاجيــﺔ ال ﺗمــر عبــر ﱟ
مــن فﻌاليــات الوﺳــاطﺔ التقليديــﺔ .إنﻬــا ﺣــرﻛات ﺑــدون ﺑرنامــﺞ ،ﺑمﻌﻨــى أنﻬــا ال ﺗﻄمــﺢ فــي الوﺻــول إلــى الﺴــلﻄﺔ ،رﻏــﻢ
أن ﺣرﻛــﺔ »ﺧمــس نجــوم« فــي إيﻄاليــا ،التــي قدمــﺖ نﻔﺴــﻬا ﻛﺤرﻛــﺔ وليــس ﻛﺤــﺰب ﺗﺸــﻜﻞ اليــوم ﺛانــي أﻛبــر قــوة ﺳياﺳــيﺔ
فــي البــﻼد .أمــا ﺣرﻛــﺔ الﻐاﺿبــون التــي انبﺜــﻖ عﻨﻬــا ﺣــﺰب »ﺑوديمــوس« ،فقــد أﺻبﺤــﺖ القــوة االنتﺨاﺑيــﺔ الراﺑﻌــﺔ فــي
ِ
مواطﻨــﺔ« وﺧاﺿــﺖ االنتﺨاﺑــات البلديــﺔ اﻷﺧيــرة ،وقــد ﺣققــﺖ نجاﺣــا مﻬمــا ،علــى
إﺳــبانيا .وفــي فرنﺴــا ﺗﺸــﻜلﺖ »لوائــﺢ
62
ﻏــرار ﺗجمــﻊ »ﻏرونوﺑــﻞ ،مديﻨــﺔ للجميــﻊ« .
لقــد أﺻبــﺢ المواطﻨــون ،مــن ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة ،فاعليــن فــي المﺸــﻬد الﺴياﺳــي ،ﺳــواء الواقﻌــي أم
االفتراﺿــي ،وﺻــاروا يﻌبــرون عــن أنﻔﺴــﻬﻢ ﺑــدون وﺳــﻄاء.

الﺴﻴﺎق الﻤﻐرﺑﻲ:
فــي المﻐــرب ،ﺷــﻜلﺖ »ﺣرﻛــﺔ  20فبرايــر« التــي ﻇﻬــرت ﺳــﻨﺔ  2011فــي ﺳــياق »الرﺑيــﻊ الﻌرﺑــي« مﻨﻌﻄﻔــا فــي أﺷــﻜال
االﺣتجــاج االجتماعــي .ويــرى ﺑﻌــﺾ المﺤلليــن المﻐارﺑــﺔ 63أن المﻐــرب يﺸــﻬد اليــوم ﺻﻌــود »جيــﻞ جديــد مــن أﺷــﻜال
االﺣتجاجــات االجتماعيــﺔ« .ومﻬمــا يﻜــن مــن أمــر ،فــﻜﻞ مــن اﺣتجاجــات ﺳــﻜان مديﻨــﺔ طﻨجــﺔ ﺿــد ﻏــﻼء فواﺗيــر
المــاء والﻜﻬرﺑــاء ﺳــﻨﺔ  ،2015أو مﺴــيرات طلبــﺔ ﻛليــات الﻄــﺐ ﺳــﻨﺔ ) 2016ومﺆﺧــرا ﺳــﻨﺔ  ،(2019أو اﺣتجاجــات
إقليــﻢ الﺤﺴــيمﺔ ودرعــﺔ ﺗافيــﻼت وجــرادة ﺳــﻨﺔ  ،2017ﻛلﻬــا ﺗﻨــدرج ﺿمــن ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج وﺗتﺴــﻢ
ﺑالﺨصائــﺺ التاليــﺔ:
�

اﺳتﻌمال ﺷبﻜات التواﺻﻞ االجتماعي ﻛمﻨصات للتﻌبئﺔ؛

�

عدم اللجوء إلى الﻔﻌاليات والﻬيئات التقليديﺔ الوﺳيﻄﺔ )اﻷﺣﺰاب الﺴياﺳيﺔ والﻨقاﺑات(؛

�

ﻏياب إيديولوجيﺔ مﺸترﻛﺔ ﺑين المﺸارﻛين في الﺤرﻛات االﺣتجاجيﺔ؛

�

ﻏياب التراﺗبيﺔ ﺑين أعﻀائﻬا؛

�

الﺸﻌور ﺑالﺤيﻒ ﻫو القاﺳﻢ المﺸترك ﺑين المﺤتجين؛

�

قادة الﺤرﻛات االﺣتجاجيﺔ ﻫﻢ في الﻐالﺐ من الﺸباب ،مﻊ ﺣﻀور نوعي للﻨﺴاء.

62 - https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-nouvelles-formes-de-la-contestation
 - 63ﺑلقاﺿــي ،ميلــود» ،ﺣــراك اﳊﺴــيمﺔ ﺑــﲔ ﺿــرورة االﺣتــواء وﺑــﲔ الوعــي ﺑاﳌﺨاطــر« ،جريــدة الﻌمــﻖ اﳌﻐرﺑــي 9 ،يونيو/ﺣﺰيــران ) ،2017ﺗاريــﺦ الدﺧــول 20 :مــارس/
آذار https://al3omk.com/184773.html :(2018
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ﺣﺴــﺐ ﺗﺤليــﻞ لﻸﺳــتاذ عبــد المﻨﻌــﻢ ﺑلﻌاليــﺔ ﺣــول ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ ﺑالمﻐــرب ،64فــﺈن ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي
ﺗلﻌــﺐ دور »مﻜــون مــن مﻜونــات الﻬويــﺔ المﺸــترﻛﺔ التــي ﺗﺸــﻜﻞ المﺤــرك الدافــﻊ لــﻜﻞ ﺣرﻛــﺔ جماعيــﺔ« ،مﻀيﻔــا أن »ﻫــﺬه
الﺤــرﻛات الجماعيــﺔ ﺗﻔتقــر ﻷي ﺗﻨﺴــيﻖ اﺳــتراﺗيجي وال لقيــادة مﺤــددة ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ ،إذ ﺗتﻐيــر قيادﺗﻬــا مــن ﺣيــن ﻵﺧــر
وﺗﻨتقــﻞ مــن ﺷــﺨﺺ إلــى ﺷــﺨﺺ .وﻫــي ﺣــرﻛات ﻏالبــا مــا ﺗﻜــون ﻏيــر ممرﻛــﺰة ويتــﻢ ﺗﻨﺴــيﻖ أنﺸــﻄتﻬا فــي ﺣيﻨﻬــا مــن
لــدن مجموعــﺔ مــن اﻷﺷــﺨاص المتباعديــن جﻐرافيــا وﻏيــر المرﺗبﻄيــن ﺑبﻨيــات ﺗراﺗبيــﺔ رﺳــميﺔ«.
ﻛما أن التﻌبئﺔ من ﺧﻼل اﻷنترنﺖ ﺗوفر لﻸفراد الﻌديد من المﺰايا ،نﺬﻛر مﻨﻬا:
�

عــدم الﻜﺸــﻒ عــن ﻫويــﺔ المﺴــتﻌمﻞ ،ممــا يﺴــمﺢ لــﻪ ﺑالﺤريــﺔ فــي التﻌبيــر وفــي نﺸــر اﻷفــﻜار )ﺳــواء ﻛانــﺖ جيــدة أو
ﺳــيئﺔ( دون ﺧــوف مــن المتاﺑﻌــﺔ؛

�

ﺗﻀاؤل مﻈاﻫر االﺧتﻼف ﺑين أعﻀاء المجموعﺔ الﺬين يلتﻔون عموما ﺣول قﻀيﺔ أو موﺿوع مﺸترك؛

�

ﺗواﺻـ ٌﻞ وﺗبــاد ٌل آ ِنـ ﱞـي للمﻌلومــات يُ َم ﱢﻜــن مــن انتﺸــارﻫا علــى نﻄــاق واﺳــﻊ وﺑوﺗيــرة ﺳــريﻌﺔ ،ممــا أﺣــدث ﺗﺤــوال عميقــا
فــي مﻔﻬــوم ﺗوقيــﺖ رد الﻔﻌــﻞ الﺴياﺳــي وفــي ﺗﻌاطــي اﻷجﻬــﺰة اﻷمﻨيــﺔ مــﻊ الﺤــرﻛات الجماﻫيريــﺔ التــي ﻏالبــا مــا
ﺗﻜــون ﺗﺤرﻛاﺗﻬــا ﻏيــر متوقﻌــﺔ.65

ﺗﺆﺛــر ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي ﺗﺄﺛيــرا مﻬمــا فــي البﻨيــات التقليديــﺔ للتﻨﻈيــﻢ الﺴياﺳــي ولتدﺑيــر الﻔﻀــاء الﻌــام.
فبيﻨمــا ﺳــمﺤﺖ ﻫــﺬه الﺸــبﻜات ﺑﺈعــادة ﺗملــك المجــال الﻌــام مــن لــدن ﺷــبيبﺔ ﻛان يﻌتقــد أنﻬــا ﻏيــر مﻬتمــﺔ ﺑالﺸــﺄن
الﺴياﺳــي ،فقــد ﺳــاﻫمﺖ فــي الوقــﺖ نﻔﺴــﻪ فــي ﺧلــﻖ مﺴــافﺔ ﺑيــن ﻫــﺬه الﻔئــﺔ وﺑيــن اﻷﺣــﺰاب الﺴياﺳــيﺔ والﻨقاﺑــات،
ﺑوﺻﻔﻬــا قــوى ﺗقليديــﺔ للتﻌبئــﺔ االجتماعيــﺔ وﺗﻨﻈيمــات وﺳــيﻄﺔ .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى عــدم لجــوء الﺤــرﻛات االﺣتجاجيــﺔ إلــى
ﻫــﺬه الﻬيئــات مــن أجــﻞ التﻌبيــر عــن مﻄالبﻬــا ،نجــد أن ﻫﻨــاك انﻌدامـاً ﺣقيقيـاً للﺜقــﺔ فــي فﻌاليــات الوﺳــاطﺔ التقليديــﺔ،
ﺑمــا فيﻬــا مﻨﻈمــات المجتمــﻊ المدنــي ،ﺑــﻞ وﺣتــى فــي الﺤﻜومــﺔ .ﺑــﻞ إن أزمــﺔ الﺜقــﺔ ﻫــﺬه قــد ﺗﺤــدو ﺑالمﺤتجيــن إلــى
رفــﺾ وﺳــاطﺔ ﺗلــك الﻔﻌاليــات ،ﻛمــا لوﺣــﻆ ﺧــﻼل اﺣتجاجــات الﺤﺴــيمﺔ.
إن ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج ،ﺗﺴــائﻞ الﻔاعليــن االجتماعييــن والﺴياﺳــيين التقليدييــن ،وﺗقتﻀــي مﻨﻬــﻢ
االنﺨــراط فــي ﻫــﺬا »الﻔﻀــاء الجديــد للتﻌبيــر ،الــﺬي يتﺴــﻢ ﺑﻌــدم أو ﺑقلــﺔ ﺧﻀوعــﻪ للتقﻨيــن ،وﺑﻌــدم اندماجــﻪ فــي
الﺤقــﻞ الﺴياﺳــي «66وذلــك ﺣتــى ال يتــﻢ »ﺗجاوزﻫــﻢ« .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى أن ﺣﻀــور ﻫــﺆالء الﻔاعليــن فــي وﺳــائﻞ اإلعــﻼم
االفتراﺿيــﺔ الجديــدة أﺿﺤــى ﺿــرورة ،فﺈنــﻪ يتﻌيــن عليﻬــﻢ أيﻀــا إعــادة الﻨﻈــر فــي طريقــﺔ ﺗﻨﻈيــﻢ ﻫيئاﺗﻬــﻢ لتتماﺷــى مــﻊ
البﻨيــات الجديــدة ذات التﻨﻈيــﻢ اﻷفقــي ،دون إﻏﻔــال الﻌمــﻞ علــى ﺗﺤليــﻞ اﻷﺳــباب التــي جﻌلــﺖ ﺗلــك الﻬيئــات ﺗﻌانــي مــن
أزمــﺔ مصداقيــﺔ ،ومــن ﺛــﻢ ﺗقديــﻢ اإلجاﺑــات الﻼزمــﺔ لتﻌديــﻞ الوﺿــﻊ.
ﺑمﻌﻨــى آﺧــر ،إن اﻷﺣــﺰاب الﺴياﺳــيﺔ والﻨقاﺑــات والمﺆﺳﺴــات مدعــوة ،أمــام ﻫــﺬه التﺤــوالت الجديــدة ،إلــى إعــادة الﻨﻈــر
فــي مﻀمــون ﺧﻄاﺑﻬــا )التﺤلــي ﺑالواقﻌيــﺔ والتﺄقلــﻢ مــﻊ الﻔئــات المﺴــتﻬدفﺔ( ،وﻛــﺬا فــي طــرق عملﻬــا وﻫياﻛلﻬــا التﻨﻈيميــﺔ
وﺗرﻛيبــﺔ أعﻀائﻬــا )فتــﺢ مجــال أﻛبــر للﺸــباب والﻨﺴــاء( ،ووﺳــائﻞ وﻛيﻔيــات ﺗواﺻلﻬــا .لقــد ﺑــات علــى ﻫــﺬه الﻬيئــات
ﺗجديــد نﻔﺴــﻬا ﺣتــى ﺗتمﻜــن مــن مواﺻلــﺔ االﺿﻄــﻼع ﺑــاﻷدوار ال ُمﻨاطــﺔ ﺑﻬــا ﺑموجــﺐ الدﺳــتور.
 - 64مقال لﻌبد اﳌﻨﻌﻢ ﺑلﻌاليﺔ ﺣول ﺣرﻛﺔ اﳌقاطﻌﺔ ﺑاﳌﻐرب ،مﻨﺸور على ﺻﻔﺤات »جريدة ليﻜونوميﺴﺖ« ﰲ  21ﺷتﻨبر 2018
Abdelmounim Belalia, « le mouvement de boycott au Maroc : une lecture sociotechnique », article paru dans l’Economiste, Edition n°5355 du 21/09/2018 : https://www.
leconomiste.com/article/1033902-le-mouvement-de-boycott-au-maroc-une-lecture-sociotechnique
 - 65اﳌصدر نﻔﺴﻪ
66 - Maxime de Blasi, « Les réseaux sociaux, comme leviers des mobilisations et des révolutions : le «printemps arabe» n'annonce-t-il pas l'été des démocraties
occidentales ? » Journal, le Monde, 8 juillet 2011. https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/07/08/les-reseaux-sociaux-comme-leviers-des-mobilisations-et-desrevolutions_1544849_3232.html
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مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،يﻌﻜــس التﻄــور واالنتﺸــار الــﺬي ﺣققتــﻪ ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة للتﻌبيــر ،وجــود ﺣاجــﺔ ومﻄلــﺐ
لــدى المواطﻨيــن فــي المﺰيــد مــن الﺸــﻔافيﺔ وفــي ﺗمﻜيﻨﻬــﻢ مــن المﺸــارﻛﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺜــر فﻌاليــﺔ فــي ﺗدﺑيــر الﺸــﺄن الﻌــام.
وﺗﺴــلﻂ ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة ،التــي ليﺴــﺖ ﺣﻜــرا علــى المﻐــرب ﺑــﻞ ﺗﺸــﻬدﻫا ﺑلــدان الﻌالــﻢ ،الﻀــوء علــى الجدليــﺔ القائمــﺔ ﺑيــن
الديمقراطيــﺔ التمﺜيليــﺔ والديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ ،والتــي ﺣــاول دﺳــتور ﺳــﻨﺔ  2011ﺗقديــﻢ إيجاﺑــات لﻬــا .وﺳــيتﻢ فــي
الجــﺰء الموالــي ﺗقييــﻢ ﺗﻔﻌيــﻞ آليــات الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ التــي نــﺺ عليﻬــا دﺳــتور المملﻜــﺔ وﻛــﺬا ﺳــبﻞ ﺗﻌﺰيﺰﻫــا ،فــي
ﺗﻜامــﻞ مــﻊ الديمقراطيــﺔ التمﺜيليــﺔ ،مــن أجــﻞ االﺳــتجاﺑﺔ النتﻈــارات المواطﻨيــن.
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الﺪيﻤقراﻃﻴــﺔ إزاء ﺗﻄــﻮر ﺷــﺒﻜﺎت التﻮاﺻــﻞ الرﻗﻤــﻲ  :ﻧﺤــﻮ
ﺿﻤــﺎن التﻜﺎﻣــﻞ ﺑﻴــﻦ الﺪيﻤقراﻃﻴــﺔ التﻤﺜﻴﻠﻴــﺔ والﺪيﻤقراﻃﻴﺔ
التﺸــﺎرﻛﻴﺔ

 .1.2الﻔﻀﺎء الﻌﺎم والﻤﺸﺎرﻛﺔ :ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن يﺸﻬﺪان ﺗﺤﻮﻻ ﻋﻤﻴقﺎ
أﺻبﺤــﺖ اﻷنترنــﺖ واقﻌــا قائــﻢ الــﺬات ،وقﻨــاة جديــدة للمﺸــارﻛﺔ والتﻌبئــﺔ ﺑــات يتﻌيــن أﺧﺬﻫــا ﺑﻌيــن االعتبــار فــي مﺴلﺴــﻞ
اﺗﺨــاذ القــرار .وﻛمــا ﺗمــﺖ اإلﺷــارة إلــى ذلــك فــي الجــﺰء الﺴــاﺑﻖ ،فقــد ﺳــمﺢ ﻫــﺬا الﻔﻀــاء اإللﻜترونــي للمواطﻨيــن ﺑﺈعــادة
ﺗملــك المﺸــﻬد الﺴياﺳــي ،ﺧــارج دائــرة المﺆﺳﺴــات الوﺳــيﻄﺔ التقليديــﺔ ،وﻫــي مﺆﺳﺴــات ال ﺗــﺰال قائمــﺔ وﺳــتﻈﻞ فاعــﻼ
ال ﻏﻨــى عﻨــﻪ ﺑالﻨﺴــبﺔ للﻨﻈــام الديمقراطــي .إذن ،ﻛيــﻒ يمﻜــن التوفيــﻖ ﺑيــن ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال القديمــﺔ واﻷﺷــﻜال الجديــدة
ِ
المواطﻨــﺔ المﻌ ﱠبــر عﻨﻬــا عــن طريــﻖ اﻷنترنــﺖ؟ ﻛيــﻒ يمﻜــن
فــي مﺴلﺴــﻞ اﺗﺨــاذ القــرار67؟ ﻫــﻞ يجــﺐ مﺄﺳﺴــﺔ المﺸــارﻛﺔ
ﺗﺤقيــﻖ ذلــك ،ووِ فــﻖ أي ﺷــروط؟
إذا ﻛانــﺖ ﺗﻜﻨولوجيــات اإلعــﻼم ﺗﻌــد اليــوم ﺳــببا فــي ﺗﺴــارع وﺗيــرة التﺤــوالت الﻌميقــﺔ التــي ﺗﻌيﺸــﻬا المجتمﻌــات
الﺤديﺜــﺔ ،فمــن الممﻜــن أيﻀــا أن ﺗﻜــون ﻫــﺬه التﻜﻨولوجيــات نﻔﺴــﻬا جــﺰءا مــن اإلجاﺑــﺔ علــى مﺜــﻞ ﻫــﺬه الوﺿﻌيــات .ومــن
الﺴــبﻞ الممﻜــن اﺳتﻜﺸــافﻬا فــي ﻫــﺬا المﻀمــار ،يمﻜــن ﺗﺴــﺨير ﻫــﺬه التﻜﻨولوجيــات فــي ﺗﻄويــر ﺧوارزميــات قــادرة علــى
ﺗلقــي المﻄالــﺐ ومﻌالجتﻬــا وﺗصﻨيﻔﻬــا واﺳــتﺨﻼص المﻌلومــﺔ المﻔيــدة واالﺗجاﻫــات الﻐالبــﺔ ،ﺛــﻢ عرﺿﻬــا علــى المﻨاقﺸــﺔ
مــن لــدن الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ المﻌﻨيــﺔ.
لقــد أﺻبــﺢ المواطــن الﻨاﺷــﻂ فــي الﻔﻀــاء االفتراﺿــي ،ﺳــواء ﻛان ﻏيــر مﻔصـ ٍـﺢ عــن ﻫويتــﻪ أو يﻨﺸــﻂ إطــار مﻨﻈــﻢ،
يﻌــرف أنــﻪ يمتلــك ﺳــلﻄﺔ ،ﺑــﻞ وﺑــات يﺴــتﺨدمﻬا .أَلَـ ْﻢ يصبــﺢ ﻫــﺬا المواطــن ﺳــلﻄﺔ ﺗتجــاوز ﺣتــى الصﺤافــﺔ التــي لﻄالمــا
اعتُبــرت ﺳــلﻄﺔ راﺑﻌــﺔ؟ لﺬلــك ،فالﺴــﺆال الــﺬي يجــﺐ طرﺣــﻪ ،ﻫــو ﻛيــﻒ يمﻜــن ﺗرﺻيــد المﺸــارﻛﺔ الﺴياﺳــيﺔ عبــر
اإلنترنــﺖ وﺗﺤويلﻬــا إلــى آليــﺔ للتﻐييــر االجتماعــي والﺴياﺳــي؟ ﻛيــﻒ يمﻜــن جﻌــﻞ ﻫــﺬه المﺸــارﻛﺔ ﺗُﺜــري الديمقراطيــﺔ وال
ﺗﻬددﻫــا ﺑﺴــبﺐ اﻷﺧبــار المﺰيﻔــﺔ التــي أﺿﺤــﺖ ﺳــوقا مرﺑﺤــﺔ ،ﺗــدر فيــﻪ ﻛﻞ نقــرة عائــدات إﺷــﻬاريﺔ ،وﺻــار اقتﺴــام ﺗلــك
اﻷﺧبــار المﺰيﻔــﺔ علــى نﻄــاق واﺳــﻊ يقــوي مــن ﺧﻄــر التﻼعــﺐ ﺑالمواطﻨيــن وزعﺰعــﺔ اﺳــتقرار الﻨﻈــام القائــﻢ؟
يجــﺐ التﻌاطــي مــﻊ المجــال الرقمــي ﻛﻔﻀــاء عمومــي جديــد ،أﻛﺜــر قرﺑــا ومتاﺣــا للولــوج ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر .ذلــك أن مﻔﻬــوم
المﺸــارﻛﺔ آﺧــﺬ فــي التﻐيــر ،ﺣيــﺚ أﺻبــﺢ المواطﻨــون يﻌبــرون عــن أنﻔﺴــﻬﻢ ﺑﺤريــﺔ وﺑﺸــﻜﻞ مباﺷــر علــى ﺷــبﻜﺔ اﻷنترنــﺖ.
وﺑاﺗــوا يﻌتقــدون أنﻬــﻢ لــﻢ يﻌــودوا ﺑﺤاجــﺔ إلــى المــرور عبــر وﺳــيﻂ إلﺑــﻼغ انتﻈاراﺗﻬــﻢ ومﻄالبﻬــﻢ إلــى ﺻﻨــاع القــرار .ﻏيــر
أن الﻨﻈــام الديمقراطــي ال يــﺰال ﺑﺤاجــﺔ إلــى الﻔﻌاليــات والﻬيئــات التقليديــﺔ الوﺳــيﻄﺔ ،ﺑالﻨﻈــر لﻀــرورة وجــود مﺤــاور
يتﺤمــﻞ المﺴــﺆوليﺔ إزاء المﻄالــﺐ ال ُم َﻌ ﱠبــر عﻨﻬــا ،لﺬلــك فــدور ﻫــﺬه الﻬيئــات الوﺳــيﻄﺔ يﺤتﻔــﻆ ﺑﻜامــﻞ أﻫميتــﻪ .وﻫــو دور
ال يﻜمــن فــي مﻨــﻊ االﺣتجــاج ،ﺑــﻞ فــي ﺗﺤﺴــين وﺗﻌﺰيــﺰ قــدرة ﻫــﺬه الﻬيئــات علــى التقــاط واﺳــتيﻌاب انﺸــﻐاالت المواطﻨيــن
وﺗبليــﻎ مﻄالبﻬــﻢ لصانﻌــي القــرار ،قبــﻞ أن ﺗتﺤــول ﺗلــك المﻄالــﺐ إلــى اﺣتجاجــات قــد ﺗﻔﻀــي إلــى ﺗوﺗــرات اجتماعيــﺔ.
 - 67إن الﻔﻜــرة التــي اقترﺣﻬــا الﺴــيد مﻨيــر الﻌلــوي ﺧــﻼل اجتمــاع مجموعــﺔ الﻌمــﻞ اﳌﻜلﻔــﺔ ﺑﺈعــداد اﳌوﺿــوع اﳋــاص ،واﳌﻨﻌقــد ﺑتاريــﺦ  19يونيــو  ،2019ﺗﻌــد فﻜــرة مبتﻜــرة
وﰲ ﻏايــﺔ اﻷﻫميــﺔ .وﺗقــوم ﻫــﺬه الﻔﻜــرة علــى قيــام الﻔﻌاليــات والﻬيئــات التقليديــﺔ الوﺳــيﻄﺔ ﺑﺈﺣــداث ﺷــبﻜﺔ إلﻜترونيــﺔ داﺧليــﺔ يﺴــجﻞ فيﻬــا جميــﻊ أعﻀائﻬــا .ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬه
اﳌﻨصــﺔ الرقميــﺔ الداﺧليــﺔ أن ﺗﺴــﻬﻞ ﺗﻌبئــﺔ ﻛﻞ اﻷعﻀــاء ﺑﺴــرعﺔ وﰲ أي وقــﺖ ﺑﺸــﺄن قﻀيــﺔ مــن القﻀايــا التــي ﺗﻜتﺴــﺐ زﺧمــا علــى اﻷنترنــﺖ ،وذلــك ﺣتــى ﺗﻌــرف الﻬيئــﺔ ﻛيــﻒ
ﺗتﻌامــﻞ مــﻊ اﳌبــادرات التــي ﺗﻨﺸــﺄ وﺗتﻄــور ﺧــارج دائــر اﳌﺆﺳﺴــات الوﺳــيﻄﺔ التقليديــﺔ
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إن اﻷمــر يتﻌلــﻖ ﺑﻌﻼقــﺔ جديــدة مــﻊ الﺸــﺄن الﺴياﺳــي .ذلــك أن الﺤقــﻞ الﺴياﺳــي يﺸــﻬد ﺗﻐيــرا جﺬريــا لــﻢ نتمﻜــن ﺑَﻌ ـ ُد
مــن اإلﺣاطــﺔ ﺑــﻜﻞ جوانبــﻪ .لﺬلــك يﻨبﻐــي أن ﺗﺸــﻜﻞ ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج االجتماعــي ﺣقــﻼ لﻼﺑتــﻜار
االجتماعــي يﻜــون مﻼئمــا لﺨصوﺻيــات الﻌصــر الرقمــي ومجتمﻌــات المﻌرفــﺔ.
مــا ﻫــي اﻷﺷــﻜال الجديــدة للمﺸــارﻛﺔ الﺴياﺳــيﺔ والتﻌبئــﺔ عبــر ﺷــبﻜﺔ اﻷنترنــﺖ؟ ومــا ﻫــي اﻷدوات التــي ﺗتوفــر عليﻬــا مــن
أجــﻞ الدفــﻊ ﺑالتﻐييــر االجتماعــي والﺴياﺳــي.
ﻇﻬرت في المﻐرب مﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2011أرﺑﻌﺔ أﺷﻜال لﻼﺣتجاج:
�

اﺣتجاجات ﺳياﺳيﺔ ميدانيﺔ انﻄلقﺖ من اﻷنترنﺖ 20 :فبراير؛

�

اﺣتجاجــات اقتصاديــﺔ انﻄلقــﺖ مــن اﻷنترنــﺖ وﻛانــﺖ لﻬــا آﺛــار قويــﺔ جــداً علــى أرض الواقــﻊ :ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ
)الﻨﻀــال انﻄﻼقــا مــن ﺷــبﻜﺔ اﻷنترنــﺖ(؛

�

االﺣتجاجــات فــي مﻼعــﺐ ﻛــرة القــدم ،ﻛﻔﻀــاء للتﻌبيــر ﺣــول القﻀايــا االجتماعيــﺔ واالقتصاديــﺔ والﺴياﺳــيﺔ
)مجموعــات مﺸــجﻌي الﻔــرق :اﻷلتــراس(؛

�

االﺣتجاجــات فــي الﺸــوارع ،دون المــرور عبــر فﻌاليــات وﻫيئــات الوﺳــاطﺔ ،ﺳــواء مــﻊ وجــود قــادة أو ﺑــدون قــادة.
ﺳــيدي إفﻨــي ،ﺣــراك الريــﻒ ،جــرادة...

�

اﺣتجاجــات دائمــﺔ فــي مديﻨــﺔ الرﺑــاط :ﺗــﻢ ﺗﺴــجيﻞ أﻛﺜــر مــن  12اﺣتجاجــا فــي اليــوم ﺧــﻼل الﺴــﻨوات اﻷرﺑــﻊ اﻷﺧيــرة،
ﺣﺴــﺐ المديريــﺔ الﻌامــﺔ لﻸمــن الوطﻨي.

ِ
المواطﻨــﺔ فــي ﺗدﺑيــر الﺸــﺄن الﻌــام،
يجــﺐ التﻌاطــي مــﻊ ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج مــن مﻨﻈــور ﺗوﺳــيﻊ المﺸــارﻛﺔ
وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄنﻪ ﺗﻌﺰيــﺰ الديمقراطيــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ فــي ﺷــقيﻬا التمﺜيلــي والتﺸــارﻛي.
إن ﺗﻄــور اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجاجــات االجتماعيــﺔ يقتﻀــي الﻌمــﻞ علــى ﺗجديــد ُطــرق إعمــال الديمقراطيــﺔ
التمﺜيليــﺔ ،مــن ﺧــﻼل الﺤــرص علــى إعﻄــاء مﺴــاﺣﺔ أﻛبــر لمﺸــارﻛﺔ المواطــن فــي مﺴلﺴــﻞ اﺗﺨــاذ وﺗﻨﻔيــﺬ القــرار
الﻌمومــي .ولﻼﺳــتجاﺑﺔ لﻬــﺬا المﻄلــﺐ ،الــﺬي ﺑــرز فــي ﺳــياق الرﺑيــﻊ الﻌرﺑــي وﺗجﺴــد فــي المﻐــرب مــن ﺧــﻼل »ﺣرﻛــﺔ
 20فبرايــر« ،نــﺺ دﺳــتور ﺳــﻨﺔ  2011علــى الﻌديــد مــن آليــات الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ .وﺗجدر اﻹﺷــارة إلــﻰ أن ﺗﻨامــي
دﻳﻨاميــة المﺸــارﻛة جــاء علــﻰ إﺛــر التﻄــﻮر الــﺬي ﺷــﻬده المجتمــﻊ المﻐرﺑــي وﻛــﺬا نﻀــﺞ الحرﻛــة الجمﻌﻮﻳــة ﺑبالدنــا .وقــد
ﺑــات مــﻦ الﻀــرورة ﺑمــﻜان المــرور مــﻦ مرحلــة ﺗحﻀيرﻳــة اﺳــتﻌدادا لﺨــﻮض ﻫــﺬا المســار الدﻳمﻘراﻃــي الجدﻳــد ،مــﻦ أجــﻞ
إنجــاح ﻫــﺬا االنتﻘــال ومﻌالجــة أوجــﻪ الﺨصــاص التــي ﺗﻌتــري مﻨﻈﻮمــة الدﻳمﻘراﻃيــة التمﺜيليــة.
ﺗرﺗﻜــﺰ ﻓلســﻔة الدﻳمﻘراﻃيــة التﺸــارﻛية أﺳاﺳــا علــﻰ مبــادئ الﺸــﻔاﻓية والتﻮاصــﻞ واﻹدمــاج .وﺗمﻜــﻦ الدﻳمﻘراﻃيــة
التﺸــارﻛية المﻮاﻃﻨيــﻦ ،ﺑﻔﻀــﻞ آليــات التﺸــاور واﻹنصــات والﻨﻘــاش ،مــﻦ المســاﻫمة ﻓــي اﺗﺨــاذ الﻘــرار وﻓــي ﺑلــﻮرة البرامــﺞ
والمﺸــارﻳﻊ وﺗﻨﻔيــﺬ السياﺳــات الﻌمﻮميــة وﺗتبﻌﻬــا ،وﻫــي ﺗﺸــﻜﻞ ﺑﺬلــك مدرﺳــة ﻳتﻌلــﻢ ﻓــي إﻃارﻫــا المﻮاﻃــﻦ آليــات ﺗدﺑيــر
الﺸــﺄن الﻌــام.
وﺳــيتﻢ ﻓــي الجــﺰء المﻮالــي اﺳــتﻌراض وﺿﻌيــة ﺗﻔﻌيــﻞ آليــات الدﻳمﻘراﻃيــة التﺸــارﻛية التــي نــﺺ عليﻬــا دﺳــتﻮر المملﻜــة
وﻛــﺬا ﺳــبﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫــا ،ﻓــي ﺗﻜامــﻞ مــﻊ آليــات الدﻳمﻘراﻃيــة التمﺜيليــة ،علمــا أن ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ﺗحتــاج إلــﻰ المﺰﻳــد مــﻦ
التﻌﺰﻳــﺰ.
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 .2.2وﺿﻌﻴــﺔ إﻋﻤــﺎل آلﻴــﺎت الﺪيﻤقراﻃﻴــﺔ التﺸــﺎرﻛﻴﺔ الﻤﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﻓــﻲ الﺪﺳــتﻮر
يﻨــﺺ الدﺳــتور فــي ديباجتــﻪ علــى أن المملﻜــﺔ المﻐرﺑيــﺔ »ﺗواﺻــﻞ ﺑﻌــﺰم مﺴــيرة ﺗوطيــد وﺗقويــﺔ مﺆﺳﺴــات دولــﺔ ﺣديﺜــﺔ،
مرﺗﻜﺰاﺗﻬــا المﺸــارﻛة والتﻌدديــﺔ والﺤﻜامــﺔ الجيــدة« ،ﻛمــا يﻨــﺺ الﻔصــﻞ اﻷول مﻨــﻪ علــى أن الﻨﻈــام الدﺳــتوري للمملﻜــﺔ
ﻮاﻃﻨــة والتﺸــارﻛية.“...
الم ِ
يقــوم علــى أﺳــاس »فصــﻞ الﺴــلﻂ ،وﺗوازنﻬــا وﺗﻌاونﻬــا ،والدﻳمﻘراﻃيــة ُ
وفﻀــﻼ عــن نصــﻪ علــى مجموعــﺔ مــن الﺤقــوق التــي ﺗﺨــول للمواطﻨيــن أن يﺸــارﻛوا مﺸــارﻛﺔ أﻛﺜــر فﻌاليــﺔ فــي الﺤيــاة
الﻌامــﺔ ،مــن قبيــﻞ ﺣريــﺔ ﺗﺄﺳــيس الجمﻌيــات ،الﺤــﻖ فــي الﺤصــول علــى المﻌلومــﺔ ،إلﺰاميــﺔ الﺸــﻔافيﺔ والمﺤاﺳــبﺔ ،إلــﺰام
المرافــﻖ الﻌموميــﺔ ﺑتلقــي مﻼﺣﻈــات مرﺗﻔقيﻬــا ،واقتراﺣاﺗﻬــﻢ وﺗﻈلماﺗﻬــﻢ ،أقــر الدﺳــتور المﻐرﺑــي ﺛﻼﺛــﺔ أنــواع ﻛبــرى
ِ
المواطﻨــﺔ،
مــن اﻵليــات التﺸــارﻛيﺔ ،علــى المﺴــتوى الوطﻨــي والتراﺑــي أال وﻫــي :الﻬيئــات التﺸــاوريﺔ ،المبــادرة التﺸــريﻌيﺔ
والﺤــﻖ فــي ﺗقديــﻢ الﻌرائــﺾ وطﻨيــا ومﺤليــا.
وﺑﺨصــوص الﻬيئــات التﺸــاورﻳة ،نجــد جملــﺔ مــن المجالــس االﺳتﺸــارﻳة علــى المﺴــتوى الوطﻨــي )مﺜــﻞ المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،ومجلــس الجاليــﺔ المﻐرﺑيــﺔ ﺑالﺨــارج ،والمجلــس اﻷعلــى للترﺑيــﺔ والتﻜويــن والبﺤــﺚ
الﻌلمــي ،والمجلــس االﺳتﺸــاري لﻸﺳــرة والﻄﻔولــﺔ ،والمجلــس االﺳتﺸــاري للﺸــباب والﻌمــﻞ الجمﻌــوي.(...،
أمــا علــى المﺴــتوى التراﺑــي ،فقــد نــﺺ القانــون التﻨﻈيمــي رقــﻢ  111.14المتﻌلــﻖ ﺑالجﻬــات ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى اﻵليــات
التﺸــارﻛية للحــﻮار والتﺸــاور التــي يتﻌيــن علــى مجالــس الجﻬــات أن ﺗﺤدﺛﻬــا لتيﺴــير مﺴــاﻫمﺔ المواطﻨــات والمواطﻨيــن
والجمﻌيــات فــي إعــداد ﺑرامــﺞ التﻨميــﺔ وﺗتبﻌﻬــا )المــادة  ،(116علــى إﺣــداث ﺛــالث ﻫيئــات اﺳتﺸــارﻳة لــدى مجلــس الجﻬــﺔ
)المــادة  .(117ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالﻬيئــات التاليــﺔ:
�

ﻫيئــﺔ اﺳتﺸــاريﺔ ﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ فﻌاليــات المجتمــﻊ المدنــي ﺗﺨتــﺺ ﺑدراﺳــﺔ القﻀايــا الجﻬويــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑتﻔﻌيــﻞ مبــادئ
المﺴــاواة وﺗﻜافــﺆ الﻔــرص ومقارﺑــﺔ الﻨــوع؛

�

ﻫيئﺔ اﺳتﺸاريﺔ ﺗﺨتﺺ ﺑدراﺳﺔ القﻀايا المتﻌلقﺔ ﺑاﻫتمامات الﺸباب؛

�

ﻫيئﺔ اﺳتﺸاريﺔ ﺑﺸراﻛﺔ مﻊ الﻔاعلين االقتصاديين ﺑالجﻬﺔ ﺗﻬتﻢ ﺑدراﺳﺔ القﻀايا الجﻬويﺔ ذات الﻄاﺑﻊ االقتصادي.

فــي المقاﺑــﻞ ،لــﻢ يﻨــﺺ القانــون التﻨﻈيمــي رقــﻢ  113.14المتﻌلــﻖ ﺑالجماعــات والقانــون التﻨﻈيمــي رقــﻢ  112.14المتﻌلــﻖ
ﺑالﻌمــاالت واﻷقاليــﻢ ،علــى إﺣــداث ﺳــوى ﻫيئــﺔ اﺳتﺸــاريﺔ ﺗﺨتــﺺ ﺑدراﺳــﺔ القﻀايــا المتﻌلقــﺔ ﺑتﻔﻌيــﻞ مبــادئ المﺴــاواة
وﺗﻜافــﺆ الﻔــرص ومقارﺑــﺔ الﻨــوع ،والﺤــال أنﻨــا نجــد أن مــن مﻬــام الﻌماالت واﻷقاليــﻢ ﻫﻨاك ”الﻨﻬوض ﺑالتﻨميــﺔ االجتماعيﺔ،
وأن ﻫــﺬه المﻬــام ﺑﻄبيﻌتﻬــا ﺗقتﻀــي ﺗﺸــﺨيﺺ الﺤاجيــات وإﺑــرام الﺸــراﻛات ﺑﺸــﺄنﻬا ،وﻫــو أمــر يمﻜــن ﺗيﺴــيره عبــر ﺧلــﻖ
ﻫيئــات اﺳتﺸــاريﺔ مﻜونــﺔ مــن الﻔﻌاليــات المدنيــﺔ ﺑاإلقليــﻢ“.68
وﺑﺨصــوص ﺣــﻖ المواطﻨــات والمواطﻨيــن فــي ﺗقديــﻢ ملتمســات ﻓــي مجــال التﺸــرﻳﻊ ،المﻨصــوص عليــﻪ فــي الﻔصــﻞ 14
مــن الدﺳــتور ،فقــد وﺿــﻊ القانون التﻨﻈيمــي رقــﻢ  64.14المتﻌلــﻖ ﺑتﺤديــد ﺷــروط وﻛيﻔيــات ممارﺳــﺔ الﺤــﻖ فــي ﺗقديــﻢ
الملتمﺴــات فــي مجــال التﺸــريﻊ ،ﺷــروطا وﻛيﻔيــات يصﻌــﺐ اﺳــتيﻔاؤﻫا .ﺣيــﺚ يﺸــترط ﻫــﺬا القانــون مــن أجــﻞ قبــول
ملتمــس مــا ،أن يُ َد ﱢعمــﻪ علــى اﻷقــﻞ  25.000مــن المواطﻨيــن المتمتﻌيــن ﺑﺤقوقﻬــﻢ المدنيــﺔ والﺴياﺳــيﺔ والمﺴــجلين
فــي اللوائــﺢ االنتﺨاﺑيــﺔ الﻌامــﺔ ،وأن ﺗقدمــﻪ لجﻨــﺔ ﺗﺴــمى ”لجﻨــﺔ ﺗقديــﻢ الملتمــس“ مﻜونــﺔ مــن ﺗﺴــﻌﺔ أعﻀــاء علــى اﻷقــﻞ
يﻨتﺴــبون إلــى ﺛلــﺚ عــدد جﻬــات المملﻜــﺔ علــى اﻷقــﻞ.
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أمــا فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالﺤــﻖ فــي ﺗقديــﻢ عرائــﺾ إلــى الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ ،الــﺬي يﺨ ـ ﱢول لــﻜﻞ مواطــن إمﻜانيــﺔ ﺗقديــﻢ
مﻼﺣﻈــات واقتراﺣــات وﺗﻈلمــات إلــى الﺴــﻄات الﻌموميــﺔ ﺣــول موﺿــوع يﻬمــﻪ ،فﻬــو ﺣــﻖ ﱠ
مﺆطــر ﺑموجــﺐ القانــون
التﻨﻈيمــي رقــﻢ  44.14المتﻌلــﻖ ﺑتﺤديــد ﺷــروط وﻛيﻔيــات ممارﺳــﺔ الﺤــﻖ فــي ﺗقديــﻢ الﻌرائــﺾ إلــى الﺴــلﻄات الﻌموميﺔ.
وقــد ﺗــﻢ فتــﺢ ممارﺳــﺔ ﻫــﺬا الﺤــﻖ علــى المﺴــتوى الوطﻨــي فــي وجــﻪ المواطﻨيــن فقــﻂ ،ﻛمــا اﺷــترط القانــون المﺬﻛــور
لقبــول الﻌريﻀــﺔ أن ﺗﻜــون الئﺤــﺔ دعمﻬــا موقﻌــﺔ علــى اﻷقــﻞ مــن قبــﻞ  5.000مــن المدعميــن .وعلــى المﺴــتوى التراﺑــي،
جــرى ﺗﺨويــﻞ الجمﻌيــات إمﻜانيــﺔ ممارﺳــﺔ الﺤــﻖ فــي ﺗقديــﻢ الﻌرائــﺾ ،ويبقــى عــدد التوقيﻌــات الﻼزمــﺔ للتمﻜــن مــن
ممارﺳــﺔ ﻫــﺬا الﺤــﻖ مرﺗبﻄ ـاً ﺑﻄبيﻌــﺔ الجماعــﺔ التراﺑيــﺔ المﻌﻨيــﺔ وﺳــاﻛﻨتﻬا )جﻬــﺔ ،إقليــﻢ أو عمالــﺔ ،جماعــﺔ(.

َ
 .3.2أﺑرز ﻣﻮاﻃﻦ ﺿﻌﻒ وأوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﻫﺬه اﻵلﻴﺎت

رﻏــﻢ أنــﻪ ﺗــﻢ إقــرار ﻫــﺬه اﻵليــات مــن أجــﻞ ﺗﺸــجيﻊ المواطﻨيــن والجمﻌيــات علــى المﺸــارﻛﺔ فــي مﺴلﺴــﻞ القــرار
الﻌمومــي ،فــي ﺗراﺑــﻂ مــﻊ مﺆﺳﺴــات الديمقراطيــﺔ التمﺜيليــﺔ ،وﺗيﺴــير »االنتقــال مــن ﺛقافــﺔ االﺣتجــاج إلــى ﺛقافــﺔ
المﺸــارﻛﺔ« ،69إال أن الﺸــروط الﻼزمــﺔ إلعمــال ﻫــﺬه اﻵليــات ،وال ُمت ِﱠﺴــمﺔ ﺑصﻌوﺑتﻬــا البالﻐــﺔ وﺗَ ُﻌ ﱢقــد مﺴــاطرﻫا ،ليﺴــﺖ
ﻛﻔيلــﺔ ﺑتﺸــجيﻊ المﺸــارﻛﺔ المواطﻨــﺔ المﻨﺸــودة.
ﺿـ ُﻊ وديﻨاميــﺔ الﺤيــاة الجمﻌويﺔ«
وﻛان المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي قــد أﺷــار فــي ﺗقريــره ﺣــول موﺿــوع » َو ْ
إلــى أن الجمﻌيـــات ال ﺗملــك ﺣـــﻖ ﺗقديـــﻢ الﻌرائـــﺾ وال ﺣـــﻖ ﺗقديـــﻢ الملتمﺴـــات فـــي مجـــال التﺸـــريﻊ علـــى المﺴـــتوى
الوطﻨـــي ،عﻜــس الﺤقــوق المﺨولــﺔ لﻬــا فــي ﻫــﺬا المﻀمــار علـــى المﺴـــتوى التراﺑـــي .ﻛمــا يبــدو فــرض ﺗقديــﻢ الملتمــس
فــي مجــال التﺸــريﻊ مــن لــدن لجﻨــﺔ مﻜونــﺔ مــن ﺗﺴــﻌﺔ أعﻀــاء علــى اﻷقــﻞ يﻨتﺴــبون إلــى ﺛلــﺚ عــدد جﻬــات المملﻜــﺔ علــى
اﻷقــﻞ ،ﻛﺸــرط مــن أجــﻞ التمﻜــن مــن إيــداع الملتمــس أمــرا ﻏيــر مبــرر .مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،إذ ﻛان ﺷــرط القيــد فــي اللوائــﺢ
االنتﺨاﺑيــﺔ مــن أجــﻞ التمﻜــن مــن التصويــﺖ فــي االﺳــتﺤقاقات االنتﺨاﺑيــﺔ الوطﻨيــﺔ يبــدو ﺷــرطا مبــررا لدواعــي ﺗﻨﻈيميــﺔ
وﺗﺤقيقــا للﺸــﻔافيﺔ ،فليــس ﻫﻨــاك أي داع إلقصــاء المواطﻨيــن ﻏيــر المﺴــجلين فــي ﻫــﺬه اللوائــﺢ االنتﺨاﺑيــﺔ مــن الﺤــﻖ
فــي إيــداع أو ﺗوقيــﻊ عريﻀــﺔ أو ملتمــس فــي مجــال التﺸــريﻊ .ﺑــﻞ إن ﻫــﺬا المﻘتﻀــﻰ متﻌــارض مــﻊ ﻓلســﻔة الدﻳمﻘراﻃيــة
التﺸــارﻛية الﻘاﺋمــة علــﻰ ﺗﻮﺳــيﻊ مســاﻫمة المﻮاﻃﻨيــﻦ ،ال ﺳــيما ﻓــي ﺳــياق متســﻢ ﺑاﺧتــالالت ﻓــي ممارﺳــة الدﻳمﻘراﻃيــة
التمﺜيليــة ﻓــي ﺑالدنــا وﺑﻔﻘــدان الدﻳمﻘراﻃيــات عبــر الﻌالــﻢ لدﻳﻨاميتﻬــا.
ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،لــﻢ يﺤــدد القانــون التﻨﻈيمــي المتﻌلــﻖ ﺑالجﻬــات علــى مﺴــتوى المادﺗيــن  116و 117ﻛيﻔيــات ﺗﻔﻌيــﻞ
اﻵليــات التﺸــارﻛيﺔ للﺤــوار والتﺸــاور وﺗَـ َرك أمــر ذلــك للﻨﻈــام الداﺧلــي لمجلــس الجﻬــﺔ .والﺤــال أن ﻫــﺬا المقتﻀــى قــد
يﻔﻀــي إلــى ممارﺳــات متبايﻨــﺔ للﻐايــﺔ فــي مجــال الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ علــى مﺴــتوى التــراب الوطﻨــي.
ـجﻞ ﺗﺄﺧــر ﻛبيــر فــي ﺗﻨﺰيــﻞ ﻫــﺬه اﻵليــات التﺸــارﻛيﺔ ﺳــواء علــى الصﻌيــد الوطﻨــي أو التراﺑــي .وفــي ﻫــﺬا الصــدد،
وقــد ُﺳـ ﱢ
لــﻢ يتــﻢ ﺑَ ْﻌ ـ ُد ﺗﻔﻌيــﻞ الﻌديــد مــن المجالــس االﺳتﺸــاريﺔ التــي يﻨــﺺ عليﻬــا الدﺳــتور ،رﻏــﻢ نﺸــر الﻨصــوص المتﻌلقــﺔ
ﺑﺈﺣداﺛﻬــا فــي الجريــدة الرﺳــميﺔ ،ﻛﻬيئــﺔ المﻨاﺻﻔــﺔ ومﻜافﺤــﺔ ﻛﻞ أﺷــﻜال التمييــﺰ ،والمجلــس االﺳتﺸــاري لﻸﺳــرة
والﻄﻔولــﺔ والمجلــس االﺳتﺸــاري للﺸــباب والﻌمــﻞ الجمﻌــوي.
وعلــى المﺴــتوى التراﺑــي ،فــﺈن  5جﻬــات مــن أﺻــﻞ الجﻬــات االﺛﻨتــي عﺸــر لــﻢ ﺗُﻨﺸــﺊ ﺑَ ْﻌـ ُد الﻬيئــات االﺳتﺸــاريﺔ التــي يﻨــﺺ
القانــون رقــﻢ  111.14المتﻌلــﻖ ﺑالجﻬــات علــى إﺣداﺛﻬــا .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑــﻜﻞ مــن جﻬــﺔ فاس-مﻜﻨــاس ،وجﻬــﺔ مراﻛــﺶ-
آﺳــﻔي ،وجﻬــﺔ ﻛلميــﻢ -واد نــون ،وجﻬــﺔ الﻌيون-الﺴــاقيﺔ الﺤمــراء ،وجﻬــﺔ الداﺧلــﺔ-وادي الﺬﻫــﺐ .وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى
ذلــك ،لــﻢ ﺗبــادر الﻌديــد مــن الجﻬــات ﺑَ ْﻌــد إلــى وﺿــﻊ أنﻈمتﻬــا الداﺧليــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﺤديــد ﻛيﻔيــات ﺳــير آليــات التﺸــاور
 - 69نﻔس اﳌصدر
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وﺗﻔﻌيلﻬــا .ومــﻦ ﺑيــﻦ الﻌﻮامــﻞ التــي ﺳــاﻫمﺖ ﻓــي ﻫــﺬا الﻮﺿــﻊ ﻛــﻮن الﻔاعليــﻦ علــﻰ المســتﻮى التراﺑــي لــﻢ ﻳســتﻮعبﻮا ﺳياﺳــة
الدﻳمﻘراﻃيــة التﺸــارﻛية ،وﻫــﻮ مــا انﻌﻜــس ﺳــلب ًا علــﻰ ﺗﻨﺰﻳــﻞ آلياﺗﻬــا مــﻦ حيــﺚ احتــرام اﻵجــال المحــددة ،وﺗرﻛيبــة ﻫــﺬه
اﻵليــات وﻇــروف اﺷــتﻐالﻬا )ﻏيــاب ﺑﻨيــات ﺗحتيــة مﺨصصــة لﻬــﺬه اﻵليــات ،وانﻌــدام التمﻮﻳــﻞ.(... ،

 .4.2ﺑﻌــﺾ الﻤﺪاﺧــﻞ الﻤﻤﻜﻨــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌﺰيــﺰ آلﻴــﺎت الﺪيﻤقراﻃﻴــﺔ
التﺸــﺎرﻛﻴﺔ وﺗﻜريــﺲ الﺪيﻤقراﻃﻴــﺔ التﻤﺜﻴﻠﻴــﺔ
ﺗرﺗبــﻂ الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ ارﺗباطــا وﺛيقــا ﺑتﻌﺰيــﺰ الديمقراطيــﺔ المﺤليــﺔ وﺗﺴــريﻊ وﺗيــرة ﺗﻨﺰيلﻬــا .وفــي ﻫــﺬا الصدد،
يتﻌيــن رفــﻊ وﺗيــرة إعمــال مﺴلﺴــﻞ الجﻬويــﺔ ،ﺳــيما فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑمﺤــور الﻼﺗمرﻛــﺰ اإلداري ،مــن أجــﻞ اﺳــتيﻌاب
ﺣاجيــات وانتﻈــارات المواطﻨــات والمواطﻨيــن ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ واالﺳــتجاﺑﺔ لﻬــا وﺗدﺑيرﻫــا .ويﻨبﻐــي أن يﺸــﻜﻞ ﺗﻨﺰيــﻞ ميﺜــاق
الﻼﺗمرﻛــﺰ موﺿــوع مﺨﻄــﻂ عمــﻞ ﺗ َُﺤـ ﱠـد ُد رزنامــﺔ ﺗﻨﻔيــﺬه والﻨتائــﺞ المﻨﺸــودة مﻨــﻪ وﻛــﺬا آليــات ﺗتبﻌــﻪ وﺗقييمــﻪ ﺑﺸــﻜﻞ
واﺿــﺢ .ويجــﺐ الﻌمــﻞ علــى أن ﺗﻜــون ﺗﻌبئــﺔ وانﺨــراط المجتمــﻊ المدنــي والمواطﻨيــن والمواطﻨــات فــي ﻫــﺬا الــورش جــﺰءاً
مــن ﻫــﺬه الديﻨاميــﺔ.
ويﻨبﻐــي أن يﻜــون المواطﻨــون والمواطﻨــات علــى اطــﻼع ﺗــام ﺑالصﻼﺣيــات الجديــدة المﺨولــﺔ للﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ فــي
إطــار الجﻬويــﺔ ،ومﻨﻬــا ﻛــون القــرارات ذات الصلــﺔ ﺑالمجاليــن االقتصــادي واالجتماعــي أﺻبﺤــﺖ ﺗُتﱠﺨــﺬ علــى المﺴــتوى
التراﺑــي.
ويتﻌيــن علــى الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ ،مــن جانبﻬــا ،أن ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑﺄدوارﻫــا الجديــدة المتمﺜلــﺔ ﺑاﻷﺳــاس فــي اإلنصــات إلــى
المواطﻨــات والمواطﻨيــن والتﺨﻄيــﻂ لمﺴــتقبﻞ مجاالﺗﻬــﻢ التراﺑيــﺔ .ومــن اﻷﻫميــﺔ ﺑمــﻜان أيﻀــاً القﻄــﻊ مــﻊ الﺜقافــﺔ
القائمــﺔ علــى مرﻛﺰيــﺔ اإلدارة والتﺤــرر مــن وﺿﻌيــﺔ المﺴــﺆول »الــﺬي يتــﻢ ﺗوجيﻬــﻪ عــن ﺑﻌــد« .وال ﺷــك أن ﺣقبــﺔ جديــدة
فــي ﺗدﺑيــر الﺸــﺄن الﻌــام ﺳــتبدأ إذا ُجﻌــﻞ التﺸــاور أﺳــاس الﻌﻼقــﺔ ﺑيــن الﺤاﻛــﻢ والمﺤﻜــوم .لــﺬا ،مــن الﻀــروري فــي
ﺳــياق رﺑــﻂ المﺴــﺆوليﺔ ﺑالمﺤاﺳــبﺔ مـ ﱡد المواطﻨيــن ﺑالمﻌﻄيــات والمﻌلومــات الﻼزمــﺔ لﻀمــان ﺗتبــﻊ الﺴياﺳــﺔ التراﺑيــﺔ،
مــن ﺧــﻼل الﻌمــﻞ علــى نﺸــرﻫا ﺑﻜيﻔيــﺔ ُم َمﻨﻬجــﺔ.
ِ
المواطﻨــﺔ .ولــن ﺗﻜــون الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ فﻌالــﺔ إذا لــﻢ يبلــﻎ ورش
ويجــﺐ أيﻀ ـاً ﺗﻌﺰيــﺰ وإعمــال آليــات المﺸــارﻛﺔ
الجﻬويــﺔ مــا يﻜﻔــي مــن الﻨﻀــﺞ ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى إﺷــراك المواطــن وﺑﻨــاء ﺛقتــﻪ فــي الﻔاعليــن علــى المﺴــتوى التراﺑــي.
وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،ﻫﻨــاك ﺣاجــﺔ إلــى ﺑــﺚ ديﻨاميــﺔ لتوعيــﺔ وﺗﺤﺴــيس جميــﻊ الﻔاعلين ﺑﺄﻫميــﺔ الديمقراطيﺔ التﺸــارﻛيﺔ
وﺗﻜاملﻬــا مــﻊ الديمقراطيــﺔ التمﺜيليــﺔ.
ومــن ﺑيــن الﺴــبﻞ الﻜﻔيلــﺔ ﺑتﻌﺰيــﺰ آليــات الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ ،ﻫﻨــاك ﺛﻼﺛــﺔ مﺴــتويات مــن التوﺻيــات يتﻌيــن أن
ﺗﺤﻈــى ﺑاﻷولويــﺔ ،وﻫــي:

 .1ﺗﺴريﻊ وﺗﻴرة إﻋﻤﺎل آلﻴﺎت الﺪيﻤقراﻃﻴﺔ التﺸﺎرﻛﻴﺔ ،ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل:
أ .ﺗﻔﻌيﻞ المجالس االﺳتﺸاريﺔ التي ﺗﻢ إﺣداﺛﻬا مﺆﺧراً؛
ب .وﺿــﻊ إطــار نموذجــي للﻨﻈــام الداﺧلــي للجﻬــات يﺤــدد ﻛيﻔيــات ﺗﻨﺰيــﻞ اﻵليــات التﺸــارﻛيﺔ للﺤــوار والتﺸــاور ،ﺑما
يُم ﱢﻜــن مــن اإلعمــال الﻔﻌلــي لﻬــﺬه اﻵليــات وﺗوﺣيــد طريقــﺔ اﺷــتﻐالﻬا؛
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ج .الﻌمــﻞ ،علــى ﺻﻌيــد الجﻬــات ،علــى اعتمــاد آليــﺔ ﱠ
مﻨﻈمــﺔ للتﺸــاور والﺤوار التﺸــارﻛي ﺗﺴــتوﺣي طريقﺔ اﺷــتﻐالﻬا
ونمــﻂ ﺗمﺜيليتﻬــا مــن الﻨمــوذج المﻌتمــد فــي المجلــس االقتصادي واالجتماعــي والبيئي؛
وميﺴــرة للديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ )اﺳــتﺨدام ﺗﻜﻨولوجيــات
د .اﺳــتﺨدام التﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ ﻛرافﻌــﺔ مبتﻜــرة
ﱢ
اإلعــﻼم لتﺴــﻬيﻞ المﺴــاطر وﺗﺸــجيﻊ اﺳــتﺨدام آليــات الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ ،وﺗﻄويــر أدوات رقميــﺔ
لﻼﺳتﺸــارة المﻨتﻈمــﺔ للمواطﻨيــن والمواطﻨــات مــن قِ بــﻞ المجالــس االﺳتﺸــاريﺔ الوطﻨيــﺔ .(...

 .2الرﻓــﻊ ﻣــﻦ ﻣﺴــتﻮى إدراك الﺴــﻠﻄﺎت الﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ والﻤﺠتﻤــﻊ الﻤﺪﻧــﻲ لﻤﻔﻬﻮم
الﺪيﻤقراﻃﻴــﺔ التﺸــﺎرﻛﻴﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺿﻤــﺎن ﺗقــﺎرب الــرؤى،
ﺳــﻴﻤﺎ ﻋﺒــر ﻣــﺎ يﻠــﻲ:
أ .الﺤــرص علــى إﺷــراك الﻔاعليــن المﻨبﺜقيــن مــن الديﻨاميــات المجتمﻌيــﺔ الجديــدة )الﺸــباب ،المدونــون ،قــادة
الــرأي (...،داﺧــﻞ الﻬيئــات التﺸــاوريﺔ الوطﻨيــﺔ والتراﺑيــﺔ؛
ب .وﺿــﻊ إطــار قانونــي مﻼئــﻢ لتﺸــجيﻊ جمﻌيــات اﻷﺣيــاء والدواويــر علــى االنتﻈــام فــي إطــار ﺷــبﻜات والﻌمــﻞ
علــى ﺗﻜويﻨﻬــﻢ وﺗﺤﺴيﺴــﻬﻢ ﺑصﻼﺣياﺗﻬــﻢ وطــرق المﺸــارﻛﺔ الجديــدة ،وذلــك ﺗﻨﻔيــﺬاً لمقتﻀيــات المــادة  116مــن
القانــون التﻨﻈيمــي المتﻌلــﻖ ﺑالجﻬــات؛
ج .دعﻢ إعداد ﻛتﺐ ودالئﻞ في مجال الديمقراطيﺔ التﺸارﻛيﺔ؛
د .ﺗﻌﺰيﺰ الﻨقاش على المﺴتويين الوطﻨي والتراﺑي؛
ه .إﺣداث مرﺻد وطﻨي لتﻌﺰيﺰ المبادرات ذات الصلﺔ ﺑالديمقراطيﺔ التﺸارﻛيﺔ وﺗتبﻌﻬا وﺗقييمﻬا.

 .3ﺗﻌﺰيﺰ الﺪيﻤقراﻃﻴﺔ التﻤﺜﻴﻠﻴﺔ أﻣر ﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻪ:
أ .إن اﻷﺣــﺰاب الﺴياﺳــيﺔ والﻨقاﺑــات مدعــوة إلــى ﺗجديــد نﻔﺴــﻬا ،مــن ﺧــﻼل المبــادرة أوال إلــى ﺗﻐييــر ﺧﻄاﺑﻬــا
َ
المﺨاطبيــن المﺴــتﻬدفين .ﻛمــا
ﺑمــا يجﻌلــﻪ يتﺴــﻢ ﺑدرجــﺔ أﻛبــر مــن البراﻏماﺗيــﺔ ويﻼئــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ طبيﻌــﺔ
ﺳتﺴــتﻔيد اﻷﺣــﺰاب الﺴياﺳــيﺔ والﻨقاﺑــات ﻛﺜيــراً مــن ﺗﻌﺰيــﺰ ﻫياﻛلﻬــا ﺑمﺰيــد مــن الﻜﻔــاءات مــن ﺑيــن الﺸــباب
والﻨﺴــاء ،ومــن اﺳــتﻌمال ﺗﻜﻨولوجيــات اإلعــﻼم وﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي مــن أجــﻞ الرفــﻊ مــن أعــداد
متتبﻌيﻬــا وﺗﻌﺰيــﺰ قدرﺗﻬــا علــى التﻌبئــﺔ؛
ب .يﻨبﻐــي ﺗﺸــﻜيﻞ التﺤالﻔــات قبــﻞ موعــد االنتﺨاﺑــات ،مــن أجــﻞ التوفــر علــى فــرق عمــﻞ مﻨﺴــجمﺔ ،وﻫــو مــا مــن
ﺷــﺄنﻪ أن يﺤﺴــن مــن مﺴــتوى ﺗجانــس الﻌمــﻞ الﺤﻜومــي ونجاعتــﻪ؛
ج .يجﺐ ﺗﺴجيﻞ ﻛﻞ مواطن ﺑالﻎ في اللوائﺢ االنتﺨاﺑيﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗلقائي؛
د .يتﻌين ﺗﻨﻈيﻢ الﺤمﻼت االنتﺨاﺑيﺔ عبر الوﺳائﻂ الرقميﺔ؛
ه .يﻨبﻐي ﺗمﻜين الجمﻌيات والمﻨﻈمات ﻏير الﺤﻜوميﺔ من الترﺷﺢ لﻼنتﺨاﺑات؛
و .يجــﺐ ﺗمﻜيــن الﻬيئــات المﻨتﺨبــﺔ مــن اﺳتﺸــارة المواطــن ﺑﺸــﺄن مﺨتلــﻒ المﺸــاريﻊ ،مــن ﺧــﻼل ﺷــبﻜات التواﺻــﻞ
االجتماعي )اﺳــتﻄﻼعات رأي اﺳتﺸــاريﺔ.(...
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ﻧﻤﻮذج ﺣرﻛﺔ الﻤقﺎﻃﻌﺔ لﺴﻨﺔ 2018

 .1.3الﺴﻴﺎق الﺬي ﺟﺎءت ﻓﻴﻪ ﺣرﻛﺔ الﻤقﺎﻃﻌﺔ
ﺷــﻜلﺖ ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ ﺣد ًﺛــا ﺑــارزاً وﻏيــر مﺴــبوق طبــﻊ الﺴــياق االجتماعــي واالقتصــادي ﺑالمﻐــرب ﺳــﻨﺔ .2018
وقــد اﺳــتﻬدفﺖ ﻫــﺬه الﺤرﻛــﺔ ،التــي انﻄلقــﺖ فــي  20أﺑريــﻞ مــن الﺴــﻨﺔ نﻔﺴــﻬا ،ﺛــﻼث ﺷــرﻛات ﻛبــرى ﺗﺴــتﺤوذ علــى
ﺣصــﺺ مﻬمــﺔ فــي الﺴــوق علــى مﺴــتوى القﻄاعــات التــي ﺗمــارس فيﻬــا أنﺸــﻄتﻬا ،وﻫــي الصﻨاعــات الﻐﺬائيــﺔ وقﻄــاع
المﺤروقــات.70
وﺑﻐــﺾ الﻨﻈــر عــن االعتبــارات المتﻌلقــﺔ ﺑجــﺬور انﻄــﻼق ﻫــﺬه الﺤرﻛــﺔ واﺳــتﻬدافﻬا لمقــاوالت ﺑﻌيﻨﻬــا ،فــﺈن انتﺸــارﻫا
الﺴــريﻊ واالنﺨــراط الﺸــﻌبي المﻬــﻢ فيﻬــا يﻜﺸــﻒ علــى الﺨصــوص وجــود اﺳــتﻌداد قبلــي لــدى فئــات عريﻀــﺔ مــن
الﺴــﻜان ،فــي ﺳــياق مــن االﺳــتياء االجتماعــي الﻌــام.
ﻛمــا وجــدت ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ أرﺿيــﺔ ﺧصبــﺔ مــن ﺧــﻼل اﺳــتﺜمارﻫا ﻷوجــﻪ القصــور واالﺧتــﻼالت المﺴــجلﺔ علــى
مﺴــتوى ﺗقﻨيــن اﻷﺳــواق وﺷــﻔافيتﻬا ،وعلــى ﺻﻌيــد قــدرة الﻔاعليــن المﻌﻨييــن علــى التواﺻــﻞ والتﻔاعــﻞ فــي أوقــات اﻷزمــﺔ،
وﻛــﺬا علــى مﺴــتوى قــدرة اإلطــار القانونــي الﺤالــي علــى ﺗدﺑيــر ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜال الجديــدة لﻼﺣتجــاج.
وعــﻼوة علــى ذلــكَ ،ﻫ ﱠمــﺖ المقاطﻌــﺔ جانبـاً ﺣﺴاﺳـاً للﻐايــﺔ يتﻌلــﻖ ﺑﺜقــﺔ المواطــن ،ﺑاعتبــاره مﺴــتﻬلﻜاً ،فــي قــدرة اإلطــار
المﺆﺳﺴــاﺗي علــى ﺣمايــﺔ ﺣقوقــﻪ إزاء أي ﺷــﻄﻂ فــي اﺳــتﻌمال الﺴــلﻄﺔ وﺿمــان أال يتــﻢ ﺗﺤديــد ﻫوامــﺶ اﻷﺳــﻌار
واﻷرﺑــاح ﺑﺸــﻜﻞ ﻏيــر قانونــي علــى ﺣﺴــاب القــدرة الﺸــرائيﺔ للمواطﻨيــن والمواطﻨــات.

 .2.3الﺴــﻤﺎت الرﺋﻴﺴــﻴﺔ لﺤرﻛــﺔ الﻤقﺎﻃﻌــﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ أرض
الﻮاﻗــﻊ
ﱢ
ﻳمﻜــﻦ ﺗحليــﻞ حرﻛــة المﻘاﻃﻌــة ،ﻓــي المﻘــام اﻷول ،مــﻦ الﻮقــﻮف علــﻰ الســمات الرﺋيســية التــي ﺗميﺰﻫــا عــﻦ اﻷﺷــﻜال
التﻘليدﻳــة اﻷﺧــرى لالحتجــاج ،والتــي ﻳمﻜــﻦ إجمالﻬــا ﻓــي الﻨﻘــاط التاليــة:
�

ﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑداﻳــة ﺑحرﻛــة ناﺑﻌــة مــﻦ ﺗﻌبئــة قﻮﻳــة علــﻰ مســتﻮى المﻨصــات االﻓتراﺿيــة والﺸــبﻜات الرقميــة للتﻮاصــﻞ
ـارعا لــدى ﻓئــات عرﻳﻀــة مــﻦ الســﻜان؛
االجتماعــي ،وﺷــﻬدت انتﺸــا ًرا متسـ ً

�

ﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر أﻳﻀ ـ ًا ﺑﻈاﻫــرة ُﻳﻨﻈــر إليﻬــا علــﻰ أنﻬــا حرﻛــة واﺳــﻌة ليــس لﻬــا ناﻃــﻖ رﺳــمي وحيــد وال قاﺋــد ﺑــارز ﻓــي
الﻔﻀــاء الﻌمﻮمــي .ومــﻊ ذلــك ،فقــد أﺷــارت دراﺳــﺔ أعدﺗﻬــا وﻛالــﺔ فرنﺴــيﺔ لﻼﺳتﺸــارات فــي مجــال التواﺻــﻞ ﺣــول
موﺿــوع المقاطﻌــﺔ فــي المﻐــرب ،إلــى أن ديﻨاميــﺔ إنﺸــاء ﺣﺴــاﺑات افتراﺿيــﺔ ﺧــﻼل فتــرة المقاطﻌــﺔ ونﺸــاطﻬا
والمﺤتويــات التــي جــرى ﺗداولﻬــا مﻨــﺬ ﺑدايــﺔ ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ ،ﺗدعــو إلــى التﺴــاؤل ﺣــول »البﻌــد الﻌﻔــوي والﺸــﻌبي«
لﻬــﺬه الﺤرﻛــﺔ71؛

 - 70ﰎ جمــﻊ اﳌﻌﻄيــات اﳌتﻌلقــﺔ ﺑﺤصــﺺ الﺸــرﻛات الﺜــﻼث ﰲ الﺴــوق مــن اﳌﺬﻛــرات اإلﺧباريــﺔ والتقاريــر اﳌاليــﺔ اﳌتﻌلقــﺔ ﺑﻬــا التــي نﺸــرﺗﻬا الﻬيئــﺔ اﳌﻐرﺑيــﺔ لﺴــوق
الرﺳــاميﻞ ).(AMMC
 - 71دراﺳــﺔ ﺑﻌﻨــوان » ،(Astroturfing et Fake Activism, la dynamique cachée du boycott au Maroc «(IDS Partners، 2018ﰎ ﺗقــدﱘ نتائــﺞ ﻫــﺬه الدراﺳــﺔ ﰲ اﳌجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﰲ إطــار جلﺴــﺔ إنصــات اﺳــتﻀافﺖ الﺴــيد أمــﲔ مﻨيــر الﻌلــوي ،عﻀــو اﳌجلــس.
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�

عــالوة علــﻰ ذلــك ،ولتبرﻳــر اﺳــتﻬداف الﺸــرﻛات الﺜــالث ﺑﻌيﻨﻬــا ،ﻃــرح المﻘاﻃﻌــﻮن ﻓرﺿيتيــﻦ رﺋيســييﻦ ﺧــالل عمليــة
ﺗﻌبئــة الــرأي الﻌــام ،وﻫــي التداﺧــﻞ المحتمــﻞ ﺑيــﻦ الــدور االقتصــادي والﻨﻔــﻮذ السياﺳــي لمســﺆولي ﻫــﺬه الﺸــرﻛات،
ﺛــﻢ الرأﺳــمال اﻷجﻨبــي72؛

�

ﺗتميــﺰ حرﻛــة المﻘاﻃﻌــة أﻳﻀـ ًا ﺑﻜﻮنﻬــا ﺗﻨــدرج ﻓــي ﺳــياق اﻷﺷــﻜال الجدﻳــدة لالحتجاجــات التــي ﻳﻌرﻓﻬــا الﻌالــﻢ والتــي
أصبحــﺖ ﺗتجــاوز ﺑﺸــﻜﻞ متﻨـ ٍـام إﻃــار آليــات الﻮﺳــاﻃة التﻘليدﻳــة )اﻷﺣــﺰاب الﺴياﺳــيﺔ والﻨقاﺑــات الﻌماليــﺔ وجمﻌيــات
المﺴــتﻬلﻜين ،المجتمــﻊ المدنــي…( .وﻳﻜﺸــﻒ ﻫــﺬا التﻮجــﻪ عــﻦ وجــﻮد أزمــة ﺛﻘــة لــدى المﻮاﻃــﻦ ﻓــي ﻫــﺬه المﺆﺳســات،
ﻛمــا ﻳﻜﺸــﻒ ﺑالﺨصــﻮص عــﻦ ﺑداﻳــة ﺑــروز أﺷــﻜال الدﻳمﻘراﻃيــة التداوليــة ،ﺑــﻞ والمباﺷــرة؛

�

ﺳـ ﱠلﻄﺖ حرﻛــة المﻘاﻃﻌــة ﻓــي المﻐــرب ،علــﻰ ﻏــرار ﻏيرﻫــا مــﻦ أﺷــﻜال االحتجــاج الجدﻳــدة التــي ﺷــﻬدﺗﻬا مﺨتلــﻒ ﺑﻘــاع
الﻌالــﻢ ،الﻀــﻮء علــﻰ عــدم قــدرة اﻹﻃــار الﻘانﻮنــي الﻘاﺋــﻢ علــﻰ اقتــراح آليــات مﻨاﺳــبة لتﺄﻃيــر مﺜــﻞ ﻫــﺬه الدﻳﻨاميــة؛

�

ﺑاﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــك ،ﺗتميــﺰ حرﻛــة المﻘاﻃﻌــة عــﻦ أﺷــﻜال االحتجــاج اﻷﺧــرى ﺑﻜــﻮن المﻮاﻃــﻦ لجــﺄ ﻫــﺬه المــرة إلــﻰ
اﺳــتﻌمال ﺳــلﻄة ﺧاصــة ،ﻏيــر االحتجــاج الﻜالﺳــيﻜي ﻓــي الﺸــارع ،للتﻌبيــر عــﻦ اﺳــتياﺋﻪ .وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالحــﻖ ﻓــي
اﺳــتﻬالك مﻨتــﻮج مﻌيــﻦ مــﻦ عدمــﻪ .وقــد مﻨحــﺖ ﻫــﺬه الﻮﺿﻌيــة عمﻮمــا للمﻘاﻃﻌيــﻦ اﻹحســاس ﺑﺄنﻬــﻢ ﻓــي مﻮقــﻊ قــﻮة،
ﺑﻌــد أن أدرﻛــﻮا قدرﺗﻬــﻢ علــﻰ التﺄﺛيــر علــﻰ اﺳــتﻘرار الﻔاعليــﻦ المســتﻬدﻓيﻦ؛

�

أﺧيــراً ،وعلــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ أن حرﻛــة المﻘاﻃﻌــة ﺷــﻬدت مﺸــارﻛة ﻓئــات اجتماعيــة مﺨتلﻔــة ،إال أن الﻄبﻘــة الﻮﺳــﻄﻰ
والﺸــباب والســاﻛﻨة الحﻀرﻳــة والﻨســاء ﻛانــﻮا نســبيا أﻛﺜــر انﺨراﻃ ـ ًا ﻓيﻬــا مﻘارنــة ﺑالﻔئــات اﻷﺧــرى ،وذلــك وﻓﻘً ــا
لبﻌــﺾ البحــﻮث المﻨجــﺰة ﻓــي ﻫــﺬا الصــدد.73

وﺑﺨصــوص انﻌﻜاﺳــات ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ ،فرﻏــﻢ أنﻬــا انﻄلقــﺖ فــي الﻔﻀــاء االفتراﺿــي ،فقــد ﻛانــﺖ لﻬــا ﺗداعيــات
ملموﺳــﺔ علــى أرض الواقــﻊ علــى المقــاوالت المﻌﻨيــﺔ .74وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى التﺄﺛيــر علــى ﺻــورة ﻫــﺬه
المقــاوالت ،أﺛــرت المقاطﻌــﺔ ﺳــلباً علــى رقــﻢ مﻌامــﻼت مقاولتيــن اﺛﻨيــن علــى اﻷقــﻞ مــن المقــاوالت المﺴــتﻬدفﺔ .وقــد
أﺻــدرت ﻫاﺗيــن اﻷﺧيرﺗيــن ﺗﺤﺬيــرات ﺑﺸــﺄن أرﺑاﺣﻬمــا ﺧــﻼل الﻨصــﻒ اﻷول مــن الﻌــام ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ﺗقاريــر ماليــﺔ
ﺣــول ﺣجــﻢ الﺨﺴــائر التــي ﺗﻜبدﺗاﻫــا ،ال ﺳــيما علــى مﺴــتوى رقــﻢ المﻌامــﻼت )ﺣوالــي ناقــﺺ 20وناقــﺺ  27فــي المائــﺔ
ﺑالﻨﺴــبﺔ لمقاولتيــن اﺛﻨتيــن مــن ﺑيــن المقــاوالت الﺜــﻼث المﺴــتﻬدفﺔ مــن قبــﻞ ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ ،مقارنــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ .75(2017
ﻛمــا ﺷــملﺖ االنﻌﻜاﺳــات الســلبية لحرﻛــة المﻘاﻃﻌــة ﻓــي ﺑﻌــﺾ الحــاالت الممﻮنيــﻦ الﻮﻃﻨييــﻦ الﻌامليــﻦ ﻓــي اﻷنﺸــﻄة
الﻘبليــة ،ﺳــيما صﻐــار مرﺑــي الماﺷــية ﺑالﻨســبة لمــادة الحليــب ،وأدت إلــﻰ ﺗســرﻳﺢ عــدد مــﻦ الﻌمــال المﺆقتيــﻦ .وعــالوة
ـتحﻘﱠ ة ،ﺑرﺳــﻢ الﻀرﻳبــة علــﻰ الﺸــرﻛات ،علــﻰ المﻘــاوالت الﺜــالث المﻌﻨيــة
المسـ َ
علــﻰ ذلــك ،انﺨﻔﻀــﺖ المداﺧيــﻞ الجباﺋيــة ُ
ﺑالمﻘاﻃﻌــة.
وﻓﻀ ـ ًال عــﻦ ذلــك ،انتﻘلــﺖ عــدوى حرﻛــة المﻘاﻃﻌــة لتمتــد إلــى مواﺿيــﻊ أﺧــرى ،ﺣيــﺚ ﻇﻬــرت دعــوات إلــى ﺧــوض
ﺣــرﻛات مقاطﻌــﺔ أﺧــرى ،لﻜــن لوﺣــﻆ أن االنﺨــراط فيﻬــا ﻛان أقــﻞ زﺧمــا.
ومــن ناﺣيــﺔ أﺧــرى ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أن ﻫــﺬه الﺤرﻛــﺔ ﺳــاﻫمﺖ ﻓــي ﺗﻌالــي اﻷصــﻮات المﻄالبــة ﺑتﻔﻌيــﻞ مجلــس
المﻨاﻓســة وﺷــﻜلﺖ ﻓرصــة ﻹﺛــارة نﻘــاش وﻃﻨــي حــﻮل اﻷﻫميــة التــي ﻳﻨبﻐــي إﻳالؤﻫــا للمســتﻬلك ولحماﻳــة حﻘﻮقــﻪ.
 - 72جلﺴﺔ إنصات نﻈمﻬا اﳌجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مﻊ ﳑﺜﻞ اﳌديريﺔ الﻌامﺔ لﻸمن الوطﻨي ﰲ ماي .2018
 - 73ﰲ ﻏيــاب ﺑﺤــوث رﺳــميﺔ واﺳــﻌﺔ الﻨﻄــاق ﺣــول موﺿــوع اﳌقاطﻌــﺔ ،ﲤ ﱢﻜــن ﺑﻌــﺾ االﺳــتﻄﻼعات التــي أﳒــﺰت علــى اﳌﺴــتوى الوطﻨــي مــن اﺳــتﺨﻼص ﺑﻌــﺾ الﻨتائــﺞ
اﳌتﻌلقــﺔ ﺑﻬــﺬه اﳊرﻛــﺔ.
 - 74ﺗتﻌلﻖ ﻫﺬه اﳌﻼﺣﻈﺔ فقﻂ ﺑاﳌقاوالت التي ﺗتيﺢ الولوج إلى مﻌﻄياﺗﻬا اﳌاليﺔ.
 - 75مﻌﻄيات مﺴتقاة من اﳌوقﻌﲔ اإللﻜترونيﲔ لﻜﻞ من الﻬيئﺔ اﳌﻐرﺑيﺔ لﺴوق الرﺳاميﻞ ) (AMMCوﺻﻨدوق اإليداع والتدﺑير »«CDG Capital Bourse
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ﱠ
 .3.3اﻻﺧتــﻼﻻت التــﻲ ﺳــﻠﻄﺖ ﺣرﻛــﺔ الﻤقﺎﻃﻌــﺔ الﻀــﻮء ﻋﻠﻴﻬــﺎ والــﺪروس
التــﻲ يﻤﻜﻦ اﺳــتﺨﻼﺻﻬﺎ
م ﱠﻜﻨــﺖ ﺗجرﺑــﺔ المقاطﻌــﺔ مــن اﺳــتﺨﻼص الﻌديــد مــن الــدروس والوقــوف علــى عــدد مــن أوجــﻪ القصــور البﻨيويــﺔ التــي
يتﻌيــن مﻌالجتﻬــا علــى عــدة مﺴــتويات .وﺗتﻌلــﻖ ﻫــﺬه الــدروس ،علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،ﺑاإلطــار القانونــي والمﺆﺳﺴــاﺗي
لﺤمايــﺔ المﺴــتﻬلك ،وﺗقﻨيــن المﻨافﺴــﺔ علــى مﺴــتوى اﻷﺳــواق ،والقــدرة علــى ﺗدﺑيــر اﻷزمــات ،واﻵليــﺔ القانونيــﺔ لمﺤارﺑــﺔ
»اﻷﺧبــار الﺰائﻔــﺔ« وﺗوجيــﻪ الــرأي الﻌــام ،فﻀـ ً
ﻼ عــن الجانــﺐ المتﻌلــﻖ ﺑالﺸــﻔافيﺔ والتواﺻــﻞ مــن قبــﻞ الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ
والمقــاوالت ،وﻛــﺬا موﺿــوع المﺴــﺆوليﺔ االجتماعيــﺔ للمقــاوالت.

 .1.3.3ﺗﻌﺰيﺰ ﺣﻤﺎيﺔ ﺣقﻮق الﻤﺴتﻬﻠﻚ وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻞ التﻈﻠﻢ
لقــد أﻇﻬــرت ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ اﻷﺧيــرة أن المﺴــتﻬلك المﻐرﺑــي أﺻبــﺢ أﻛﺜــر ﺣرﺻـاً علــى جــودة الﺨدمــات المقدمــﺔ إليــﻪ
وأﻛﺜــر إدراﻛاً لمــا يجــري ﺣولــﻪ .وﻫــﻮ أمــر ﻳجــب أن ﻳدﻓــﻊ المﻘــاوالت ،لﻜــﻦ أﻳﻀـ ًا الدولــة والجماعــات التراﺑيــة ،ﺑاعتبارﻫــا
ﻃرﻓـ ًا مســﺆوال عــﻦ ﺗﻘدﻳــﻢ ﺧدمــات عمﻮميــة ،إلــﻰ ﺗبﻨــي ﺳــلﻮك جدﻳــد إزاء المســتﻬلك ،مــﻦ ﺧــالل اﻹنصــات إليــﻪ ﺑﺸــﻜﻞ
أﻛبــر ،ﺑمــا ُﻳ ﱢ
مﻜــﻦ مــﻦ اقتــراح مﻨتجــات أﻛﺜــر مالءمــة لحاجياﺗــﻪ وﺧدمــات عمﻮميــة ﺗﻜﻔــﻞ لــﻪ حﻘﻮقــﻪ الﻜاملــة .وﻳﻘتﻀــي
التﻐييــر أﻳﻀـ ًا مراجﻌــة اﻹﻃــار الﻘانﻮنــي والمﺆﺳســاﺗي المتﻌلــﻖ ﺑحماﻳــة المســتﻬلك ،ﺳــيما الجﻮانــب ذات الصلــة ﺑــدور
المجتمــﻊ المدنــي ﻓــي ﻫــﺬا المجــال .لــﺬا ،يتﻌيــن اﺗﺨــاذ التداﺑيــر التاليــﺔ:
�

ﺗﻔﻌيــﻞ المجلــس االﺳتﺸــاري اﻷعلــﻰ لالﺳــتﻬالك ،المﻨصــﻮص عليــﻪ ﻓــي الﻘانــﻮن رقــﻢ  ،31.08ﺑاعتبــاره مﺆﺳﺴــﺔ
مﺴــتقلﺔ ﺗﻨــاط ﺑﻬــا علــى الﺨصــوص مﻬمــﺔ اقتــراح وإﺑــداء الــرأي ﺣــول التداﺑيــر المتﻌلقــﺔ ﺑالﻨﻬــوض ﺑﺜقافــﺔ
االﺳــتﻬﻼك والرفــﻊ مــن مﺴــتوى ﺣمايــﺔ المﺴــتﻬلك .ويتﻌيــن ﺗﺨويــﻞ ﻫــﺬا المجلــس ﺻﻼﺣيــات ﺗمتــد إلــى اإلنصــات
إلــى المواطــن وإلــى المجتمــﻊ المدنــي؛

�

ﺗﻔﻌيــﻞ الصﻨــدوق الﻮﻃﻨــي لحماﻳــة المســتﻬلك ،المﻨصــوص عليــﻪ أيﻀ ـاً فــي القانــون رقــﻢ  ،31.08وذلــك لتمويــﻞ
اﻷنﺸــﻄﺔ والمﺸــاريﻊ الﻬادفــﺔ إلــى ﺣمايــﺔ المﺴــتﻬلك ودعــﻢ الجمﻌيــات الﻌاملــﺔ فــي ﻫــﺬا المجــال؛

�

ﺗبســيﻂ المســاﻃر المتﻌلﻘــة ﺑتﺨﻮﻳــﻞ صﻔــة المﻨﻔﻌــة الﻌامــة للجمﻌيــات الﻌاملــة ﻓــي مجــال حماﻳــة المســتﻬلك،
وذلــك لتســرﻳﻊ وﺗيــرة ﺗﻜتلﻬــا ﻓــي إﻃــار جامﻌــة وﻃﻨيــة لحماﻳــة المســتﻬلك؛

�

ﺗبســيﻂ ﺷــروط الحصــﻮل علــﻰ اﻹذن الﺨــاص ﺑالتﻘاﺿــي ،الــﻮاردة ﻓــي المرﺳــﻮم رقــﻢ  ،895.18المﻄبﻘــة علــﻰ جمﻌيــات
حماﻳــة المســتﻬلك ﻏيــر المﻌتــرف لﻬــا ﺑصﻔــة المﻨﻔﻌــة الﻌامــة .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى وجــﻪ الﺨصــوص ﺑﺈعــادة الﻨﻈــر
فــي ﺑﻌــﺾ المقتﻀيــات ،ﺧاﺻــﺔ ﺗلــك التــي ﺗﺸــترط أﺧــﺬ رأي الﺴــلﻄات الﺤﻜوميــﺔ الوﺻيــﺔ علــى قﻄــاع الﻨﺸــاط
المﻌﻨــي قبــﻞ الﺤصــول علــى اإلذن الﺨــاص ﺑالتقاﺿــي؛

�

إﺷراك جمﻌيات حماﻳة المستﻬلك ﻓي الﻮﺳاﻃة ﺑيﻦ المستﻬلك ومﻘدمي الﺨدمات أو السلﻊ؛

�

اﻹﺳــراع ﺑاعتمــاد ميﺜــاق المراﻓــﻖ الﻌمﻮميــة المﻨصــﻮص عليــﻪ ﻓــي الﻔصــﻞ  157مــﻦ الدﺳــتﻮر .ويُتوﺧــى مــن ﻫــﺬا
الميﺜــاق ﺿمــان نجاعــﺔ الﺨدمــات وجودﺗﻬــا لﻔائــدة المواطــن ،والﺸــﻔافيﺔ ووﺿــوح المﺴــاطر ،واﺣتــرام المرﺗﻔــﻖ،
وﺗﻌﺰيــﺰ ﺳياﺳــﺔ القــرب ،وﺿمــان ﺣــﻖ التﻈلــﻢ فــي ﺣالــﺔ نﺸــوب نــﺰاع ،وﻏيــر ذلــك؛
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�

فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالﺤــﻖ فــي الﺤصــول علــى المﻌلومــات ،الــﺬي يﻌــد عﻨصــراً جوﻫريـاً فــي ﺣمايــﺔ ﺣقــوق المﺴــتﻬلك ،مــﻦ
اﻷﻫميــة ﺑمــﻜان اﻹﺳــراع ﺑتﻮﻓيــر الﺸــروط واﻵليــات الﻜﻔيلــة ﺑتﻔﻌيــﻞ مﻀاميــﻦ الﻘانــﻮن رقــﻢ  31.13المتﻌلــﻖ ﺑالحــﻖ
ﻓــي الحصــﻮل علــﻰ المﻌلﻮمــات ،الــﺬي دﺧــﻞ ﺣيــﺰ التﻨﻔيــﺬ فــي مــارس  .2019وﺑاﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــك ،ﻓــﺈن ﺑﻌــﺾ
المﻘتﻀيــات الــﻮاردة ﻓــي ﻫــﺬا الﻘانــﻮن ﺗﻘتﻀــي المراجﻌــة أو التتميــﻢ .ويتﻌلــﻖ اﻷمــر ،علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،ﺑتﻌريــﻒ
ﺑﻌــﺾ المﻔاﻫيــﻢ والمﻌاييــر التــي جــاءت ﺑصيﻐــﺔ ُمبﻬمــﺔ ،وطــول اﻷجــﻞ المﺨصــﺺ لــرد اإلدارة علــى الﻄلــﺐ الــﺬي
يتقــدم ﺑــﻪ المواطــن للﺤصــول علــى المﻌلومــات ،وﺑــﻂء مﺴــاطر التﻈلــﻢ المتﻌلــﻖ ﺑالﺤصــول علــى المﻌلومــات .وعــالوة
علــﻰ ذلــك ،ﻓــﺈن اﻷﺷــﺨاص »المﻜلﻔيــﻦ ﺑتﻘدﻳــﻢ المﻌلﻮمــات المﻄلﻮﺑــة« علــﻰ مســتﻮى اﻹدارة ﻳﻈلــﻮن مﻌرﺿيــﻦ
للمتاﺑﻌــة الجﻨاﺋيــة أو الﻌﻘﻮﺑــات التﺄدﻳبيــة ،ممــا ﻳجﻌلﻬــﻢ ﻓــي وﺿﻌيــة ﻳﻜتﻨﻔﻬــا الﻐمــﻮض ﺑيــﻦ إﻓﺸــاء الســر المﻬﻨــي
وإلﺰاميــة ﺗﻘدﻳــﻢ المﻌلﻮمــات للمﻮاﻃــﻦ ،ﻛمــا أن مــﻦ ﺷــﺄن ذلــك أن ﻳدﻓــﻊ ﻫــﺆالء اﻷﺷــﺨاص إلــﻰ ﺗبﻨــي ﺳــلﻮك قاﺋــﻢ
علــﻰ الرقاﺑــة الﺬاﺗيــة؛

�

إرﺳــاء مﺰﻳــد مــﻦ التﻌــاون ﺑيــﻦ مجلــس المﻨاﻓســة وجمﻌيــات المســتﻬلﻜيﻦ وﻫيئــات مراقبــة الجــﻮدة ﻛالمﻜتــب الﻮﻃﻨــي
للســالمة الصحيــة للمﻨتجــات الﻐﺬاﺋيــة والمﻌﻬــد المﻐرﺑــي للتﻘييــس ،ﺳــيما ﺑالﻨســبة للمﻨتجــات المســتﻬلﻜة علــﻰ
وﻳتﻮﺧــﻰ مــﻦ ﻫــﺬا التﻌــاون الﻜﺸــﻒ والتصــدي
نﻄــاق واﺳــﻊ )المﻨتجــات الﻐﺬاﺋيــة ،والمســتحﻀرات الصيدالنيــةُ .(...
ﻷي ممارﺳــة ﺗجارﻳــة ،ﻳﻜــﻮن ﻏرﺿﻬــا ﺗحﻘيــﻖ الرﺑــﺢ مــﻦ قبــﻞ المﻘاولــة علــﻰ حســاب صحــة أو ﺳــالمة المســتﻬلك ،مــﻦ
ﺧــالل ﺗﻘدﻳــﻢ مﻨتــﻮج ذي جــﻮدة متدنيــة وعــدم احتــرام المﻌاﻳيــر المﻌمــﻮل ﺑﻬــا.

 .2.3.3ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻃﺎر الﺨﺎص ﺑتقﻨﻴﻦ اﻷﺳﻮاق ﺑﻤﺎ يﻌﺰز ﻗﻮاﻋﺪ الﻤﻨﺎﻓﺴﺔ الﺸريﻔﺔ
عانــﻰ ﺳــﻮق الســلﻊ والﺨدمــات ﺑالمﻐــرب مــﻦ ﻓــراغ مﺆﺳســاﺗي ﻓــي مجــال ﺗﻘﻨيــﻦ المﻨاﻓســة ،ﺑالﻨﻈــر إلــﻰ أن مجلــس
المﻨاﻓســة ﻇــﻞ ﻓــي وﺿﻌيــة جمــﻮد مﻨــﺬ ﺳــﻨة  .2013وقــد ﺗﺰامﻨــﺖ ﻫــﺬه الﻔتــرة مــﻊ ﺑــدء اإلﺻــﻼح التدريجــي ﻵليــﺔ
المقاﺻــﺔ ،الــﺬي أفﻀــى إلــى ﺗﺤريــر أﺳــﻌار المﺤروقــات .ومــﻊ ذلــك ،فــﺈن ﻫــﺬا اإلﺻــﻼح ﻇــﻞ ﻏيــر مﻜتمــﻞ فــي ﻏيــاب
إطــار مﺆﺳﺴــاﺗي وﺗﻨﻈيمــي لمواﻛبــﺔ عمليــﺔ ﺗﺤريــر اﻷﺳــﻌار ﻫــﺬه مــن أجــﻞ ﺣمايــﺔ القــدرة الﺸــرائيﺔ للمﺴــتﻬلك.
ﺑالمﻘاﺑــﻞ ،ﺗجــدر اﻹﺷــارة إلــﻰ أنــﻪ قــد ﺗــﻢ التﻘــدم مﺆﺧــر ًا ﺧﻄــﻮة إلــﻰ اﻷمــام مــﻦ ﺧــالل إعــادة ﺗﻔﻌيــﻞ مجلــس المﻨاﻓســة،
وﻳتﻮﺧــﻰ مــﻦ ﻫــﺬا التﻐييــر ﺗمﻜيــﻦ ﻫــﺬه المﺆﺳســة مــﻦ االﺿﻄــالع
ﺑﻌــد مــرور أﺷــﻬر قليلــة علــﻰ ﺑــدء حرﻛــة المﻘاﻃﻌــةُ .
ﺑدورﻫــا ﻃبﻘـ ًا للصالحيــات الجدﻳــدة المﺨﻮلــة لﻬــا ﻓــي مجــال الســلﻄة التﻘرﻳرﻳــة )الﻘانــﻮن رقــﻢ  ،(20.13ال ﺳــيما ﻓــي مــا
ﻳتﻌلــﻖ ﺑالتحﻘيﻘــات واﻷﺑحــاث والمراقبــة وزجــر الممارﺳــات المﻨاﻓيــة لﻘﻮاعــد المﻨاﻓســة.
وعمومـاً ،يتﻀــﺢ مــن ﺗجرﺑــﺔ المقاطﻌــﺔ أنــﻪ يمﻜــن التﻔﻜيــر فــي اعتمــاد عــدد مــن اإلجــراءات المتﻌلقــﺔ ﺑتقﻨيــن اﻷﺳــواق
والمﻨافﺴــﺔ:
�

ال يــﺰال ﺗﺤﺴــين مﺴــتوى المﻨافﺴــﺔ يواجــﻪ ﺗﺤديـاً ﻛبيــراً يتمﺜــﻞ فــي الترﻛيــﺰ الﺸــديد لﻌــدد مــن قﻄاعــات االقتصــاد
الوطﻨــي ،ﻛمــا ﻫــو الﺤــال فــي القﻄاعــات التــي ﺗﻨﺸــﻂ فيﻬــا الﺸــرﻛات الﺜــﻼث المﻌﻨيــﺔ ﺑالمقاطﻌــﺔ .76وال ﺷــك أن
الترﻛيــﺰ االقتصــادي ال يﻔﻀــي ﺑالﻀــرورة إلــى ارﺗــﻜاب ﺧروقــات ﺑﺸــﻜﻞ ممﻨﻬــﺞ ،إال أنــﻪ يﺰيــد مــن اﺣتمــال وقــوع
الممارﺳــات المﻨافيــﺔ لقواعــد المﻨافﺴــﺔ ﻛاالﺳــتﻐﻼل التﻌﺴــﻔي للوﺿــﻊ المﻬيمــن فــي الﺴــوق .ومــن ﻫــﺬا المﻨﻄلــﻖ،
يتﻌيــن الﻌمــﻞ ،ﺑﻨــا ًء علــى نــﺺ قانونــي ،واﺳــتﻨادا علــى دراﺳــات وﺗجــارب دوليــﺔ ،علــى وﺿــﻊ مجموعــﺔ مــن المﻌاييــر
المﺤــددة ،ﺑمــا فــي ذلــك علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال وﺿــﻊ ﺣــد أدنــى للﺤصــﺺ فــي الﺴــوق ،وذلــك مــن أجــﻞ التﺤقــﻖ مــن مــا
إذا ﻛانــﺖ مقاولــﺔ مﻌيﻨــﺔ أو مجموعــﺔ مــن المقــاوالت ﺗوجــد فــي وﺿــﻊ مﻬيمــن أم ال77؛

 - 76ﰎ التوﺻــﻞ إلــى ﻫــﺬه اﳋﻼﺻــات ﺧــﻼل الﻌــرض الــﺬي قدمــﻪ اﻷﺳــتاذ الﻌرﺑــي اﳉﻌايــدي ﺧــﻼل جلﺴــﺔ إنصــات نﻈمتﻬــا اللجﻨــﺔ اﳌﻜلﻔــﺔ ﺑالﻈرفيــﺔ االقتصاديــﺔ
واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ﺑاﳌجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺣــول موﺿــوع »إطــار اﳌﻨافﺴــﺔ ﺑاﳌﻐــرب«.

 - 77وجود مقاولﺔ مﻌيﻨﺔ ﰲ وﺿﻊ مﻬيمن ال يﻌﻨي ﺑالﻀرورة أنﻬا ﲤارس االﺳتﻐﻼل التﻌﺴﻔي لوﺿﻊ مﻬيمن.
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�

ﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻜﻔــاءات التﻘﻨيــة الﻮﻃﻨيــة المﻌﻨيــة ﺑتﻘﻨيــﻦ اﻷﺳــﻮاق والمحاﻓﻈــة علــﻰ قﻮاعــد المﻨاﻓســة الﺸــرﻳﻔة ،مــﻦ أجــﻞ
االﺳــتﺨدام اﻷمﺜــﻞ ﻷﺳــاليب وﺗﻘﻨيــات التحــري المتﻄــﻮرة ﻓــي مجــال رصــد الممارﺳــات المﻨاﻓيــة لﻘﻮاعــد المﻨاﻓســة.
وﺗﺸــمﻞ ﻫــﺬه الممارﺳــات »االﺳــتﻐﻼل التﻌﺴــﻔي للوﺿــﻊ المﻬيمــن« ،واﺗﻔاقــات اﻷﺳــﻌار الﻀمﻨيــﺔ والصريﺤــﺔ ،ووﺿــﻊ
الﺤواجــﺰ أمــام دﺧــول المﻨتجيــن المﺤتمليــن الجــدد ،و»االﺳــتﻐﻼل التﻌﺴــﻔي لوﺿﻌيــﺔ التبﻌيــﺔ االقتصاديــﺔ« لمــو ﱟرد
ﺻﻐيــر إزاء زﺑــون وﺣيــد أو مﻬيمــن ،وﻏيــر ذلــك؛

�

ﺑالﻨﺴــبﺔ لبﻌــﺾ القﻄاعــات التــي ﺗتســﻢ ﺑترﻛيﺰﻫــا الﺸــدﻳد وﺑﻜﻮنﻬــا ﺗتمتــﻊ ﺑحماﻳــة ﺗﻨﻈيميــة أو اقتصادﻳــة ﺑمﻮجــب
مﺄذونيــات مســبﻘة ،مــﻦ اﻷﻫميــة ﺑمــﻜان الﻌمــﻞ علــﻰ ﺗمﻜيــﻦ عــدد أﻛبــر مــﻦ المﻘــاوالت مــﻦ الﻮلــﻮج إلــﻰ ﻫــﺬه
الﻘﻄاعــات ،وذلــك ﺗﻌﺰﻳــﺰا للمﻨاﻓســة .ﻛمــا ﻳﻨبﻐــي الﻌمــﻞ علــﻰ ﺗﻌﻮﻳــﺾ المﺄذونيــات ﺑدﻓاﺗــر ﺗحمــالت محــددة ﺳــلﻔ ًا
وﺧاﺿﻌــة لمراقبــة ﺑﻌدﻳــة ﺗرﺗﻜــﺰ علــﻰ مﻌاﻳيــر اﻷداء .وﻳجــب الحــرص علــﻰ عــدم اﻹﺑﻘــاء علــﻰ المﺄذونيــات إال ﻓــي
ـاء علــﻰ مﻌاﻳيــر مﻮﺿﻮعيــة ﺗتﻌلــﻖ ،علــﻰ الﺨصــﻮص ،ﺑالﻄاﺑــﻊ االﺳــتراﺗيجي
حــاالت اﺳــتﺜﻨاﺋية عﻨدمــا ﺗﻜــﻮن مبــررة ﺑﻨـ ً
للﻘﻄــاع أو ﺑاالنﻌﻜاﺳــات اﻹﻳجاﺑيــة المترﺗبــة عــﻦ ذلــك مــﻦ حيــﺚ الﻨمــﻮ والتﺸــﻐيﻞ ومــا إلــﻰ ذلــك .ومــن ﺷــﺄن ﺗقليــﺺ
ﺗﺄﺛيــر المﺄذونيــات علــى االقتصــاد أن يقلــﻞ مــن ﺗرﻛيــﺰ ﺣصــﺺ الﺴــوق فــي ﻫــﺬه القﻄاعــات ،ومــن ﺛــﻢ التقليــﺺ مــن
اﺣتمــال وقــوع اﺗﻔاقــات ﺑيــن الﻔاعليــن االقتصادييــن ،ﻛمــا مــن ﺷــﺄنﻪ أن يدفــﻊ نﺤــو ﺗﺨﻔيــﺾ اﻷﺳــﻌار ﺑﻔﻀــﻞ ﺗﻌﺰيــﺰ
المﻨافﺴــﺔ والتصــدي لمواطــن الريــﻊ؛

�

إرﺳــاء مﺰﻳــد مــﻦ الﺸــﻔاﻓية والحيــاد ﻓــي ﺗﻄبيــﻖ المســاﻃر اﻹدارﻳــة ومﻨــﺢ التراﺧيــﺺ وعلــﻰ مســتﻮى احتــرام آجــال
رد اﻹدارة علــﻰ الﻄلبــات المتﻌلﻘــة ﺑمﺰاولــة مﺨتلــﻒ اﻷنﺸــﻄة االقتصادﻳــة .وﻳتﻌيــﻦ الﻌمــﻞ ،ﺑمﻮجــب نــﺺ قانﻮنــي،
علــﻰ ﺗحدﻳــد آجــال لــرد اﻹدارة وجﻮﺑ ـ ًا علــﻰ الﻄلبــات ،وﺗبســيﻂ المســاﻃر اﻹدارﻳــة ،مــﻦ ﺧــالل الحــرص ،علــﻰ وجــﻪ
الﺨصــﻮص ،علــﻰ مﻨــﻊ اﻹدارات مــﻦ مﻄالبــة المﻮاﻃﻨيــﻦ والمﻘــاوالت ﺑــاﻹدالء ﺑمﻌلﻮمــات ﺗﻜــﻮن متﻮﻓــرة لــدى مصالــﺢ
إدارﻳــة أﺧــرى أو ﺑﻮﺛاﺋــﻖ إﺿاﻓيــة ال ﺗﻨــﺺ عليﻬــا المســاﻃر ذات الصلــة؛

�

الﻌمــﻞ ،ﻓــي إﻃــار السياﺳــات الﻘﻄاعيــة وﺳياﺳــات التﻨميــة الجﻬﻮﻳــة ،علــﻰ اﻹعمــال الﻔﻌلــي لمﻘتﻀيــات المــادة 7
مــﻦ الﻘانــﻮن رقــﻢ  20.13المتﻌلــﻖ ﺑمجلــس المﻨاﻓســة ﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑمﻨــﺢ المســاعدات واﻹعانــات مــﻦ الدولــة أو
الجماعــات التراﺑيــة .وﺗﻨــﺺ ﻫــﺬه المــادة علــى أن المجلــس يﺴتﺸــار وجوﺑ ـاً فــي مﺸــاريﻊ الﻨصــوص التﺸــريﻌيﺔ أو
التﻨﻈيميــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑمﻨــﺢ إعانــات وﺗﺤﻔيــﺰات لبﻌــﺾ القﻄاعــات أو الجﻬــات ،وذلــك مــن أجــﻞ التﺜبــﺖ مــن الﺤجــﺞ
المقدمــﺔ لتبريرﻫــا .وﺗقتﻀــي مﺜــﻞ ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ أﺣيان ـاً ﺗﺤﻜيم ـاً للﺤﺴــﻢ فــي الﺨيــارات المتاﺣــﺔ ﺑيــن الﻨﻬــوض
ﺑالقﻄاعــات الرئيﺴــيﺔ أو الرائــدة مــن جﻬــﺔ ،وإعﻄــاء اﻷولويــﺔ للتﻌامــﻞ علــى قــدم المﺴــاواة مــﻊ جميــﻊ القﻄاعــات
دون ﺗمييــﺰ ،مــن جﻬــﺔ ﺛانيــﺔ؛

�

ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،مــن ﺑيــن التﺤديــات التــي قــد يواجﻬﻬــا مجلــس المﻨافﺴــﺔ ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى ﺗلــك المرﺗبﻄــﺔ
ﺑﻌﻼقتــﻪ ﺑالﻬيئــات اﻷﺧــرى للمراقبــﺔ والتقﻨيــن ،ﺳــواء ذات الﻄبيﻌــﺔ الﻌرﺿانيــﺔ ،ﻛمديريــﺔ اﻷﺳــﻌار والمﻨافﺴــﺔ
التاﺑﻌــﺔ لــوزارة الﺸــﺆون الﻌامــﺔ ،أو ذات الصبﻐــﺔ القﻄاعيــﺔ ،ﻛالوﻛالــﺔ الوطﻨيــﺔ لتقﻨيــن المواﺻــﻼت ،ﺑالﻨﺴــبﺔ لقﻄــاع
االﺗصــاالت .ويﻨﻄــوي ﺗﻌــدد المتدﺧليــن علــى ﺧﻄــر ﺗداﺧــﻞ االﺧتصاﺻــات فــي ﺑﻌــﺾ القﻄاعــات .لــﺬا ،ﻳتﻌيــﻦ وﺿــﻊ
إﻃــار مﺆﺳســاﺗي مﻔصــﻞ ﻳﻨﻈــﻢ الﻌالقــة ﺑيــﻦ ﻫــﺬه المﺆﺳســات ،والﻌمــﻞ علــﻰ ﺗحدﻳــد حــاالت ومســتﻮﻳات ﺗدﺧــﻞ ﻛﻞ
مﺆﺳســة ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ ،مــﻊ إرﺳــاء آليــات التحﻜيــﻢ الالزمــة عﻨــد وقــﻮع أي التبــاس.
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 .3.3.3ﺗﺤﺴــﻴﻦ الﻮﺻــﻮل إلــﻰ الﻤﻌﻠﻮﻣــﺔ ﺣــﻮل اﻷﺳــﻮاق وإﺣــﺪاث ﻣرﺻــﺪ لﻸﺳــﻌﺎر
وﻫﻮاﻣــﺶ الرﺑــﺢ ﻛﺂلﻴــﺎت لﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــﺎذ القــرار
يتﻌيــن ﺗمﻜيــن الﻬيئــات المﻜلﻔــﺔ ﺑتقﻨيــن مﺨتلــﻒ اﻷﺳــواق وﺿمــان التﻨافﺴــيﺔ مــن الوﺻــول الواﺳــﻊ والمﻨتﻈــﻢ إلــى
مﻌلومــات اقتصاديــﺔ مﺤ ﱠيﻨــﺔ ومﻔصلــﺔ .ويقتﻀــي ذلــك انﺨراطـاً مﺴــﺆوالً وﺗﻌاونـاً مــن لــدن القﻄــاع الﺨــاص والﻔيدراليــات
المﻬﻨيــﺔ فــي مجــال اقتﺴــام المﻌﻄيــات ،ﻛمــا يﺴــتلﺰم التوفــر علــى نﻈــام مﻌلومــات متﻄــور يم ﱢﻜــن مــن جمــﻊ وﺗتبــﻊ وﺗﺤديﺚ
المﻌلومــات المتﻌلقــﺔ ﺑﻌــدد مــن اﻷﺳــواق .وﺗتمﺜــﻞ التوﺻيــﺔ الرئيﺴــيﺔ المقترﺣــﺔ فــي ﻫــﺬا الصــدد ،فــي الﻌمــﻞ علــى:
�

إﺣــداث »مرصــد لﻸﺳــﻌار وﻫﻮامــﺶ الرﺑــﺢ« ،علــﻰ ﻏــرار مرصــد َﺗ َﻜـ ﱡـﻮ ِن اﻷﺳــﻌار وﻫﻮامــﺶ الرﺑــﺢ الﺨاصــة ﺑالمﻨتجــات
الﻐﺬاﺋيــة ﻓــي ﻓرنســا .وﺑالﻨســبة للمﻐــرب ،ﻳمﻜــﻦ أن ﻳمتــد نﻄــاق ﺗدﺧــﻞ ﻫــﺬا المرصــد إلــﻰ جانــب المﻨتجــات الﻐﺬاﺋيــة
ليﺸــمﻞ مﻨتجــات ﻏيــر ﻏﺬاﺋيــة محــددة .وقــد ﺗﺸــمﻞ مﻌاﻳيــر اﺧتيــار المﻨتجــات التــي ﺳــيتﻮلﻰ ﻫــﺬا المرصــد ﺗتبﻌﻬــا
مــا ﻳلــي:
 الﺤصﺔ المرﺗﻔﻌﺔ أو المتﺰايدة للمﻨتوج في ﺳلﺔ اﺳتﻬﻼك اﻷﺳر؛
وﺿﻊ مﻬيمن؛
 درجﺔ ﺗرﻛيﺰ الﺴوق ﺑالﻨﺴبﺔ لﻬﺬا المﻨتوج أو وجود
ٍ
 اﻷﺳــواق التــي ﺗتﺤﻜــﻢ داﺧلﻬــا مقاولــﺔ واﺣــدة أو عــدد مﺤــدود جــداً مــن المقــاوالت فــي ﺳلﺴــلﺔ القيمــﺔ ﺑﺄﻛملﻬــا
مقارنـ ًﺔ ﺑالمﻨافﺴــين ،مــﻊ إدمــاج عمليــات اﺳــتيراد المدﺧــﻼت والتمويــن والتﺨﺰيــن واإلنتــاج والتوزيــﻊ؛
 الﻄاﺑــﻊ المرﻛــﺐ للمﻨتــوج ،والــﺬي قــد يجﻌــﻞ التﻐييــرات فــي ﺳــﻌره ﺗﺆﺛــر ﺗﺄﺛيــرا ﻛبيــراً فــي أﺳــﻌار قائمــﺔ واﺳــﻌﺔ
مــن الﺴــلﻊ والﺨدمــات؛
 المﻨتجــات اﻷﺳاﺳــيﺔ التــي ﺗتﺴــﻢ ﺑمرونــﺔ ﺳــﻌريﺔ مﻨﺨﻔﻀــﺔ علــى الﻌمــوم والتــي ﺗتصــﻒ ﺑالتالــي ﺑﻜــون الﻄلــﺐ
عليﻬــا يﻈــﻞ ﺛاﺑتــا )ﺗﻀﻄــر اﻷﺳــر إلــى اقتﻨائﻬــا ﺣتــى عﻨدمــا ﺗرﺗﻔــﻊ أﺳــﻌارﻫا ﺑﺴــبﺐ نقــﺺ البدائــﻞ ،ممــا يــﺆدي
إلــى ﺗدﻫــور القــدرة الﺸــرائيﺔ( ،وﻏيــر ذلــك.

وﺳيﺸــﻜﻞ ﻫــﺬا المرصــد مصــدر ًا للمﻌلﻮمــات االقتصادﻳــة المﻨﻈمــة والمح ﱠيﻨــة والمﻨدمجــة ،وﻫــﻮ مــا مــﻦ ﺷــﺄنﻪ ﺗﺰوﻳد الﻬيئة
المﻌﻨيــة ﺑالمﻨاﻓســة ﺑالمﻌلﻮمــات الالزمــة ﺑﺸــﻜﻞ مســتمر .ويمﻜــن أن ﺗتﻀمــن ﻫــﺬه المﻌﻄيــات ،علــى وجــﻪ الﺨصــوص،
متوﺳــﻂ ﺳــﻌر ال َوﺣــدة لــﻜﻞ مﻨتــوج ،ومتوﺳــﻂ ﻫوامــﺶ الرﺑــﺢ ،وﺣصــﺔ الﻀرائــﺐ مــن الﺴــﻌر الﻨﻬائــي ،وﺑﻨيــﺔ التﻜاليــﻒ،
ودرجــﺔ الترﻛيــﺰ ،وعــدد المﻨتجيــن ،واﻷﺳــواق المﺴــتﻬدفﺔ )اﻷﺳــواق المﺤليــﺔ أو الوطﻨيــﺔ أو الدوليــﺔ( ،وﻏيــر ذلــك.
ﻛمــا ُﻳتﻮﺧــﻰ مــﻦ ﻫــﺬا المرصــد ﺿمــان حصــﻮل عمــﻮم المﻮاﻃﻨيــﻦ والمﻮاﻃﻨــات وجمﻌيــات حماﻳــة حﻘــﻮق المســتﻬلك علــﻰ
المﻌلﻮمــات المﻔيــدة عــﻦ مﺨتلــﻒ اﻷﺳــﻮاق والمﻨتجــات.
وﻳﻘتﻀــي ولــﻮج المرصــد إلــﻰ المﻌﻄيــات اﻷوليــة الالزمــة لﻀمــان ﺗتبــﻊ اﻷﺳــﻌار وﻫﻮامــﺶ الرﺑــﺢ مﺄﺳســة ﻫــﺬه الﻌمليــة
ﺑمﻮجــب نــﺺ قانﻮنــي ﺧــاص ،مــﻦ أجــﻞ ﺿمــان ﺗﻌــاون جميــﻊ الﻔاعليــﻦ المﻌﻨييــﻦ الﺬﻳــﻦ ﻳمتلﻜــﻮن مﻌﻄيــات أوليــة.
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 .4.3.3إيــﻼء أﻫﻤﻴــﺔ أﻛﺒــر لتﻄﻮيــر آلﻴــﺎت اﺳــتﺒﺎق وﺗﺪﺑﻴــر اﻷزﻣــﺎت وﻛــﺬا ﻵلﻴــﺎت
التﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ الﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ والﻤﻮاﻃﻨــﺎت ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻧﺸــﻮب أي أزﻣــﺔ
أﻛــدت حرﻛــة المﻘاﻃﻌــة اﻷﻫميــة الﻘصــﻮى التــي ﻳﻨبﻐــي إﻳالؤﻫــا الﺳــتراﺗيجية اﺳــتباق اﻷزمــات والتﻮاصــﻞ ﺧــالل نﺸــﻮﺑﻬا.
ﻛاف
ﻓﻘــد أﻇﻬــرت ﺗجرﺑــة  2018أنــﻪ ﻓــي ﺑداﻳــة الحرﻛــة ،لــﻢ ﺗﻨجــﺢ المﻘــاوالت المﻌﻨيــة والحﻜﻮمــة ﻓــي التﻔاعــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ٍ
المتصــاص التﻮﺗــر المﻨتﺸــر ﻓــي صﻔــﻮف المﻮاﻃﻨــات والمﻮاﻃﻨيــﻦ المﺸــارﻛيﻦ ﻓــي حرﻛــة المﻘاﻃﻌــة .ولــﻢ ﺗﻜــن ﺳياﺳــات
التواﺻــﻞ التــي ﺗــﻢ اعتمادﻫــا فــي البدايــﺔ متﻨاﺳــبﺔ مــﻊ الموقــﻒ ،ﺣيــﺚ جــاءت فــي ﺷــﻜﻞ ﺧرجــات إعﻼميــﺔ متﺄﺧــرة
أو ﺗصريﺤــات اﺳــتﻔﺰازيﺔ أو ﺻمــﺖ مﻄبــﻖ يﻌﻜــس ﻏيــاب الﺸــﻔافيﺔ .وفــي مرﺣلــﺔ الﺣقــﺔ ،ﺗمﻜﻨــﺖ ﺑﻌــﺾ المقــاوالت
المﺴــتﻬدفﺔ مــن المقاطﻌــﺔ مــن ﺗــدارك الموقــﻒ مــن ﺧــﻼل إطــﻼق مبــادرات موجﻬــﺔ للمواطﻨيــن والمواطﻨــات فــي إطــار
ﺳياﺳــﺔ القــرب ،والتواﺻــﻞ ﺑﻜيﻔيــﺔ أﻛﺜــر ﺷــﻔافيﺔ ،ومراجﻌــﺔ أﺳــﻌار البيــﻊ.
إن التﻮاصــﻞ أﺛﻨــاء اﻷزمــات ،واﻹنصــات ،واﻷﻫــﻢ مــﻦ ذلــك ،التﻔاعــﻞ مــﻊ الحــاالت ﻏيــر االعتيادﻳــة أصبحــﺖ ﺗداﺑيــر ﺗﻜتســي
أﻫميــة ﺑالﻐــة ،ﺳــيما ﻓــي ﺳــياق ﻳمﻜــﻦ أن ﺗــﺆدي ﻓيــﻪ »اﻷﺧبــار الﺰاﺋﻔــة« إلــى زعﺰعــﺔ الــرأي الﻌــام ،ولﻜــن أيﻀـاً فــي ﺳــياق
ﺗﻨتﺸــر فيــﻪ المﻌلومــﺔ ﺑﺴــرعﺔ فائقــﺔ ،مــن ﺧــﻼل وﺳــائﻞ اإلعــﻼم وﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي ،ممــا يجﻌــﻞ الــرأي الﻌــام
فــي ﺣالــﺔ مــن االرﺗبــاك التــام .وﻳﻘتﻀــي ﻫــﺬا المﻌﻄــﻰ الجدﻳــد مــا ﻳلــي:
�

ﻳتﻌيــﻦ علــﻰ الســلﻄات الﻌمﻮميــة وﺿــﻊ اﺳــتراﺗيجية للتﻮاصــﻞ أﺛﻨــاء اﻷزمــات ﺗﻜــﻮن أﻛﺜــر ﺷــﻔاﻓية وأﻛﺜــر إقﻨاع ـ ًا
ومتﻌــددة الﻘﻨــﻮات وﺗتســﻢ ﺑالحيــاد ،وﺗﻜــﻮن قبــﻞ ﻛﻞ ﺷــيء ﺗﻔاعليــة ﺑمــا ﻳﻜﻔــي المتصــاص التﻮﺗــرات ﺧــالل المراحــﻞ
اﻷولــﻰ ،وﻓــي حــاالت أﺧــرى ،لتجﻨــب آﺛــار اﻷﺧبــار الﺰاﺋﻔــة وﺗﻮجيــﻪ الــرأي الﻌــام؛

�

ﻳﻨبﻐي علﻰ المﻘاوالت ذات الحجﻢ المﻬﻢ ﻛﺬلك ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳتراﺗيجيات التﻮاصﻞ ﺧالل اﻷزمات؛

�

ﻳجــب ﺗﺄﻃيــر الﻨﻘــاش الﻌمﻮمــي والسياﺳــي مــﻦ أجــﻞ ﺗﻮﺿيــﺢ الصــﻮرة أمــام المﻮاﻃــﻦ ،مــﻦ ﺧــالل الترﻛيــﺰ ﺑاﻷحــرى
علــﻰ ﺗﻘدﻳــﻢ أدلــة مﻮﺿﻮعيــة ونتاﺋــﺞ الدراﺳــات المﻔصلــة المتﻌلﻘــة ﺑﻮجــﻮد أو عــدم وجــﻮد ممارﺳــات مﻨاﻓيــة لﻘﻮاعــد
المﻨاﻓســة قــد ﺗﻔﻀــي إلــﻰ ﻫﻮامــﺶ ﻏيــر مبــررة ﻓــي أرﺑــاح المﻨتجيــﻦ ،وذلــك عــوض أن يتــﻢ االﻛتﻔــاء ﺑﺈﺻــدار ﺗﻌليقــات
ﺣــول ﺣجــﻢ ﻫوامــﺶ الرﺑــﺢ وﺗﻄورﻫــا ،ﻛمــا لوﺣــﻆ أﺛﻨــاء ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ .2018

وﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــك ،وإذا ﻛان التوفــر علــى آليــﺔ للتواﺻــﻞ أﺛﻨــاء اﻷزمــات يم ﱢﻜــن مــن التدﺧــﻞ ﺑﻔﻌاليــﺔ ﺧــﻼل المراﺣــﻞ
اﻷولــى ،فــﺈن الﻘــدرة علــﻰ االﺳــتباق ﺗﻜتﺴــي أﻫميــﺔ قصــوى .وﺗﺸــمﻞ التوﺻيــات المقترﺣــﺔ فــي ﻫــﺬا الصــدد مــا يلــي:
�

ﺗﻄﻮﻳــر وﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻘــدرات التﻘﻨيــة للســلﻄات الﻌمﻮميــة علــﻰ اﺳــتباق التﻮﺗــرات االجتماعيــة ،وذلــك مــﻦ ﺧــالل إحــداث
آلية لليﻘﻈة ،الرقمية ﺑاﻷﺳــاس )ﺗﻘﻨيات البيانات الﻀﺨمة( ،الﺳــتﺜمار المﻌلﻮمات المتاحة علﻰ مســتﻮى الﻔﻀاء
االﻓتراﺿــي ،مــﻦ أجــﻞ رصــد ﺑــﻮادر االﺳــتياء واﻹﺷــارات التــي ﺗﻨــﺬر ﺑﻨﺸــﻮب اﻷزمــات ﻓــي أوﺳــاط عمــﻮم المﻮاﻃﻨيــﻦ
والمﻮاﻃﻨــات .وﺳــتم ّﻜن ﻫــﺬه اﻵليــات مــن رﺻــد التوجﻬــات الﺴــائدة داﺧــﻞ المجتمــﻊ والتدﺧــﻞ فــي الوقــﺖ المﻨاﺳــﺐ،
مــن ﺧــﻼل اعتمــاد ﺗداﺑيــر وقائيــﺔ ﺗﺴــاﻫﻢ فــي التقليــﻞ مــن إمﻜانيــﺔ نﺸــوب اﻷزمــات ،وﺗقليــﺺ ﺗﻜاليــﻒ التداﺑيــر
التصﺤيﺤيــﺔ البَ ْﻌديــﺔ.

وﻫﻨــاك مﺴــﺄلﺔ أﺧــرى ال ﺗقــﻞ أﻫميــﺔ فــي ﺗدﺑيــر اﻷزمــات ،وﻫــي ﺿــرورة ﺗحدﻳــﺚ اﻹﻃــار الﻘانﻮنــي الﺨــاص ﺑتدﺑيــر
االحتجاجــات ،ﺑمــا ﱢ
ﻳمﻜــﻦ مــﻦ مالءمتــﻪ مــﻊ التحــﻮالت المجتمﻌيــة والتﻜﻨﻮلﻮجيــة الجارﻳــة ،مــﻊ الحــرص علــﻰ صــﻮن
حرﻳــات التﻌبيــر والتﻈاﻫــر الســلمي التــي ﻳﻜرﺳــﻬا الدﺳــتﻮر.
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 .5.3.3إﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻏــﺔ اﻹﻃــﺎر القﺎﻧﻮﻧــﻲ والﻤﺆﺳﺴــﺎﺗﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺼﺤﻴــﺢ وﺿﻌﻴــﺎت
ﺗﻨــﺎزع الﻤﺼﺎلــﺢ التــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﺆدي إلــﻰ ﺗﺄزيــﻢ الﺜقــﺔ لــﺪى الﻤﻮاﻃــﻦ
أﻛــدت ﺣرﻛــﺔ المقاطﻌــﺔ الﺤاجــﺔ إلــى مراجﻌــﺔ ﺷــاملﺔ لﻺطــار القانونــي والمﺆﺳﺴــاﺗي الــﺬي يﻨﻈــﻢ مﺨتلــﻒ ﺣــاالت ﺗﻨــازع
المصالــﺢ ،ومراﻛمــﺔ المﺴــﺆوليات ﺑيــن الﺤقــﻞ الﺴياﺳــي والقﻄــاع الﺨــاص الﻬــادف إلــى ﺗﺤقيــﻖ الرﺑــﺢ ،وﻛــﺬا مﺨتلــﻒ
ﺣــاالت االﺳــتﻐﻼل ﻏيــر القانونــي للمﻌلومــات لتﺤقيــﻖ مصالــﺢ ﺷــﺨصيﺔ .وﻫــﺬا يقتﻀــي مــا يلــي:
�

مﻮحــد ﻳجمــﻊ وﻳت ﱢَمــﻢ جميــﻊ المﻘتﻀيــات ذات الصلــة ،والتــي ال ﺗــﺰال مﺸــتﱠ تة ﺑيــﻦ
وﺿــﻊ إﻃــار ﺗﺸــرﻳﻌي وﺗﻨﻈيمــي ﱠ
نصــﻮص مﺨتلﻔــة .ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا اإلطــار أن يم ﱢﻜــن مــن إعمــال مﻀاميــن الﻔصــﻞ  36مــن دﺳــتور  ،2011الــﺬي
يﻨــﺺ علــى أن القانــون يﻌاقــﺐ علــى جميــﻊ المﺨالﻔــات المتﻌلقــﺔ ﺑﺤــاالت ﺗﻨــازع المصالــﺢ ،وعلــى التﺴــريبات المﺨلــﺔ
ﺑالتﻨافــس الﻨﺰيــﻪ ،وﻛﻞ أﺷــﻜال االنﺤــراف ذي الﻄاﺑــﻊ المالــي أو اإلداري .ويتمﺜــﻞ الﻬــدف مــن ﻫــﺬه اﻵليــﺔ فــي
اﺳــتﻌادة ﺛقــﺔ المواطــن فــي المﺆﺳﺴــات وفــي الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ.

 .6.3.3الﻨﻬﻮض ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ الﻤﺴﺆولﻴﺔ اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺔ لﻠﻤقﺎوﻻت
ﺳــلﻄﺖ المقاطﻌــﺔ أيﻀ ـاً الﻀــوء علــى مﺴــﺄلﺔ المﺴــﺆوليﺔ االجتماعيــﺔ للمقــاوالت .ويتﻌلــﻖ ﻫــﺬا الجانــﺐ ،علــى وجــﻪ
الﺨصــوص ،ﺑالمقــاوالت التــي ﺗﺴــتﻔيد مــن امتيــازات الﺳــتﻐﻼل مــوارد طبيﻌيــﺔ فــوق التــراب الوطﻨــي .وفــي ﻫــﺬا الصــدد،
يمﻜــن اقتــراح التوﺻيتيــن التاليتيــن:
�

ﻳجــب أن ﺗتﻀمــﻦ ﻛﻞ عﻘــﻮد االمتيــاز مﻘتﻀيــات ﺗﻨــﺺ صراحــة علــﻰ أن المﻘــاوالت الﺨاصــة المســتﻔيدة مســﺆولة عــﻦ
رصــد نﻔﻘــات ذات صبﻐــة اجتماعيــة أو ﺑيئيــة .وﻳمﻜــﻦ أن ﺗﻜــﻮن ﻫــﺬه الﻨﻔﻘــات ،علــﻰ ﺳــبيﻞ المﺜــال ،فــي ﺷــﻜﻞ نﺴــبﺔ من
رقــﻢ مﻌامــﻼت المقاولــﺔ المﻌﻨيــﺔ ،ﺗوجــﻪ لﻔائــدة الﺴــاﻛﻨﺔ المﺤليــﺔ والمﻨاطــﻖ التــي ﺗــﺰاول فيﻬــا أنﺸــﻄتﻬا .ويﻨبﻐــي أن
ﺗﻜــون ﺗلــك المقتﻀيــات موﺿــوع مﻔاوﺿــات دقيقــﺔ ومﻔصلــﺔ ﺣتــى ال يتــﻢ اإلﺿــرار ﺑتﻨافﺴــيﺔ المقــاوالت المﻌﻨيــﺔ؛

�

ﻳﻨبﻐــي علــﻰ ﺑالدنــا إﻃــالق التﻔﻜيــر ﻓــي جــدوى إحــداث وﺿــﻊ قانﻮنــي ﻳســمﺢ ﺑﺈحــداث »مﻘاولــة ﺗجارﻳــة ذات ﻏاﻳــات
اجتماعيــة وﺑيئيــة« ) .(Entreprise à missionويﻔتــرض ﻫــﺬا الوﺿــﻊ أنــﻪ ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى الﺴــﻌي إلــى ﺗﺤقيــﻖ الرﺑــﺢ،
فــﺈن المقاولــﺔ ﺗلتــﺰم أيﻀ ـاً ﺑتﺤقيــﻖ ﻏايــات ﺗصــﺐ فــي المصلﺤــﺔ الﻌامــﺔ ،وأﺧــﺬ الرﻫانــات االجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ
لﻨﺸــاطﻬا ﺑﻌيــن االعتبــار .ويﻜمــن االﺧتــﻼف ﺑيــن »المﺴــﺆوليﺔ االجتماعيــﺔ للمقاولــﺔ« و»المقاولــﺔ التجاريــﺔ ذات
الﻐايــات االجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ« فــي أن ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ﺗقتﻀــي التــﺰام المﺴــاﻫمين فــي المقاولــﺔ ﺑتﺤقيــﻖ اﻷﻫــداف
المﺴــﻄرة فــي إطــار المﻬــام المتﻔــﻖ عليﻬــا وأن ﻫــﺬه المﻬــام يجــﺐ أن يتــﻢ التﻨصيــﺺ عليﻬــا فــي الﻨﻈــام اﻷﺳاﺳــي
للمقاولــﺔ.
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مﺆﻃر :ﺟدول موﺟﺰ يتﻀمﻦ ﺗوصﻴات الموضوع الﺨاص
 .Iﺗوصﻴات ﻋامة مﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰيﺰ آلﻴات الديمقراﻃﻴة التﺸارﻛﻴة وﺗﻜريﺲ الديمقراﻃﻴة التمﺜﻴلﻴة
 .1ﺗسرﻳﻊ وﺗيرة إرﺳاء آليات الدﻳمﻘراﻃية التﺸارﻛية وﺿمان إعمالﻬا الﻔﻌلي
�

ﺗﻔﻌيﻞ المجالس االﺳتﺸاريﺔ التي ﺗﻢ إﺣداﺛﻬا مﺆﺧراً.

�

وﺿــﻊ إطــار نموذجــي للﻨﻈــام الداﺧلــي للجﻬــات يﺤــدد ﻛيﻔيــات ﺗﻨﺰيــﻞ اﻵليــات التﺸــارﻛيﺔ للﺤــوار والتﺸــاور،
ﺑمــا يُم ﱢﻜــن مــن اإلعمــال الﻔﻌلــي لﻬــﺬه اﻵليــات وﺗوﺣيــد طريقــﺔ اﺷــتﻐالﻬا.

�

الﻌمــﻞ ،علــى ﺻﻌيــد الجﻬــات ،علــى اعتمــاد آليــﺔ ﱠ
مﻨﻈمــﺔ للتﺸــاور والﺤــوار التﺸــارﻛي ﺗﺴــتوﺣي طريقــﺔ
اﺷــتﻐالﻬا ونمــﻂ ﺗمﺜيليتﻬــا مــن الﻨمــوذج المﻌتمــد فــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي.

�

اﺳــتﺨدام التﻜﻨولوجيــا الرقميــﺔ ﻛرافﻌــﺔ ﺗﺴــﻬﻞ إعمــال الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ وﺗمﻜــن مــن مقارﺑتﻬــا ﺑﻄريقــﺔ
مبتﻜرة.

 .2الرﻓــﻊ مــﻦ مســتﻮى إدراك الســلﻄات الﻌمﻮميــة والمجتمــﻊ المدنــي لمﻔﻬــﻮم الدﻳمﻘراﻃيــة التﺸــارﻛية ،مــﻦ ﺧــالل الﻌمــﻞ علــﻰ
ﺿمــان ﺗﻘــارب الــرؤى
�

إﺷــراك الﻔاعليــن المﻨبﺜقيــن مــن الديﻨاميــات المجتمﻌيــﺔ الجديــدة )الﺸــباب ،المدونــون ،قــادة الــرأي(...،
داﺧــﻞ الﻬيئــات التﺸــاوريﺔ الوطﻨيــﺔ والتراﺑيــﺔ.

�

وﺿــﻊ إطــار قانونــي مﻼئــﻢ لتﺸــجيﻊ جمﻌيــات اﻷﺣيــاء والدواويــر علــى االنتﻈــام فــي إطــار ﺷــبﻜات والﻌمــﻞ
علــى ﺗﻜويﻨﻬــﻢ وﺗﺤﺴيﺴــﻬﻢ ﺑصﻼﺣياﺗﻬــﻢ وطــرق المﺸــارﻛﺔ الجديــدة ،وذلــك ﺗﻨﻔيــﺬاً لمقتﻀيــات المــادة 116
مــن القانــون التﻨﻈيمــي المتﻌلــﻖ ﺑالجﻬــات؛.

�

دعﻢ إعداد ﻛتﺐ ودالئﻞ في مجال الديمقراطيﺔ التﺸارﻛيﺔ.

�

ﺗﻌﺰيﺰ الﻨقاش على المﺴتويين الوطﻨي والتراﺑي.

�

إﺣداث مرﺻد وطﻨي لتﻌﺰيﺰ المبادرات ذات الصلﺔ ﺑالديمقراطيﺔ التﺸارﻛيﺔ وﺗتبﻌﻬا وﺗقييمﻬا.

 .3ﺗﻌﺰﻳﺰ الدﻳمﻘراﻃية التمﺜيلية أمر ال محيد عﻨﻪ
�

إن اﻷﺣــﺰاب الﺴياﺳــيﺔ والﻨقاﺑــات مدعــوة إلــى ﺗجديــد نﻔﺴــﻬا ،مــن ﺧــﻼل المبــادرة أوال إلــى ﺗﻐييــر ﺧﻄاﺑﻬــا
َ
المﺨاطبيــن المﺴــتﻬدفين.
ﺑمــا يجﻌلــﻪ يتﺴــﻢ ﺑدرجــﺔ أﻛبــر مــن البراﻏماﺗيــﺔ ويﻼئــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ طبيﻌــﺔ

�

ﻛمــا ﺳتﺴــتﻔيد اﻷﺣــﺰاب الﺴياﺳــيﺔ والﻨقاﺑــات ﻛﺜيــراً مــن ﺗﻌﺰيــﺰ ﻫياﻛلﻬــا ﺑمﺰيــد مــن الﻜﻔــاءات مــن ﺑيــن
الﺸــباب والﻨﺴــاء ،ومــن اﺳــتﻌمال ﺗﻜﻨولوجيــات اإلعــﻼم وﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي مــن أجــﻞ الرفــﻊ مــن
أعــداد متتبﻌيﻬــا وﺗﻌﺰيــﺰ قدرﺗﻬــا علــى التﻌبئــﺔ.

�

يﻨبﻐــي ﺗﺸــﻜيﻞ التﺤالﻔــات قبــﻞ موعــد االنتﺨاﺑــات ،مــن أجــﻞ التوفــر علــى فــرق عمــﻞ مﻨﺴــجمﺔ ،وﻫــو مــا مــن
ﺷــﺄنﻪ أن يﺤﺴــن مــن مﺴــتوى ﺗجانــس الﻌمــﻞ الﺤﻜومــي ونجاعتــﻪ.

�

يجﺐ ﺗﺴجيﻞ ﻛﻞ مواطن ﺑالﻎ في اللوائﺢ االنتﺨاﺑيﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗلقائي.
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�

يتﻌين ﺗﻨﻈيﻢ الﺤمﻼت االنتﺨاﺑيﺔ عبر الوﺳائﻂ الرقميﺔ.

�

يﻨبﻐي ﺗمﻜين الجمﻌيات والمﻨﻈمات ﻏير الﺤﻜوميﺔ من الترﺷﺢ لﻼنتﺨاﺑات.

�

يجــﺐ ﺗمﻜيــن الﻬيئــات المﻨتﺨبــﺔ مــن اﺳتﺸــارة المواطــن ﺑﺸــﺄن مﺨتلــﻒ المﺸــاريﻊ ،مــن ﺧــﻼل ﺷــبﻜات
التواﺻــﻞ االجتماعــي )اﺳــتﻄﻼعات رأي اﺳتﺸــاريﺔ.(...

 .IIﺗوصﻴات ﺧاصة منﺒﺜقة ﻋﻦ دراﺳة نموذج حرﻛة المقاﻃﻌة لسنة 2018

 .1ﺗﻌﺰﻳﺰ حماﻳة حﻘﻮق المستﻬلك وﺗمﻜيﻨﻪ مﻦ ﺳبﻞ التﻈلﻢ
�

ﺗﻔﻌيــﻞ المجلــس االﺳتﺸــاري اﻷعلــﻰ لالﺳــتﻬالك ،المﻨصــﻮص عليــﻪ ﻓــي الﻘانــﻮن رقــﻢ  ،31.08ﺑاعتبــاره
مﺆﺳﺴــﺔ مﺴــتقلﺔ ﺗﻨــاط ﺑﻬــا علــى الﺨصــوص مﻬمــﺔ اقتــراح وإﺑــداء الــرأي ﺣــول التداﺑيــر المتﻌلقــﺔ ﺑالﻨﻬــوض
ﺑﺜقافــﺔ االﺳــتﻬﻼك والرفــﻊ مــن مﺴــتوى ﺣمايــﺔ المﺴــتﻬلك.

�

ﺗﻔﻌيﻞ الصﻨدوق الﻮﻃﻨي لحماﻳة المستﻬلك ،المﻨصوص عليﻪ أيﻀاً في القانون رقﻢ .31.08

�

ﺗبســيﻂ المســاﻃر المتﻌلﻘــة ﺑتﺨﻮﻳــﻞ صﻔــة المﻨﻔﻌــة الﻌامــة للجمﻌيــات الﻌاملــة ﻓــي مجــال حماﻳــة
المســتﻬلك ،وذلــك لتســرﻳﻊ وﺗيــرة ﺗﻜتلﻬــا ﻓــي إﻃــار جامﻌــة وﻃﻨيــة لحماﻳــة المســتﻬلك.

�

ﺗبســيﻂ ﺷــروط الحصــﻮل علــﻰ اﻹذن الﺨــاص ﺑالتﻘاﺿــي ،الــﻮاردة ﻓــي المرﺳــﻮم رقــﻢ  ،895.18والمﻄبﻘــة علــﻰ
جمﻌيــات حماﻳــة المســتﻬلك ﻏيــر المﻌتــرف لﻬــا ﺑصﻔــة المﻨﻔﻌــة الﻌامــة.

�

إﺷراك جمﻌيات حماﻳة المستﻬلك ﻓي الﻮﺳاﻃة ﺑيﻦ المستﻬلك ومﻘدمي الﺨدمات أو السلﻊ.

�

اﻹﺳــراع ﺑاعتمــاد ميﺜــاق المراﻓــﻖ الﻌمﻮميــة المﻨصــﻮص عليــﻪ ﻓــي الﻔصــﻞ  157مــﻦ الدﺳــتﻮر .ويُتوﺧــى مــن
ﻫــﺬا الميﺜــاق ﺿمــان نجاعــﺔ الﺨدمــات وجودﺗﻬــا لﻔائــدة المواطــن.

�

اﻹﺳــراع ﺑتﻮﻓيــر الﺸــروط واﻵليــات الﻜﻔيلــة ﺑتﻔﻌيــﻞ مﻀاميــﻦ الﻘانــﻮن رقــﻢ  31.13المتﻌلــﻖ ﺑالحــﻖ ﻓــي
الحصــﻮل علــﻰ المﻌلﻮمــات ،الــﺬي دﺧــﻞ ﺣيــﺰ التﻨﻔيــﺬ فــي مــارس  .2019وﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ذلــك ،فــﺈن بعــﺾ
المﻘتﻀيــات الــﻮاردة ﻓــي ﻫــﺬا الﻘانــﻮن ﺗﻘتﻀــي المراجﻌــة أو التتميــﻢ.

�

إرﺳــاء مﺰﻳــد مــﻦ التﻌــاون ﺑيــﻦ مجلــس المﻨاﻓســة وجمﻌيــات المســتﻬلﻜيﻦ وﻫيئــات مراقبــة الجــﻮدة ،مــﻦ أجــﻞ
التصــدي ﻷي ممارﺳــة ﺗجارﻳــة ،ﻳﻜــﻮن ﻏرﺿﻬــا ﺗحﻘيــﻖ الرﺑــﺢ علــﻰ حســاب صحــة أو ﺳــالمة المســتﻬلك ،مــﻦ
ﺧــالل ﺗﻘدﻳــﻢ مﻨتــﻮج ذي جــﻮدة متدنيــة وعــدم احتــرام المﻌاﻳيــر المﻌمــﻮل ﺑﻬــا.

 .2ﺗحسيﻦ اﻹﻃار الﺨاص ﺑتﻘﻨيﻦ اﻷﺳﻮاق ﺑما ﻳﻌﺰز قﻮاعد المﻨاﻓسة الﺸرﻳﻔة
�

ﺑالﻨﺴــبﺔ لبﻌــﺾ القﻄاعــات التــي ﺗتســﻢ ﺑترﻛيﺰﻫــا الﺸــدﻳد وﺑﻜﻮنﻬــا ﺗتمتــﻊ ﺑالحماﻳــة ﺑمﻮجــب مﺄذونيــات
مســبﻘة ،مــﻦ اﻷﻫميــة ﺑمــﻜان الﻌمــﻞ علــﻰ ﺗمﻜيــﻦ عــدد أﻛبــر مــﻦ المﻘــاوالت مــﻦ الﻮلــﻮج إلــﻰ ﻫــﺬه الﻘﻄاعــات،
وذلــك ﺗﻌﺰﻳــﺰا للمﻨاﻓســة .ﻛمــا ﻳﻨبﻐــي الﻌمــﻞ علــﻰ ﺗﻌﻮﻳــﺾ المﺄذونيــات ﺑدﻓاﺗــر ﺗحمــالت محــددة ﺳــلﻔ ًا
وﺧاﺿﻌــة لمراقبــة ﺑﻌدﻳــة ﺗرﺗﻜــﺰ علــﻰ مﻌاﻳيــر اﻷداء .وﻳجــب الحــرص علــﻰ عــدم اﻹﺑﻘــاء علــﻰ المﺄذونيــات إال
ـاء علــﻰ مﻌاﻳيــر مﻮﺿﻮعيــة.
ﻓــي حــاالت اﺳــتﺜﻨاﺋية عﻨدمــا ﺗﻜــﻮن مبــررة ﺑﻨـ ً
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�

إرﺳــاء مﺰﻳــد مــﻦ الﺸــﻔاﻓية والحيــاد ﻓــي ﺗﻄبيــﻖ المســاﻃر اﻹدارﻳــة ومﻨــﺢ التراﺧيــﺺ وعلــﻰ مســتﻮى احتــرام
آجــال رد اﻹدارة علــﻰ الﻄلبــات المتﻌلﻘــة ﺑمﺰاولــة مﺨتلــﻒ اﻷنﺸــﻄة االقتصادﻳــة .وﻳتﻌيــﻦ الﻌمــﻞ ،ﺑمﻮجــب
نــﺺ قانﻮنــي ،علــﻰ ﺗحدﻳــد آجــال لــرد اﻹدارة وجﻮﺑ ـ ًا علــﻰ الﻄلبــات ،وﺗبســيﻂ المســاﻃر اﻹدارﻳــة ،مــﻦ ﺧــالل
الحــرص ،علــﻰ وجــﻪ الﺨصــﻮص ،علــﻰ مﻨــﻊ اﻹدارات مــﻦ مﻄالبــة المﻮاﻃﻨيــﻦ والمﻘــاوالت ﺑــاﻹدالء ﺑمﻌلﻮمــات
ﺗﻜــﻮن متﻮﻓــرة لــدى مصالــﺢ إدارﻳــة أﺧــرى أو ﺑﻮﺛاﺋــﻖ إﺿاﻓيــة ال ﺗﻨــﺺ عليﻬــا المســاﻃر ذات الصلــة.

�

الحــرص علــﻰ اﻹعمــال الﻔﻌلــي لمﻘتﻀيــات المــادة  7مــن القانــون رقــﻢ  20.13المتﻌلــﻖ ﺑمجلــس المﻨافﺴــﺔ
التــي ﺗﻨــﺺ علــى أن المجلــس يﺴتﺸــار وجوﺑ ـاً مــن طــرف الﺤﻜومــﺔ فــي مﺸــاريﻊ الﻨصــوص التﺸــريﻌيﺔ أو
التﻨﻈيميــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑﺈﺣــداث نﻈــام جديــد أو ﺑتﻐييــر نﻈــام قائــﻢ يﻬــدف مباﺷــرة إلــى مﻨــﺢ إعانــات مــن الدولــﺔ
أو الجماعــات التراﺑيــﺔ ،ومﻨــﺢ ﺗﺤﻔيــﺰات لبﻌــﺾ القﻄاعــات أو الجﻬــات.

�

وﺿــﻊ إﻃــار مﺆﺳســاﺗي واﺿــﺢ ومﻔصــﻞ ﻳﻨﻈــﻢ التﻌــاون ﺑيــن مجلــس المﻨافﺴــﺔ والﻬيئــات اﻷﺧــرى للمراقبــﺔ
والتقﻨيــن ،ﺳــواء ذات الﻄبيﻌــﺔ الﻌرﺿانيــﺔ أو القﻄاعيــﺔ.

�

ـاء علــﻰ نــﺺ قانﻮنــي ،واﺳــتﻨادا علــﻰ دراﺳــات مســبﻘة ،علــﻰ وﺿــﻊ مجمﻮعــة مــﻦ المﻌاﻳيــر المحــددة،
الﻌمــﻞ ،ﺑﻨـ ً
مــﻦ أجــﻞ التحﻘــﻖ مــﻦ أن مﻘاولــة مﻌيﻨــة أو مجمﻮعــة مــﻦ المﻘــاوالت ﺗﻮجــد ﻓــي وﺿــﻊ مﻬيمــﻦ )علمــا أن
التواجــد فــي وﺿــﻊ مﻬيمــن ال يﻌتبــر ﺧرقــا للقانــون ،ﺑــﻞ إن القانــون يﻌاقــﺐ ﺑاﻷﺣــرى االﺳــتﻐﻼل التﻌﺴــﻔي
للوﺿــﻊ المﻬيمــن(.

 .3ﺗحســيﻦ الﻮصــﻮل إلــﻰ المﻌلﻮمــة حــﻮل اﻷﺳــﻮاق وإحــداث مرصــد لﻸﺳــﻌار وﻫﻮامــﺶ الرﺑــﺢ ﻛﺂليتيــﻦ للمســاعدة علــﻰ اﺗﺨــاذ
الﻘــرار
�

إﺣــداث »مرصــد لﻸﺳــﻌار وﻫﻮامــﺶ الرﺑــﺢ« ،ﻳﻌﻬــد إليــﻪ ﺑتجميــﻊ وﺗتبــﻊ الﺋحــة مــﻦ المﻨتجــات ﻳتــﻢ ﺗحدﻳدﻫــا
ﺳــلﻔا .وﻳمﻜــﻦ وﺿــﻊ ﻫــﺬه الالﺋحــة اﺳــتﻨادا إلــﻰ مﻌاﻳيــر ﺳﻮﺳــيﻮ-اقتصادﻳة مﻮﺿﻮعيــة .وﺳــيﻘﻮم المرصــد
ﺑتﺰوﻳــد الﻬيئــة المﻌﻨيــة ﺑالمﻨاﻓســة ﺑمﻌﻄيــات مﻔصلــة حــﻮل المﻨتجــات.

�

ﻳجــب أن ﻳﻀمــﻦ المرصــد حصــﻮل عمــﻮم المﻮاﻃﻨيــﻦ والمﻮاﻃﻨــات وجمﻌيــات حماﻳــة حﻘــﻮق المســتﻬلك علــﻰ
المﻌلﻮمــات المﻔيــدة عــﻦ مﺨتلــﻒ اﻷﺳــﻮاق والمﻨتجــات ،ذات مﺴــتوى مﻌيــن مــن التجميــﻊ.

 .4إﻳــالء أﻫميــة أﻛبــر لتﻄﻮﻳــر آليــات اﺳــتباق وﺗدﺑيــر اﻷزمــات وﻛــﺬا ﻵليــات التﻮاصــﻞ مــﻊ المﻮاﻃﻨيــﻦ والمﻮاﻃﻨــات ﻓــي حــال نﺸــﻮب
أي أزمة
�

ﻳتﻌيــﻦ علــﻰ الســلﻄات الﻌمﻮميــة وﺿــﻊ اﺳــتراﺗيجية للتﻮاصــﻞ أﺛﻨــاء اﻷزمــات ﺗﻜــﻮن أﻛﺜــر ﺷــﻔاﻓية وأﻛﺜــر
إقﻨاعـ ًا ومتﻌــددة الﻘﻨــﻮات وﺗتســﻢ ﺑالحيــاد ،وﺗﻜــﻮن قبــﻞ ﻛﻞ ﺷــيء ﺗﻔاعليــة ﺑمــا ﻳﻜﻔــي المتصــاص التﻮﺗــرات ﻓــي
مراحلﻬــا اﻷولــﻰ ،وﻓــي حــاالت أﺧــرى ،لتجﻨــب آﺛــار اﻷﺧبــار الﺰاﺋﻔــة وﺗﻮجيــﻪ الــرأي الﻌــام.

�

ﻳﻨبﻐي علﻰ المﻘاوالت ذات الحجﻢ المﻬﻢ ﻛﺬلك ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳتراﺗيجيات التﻮاصﻞ ﺧالل اﻷزمات.

�

ﻳﻨبﻐــي ﺗﺄﻃيــر الﻨﻘــاش الﻌمﻮمــي والسياﺳــي مــﻦ أجــﻞ ﺗﻮﺿيــﺢ الصــﻮرة أمــام المﻮاﻃــﻦ ،مــﻦ ﺧــالل الترﻛيــﺰ
ﺑاﻷحــرى علــﻰ ﺗﻘدﻳــﻢ أدلــة مﻮﺿﻮعيــة ونتاﺋــﺞ الدراﺳــات المﻔصلــة المتﻌلﻘــة ﺑﻮجــﻮد أو عــدم وجــﻮد ممارﺳــات
مﻨاﻓيــة لﻘﻮاعــد المﻨاﻓســة قــد ﺗﻔﻀــي إلــﻰ ﻫﻮامــﺶ ﻏيــر مبــررة ﻓــي أرﺑــاح المﻨتجيــﻦ ،وذلــك عــوض أن يتــﻢ
االﻛتﻔــاء ﺑﺈﺻــدار ﺗﻌليقــات ﺣــول ﺣجــﻢ ﻫوامــﺶ الرﺑــﺢ وﺗﻄورﻫــا.
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�

ﺗﻄﻮﻳــر وﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻘــدرات التﻘﻨيــة للســلﻄات الﻌمﻮميــة ،علــﻰ اﺳــتباق التﻮﺗــرات االجتماعيــة ،وذلــك مــﻦ ﺧــالل
إحــداث آليــة لليﻘﻈــة ،الرقميــة ﺑاﻷﺳــاس )ﺗﻘﻨيــات البيانــات الﻀﺨمــة( ،الﺳــتﺜمار المﻌلﻮمــات المتاحــة علــﻰ
مســتﻮى الﻔﻀــاء االﻓتراﺿــي ،مــﻦ أجــﻞ رصــد ﺑــﻮادر االﺳــتياء واﻹﺷــارات التــي ﺗﻨــﺬر ﺑﻨﺸــﻮب اﻷزمــات ﻓــي
أوﺳــاط عمــﻮم المﻮاﻃﻨيــﻦ والمﻮاﻃﻨــات.

�

ﺗحدﻳــﺚ اﻹﻃــار الﻘانﻮنــي الﺨــاص ﺑتدﺑيــر االحتجاجــات ،ﺑمــا ﱢ
ﻳمﻜــﻦ مــﻦ مالءمتــﻪ مــﻊ التحــﻮالت المجتمﻌيــة
والتﻜﻨﻮلﻮجيــة الجارﻳــة ،مــﻊ الحــرص علــﻰ صــﻮن حرﻳــة التﻌبيــر والتﻈاﻫــر الســلمي التــي ﻳﻜرﺳــﻬا الدﺳــتﻮر.

 .5إعــادة صياﻏــة اﻹﻃــار الﻘانﻮنــي والمﺆﺳســاﺗي مــﻦ أجــﻞ ﺗصحيــﺢ وﺿﻌيــات ﺗﻨــازع المصالــﺢ التــي قــد ﺗــﺆدي إلــﻰ ﺗﺄزﻳــﻢ الﺜﻘــة
لــدى المﻮاﻃــﻦ
�

مﻮحــد ﻳجمــﻊ وﻳت ﱢَمــﻢ جميــﻊ المﻘتﻀيــات ذات الصلــة ﺑﺤــاالت ﺗﻨــازع المصالﺢ،
وﺿــﻊ إﻃــار ﺗﺸــرﻳﻌي وﺗﻨﻈيمــي ﱠ
ومراﻛمــﺔ المﺴــﺆوليات والمﻬــام ﺑيــن الﺤقــﻞ الﺴياﺳــي والقﻄــاع الﺨــاص الﻬــادف إلــى ﺗﺤقيــﻖ الرﺑــﺢ ،وﻛــﺬا
مﺨتلــﻒ ﺣــاالت االﺳــتﻐﻼل ﻏيــر القانونــي للمﻌلومــات لتﺤقيــﻖ مصالــﺢ ﺷــﺨصيﺔ .ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا اإلطــار أن
يم ﱢﻜــن مــن إعمــال مﻀاميــن الﻔصــﻞ  36مــن دﺳــتور .2011

 .6الﻨﻬﻮض ﺑمﻜانة المسﺆولية االجتماعية للمﻘاوالت
�

يجــﺐ أن ﺗتﻀمــن ﻛﻞ عقــود االمتيــاز مقتﻀيــات ﺗﻨــﺺ ﺻراﺣــﺔ علــى أن المقــاوالت الﺨاﺻــﺔ المﺴــتﻔيدة
مﺴــﺆولﺔ عــن رﺻــد نﻔقــات ذات ﺻبﻐــﺔ اجتماعيــﺔ أو ﺑيئيــﺔ ،ﺗوجــﻪ لﻔائــدة الﺴــاﻛﻨﺔ المﺤليــﺔ والمﻨاطــﻖ التــي
ﺗــﺰاول فيﻬــا أنﺸــﻄتﻬا.

�

ﻳﻨبﻐــي علــﻰ ﺑالدنــا إﻃــالق التﻔﻜيــر ﻓــي جــدوى إحــداث وﺿــﻊ قانﻮنــي ﻳســمﺢ ﺑﺈحــداث »مﻘاولــة ﺗجارﻳــة ذات
ﻏاﻳــات اجتماعيــة وﺑيئيــة« ).(Entreprise à mission
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ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018ﺑالتﺸــريﻒ المولــوي الــﺬي ﺧــﺺ ﺑــﻪ جﻼلــﺔ الملــك مﺤمــد الﺴــادس ،نصره اﷲ ،المجلــس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،مما ﺳاﻫﻢ في إعﻄاء المجلس وأعﻀائــــﻪ دفﻌــــﺔ قويــــﺔ لمﺰيــــد مــــن التﻌبئــــﺔ ومﻀاعﻔﺔ الجﻬــــود.
ومــن ﺑيــن أﺑــرز اﻷﺣــداث التــي ميــﺰت ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ نﺬﻛــر:
�

ﺗﻌييــن جﻼلــﺔ الملــك مﺤمــد الﺴــادس ،نصــره اﷲ ،ﺑتاريــﺦ  3دجﻨبــر  ،2018فــي اﺳــتقبال مولــوي ﺳــامي ،الﺴــيد
أﺣمــد رﺿــى ﺷــامي رئيﺴــا جديــدا للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،ﺧلﻔــا للﺴــيد نــﺰار ﺑرﻛــﺔ .ﻛمــا جــرى
فــي نﻔــس اليــوم ،ﺗﻌييــن الﺴــيد يونــس اﺑــن عﻜــي أميﻨــا عامــا للمجلــس ،ﺧلﻔـاً للﺴــيد ادريــس الﻜــراوي ،الــﺬي عيﻨــﻪ
جﻼلتــﻪ رئيﺴـاً لمجلــس المﻨافﺴــﺔ.

وﺧــﻼل ﻫــﺬا االﺳــتقبال ،أعﻄــى جﻼلــﺔ الملــك ﺗوجيﻬاﺗــﻪ الﺴــاميﺔ للﺴــيد أﺣمــد رﺿــى ﺷــامي ،قصــد مواﺻلــﺔ المجلــس
للمﻬــام الموﻛولــﺔ إليــﻪ فــي المجــاالت االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ،وﺗﻌﺰيــﺰ إﺳــﻬامﻪ الﻔﻌــال و ﺳــيما مــا يرﺗبــﻂ
ﺑالﻨﻬــوض ﺑــﺄوراش التﻨميــﺔ البﺸــريﺔ والمﺴــتدامﺔ ﺑبﻼدنــا ،وﺗيﺴــير وﺗدعيــﻢ التﺸــاور والتﻌــاون ﺑيــن الﻔرقــاء االقتصادييــن
واالجتماعييــن ،وﺗﻌﺰيــﺰ ﺛقافــﺔ الﺤــوار.
�

الرﺳــالﺔ الملﻜيــﺔ الﺴــاميﺔ الموجﻬــﺔ فــي  19دجﻨبــر  2018إلــى المﺸــارﻛين فــي الملتقــى البرلمانــي الﺜالــﺚ للجﻬــات،
والتــي ﺗدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى الﻌمــﻞ ﺑتﻌــاون مــﻊ الﻔرقــاء المﻌﻨييــن ،قصــد مواﻛبــﺔ
ودعــﻢ الجﻬــات فــي ﺑلــورة ﺧﻄــﻂ وﺑرامــﺞ جﻬويــﺔ إلدمــاج الﺸــباب.

ﻛمــا اﺳــتمر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018فــي ﺗﻄويــر عﻼقاﺗــﻪ مــﻊ البرلمــان علــى
وجــﻪ الﺨصــوص ،وذلــك ﺗﻔﻌيــﻼ الﺗﻔاقيــﺔ التﻌــاون المبرمــﺔ مــﻊ مجلــس المﺴتﺸــارين ﺑتاريــﺦ فاﺗــﺢ نونبــر  .2017وفــي
ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗــﻢ:
�

ﺗقديــﻢ مﻀاميــن الدراﺳــﺔ ﺣــول موﺿــوع »الرأﺳــمال ﻏيــر المــادي عامــﻞ لﺨلــﻖ الﺜــروة وﺗوزيﻌﻬــا المﻨصــﻒ« ،أمــام ﻛﻞ
مــن لجﻨــﺔ الماليــﺔ والتﺨﻄيــﻂ والتﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ ،ولجﻨــﺔ الﻔﻼﺣــﺔ والقﻄاعــات االنتاجيــﺔ ،ولجﻨــﺔ التﻌليﻢ والﺸــﺆون
الﺜقافيــﺔ واالجتماعيــﺔ ،ولجﻨــﺔ الداﺧليــﺔ والجماعــات التراﺑيــﺔ والبﻨيــات اﻷﺳاﺳــيﺔ ﺑمجلــس المﺴتﺸــارين ،فــي 10
يﻨايــر 2018؛

�

ﺗﻨﻈيــﻢ نــدوة دوليــﺔ مﺸــترﻛﺔ مــﻊ مجلــس الﻨــواب واﺗﺤــاد المجالــس االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ
ﺑﺈفريقيــا ﺣــول موﺿــوع »دور البرلمانــات والمجالــس االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ فــي إفريقيــا
إزاء التﺤديــات الجديــدة للﻬجــرة« ،وذلــك يــوم  31أﻛتوﺑــر  ،2018ﺑمقــر مجلــس الﻨــواب؛

�

ﺗﻨﻈيــﻢ مﺸــترك مــﻊ مجلــس المﺴتﺸــارين للملتقــى البرلمانــي الﺜالــﺚ للجﻬــات ،يــوم  19دجﻨبــر  ،2018ﺑمقــر مجلــس
المﺴتﺸــارين؛

�

لجﻨتي الماليﺔ ﺑمجلس الﻨواب ومجلس المﺴتﺸارين.
ﺗقديﻢ مﺸروع ميﺰانيﺔ المجلس ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2019أمام
ْ

ﻛما ﺷارك المجلس ﻓي عدة اجتماعات ولﻘاءات دراﺳية ﺑدعﻮة مﻦ مجلس الﻨﻮاب أو مجلس المستﺸارﻳﻦ:
�

المﺸــارﻛﺔ فــي المﻨتــدى البرلمانــي الﺜالــﺚ للﻌدالــﺔ االجتماعيــﺔ ،الــﺬي ﱠ
نﻈمــﻪ مجلــس المﺴتﺸــارين ،يــوم
 19فبرايــر 2018؛

�

المﺸــارﻛﺔ فــي يــوم دراﺳــي ﺗــﻢ ﺗﻨﻈيمــﻪ فــي مجلــس الﻨــواب ﺣــول موﺿــوع »التﻜويــن المﺴــتمر رافﻌــﺔ أﺳاﺳــيﺔ لتﻌﺰيــﺰ
ﺗﻨافﺴــيﺔ المقاولــﺔ المﻐرﺑيــﺔ« ،يــوم  21مــارس 2018؛
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�

المﺸــارﻛﺔ فــي أﺷــﻐال نــدوة نﻈمﻬــا مجلــس الﻨــواب ﺣــول موﺿــوع »ﺗيﺴــير ﺗﻨقــﻞ اﻷﺷــﺨاص والبﻀائــﻊ ﺑيــن البلــدان
اإلفريقيــﺔ :أي آليــات؟« ،يــوم  22مــارس 2018؛

�

المﺸــارﻛﺔ فــي فﻌاليــات المﺆﺗمــر الﻌلمــي الﺴــﻨوي الﺴــاﺑﻊ ،الــﺬي ﱠ
نﻈمــﻪ مجلــس المﺴتﺸــارين ،ﺣــول موﺿــوع »ﺗﻌﺰيــﺰ
أﺳــس وممارﺳــﺔ ﺗقييــﻢ ﺑرامــﺞ التﻨميــﺔ« ،يــوم  27نونبــر .2018
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1

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻨﺔ 2018

ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018عقــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،مــن ﺧــﻼل أجﻬﺰﺗــﻪ )اللجــان الدائمــﺔ ،المﻜتــﺐ،
الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ( مــا مجموعــﻪ  466اجتماعــا ،ﺑمﻌــدل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ  65فــي المائــﺔ.
مﺨصصــا ﺑﺬلــك أﻛﺜــر مــن  45فــي
ﻛمــا أنصــﺖ المجلــس إلــى عــدد مــن الﻔاعليــن الﺤﻜومييــن وﻏيــر الﺤﻜومييــن،
ّ
المائــﺔ 78مــن أﺷــﻐالﻪ لﻺنصــات إلــى اﻷطــراف المﻌﻨ ّيــﺔ ﺑﺸــﺄن الموﺿوعــات التــي انﻜــﺐ المجلــس علــى دراﺳــتﻬا ﺧــﻼل
ﺳــﻨﺔ .2018
وفي إطار اإلﺣاالت المﺆﺳﺴاﺗيﺔ ،أنجﺰ المجلس دراﺳﺔ ﺣول االﺳتراﺗيجيﺔ المﻨدمجﺔ للﺸباب ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .2018
أما في إطار اإلﺣاالت الﺬاﺗيﺔ ،فقد أنجﺰ المجلس ﺳبﻌﺔ ﺗقارير وﺳتﺔ آراء.
وقــد ﺗمــﺖ المصادقــﺔ علــى ُج ـ ﱢﻞ ﻫــﺬه التقاريــر واﻵراء التــي أع ّدﻫــا المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2018فــي إطــار إﺣــاالت أو
إﺣــاالت ذاﺗيــﺔ ،ﺑﺄﻏلبيــﺔ أعﻀائــﻪ ﺧــﻼل دورات الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ.

 .1.1ﻣﻜتﺐ الﻤﺠﻠﺲ
طبقــا ﻷﺣــﻜام قانونــﻪ التﻨﻈيمـ ّـي وقانونــﻪ الداﺧلــي ،قــام المجلــس فــي ﺷــﻬر فبرايــر  2018ﺑتجديــد مﻜتبــﻪ عبْــر عمليــﺔ
انتﺨــاب اﻷعﻀــاء الﺬيــن يم ّﺜلــون الﻔئــات الﺨمــس المﻜ ﱢونــﺔ للمجلــس.
أﻋﻀاء المﻜتب الممﺜلون لﻔﺌات المجلﺲ ﺑرﺳﻢ ﺳنة 2018

االﺳﻢ والﻨسب

الﻔئة

طارق أﻛيﺰول

فئﺔ الﺨبراء

عبد الرﺣمان قﻨديلﺔ

فئﺔ الﻨقاﺑات

عبد الﻜريﻢ فوطاط

فئﺔ المﻨﻈمات والجمﻌيات المﻬﻨيﺔ

ﻛريمﺔ مﻜيﻜﺔ

فئﺔ الﻬيئات والجمﻌيات الﻨﺸيﻄﺔ في مجاالت االقتصاد
االجتماعي والﻌمﻞ الجمﻌوي

لﻄﻔي ﺑوجﻨدار

فئﺔ اﻷعﻀاء المﻌيﻨين ﺑالصﻔﺔ

ﻛما انتﺨبﺖ اللجان الدائمﺔ الﺴبﻊ رؤﺳا َءﻫا ،مﺴتﻜملﺔ ﺑﺬلك ﺗرﻛيبﺔ المﻜتﺐ.

 - 78نﻈﻢ اﳌجلس  59جلﺴﺔ إنصات و 26ورﺷﺔ عمﻞ ﺳﻨﺔ  ،2018ﺷارك فيﻬا  5فاعلﲔ على اﻷقﻞ يﻨتمون إلى ﻫيئات ﺣﻜوميﺔ وﻏير ﺣﻜوميﺔ.
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أﻋﻀاء المﻜتب ،رؤﺳاء اللجان الداﺋمة ﺑرﺳﻢ ﺳنة 2018

االﺳﻢ والﻨسب

اللجان الداﺋمة

أﺣمد رﺣو

اللجﻨﺔ الدائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالقﻀايا االقتصاديﺔ والمﺸاريﻊ
االﺳتراﺗيجيﺔ

نجاة ﺳيمو

اللجﻨﺔ الدائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑقﻀايا التﺸﻐيﻞ والﻌﻼقات المﻬﻨيﺔ

زﻫرة زاوي

اللجﻨﺔ الدائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالقﻀايا االجتماعيﺔ والتﻀامن

ﺧليﻞ ﺑﻨﺴامي

اللجﻨﺔ الدائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑقﻀايا البيئﺔ والتﻨميﺔ المﺴتدامﺔ

أمين مﻨير الﻌلوي

اللجﻨﺔ الدائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑمجتمﻊ المﻌرفﺔ واإلعﻼم

لﺤﺴن أولﺤاج

اللجﻨﺔ الدائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑتﺤليﻞ الﻈرفيﺔ االقتصاديﺔ
واالجتماعيﺔ والبيئيﺔ

عبد الرﺣيﻢ الﻜﺴيري

اللجﻨﺔ الدائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالجﻬويﺔ المتقدمﺔ والتﻨميﺔ القرويﺔ
والتراﺑيﺔ

ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018عقــد مﻜتــﺐ المجلــس  16اجتماعـاً ،ﺑمتوﺳــﻂ نﺴــبﺔ مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ  83فــي المائــﺔ .ﻛمــا أقـ ّر ﺧــﻼل ﻫــﺬه
الﺴــﻨﺔ البرنامــﺞ التوقﻌــي لــدورات الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ ،وﻛلــﻒ اللجــان الدائمــﺔ ﺑﺈنجــاز المواﺿيــﻊ المﻨدرجــﺔ فــي اإلﺣــاالت
الﺬاﺗيــﺔ المقـ ّررة فــي إطــار ﺑرنامــﺞ عمــﻞ المجلــس ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2018

 .2.1الﻠﺠﻨــﺔ الﺨﺎﺻــﺔ الﻤﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺈﻋــﺪاد دراﺳــﺔ ﺣــﻮل اﻻﺳــتراﺗﻴﺠﻴﺔ الﻤﻨﺪﻣﺠﺔ
لﻠﺸﺒﺎ ب
علــى ﻫامــﺶ أﺷــﻐال اللجــان الدائمــﺔ ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى ﺗﺸــﻜيﻞ لجﻨــﺔ ﺧاﺻــﺔ عﻬــد إليﻬــا ﺑﺈعــداد دراﺳــﺔ ﺣــول
االﺳــتراﺗيجيﺔ المﻨدمجــﺔ للﺸــباب.
وقــد جــاء إعــداد دراﺳــﺔ ﺣــول موﺿــوع »مبــادرة وطﻨيــﺔ جديــدة ُمﻨ َدمِ جــﺔ لﻔائــدة الﺸــباب المﻐرﺑــي« 79ﺑﻨــا ًء علــى
إﺣالــﺔ واردة مــن مجلــس المﺴتﺸــارين ﺑتاريــﺦ  07نونبــر  .2017وقــد ﺻادقــﺖ الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي علــى الدراﺳــﺔ ﺑاﻷﻏلبيــﺔ ،ﺧــﻼل دورﺗﻬــا  86الﻌاديــﺔ المﻨﻌقــدة فــي  31مــاي  .2018وﺗﻄلــﺐ إعــداد
الدراﺳــﺔ ﺗﻨﻈيــﻢ جلﺴــات إنصــات ﺷــارك فيﻬــا  30فاعــﻼ يﻨتمــون إلــى ﻫيئــات ﺣﻜوميــﺔ وﻏيــر ﺣﻜوميــﺔ.
ويﺆﻛــد المجلــس أن موﺿــوع الﺸــباب يﺴــتﺄﺛر ﺑاﻫتمــام ﺑالــﻎ مــن لــدن المجتمــﻊ ﻛﻜﻞ .وﺑاعتبــاره ﺛــرو ًة وطﻨيـ ًﺔ ﺣقيقيـ ًﺔ ،فــﺈن
الﺸــباب المﻐرﺑــي يﻌــد امتيــازاً ديموﻏرافيــا مواﺗيــا ،وعﻨصــراً فاعــﻼ فــي التﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ ،ورافﻌــﺔ مــن
أجــﻞ ﺧلــﻖ الﺜــروة .وﻷن ﻫــﺬا الﺸــباب يوجــد فــي ﺻلــﺐ التﺤــوالت التــي يﺸــﻬدﻫا المجتمــﻊ ،فﺈنــﻪ يبــدي اﺳــتياءه ﺑﺄوجــﻪ
ـرص
متﻌــددة مــن وﺿﻌيتــﻪ ومــن ﺻﻌوﺑــﺔ إيجــاد موقــﻊ لــﻪ داﺧــﻞ المجتمــﻊ .وعــﻼوة علــى ذلــك ،ال يمتلــك الﺸــباب ﺳــوى فـ ٍ
ﺿئيلــﺔ للتﺄﺛيــر علــى القــرارات االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ وال يﺴــتﻔيدون ﺑﺸــﻜﻞ مﻨصــﻒ مــن الولــوج المﻼئــﻢ إلــى التﻌليــﻢ
والرعايــﺔ الصﺤيــﺔ الجيــدة.
79 - http://www.cese.ma/Documents/PDF/Saisines/2018/S32-2018-Strategie-integree-des-jeunes/Rp-S23-va.pdf
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يﻜﺸــﻒ ﺗﺤليــﻞ المﺆﺷــرات المتﻌلقــﺔ ﺑالﺸــباب ومﺸــارﻛتﻬﻢ فــي الﺤيــاة االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ عــن المﺴــتوى الﻨﺴــبي
للتماﺳــك االجتماعــي فــي البلــد ،إلــى جانــﺐ االنقﻄــاع عــن الدراﺳــﺔ والبﻄالــﺔ والﻌمــﻞ الﻨاقــﺺ وﻏيــاب ﺑﻨيــات الدعــﻢ
الﻜﻔيلــﺔ ﺑتيﺴــير المﺸــارﻛﺔ فــي الﺤيــاة االجتماعيــﺔ ﻛلﱡﻬــا عوامــﻞ ﺗﺴــاﻫﻢ فــي عﺰلــﺔ ﻫــﺆالء الﺸــباب وﺗولــد إﺣﺴــاس
الﺤرمــان لديﻬــﻢ ،ممــا يجﻌلﻬــﻢ عرﺿــﺔ للﺴــقوط فــي ﺑراﺛيــن االنﺤــراف واإلجــرام والتﻄــرف ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى ﺗﻄلﻌﻬــﻢ
المتﺰايــد إلــى مﺤاولــﺔ ارﺗيــاد آفــاق جديــدة عبــر الﻬجــرة إلــى الﺨــارج.
وﺗﻨــدرج ﻫــﺬه المﺆﺷــرات ﺿمــن الﺴــياق الوطﻨــي الــﺬي يتميــﺰ ﺑمرﺣلــﺔ ﺗتﺴــﻢ ﺑتﻨامــي موجــات مﻄالــﺐ واﺣتجاجــات
اجتماعيــﺔ ﺗﺸــارك فيﻬــا ﺷــرائﺢ واﺳــﻌﺔ مــن الﺸــباب وقﻔــﺖ عﻨــد عــدم قــدرة الﻨمــوذج التﻨمــوي الﺤالــي علــى االﺳــتجاﺑﺔ
لﺤاجياﺗﻬــا وعجــﺰه عــن ﺗﺤقيــﻖ طموﺣاﺗﻬــا .ورﻏــﻢ أن الوﺿﻌيــﺔ الﺴياﺳــيﺔ الوطﻨيــﺔ ﺷــﻬدت ﺗﻄــورا ملموﺳــا مﻨــﺬ
ﺳــﻨﺔ  ،2011إال أن ﺗﻄلﻌــات الﺸــباب المﻐرﺑــي إلــى مﺴــتقبﻞ أفﻀــﻞ مــا زالــﺖ قائمــﺔ.
ويــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أنــﻪ آن اﻷوان القتــراح مبــادرة جديــدة مﻨدمجــﺔ لﻔائــدة الﺸــباب
المﻐرﺑــي ،وذلــك ﺑﻐيــﺔ االﺳــتجاﺑﺔ ،علــى المــدى الﻄويــﻞ ،النتﻈــارات الﺸــباب المﺸــروعﺔ فــي الﺤصــول علــى ﺣيــاة
ﻛريمــﺔ ،وعدالــﺔ اجتماعيــﺔ ،وإنصــاف ومﺸــارﻛﺔ نﺸــيﻄﺔ فــي الديﻨاميــﺔ التﻨمو ّيــﺔ؛ ﺣيــﺚ ﺳــيتمﻜن جميــﻊ الﺸــباب مــن
إطــار متﻜافــﺆ الﻔــرص ،وﺗﺤﺴــين مﺴــتوى رفاﻫﻬــﻢ؛ وﺑﻨــاء
ﺗﺤريــر طاقاﺗﻬــﻢ واﺳــتﺜمار ﻛﻞ مﺆﻫﻼﺗﻬــﻢ وﺧبراﺗﻬــﻢ ،فــي
ٍ
ﺷــباب يﺴــتم ﱡد ق ﱠوﺗَــﻪ مــن ﺗاريﺨــﻪ وقِ يمــﻪ ،ويﺸــﻖﱡ طريقــﻪ ﺑﺨُ ًﻄــى واﺛقــﺔ فــي عالــﻢ مﻨﻔتــﺢ و ُم َﻌ ْولــﻢ.
وﻫﻜــﺬا ﺗــﻢ ﺗﺤديــد ﺗﺴــﻌﺔ مجــاالت رئيﺴــيﺔ للﻌمــﻞ يقــوم عليﻬــا الﻄمــوح الجديــد المقتــرح ويﻜ ﱢيــﻒ مداﺧلﻬــا مــﻊ ﺣاج ّيــات
وموﺳــﻌﺔ ﺑﻄــرق انﻌــﻜاس ﺗﻬــدف إلــى ﺗﺤقيــﻖ طمــوح المجلــس .يتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑمــا يلــي:
وانتﻈــارات ﺣقيقيــﺔ
ﱠ
�

ﺑﻨــاء قــدرات الﺸــباب ورفــﻊ مﺴــتواﻫﻢ الﻌــام مــن المﻌرفــﺔ وﺗﻄويــر مﻬاراﺗﻬــﻢ طــوال الﺤيــاة ﺣتــى يتمﻜﻨــوا مــن التﻜيــﻒ
ﺑاﺳــتمرار واالندمــاج فــي عالــﻢ الﻌمــﻞ؛

�

ﺗﻌﺰيﺰ االندماج المﻬﻨي للﺸباب؛

�

ﺿمــان وقايــﺔ فﻌالــﺔ للﺸــباب مــن المﺨاطــر الصﺤيــﺔ ،وﺗﺤﺴــين ولوجﻬــﻢ إلــى الﺨدمــات الصﺤيــﺔ الجيــدة ،والتﻐﻄيــﺔ
الصﺤيــﺔ ،والﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ الﺸــاملﺔ؛

�

ﺑﻨاء المبادرة الوطﻨيﺔ المﻨدمجﺔ للﺸباب على نﻔس المقارﺑﺔ التي ﺗقوم عليﻬا المبادرة الوطﻨيﺔ للتﻨميﺔ البﺸريﺔ؛

�

ﺗرﺳيﺦ المواطﻨﺔ الﻜاملﺔ للﺸباب ﻛﻜﻞ ال يتجﺰأ ،في ﺷموليتﻬا ومﻈاﻫرﻫا المﺨتلﻔﺔ ،وفي ﺣقوقﻬا وواجباﺗﻬا؛

�

ﺗﻌﺰيﺰ المواطﻨﺔ ﻏير القاﺑلﺔ للتجﺰئﺔ للﺸباب ،ﺑﻜاملﻬا وجوانبﻬا المﺨتلﻔﺔ ،وﻛﺬلك في ﺣقوقﻬا والتﺰاماﺗﻬا؛

�

ﺗﻌﺰيﺰ أرﺿيﺔ القيﻢ المجتمﻌيﺔ وﺧلﻖ مﻨاخ مﻼئﻢ في ﺻﻔوف الﺸباب يﺴاعد على نﺸرﻫا؛

�

ﺗقويﺔ ودعﻢ اإلﺑداع الﺜقافي والﻔﻨي للﺸباب وﺗﻨميﺔ َملَﻜﺔ الﺨلﻖ واإلﺑداع لديﻬﻢ وﺗﺸجيﻊ إقبالﻬﻢ على الرياﺿﺔ؛

�

ﺗرﺑيﺔ وﺗﺤﺴيس الﺸباب ﺑﺄﻫميﺔ المﺤافﻈﺔ على البيئﺔ وﺣمايتﻬا؛

�

ﺗﻌﺰيﺰ انﺨراط الﺸباب في اﻷجﻨدات الدوليﺔ الﻜبرى وإﺷراﻛﻬﻢ في الﻨﻬوض ﺑﺈﺷﻌاع المﻐرب.

إن ﺑﻨــاء ﻫــﺬه الرؤيــﺔ الﺸــموليﺔ أﺻبــﺢ اليــوم أمــراً ﺿروريــا للﻐايــﺔ مــن أجــﻞ االنﺨــراط فــي مﺴــار نمــو أﺳــرع وأﻛﺜــر
إدماج ـاً ،ومــن ﺛــﻢ ﺗلبيــﺔ التﻄلﻌــات االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ لمجمــوع الﺴــاﻛﻨﺔ وللﺸــباب علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،علــى
درب ﺗﺤقيــﻖ ﺗﻨميــﺔ متﻌــددة اﻷﺑﻌــاد ومﻨصﻔــﺔ ،وﺿمــان رﺧــاء مﺸــترك.
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 .3.1الﻠﺠﺎن الﺪاﺋﻤﺔ
ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى رؤﺳــاء اللجــان ،المﻨتﺨبيــن ﺑصﻔتﻬــﻢ أعﻀــا ًء فــي المﻜتــﺐ ،قامــﺖ اللجــان الدائمــﺔ ﺑانتﺨــاب نــواب
الرؤﺳــاء والمق ّرريــن ونــواب المق ّرريــن لتﺴــتﻜمﻞ ﺑﺬلــك ﺗﺸــﻜيلتﻬا.
اللجﻨة

الرﺋيس

ناﺋب الرﺋيس

المﻘرر

ناﺋب المﻘرر

اللجﻨة الداﺋمة المﻜلﻔة ﺑالﻘﻀاﻳا االقتصادﻳة
والمﺸارﻳﻊ االﺳتراﺗيجية

أﺣمد رﺣو

الﻌرﺑي ﺑلﻌرﺑي

مﺤمد ﺑﺸير
راﺷدي

مﻨصﻒ
الﺰياني

اللجﻨة الداﺋمة المﻜلﻔة ﺑﻘﻀاﻳا التﺸﻐيﻞ
والﻌالقات المﻬﻨية

نجاة ﺳيمو

ﺑوﺷتى
ﺑوﺧﻼفﺔ

مﺤمد
مﺴتﻐﻔر

أﺣمد أﺑوح

اللجﻨة الداﺋمة المﻜلﻔة ﺑالﻘﻀاﻳا االجتماعية
والتﻀامﻦ

زاوي زﻫرة

مﺤمد عبد
الصادق
ﺳﻌيدي

ليلى ﺑرﺑيﺶ

مﺤمد ﺑن
الصﻐير

ﺧليﻞ ﺑﻨﺴامي

ميﻨﺔ
الرﺷاطي

أﺣمد ﺑاﺑا
عبان

نور الدين
ﺷﻬبوني

اللجﻨة الداﺋمة المﻜلﻔة ﺑمجتمﻊ المﻌرﻓة
واﻹعالم

أمين مﻨير
الﻌلوي

لﺤﺴن
ﺣﻨصالي

لﻄيﻔﺔ
ﺑﻨواﻛريﻢ

مصﻄﻔى
اﺧﻼفﺔ

اللجﻨة الداﺋمة المﻜلﻔة ﺑتحليﻞ الﻈرﻓية
االقتصادﻳة واالجتماعية والبيئية

لﺤﺴن أولﺤاج

فﻬير ﻛمال
الدين

لﻌبايد عبد
الرﺣيﻢ

ﺑوجيدة
مﺤمد

عبد الرﺣيﻢ
الﻜﺴيري

مﺤمد
دﺣماني

ميﻨﺔ
الرﺷاطي

إدريس
ﺑلﻔاﺿلﺔ

اللجﻨة الداﺋمة المﻜلﻔة ﺑﻘﻀاﻳا البيئة
والتﻨمية المستدامة

اللجﻨة الداﺋمة المﻜلﻔة ﺑالجﻬﻮﻳة المتﻘدمة
والتﻨمية الﻘروﻳة والتراﺑية

وﺑمجــرد االنتﻬــاء مــن اﺳــتﻜمال ﺗﺸــﻜيلتﻬا ،واﺻلــﺖ اللجــان الدائمــﺔ عملﻬــا ﺑاعتمــاد مقا َر ٍ
ﺑــﺔ ﺗقــوم علــى اإلنصــات
والتﺸــاور والﺤــوار والﻨقاﺷــات الداﺧليــﺔ والﺨارجيــﺔ ،ومﻨﻬجيــﺔ متﻜاملــﺔ ﺗتــوزّع ﺑيــن التﺸــﺨيﺺ والمقارنــات الدوليــﺔ
واقتــراح ﺗوﺻيــات عمل ّيــﺔ.
ـي  63اجتماعــا فــي المتوﺳــﻂ
الﺴـبْﻊ الدائمــﺔ ،مــا مجموعــﻪ  438اجتماعــاْ ،
وﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018عقــدت اللجــان ّ
أي ﺣوالـ ْ
أن
لــﻜﻞ لجﻨــﺔ مــن ﻫــﺬه اللجــان ،مــﻊ نﺴــبﺔ مﺸــارﻛﺔ ﺑلﻐــﺖ  48فــي المائــﺔ فــي المتوﺳــﻂ .ﻛمــا ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى ّ
اجتماعــات مجموعــات الﻌمــﻞ ﻏيــر مﻨدرجــﺔ فــي ﻫــﺬا اإلﺣصــاء.

 1.3.1الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎلقﻀﺎيﺎ اﻻﻗتﺼﺎديﺔ والﻤﺸﺎريﻊ اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ
رﺣــو ومق ّررﻫــا الﺴــيد مﺤمــد
عقــدت لجﻨــﺔ القﻀايــا االقتصاديــﺔ والمﺸــاريﻊ االﺳــتراﺗيجيﺔ ،التــي يرأﺳــﻬا الﺴــيد أﺣمــد ّ
ﺑﺸــير راﺷــدي 85 ،اجتماعـاً ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺑمﻌــدل مﺸــارﻛﺔ ﺗجــاوز فــي المتوﺳــﻂ  47فــي المائــﺔ.
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 1.1.3.1اﻹحاﻻت
فــي إطــار اإلﺣــاالت ،واﺻلــﺖ اللجﻨــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالقﻀايــا االقتصاديــﺔ والمﺸــاريﻊ االﺳــتراﺗيجيﺔ االﺷــتﻐال علــى اإلﺣالــﺔ
الــواردة مــن رئيــس الﺤﻜومــﺔ ﺑﺸــﺄن »االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ ﺣــول الﺴياﺳــﺔ الﻌقاريــﺔ للدولــﺔ ومﺨﻄــﻂ عمــﻞ لتﻨﻔيﺬﻫــا«.
 2.1.3.1اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
في إطار اإلﺣاالت الﺬاﺗيﺔ ،واﺻلﺖ اللجﻨﺔ الدائمﺔ االﺷتﻐال على التقريرين التاليين:
�

الﻨﻈام الجبائي في المﻐرب؛

�

االندماج اإلقليمي للمﻐرب في إفريقيا.

 2.3.1الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑقﻀﺎيﺎ التﺸﻐﻴﻞ والﻌﻼﻗﺎت الﻤﻬﻨﻴﺔ
عقــدت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑقﻀايــا التﺸــﻐيﻞ والﻌﻼقــات المﻬﻨ ّيــﺔ ،التــي ﺗترأﺳــﻬا الﺴــيدة نجــاة ﺳــيمو ومق ّررﻫا
اجتماعــا ﺳــﻨﺔ  2018ﺑمﻌــدل مﺸــارﻛﺔ ﺗجــاوز فــي المتوﺳــﻂ  43فــي المائــﺔ.
الﺴــيد مﺤمــد مﺴــتﻐﻔر90 ،
ً
 .1.2.3.1اﻹحاﻻت
لﻢ يتلﻖﱠ المجلس أ ّيﺔ إﺣالﺔ ﺗﻨدرج ﺿمن اﺧتصاﺻات اللجﻨﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑقﻀايا التﺸﻐيﻞ والﻌﻼقات المﻬﻨيﺔ.
 .2.2.3.1اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
في إطار اإلﺣاالت الﺬاﺗيﺔ ،أعدت اللجﻨﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑقﻀايا التﺸﻐيﻞ والﻌﻼقات المﻬﻨيﺔ التقريرين التاليين:
�

المﻨاولﺔ وعﻼقات الﺸﻐﻞ :من أجﻞ الﻨﻬوض ﺑالﻌمﻞ الﻼئﻖ واالﺳتدامﺔ؛

�

الﻬجرة وﺳوق الﺸﻐﻞ.

اﳌﻨاولﺔ وعﻼقات الﺸﻐﻞ :من أجﻞ الﻨﻬوض ﺑالﻌمﻞ الﻼئﻖ واالﺳتدامﺔ
ﺗمــﺖ المصادقــﺔ علــى التقريــر والــرأي المﺴــتمد مﻨــﻪ ﺑاإلجمــاع ﺧــﻼل الــدورة  82الﻌاديــﺔ للمجلــس المﻨﻌقــدة فــي 25
يﻨايــر  .2018وقــد ﺗﻄلــﺐ إعــداد ﻫــﺬا التقريــر ﺗﻨﻈيــﻢ ﺳلﺴــلﺔ مــن جلﺴــات اإلنصــات مــﻊ  29فاعـ ً
ﻼ يﻨتمــون إلــى ﻫيئــات
ﺣﻜوميــﺔ وﻏيــر ﺣﻜوميــﺔ.
ويﻬــدف المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى اقتــراح الﺴــبﻞ الﻜﻔيلــﺔ ﺑجﻌــﻞ المﻨاولــﺔ رافﻌــﺔ للﻌمــﻞ الﻼئــﻖ
وﺣاجــﺰا أمــام الﻬــدر االجتماعــي والمﻨافﺴــﺔ ﻏيــر المﺸــروعﺔ.
ويﺆﻛــد المجلــس علــى ﺿــرورة ﺗوفيــر رؤيــﺔ ﺷــموليﺔ لمﺴــﺄلﺔ المﻨاولــﺔ ﺗﻀمــن التقائيــﺔ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ التﻨمويــﺔ
ﺑﺸــﺄن ﺗﻄويــر التﺸــﻐيﻞ الﻼئــﻖ وﺗﺴــﻬيﻞ االنتقــال مــن االقتصــاد ﻏيــر المﻨﻈــﻢ إلــى االقتصــاد المﻨﻈــﻢ.
وفــي ﻫــﺬا اإلطــار ،يوﺻــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑاعتمــاد أجﻨــدة وطﻨيــﺔ للﻌمــﻞ الﻼئــﻖ علــى ﻏــرار
أجﻨــدة الﻌمــﻞ الﻼئــﻖ الدوليــﺔ التــي اعتمدﺗﻬــا مﻨﻈمــﺔ الﻌمــﻞ الدوليــﺔ لترﻛيــﺰ ﺑرامجﻬــا ﺻــوب ﻫــﺬا الﻬــدف ال ﺳــيما أن
ﻫمــﺖ نُ ُﻈــﻢ اإلنتــاج علــى الصﻌيــد الدولــي مــن ﺷــﺄنﻬا ﺗوﺳــيﻊ مجــال اﻷنﺸــﻄﺔ ﻏيــر المﻨﻈمــﺔ
التﺤــوالت الﻌميقــﺔ التــي ﱠ
ﺧاﺻــﺔ أن التقﻨيــات الرقميــﺔ الجديــدة التــي ﺗﺴــمﺢ ﺑالتﻌامــﻞ عبــر مﻨصــات التﻌــاون دون التقيــد ﺑﺄدنــى االلتﺰامــات
االجتماعيــﺔ ،ممــا يﻬــدد ﺑانتقــال أنﺸــﻄﺔ ﺑﺄﻛملﻬــا إلــى االقتصــاد ﻏيــر المﻨﻈــﻢ.
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ﻫﻜــﺬا ،قــدم المجلــس عــددا مــن المقترﺣــات الﻌمليــﺔ التــي ﺗمليﻬــا ﺿــرورة ﺳــد ﺑﻌــﺾ أوجــﻪ الﻌجــﺰ فــي ﻫﺸاﺷــﺔ الﺸــﻐيلﺔ
فــي إطــار نﻈــام المﻨاولــﺔ .ومــن ﺑيــن ﻫــﺬه التوﺻيــات ،نﺬﻛــر:
�

ﺿمــان التقائيــﺔ الﺴياﺳــات الوطﻨيــﺔ القﻄاعيــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﻄويــر التﺸــﻐيﻞ الﻼئــﻖ وﺗوفيــر ﻇــروف الﻌمــﻞ الﻼئــﻖ فــي
اﻵليــات الجديــدة التــي ﺗﺤدﺛﻬــا مﺜــﻞ عقــود التدريــﺐ اإلدمــاج ودعــﻢ المقــاوالت الصﻐــرى؛

�

ﺗﺤﺴــين اإلطــار المﺆﺳﺴــاﺗي والﺤوافــﺰ للمقــاوالت الﻌاملــﺔ فــي إطــار التﺸــﻐيﻞ ﺑالمﻨاولــﺔ والملتﺰمــﺔ ﺑاالﺳــتدامﺔ
والمﺴــﺆوليﺔ االجتماعيــﺔ؛

�

ﺗوطيد اﻷﺣﻜام التﺸريﻌيﺔ والتﻨﻈيميﺔ المتﻌلقﺔ ﺑالوﺳاطﺔ في التﺸﻐيﻞ؛

�

ﺗوﺿيــﺢ أﺣــﻜام التﺸــﻐيﻞ ﺑالمﻨاولــﺔ وﺗﻨﻈيــﻢ التﺤﺴــيس والتﻜويــن ﺑﺸــﺄنﻪ فــي ﺻﻔــوف أجﻬــﺰة التﻔتيــﺶ والتتبــﻊ
والقﻀــاء المتﺨصــﺺ والمﻨﻈمــات المﻬﻨيــﺔ؛

�

الﺴﻬر على ﺗﻄبيﻖ التﺸريﻊ االجتماعي ومراعاة مبادئ الﻌمﻞ الﻼئﻖ في الﻌمﻞ ﺑالمﻨاولﺔ؛

�

مﻨﻊ التﻌامﻞ مﻊ ﻛﻞ مقاولﺔ ﺗﺸﻐيﻞ مﺆقﺖ ﻏير مرﺧﺺ لﻬا وال ﺗﺤترم االلتﺰامات االجتماعيﺔ؛

�

وﺿــﻊ أجﻨــدة وطﻨيــﺔ للﻌمــﻞ الﻼئــﻖ ﺗﺤــدد أدوات الﻨﻬــوض ﺑالﻌمــﻞ الﻼئــﻖ ومﺤﻔــﺰات االنتقــال مــن االقتصــاد ﻏيــر
المﻨﻈــﻢ إلــى االقتصــاد المﻨﻈــﻢ؛

�

ﺗﻜييﻒ الﺤمايﺔ االجتماعيﺔ مﻊ وﺿﻌيﺔ الﻌاملين المﺆقتين؛

�

ﺗﻄويــر الﺤــوار ﺑيــن الﻔرقــاء االجتماعييــن ﺑﺸــﺄن التﺸــﻐيﻞ والﻌمــﻞ الﻼئــﻖ واالنتقــال مــن االقتصــاد ﻏيــر المﻨﻈــﻢ إلــى
االقتصــاد المﻨﻈﻢ؛

�

ﺗﻄوير عقود نموذجيﺔ قﻄاعيﺔ ﺑﺸﺄن المﻨاولﺔ من طرف اإلدارات الوﺻيﺔ والمﻨﻈمات المﻬﻨيﺔ؛

�

وﺿﻊ ﻫيئﺔ مﻬﻨيﺔ لتتبﻊ المﻨاولﺔ؛

�

وﺿﻊ ﺧﻄﺔ عمﻞ لتﺴويﺔ وﺿﻌيﺔ المقاوالت الﻌاملﺔ في إطار التﺸﻐيﻞ ﺑالمﻨاولﺔ وﺗلك المﻜلﻔﺔ ﺑالﻌمﻞ المﺆقﺖ؛

�

دعﻢ وﺗﻄوير المﻌرفﺔ والبﺤﺚ والتﻜوين ﺑﺸﺄن البﻌد االجتماعي للتﺸﻐيﻞ.

الﻬجرة وﺳوق الﺸﻐﻞ
ﺗمــﺖ المصادقــﺔ علــى التقريــر الــﺬي انبﺜــﻖ عﻨــﻪ رأي 80المجلــس ﺑاﻷﻏلبيــﺔ ﺧــﻼل الــدورة  92الﻌاديــﺔ المﻨﻌقــدة ﺑتاريــﺦ
 30نونبــر  .2018وقــد ﺗﻄلــﺐ إعــداده عقــد ﺳلﺴــلﺔ مــن جلﺴــات اإلنصــات ﺷــارك فيﻬــا  23فاعــﻼ يﻨتمــون إلــى ﻫيئــات
ﺣﻜوميــﺔ وﻏيــر ﺣﻜوميــﺔ.
ويﺸــير المجلــس فــي التقريــر إلــى أن المﻐــرب الــﺬي ﻛان دائمــا يﻌتبــر أرﺿــا للﻬجــرة والﻌبــور ،يﺤﻈــى ﺑاﻫتمــام ﺧــاص
ـجلﻪ مــن ﺗﻄــورات فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالتﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ ،وﻛــﺬا اعتبــاراً للﺴياﺳــﺔ التــي اعتمدﻫــا ﺻاﺣــﺐ
ﺑالﻨﻈــر إلــى مــا ﺳـ ﱠ
الجﻼلــﺔ لﻔائــدة المﻬاجريــن.
وﺣـ ﱟـﻞ ﺿمــن الﺤلــول الــواردة ،لمﻌالجــﺔ مﺨتلــﻒ
ـتدام َ
ولتﺤقيــﻖ ﻫــﺬا الﻬــدف ،يﻨبﻐــي اعتبــار الﻬجــرة ﺑمﺜاﺑــﺔ َم ـ ْورِ ٍد مﺴـ ٍ
اإلﺷــﻜاليات المرﺗبﻄــﺔ ﺑالتﻨميــﺔ ويﺴــاﻫﻢ فــي إقامــﺔ مجتمــﻊ متﺸــبﻊ ﺑقيــﻢ التﻀامــن واﺣتــرام التﻨــوع والتﻌايﺶ والتماﺳــك
االجتماعــي وﺣــوار الﺤﻀــارات.
80 - http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2018/AS36-2018/Av-AS36a.pdf
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فــي ﻫــﺬا اإلطــار ،يوﺻــي المجلــس ﺑﺈرﺳــاء نمــﻂ ﺣﻜامــﺔ مبت َﻜــر ﺑﻐيــﺔ جﻌــﻞ الﻬجــرة رافﻌــﺔ ﺣقيقيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺸــترﻛﺔ
والتﻌــاون والتﻀامــن ،قــادرة علــى ﺿمــان انﺴــجام الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ واﻷجﻨــدات المتﻌلقــﺔ ﺑﻬجــرة اليــد الﻌاملــﺔ .ومــن
ﺑيــن التوﺻيــات نﺬﻛــر:
�

مواﺻلــﺔ ﺗوفيــر الدعــﻢ المالــي مــن أجــﻞ ﺗدﺑيــر أنجــﻊ إلدمــاج المﻬاجريــن ،مــﻊ اﺳــتﻬداف القﻄاعــات اﻷﺳاﺳــيﺔ،
ﺳــيما الﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ والتﺸــﻐيﻞ والتﻜويــن المﻬﻨــي والصﺤــﺔ؛

�

وﺿــﻊ آليــات ﺗمويليــﺔ أﺧــرى أﻛﺜــر مرونــﺔ ﺗﺴــمﺢ ﺑتﺸــجيﻊ الﻬجــرة اﻵمﻨــﺔ وال ُمﻨ ﱠَﻈ َمــﺔ والﻨﻈاميــﺔ ،مــن ﺧــﻼل مﺴــارات
ﻫجــرة قانونيــﺔ ﺗﻜــون ُمتاﺣــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ وأﻛﺜــر ُمﻼءمــﺔ؛

�

ﺗﻌﺰيﺰ ولوج المﻬاجرين إلى الﺤقوق االجتماعيﺔ ،ﺧصوﺻاً في قﻄاعات الصﺤﺔ والترﺑيﺔ والتﻜوين؛

�

وﺿــﻊ آليــات ﺗُ َم ﱢﻜـ ُن مــن مﻌادلــﺔ الﺸــﻬادات التــي يﺤملﻬــا المﻬاجــرون وﺗﻄويــر آليــﺔ التصديــﻖ علــى مﻜتﺴــبات الﺨبــرة
المﻬﻨيــﺔ لتﺸــمﻞ المﻬاجريــن ورﺑﻄﻬــا ﺑﺈطــار مرجﻌــي للوﻇائــﻒ والمﻬــن؛

�

ﺗبﺴــيﻂ المﺴــاطر اإلداريــﺔ المتﻌلقــﺔ ﺑتﺸــﻐيﻞ الﻌمــال المﻬاجريــن ﺑمــا يﺴــمﺢ ﺑاعتمــاد آليــﺔ الﻬجــرة الدائريــﺔ لليــد
الﻌاملــﺔ؛

�

ـجﻊ علــى ﺗﻼقــﺢ الﺜقافــات ،علــى ﺷــاﻛلﺔ ﺑرنامــﺞ »إراﺳــموز«
وﺿــﻊ آليــات ﺗُ َم ﱢﻜـ ُن مــن ﺗبــادل التجــارب ﺑيــن الﺸــباب وﺗ َُﺸـ ﱢ
)(ERASMUS؛

�

ﺗوﺳيﻊ نﻄاق أنﻈمﺔ مﻨﺢ التﺄﺷيرات ،ﺑما يﻜﻔﻞ ﺗيﺴير ﺣرﻛيﺔ الﻄلبﺔ والمقاولين؛

�

ﺗﺨويﻞ المﻬاجرين الموجودين في وﺿﻌيﺔ قانونيﺔ الﺤﻖ في ﺗﻜوين الجمﻌيات والتﻌاونيات؛

�

ﺗﺨويﻞ المﻬاجرين الﺤﻖ في ممارﺳﺔ جميﻊ الﺤقوق الﻨقاﺑيﺔ واﺣترام أﺣﻜام قانون الﺸﻐﻞ؛

�

إرﺳــاء آليــات لتوجيــﻪ المﻬاجريــن ﻛﻔيلــﺔ ﺑــﺄن ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑــدور مﻬــﻢ فــي ﺗيﺴــير اﺳــتقبالﻬﻢ وإدماجﻬــﻢ فــي المجتمــﻊ
وذلــك ﺑﻐيــﺔ ﺗﻔــادي إقصائﻬــﻢ وﺗجﻨــﺐ ﺗ ََﺸ ـ ﱡﻜﻞِ ﺗجمﻌــات وﺑــﺆر ﺗﻀــﻢ المﻬاجريــن؛

�

إﺷــراك الﻨﺴــيﺞ الجمﻌــوي المﺤلــي قصــد ﺗيﺴــير اﺳــتقبال المﻬاجريــن وإدماجﻬــﻢ فــي المجتمــﻊ وفــﻖ مقارﺑــﺔ
ﺗﺸــارﻛيﺔ؛

�

ﺗﻌبئﺔ ﻫيئات المجتمﻊ المدني ووﺳائﻞ اإلعﻼم قصد ﺗﻌﺰيﺰالتﻌايﺶ ﺑين مﺨتلﻒ مﻜونات المجتمﻊ.

 .3.3.1الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎلقﻀﺎيﺎ اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺔ والتﻀﺎﻣﻦ
عقــدت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالقﻀايــا االجتماعيــﺔ والتﻀامــن ،التــي ﺗترأﺳــﻬا الﺴــيدة زﻫــرة زاوي ومق ّررﻫــا الﺴــيد
مﺤمــد عبــد الصــادق ﺳــﻌيدي 55 ،اجتماعــا ﺳــﻨﺔ  2018ﺑمﻌــدل مﺸــارﻛﺔ ﺗجــاوز فــي المتوﺳــﻂ  52فــي المائــﺔ.
وفــي إطــار اإلﺣالــﺔ الــورادة مــن مجلــس المﺴتﺸــارين ،ﺑاﺷــرت اللجﻨــﺔ اﺷــتﻐالﻬا علــى موﺿــوع »الﺴياﺳــﺔ الرياﺿيــﺔ
ﺑالمﻐــرب«.
فــي إطــار اإلﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،ﺗاﺑﻌــﺖ اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالقﻀايــا االجتماعيــﺔ والتﻀامــن إعــداد ﺗقريرﻫــا ﺣــول
»الﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ :واقــﻊ الﺤــال ،الﺤصيلــﺔ وﺳــبﻞ ﺗﻌﺰيــﺰ أنﻈمــﺔ الﻀمــان والمﺴــاعدة االجتماعيــﺔ«.
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.1.3.3.1اﻹحاﻻت
ﺗلقــى المجلــس إﺣالــﺔ ﺗدﺧــﻞ ﺿمــن اﺧتصاﺻــات اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالقﻀايــا االجتماعيــﺔ والتﻀامــن ،وﻫــي
إﺣالــﺔ ورادة مــن مجلــس المﺴتﺸــارين ﺑﺸــﺄن طلــﺐ إعــداد دراﺳــﺔ ﺣــول »الﺴياﺳــﺔ الرياﺿيــﺔ ﺑالمﻐــرب«.
 2.3.3.1اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
فــي إطــار اإلﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،أعــدت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالقﻀايــا االجتماعيــﺔ والتﻀامــن ﺗقريــراً ﺣــول الﺤمايــﺔ
االجتماعيــﺔ ﺑالمﻐــرب.

اﳊمايــﺔ االجتماعيــﺔ ﰲ اﳌﻐــرب :واقــﻊ اﳊــال ،اﳊصيلــﺔ وﺳــبﻞ ﺗﻌﺰيــﺰ أنﻈمــﺔ الﻀمــان واﳌﺴــاعدة
االجتماعيــﺔ
ﺗمــﺖ المصادقــﺔ 81علــى التقريــر والــرأي المﻨبﺜــﻖ عﻨــﻪ ﺑاإلجمــاع ﺧــﻼل الــدورة  85الﻌاديــﺔ المﻨﻌقــدة فــي  26أﺑريﻞ .2018
وقــد ﺗﻄلــﺐ إعدادﻫمــا ﺗﻨﻈيــﻢ ﺳلﺴــلﺔ مــن جلﺴــات اإلنصــات ﺷــارك فيﻬــا  15فاعـ ً
ﻼ يﻨتمــون إلــى ﻫيئــات ﺣﻜوميــﺔ وﻏيــر
ﺣﻜوميﺔ.
وفــي ﻫــﺬا التقريــر ،يﺸــير المجلــس إلــى أن نﻈــام الﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ ﺑالمﻐــرب يتميــﺰ ﺑتﺸــﻜيلﺔ واﺳــﻌﺔ مــن اﻷنﻈمــﺔ
ﻏيــر المتراﺑﻄــﺔ والمجـﺰﱠأة والممولــﺔ أﺳاﺳــا مــن أجــراء القﻄــاع الﺨــاص وموﻇﻔــي وأعــوان الدولــﺔ والجماعــات المﺤليــﺔ.
أمــا ﺑاقــي الﺴــﻜان الﻨﺸــيﻄين فﻬــﻢ ُم َﻬمﺸــون إذ أن ﺣوالــي  60فــي المائــﺔ مــن الﺴــﻜان الﻨﺸــيﻄين مﺤرومــون مــن
الﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ :مﻬــن ﺣــرة ،والﻌامليــن فــي القﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ ،ال ﺳــيما فــي الﻔﻼﺣــﺔ والصﻨاعــﺔ التقليديــﺔ
والتﻌاونيــات الصﻐيــرة ،واﻷﺷــﺨاص الﺬيــن يوجــدون فــي وﺿﻌيــﺔ انﻌــدام اﻷمــن االجتماعــي ﺑﺴــبﺐ الﺤــوادث أو ﺣــاالت
الﻔصــﻞ عــن الﻌمــﻞ أو انﺤــﻼل ميﺜــاق الــﺰواج أو وفــاة الــﺰوج أو الﺰوجــﺔ.
أرﻗام رﺋﻴسﻴة

ﺳاﻛﻨة نﺸﻄة ﺗتﻌدى ﺑقليﻞ  10مﻼيين نﺴمﺔ
 40ﻓي الماﺋة مﻨﺨرﻃﻮن في نﻈام للتقاعد
 5أنﻈمــة للتﻘاعــد :الصﻨــدوق الوطﻨــي للﻀمــان االجتماعــي،
الصﻨــدوق المﻐرﺑــي للتقاعــد )مدنــي وعﺴــﻜري( ،الﻨﻈــام الجماعــي
لمﻨــﺢ رواﺗــﺐ التقاعــد ،الصﻨــدوق المﻬﻨــي المﻐرﺑــي للتقاعــد
 28ﺗﻌاﺿدﻳة
صﻨدوقان لتدﺑير التﺄمين اإلجباري اﻷﺳاﺳي عن المرض.
 286,5مليار درﻫﻢ مبلﻎ التوﻇيﻔات الماليﺔ ﻷنﻈمﺔ التقاعد.
فــي ﻫــﺬا اإلطــار ،يدعــو المجلــس إلــى إعــادة الﻨﻈــر فــي الﻨﻈــام الوطﻨــي للﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ مــن أجــﻞ ﺿمــان التﻐﻄيــﺔ
الصﺤيــﺔ المﻨاﺳــبﺔ للﺴــاﻛﻨﺔ طيلــﺔ مراﺣــﻞ ﺣياﺗﻬــﻢ.
81 - http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2018/AS34-2018/Av-AS34-VA.pdf
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ومن ﺑين التوﺻيات ،نﺬﻛر:
�

الﻌمــﻞ علــى مﻼءمــﺔ أنﻈمــﺔ التﺄميــن اإلجبــاري اﻷﺳاﺳــي عــن المــرض فــي مــا ﺑيﻨﻬــا وذلــك فــي أفــﻖ إرﺳــاء نﻈــام
وطﻨــي ﺷــامﻞ للتﻐﻄيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ؛

�

إﺣداث ﻫيئﺔ مﺴتقلﺔ لتدﺑير نﻈام المﺴاعدة الﻄبيﺔ »راميد« والتﻨصيﺺ على التمويﻞ؛

�

ﺗوﺳــيﻊ نﻄــاق التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ وإﺣــداث آليــﺔ لﻼﺣتﻔــاظ ﺑالمﺆ ﱠمــن لﻬــﻢ ،الﺬيــن ﺗــﻢ التوقــﻒ عــن التصريــﺢ
ﺑﻬــﻢ وﺗﺨصيــﺺ ﺷــيﻜات ﻷداء المﺴــتﺤقات االجتماعيــﺔ للﻌمــال فــي وﺿﻌيــﺔ ﻫﺸاﺷــﺔ؛

�

الﻌمــﻞ فــي إطــار الﺤــوار االجتماعــي علــى وﺿــﻊ آليــﺔ وطﻨيــﺔ للتﺄميــن مــن البﻄالــﺔ قائمــﺔ علــى مبــدأ المﺴــاﻫمﺔ،
ﺗﻀــﻊ ﻛيﻔيــات لمﻨــﺢ التﻌويــﺾ عــن البﻄالــﺔ؛

�

إﺻﻼح ﺣﻜامﺔ ﻫيئﺔ مراقبﺔ التﺄميﻨات واالﺣتياط االجتماعي ،وذلك ﺑما يمﻜن من ﺗﻌﺰيﺰ اﺳتقﻼليتﻬا؛

�

المﺤافﻈــﺔ علــى ﺗــوازن الصﻨــدوق الوطﻨــي لمﻨﻈمــات االﺣتيــاط االجتماعــي وﺗﺤﺴــين الولــوج إلــى التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ
لﻔائــدة الﻄلبــﺔ؛

�

ﺗﺤيين التﻌريﻔات المرجﻌيﺔ الوطﻨيﺔ المﻄبقﺔ من أجﻞ إرجاع مصاريﻒ الﺨدمات الصﺤيﺔ أو ﺗﺤملﻬا؛

�

إعــادة الﻨﻈــر فــي ﺳياﺳــﺔ ﺗوﻇيــﻒ اﻷمــوال المتﺄﺗيــﺔ مــن االﺣتياطيــات مــﻊ الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص علــى ﺗﺸــجيﻊ
االﺳــتﺜمار طويــﻞ المــدى فــي قﻄاعــات وأنﺸــﻄﺔ ﺗﺴــاﻫﻢ فــي إﺣــداث مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ وﺗﺤقيــﻖ الرفــاه االجتماعــي
وﺣمايــﺔ البيئــﺔ؛

�

ﺗوجيــﻪ جــﺰء مــن المﻨتجــات الماليــﺔ الﺣتياطيــات فــرع التﻌويﻀــات الﻌائليــﺔ للصﻨــدوق الوطﻨــي للﻀمــان االجتماعــي
نﺤــو إﺣــﻼل التــوازن فــي ﺗﺴــيير ﻫــﺬه الوﺣــدات الصﺤيــﺔ وﺗﺄﻫيــﻞ ﺗجﻬيﺰاﺗﻬــا؛

�

وﺿــﻊ نﻈــام ﺷــامﻞ للتﻌويﻀــات عــن اﻷطﻔــال وﺗﻔﻌيــﻞ اإلعمــال الﻔﻌلــي للﺴياﺳــﺔ المﻨدمجــﺔ لﺤمايــﺔ الﻄﻔولــﺔ ووﺿــﻊ
آليــات وﺑرامــﺞ للﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ ﺧاﺻــﺔ ﺑاﻷطﻔــال ومﻼئمــﺔ لمﺨتلــﻒ أﺷــﻜال الﻬﺸاﺷــﺔ التــي يواجﻬونﻬــا؛

�

إﺣــداث ﺣــد أدنــى للدﺧــﻞ فــي ﺳــن الﺸــيﺨوﺧﺔ يﻌــادل عتبــﺔ الﻔقــر وﺗوﺣيــد أنﻈمــﺔ االﺣتيــاط االجتماعــي فــي مــا
يتﻌلــﻖ ﺑمﻌــاش التقاعــد مــﻊ اﻷرﺿيــﺔ الﺸــاملﺔ للﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ التﻜميليــﺔ واإلﺿافيــﺔ؛

�

ﺿمــان دﺧــﻞ أﺳاﺳــي ،ﺣﺴــﺐ مﺴــتوى المــوارد لﻔائــدة اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،وﺗﻔﻌيــﻞ اعتمــاد نﻈــام للدعــﻢ
االجتماعــي والتﺸــجيﻊ والمﺴــاندة لﻔائــدة اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ؛

�

ﺗﻌميــﻢ الﺤمايــﺔ مــن البﻄالــﺔ ليﺸــمﻞ موﻇﻔــي القﻄــاع الﻌــام والمتمرنيــن وإرﺳــاء نﻈــام لدفــﻊ اإلعانــات للﻌامليــن
لبﻌــﺾ الوقــﺖ )دوام جﺰئــي( الﺬيــن يبﺤﺜــون فﻌــﻼ عــن عمــﻞ لﻜامــﻞ الوقــﺖ؛

�

وﺿــﻊ نﻈــام وطﻨــي مﻨدمــﺞ للمﻌلومــات فــي مجــال الﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ ووﺿــﻊ ﺷــبﻜﺔ مﺆﺷــرات لتقييــﻢ أداء ﻫيئــات
االﺣتيــاط االجتماعــي ﺗﻬــﻢ المﺨاطــر والﻨتائــﺞ وجــودة الﺨدمــات.

 .4.3.1الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑقﻀﺎيﺎ الﺒﻴﺌﺔ والتﻨﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪاﻣﺔ
عقــدت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑقﻀايــا البيئــﺔ والتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ،التــي يترأﺳــﻬا الﺴــيد ﺧليــﻞ ﺑﻨﺴــامي،
ومق ّررﺗﻬــا الﺴــيدة ميﻨــﺔ الرﺷــاطي ،مــا مجموعــﻪ  53اجتماعـاً ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺑمﻌــدل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ
 47فــي المائــﺔ.
161
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2018

 1.4.3.1اﻹحاﻻت
لﻢ يتلﻖﱠ المجلس أ ّيﺔ إﺣالﺔ ﺗﻨدرج ﺿمن اﺧتصاﺻات اللجﻨﺔ الدائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالبيئﺔ والتﻨميﺔ المﺴتدامﺔ.
 2.4.3.1اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
فــي إطــار اإلﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،أنجــﺰت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالبيئــﺔ والتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ ﺗقريــرا ﺣــول »االقتصــاد
اﻷزرق« ،انبﺜــﻖ مﻨــﻪ رأي فــي الموﺿــوع.

االقتصاد اﻷزرق :رﻛيﺰة أﺳاﺳيﺔ لبﻨاء ﳕوذج ﺗﻨموي جديد للمﻐرب
ﺗ ّمــﺖ المصادقــﺔ علــى ﻫــﺬا التقريــر 82الــﺬي انبﺜــﻖ عﻨــﻪ رأي المجلــس ﺑاإلجمــاع مــن طــرف أعﻀــاء المجلــس ﺧــﻼل
الــدورة  93الﻌاديــﺔ للجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ المﻨﻌقــدة فــي  21دجﻨبــر  .2018وقــد ﺗﻄلــﺐ إعــداد ﻫــﺬا التقريــر ﺗﻨﻈيــﻢ ﺳلﺴــلﺔ مــن
جلﺴــات اإلنصــات ﺷــارك فيﻬــا  15فاعـ ً
ﻼ يمﺜلــون ﻫيئــات ﺣﻜوميــﺔ وﻏيــر ﺣﻜوميــﺔ.
ويﻬــدف ﻫــﺬا التقريــر إلــى ﺗﺤديــد الوﺳــائﻞ الﻜﻔيلــﺔ ﺑجﻌــﻞ ﻫــﺬا االقتصــاد إﺣــدى الدعامــات الرئيﺴــيﺔ للﻨمــوذج التﻨمــوي
الجديــد للمﻐرب.
ﺗﻀمــان ﺳــواﺣﻞ ﺗمتــد علــى
وﺗتمتــﻊ المملﻜــﺔ المﻐرﺑيــﺔ ﺑرﺻيــد ﺑﺤــري مﻬــﻢ ،ﺑﻔﻀــﻞ ﺗوفرﻫــا علــى واجﻬتيــن ﺑﺤريتيــن،
ﱠ
مﺴــاﺣﺔ ﺗبلــﻎ  3.500ﻛلــﻢ ،ومﻨﻄقــﺔ اقتصاديــﺔ ﺑﺤريــﺔ ﺧالصــﺔ ﺗصــﻞ مﺴــاﺣتﻬا إلــى  1.2مليــون ﻛيلومتــر مرﺑــﻊ ،وﺛــروة
ﺳــمﻜيﺔ متجــددة ﺗﺤﻈــى ﺑاﻫتمــام وإقبــال ﻛبيريــن.
ويﺸــير التقريــر إلــى أنــﻪ ﺧــﻼل الﻌﺸــرين ﺳــﻨﺔ الماﺿيــﺔ ،اعتمــد المﻐــرب علــى اﺳــتراﺗيجيات قﻄاعيــﺔ عديــدة ﺗﻐﻄــي
مجموعــﺔ مــن اﻷنﺸــﻄﺔ ﺗرﺗبــﻂ ﺑﺸــﻜﻞ مباﺷــر أو ﻏيــر مباﺷــر ﺑالرﺻيــد البﺤــري .ﺑيــد أن التقريــر يﺆﻛــد علــى ﺿــرورة
اعتمــاد رؤيــﺔ جديــدة قائمــﺔ علــى مقارﺑــﺔ مﺴــتدامﺔ ومدمجــﺔ قــادرة علــى ﺗﺤريــر إمﻜانــات ﺧلــﻖ الﺜــروات وفــرص الﺸــﻐﻞ
وﺗﺜميــن القﻄاعــات المرﺗبﻄــﺔ ﺑاالقتصــاد اﻷزرق مــﻊ الﺤﻔــاظ علــى التﻨــوع البيولوجــي البﺤــري.
فــي ﻫــﺬا اإلطــار ،يوﺻــي المجلــس ﺑاعتمــاد اﺳــتراﺗيجيﺔ وطﻨيــﺔ لﻼقتصــاد اﻷزرق ﺗتﺴــﻢ ﺑاالﺳــتدامﺔ والقــدرة علــى
اإلدمــاج وﺗﺴــتجيﺐ للﺨصوﺻيــات الجﻬويــﺔ وﺗرﺗﻜــﺰ علــى القﻄاعــات االقتصاديــﺔ التقليديــﺔ ،ﻛالصيــد البﺤــري،
والﺴــياﺣﺔ واﻷنﺸــﻄﺔ الميﻨائيــﺔ ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى الﻨﻬــوض ﺑقﻄاعــات جديــدة ذات إمﻜانــات نمــو عاليــﺔ ،مــن قبيــﻞ:
ﺗرﺑيــﺔ اﻷﺣيــاء المائيــﺔ ،والﺴــياﺣﺔ اإليﻜولوجيــﺔ ،والمﻨتجــات الﺤيويــﺔ البﺤريــﺔ أو التﻜﻨولوجيــا الﺤيويــﺔ البﺤريــﺔ ،وﺑﻨــاء
الﺴــﻔن والﻄاقــﺔ وﻏيرﻫــا .وﺗﻬــدف ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ إلــى ﺗﻌﺰيــﺰ موقــﻊ المﻐــرب علــى الصﻌيــد الدولــي وعلــى مﺴــتوى
الﺸــراﻛات اإلقليميــﺔ ﺑاالﺳــتﻔادة مــن الﻔــرص فــي مجــال أدوات التمويــﻞ الجديــدة لﻼقتصــاد اﻷزرق وﺗمويــﻞ المﻨــاخ.
ويﻨبﻐــي الﺤــرص علــى أن يتــﻢ اعتمــاد المﺸــاريﻊ المتﻌلقــﺔ ﺑتﻔﻌيــﻞ ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ ﺑالتﺸــاور مــﻊ المواطﻨيــن والﻔاعلين
المﻌﻨييــن ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى ﺑلــوغ الﻬــدف الرئيﺴــي المتمﺜــﻞ فــي ﺗيﺴــير الولــوج إلــى الﺨدمــات والمــوارد البﺤريــﺔ لﻔائــدة
جميــﻊ فئــات المجتمــﻊ .ويُمﻜــن أن يُﻌﻬــد ﺑﺤﻜامــﺔ ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ إلــى لجﻨــﺔ وزاريــﺔ لــدى رئيــس الﺤﻜومــﺔ مﺨصصــﺔ
للتﻨﺴــيﻖ ﺑيــن الﺴياﺳــات القﻄاعيــﺔ.
إلــى جانــﺐ ﻫــﺬه التوﺻيــﺔ ذات البﻌــد االﺳــتراﺗيجي ،يبــرز التقريــر مجموعــﺔ مــن المقترﺣــات مــن أجــﻞ االﺳــتﺜمار اﻷمﺜــﻞ
للمــوارد التــي يمﻨﺤﻬــا االقتصــاد اﻷزرق .نﺬﻛــر مﻨﻬــا:
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�

أﻫميــﺔ ﺿمــان التﻬيئــﺔ والتﺨﻄيــﻂ المجالــي للمجــال البﺤــري يﻌتمــد علــى مقارﺑــﺔ التﻨــوع البيولوجــي وﺗﻌﺰيــﺰ الــدور
المﺤــوري للجماعــات التراﺑيــﺔ فــي الﻨﻬــوض ﺑقﻄاعــات االقتصــاد اﻷزرق ،فــي إطــار الجﻬويــﺔ المتقدمــﺔ؛

�

ﺗﺜميــن أفﻀــﻞ واﺳــتﺜمار مﺴــتدام للمﻨتجــات البﺤريــﺔ مــﻊ ﺗﻌﺰيــﺰ ﺗﻨميــﺔ قﻄــاع ﺗرﺑيــﺔ اﻷﺣيــاء المائيــﺔ المﺴــﺆولﺔ ﺑيئيــا
وﺧدمــات ميﻨائيــﺔ متجــددة؛

�

ﺗﻄويــر قﻄاعــات جديــدة فــي المﻐــرب لﻼقتصــاد اﻷزرق وال ﺳــيما التﻜﻨولوجيــا الﺤيويــﺔ البﺤريــﺔ ،الﻄاقــات
المتجــددة ،ﺗﺤليــﺔ ميــاه البﺤــر ،ﺗراعــي المتﻄلبــات البيئيــﺔ وأنﺸــﻄﺔ االﺳتﻜﺸــاف واالﺳــتﻐﻼل المﻌدنــي واﻷﺣﻔــوري؛

�

ﺗﻄويــر الﻌــروض الﺨاﺻــﺔ ﺑالرﺣــﻼت البﺤريــﺔ والرياﺿــات المائيــﺔ وإطــﻼق مبــادرات ﺛقافيــﺔ ﺣــول البﺤــر وأنﺸــﻄتﻪ
مــﻊ الترﻛيــﺰ علــى الﻌــادات الﺜقافيــﺔ لﺴــاﻛﻨﺔ الﺴــواﺣﻞ )ﺗﻈاﻫــرات ﺑﺤريــﺔ ،مﺴــاﺑقات ومباريــات(؛

�

االﺳتﺜمار في البﺤﺚ الﻌلمي واالﺑتﻜار ﺣول مﺨتلﻒ قﻄاعات االقتصاد اﻷزرق؛

�

إدمــاج مﻬــن االقتصــاد اﻷزرق فــي ﺑرامــﺞ الترﺑيــﺔ والتﻜويــن المﻬﻨــي ووﺿــﻊ ﺑرامــﺞ للتﻌليــﻢ الجامﻌــي المتﺨصــﺺ فــي
المجــاالت البﺤريــﺔ قصــد ﺗوفيــر يــد عاملــﺔ مﺆﻫلــﺔ للﻌمــﻞ فــي االقتصــاد اﻷزرق.

 .5.3.1الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺠتﻤﻊ الﻤﻌرﻓﺔ واﻹﻋﻼم
عقــدت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑمجتمــﻊ المﻌرفــﺔ واإلعــﻼم ،التــي يرأﺳــﻬا الﺴــيد أميــن مﻨيــر الﻌلــوي ومقررﻫــا الﺴــيد
لﺤﺴــن ﺣﻨصالــي 52 ،اجتماعــا ﺑمﻌــدل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ  44.3فــي المائــﺔ فــي المتوﺳــﻂ.
 1.5.3.1اﻹحاﻻت
لــﻢ يتلــﻖّ المجلــس ﺳــﻨﺔ  2018أيــﺔ إﺣــاالت ﺗدﺧــﻞ ﺿمــن اﺧتصاﺻــات اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلّﻔــﺔ ﺑمجتمــﻊ المﻌرفــﺔ
واإلعــﻼم.
 2.5.3.1اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
فــي إطــار اإلﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،أنجــﺰت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلّﻔــﺔ ﺑمجتمــﻊ المﻌرفــﺔ واإلعــﻼم ﺗقريــرا انبﺜــﻖ عﻨــﻪ رأي
ﺑﻌﻨــوان« المﻀاميــن الﺜقافيــﺔ واإلعــﻼم«.

اﳌﻀامﲔ الﺜقافيﺔ واإلعﻼم
ﺗ ّمــﺖ المصادقــﺔ علــى ﻫــﺬا التقريــر ،83الــﺬي انبﺜــﻖ عﻨــﻪ رأي المجلــس ،ﺑاﻷﻏلبيــﺔ مــن طــرف أعﻀــاء المجلــس ﺧــﻼل
الــدورة الﻌاديــﺔ  88للجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ المﻨﻌقــدة ﺑتاريــﺦ  26يوليــوز  .2018وقــد ﺗﻄلــﺐ إنجــاز ﻫــﺬا التقريــر ﺗﻨﻈيــﻢ ﺳلﺴــلﺔ
مــن جلﺴــات اإلنصــات ﺷــارك فيﻬــا  8فاعليــن يمﺜلــون ﻫيئــات ﺣﻜوميــﺔ وﻏيــر ﺣﻜوميــﺔ.
ويﻌتبــر المجلــس فــي ﺗقريــره أن وﺳــائﻞ اإلعــﻼم ﺗﻌــد مﺤــرﻛات لﻨﺸــر ودعــﻢ الﻌمــﻞ الﺜقافــي .وفــي واقــﻊ اﻷمــر ،يلﻌــﺐ
اإلعــﻼم دو ًرا رئيﺴـ ًيا فــي ﺗﺜميــن رأس المــال الﺜقافــي وﺗﻌبيراﺗــﻪ الماديــﺔ وﻏيــر الماديــﺔ .ﻛمــا أن التﺤـ ّوالت الرقميــﺔ ﺗﺆﺛــر
علــى أنمــاط إنتــاج وﺗــداول الﺜقافــﺔ واإلعــﻼم.
موﺳــﻊ ﺑﻬــدف ﺑلــورة ﺗﻌاقــد وطﻨــي ﻛبيــر ﺣــول ﺳياﺳــﺔ عموميــﺔ
وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،يدعــو المجلــس إلــى إطــﻼق نقــاش ّ
عرﺿانيــﺔ ﺗﺸــمﻞ قﻄاعــات الﺜقافــﺔ والترﺑيــﺔ واإلعــﻼم والﺸــباب والﺴــياﺣﺔ واالقتصــاد الرقمــي ووﺿــﻊ اﺳــتراﺗيجيﺔ
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مﻨصــات ﺗوزيــﻊ الﺜقافــﺔ )مقــروءة ،ﺳــمﻌيﺔ،
ﺣقيقيــﺔ إلنتــاج مﻀمــون رقمــي وطﻨــي؛ وذلــك ﺑﻬــدف التواجــد فــي أﻫــﻢ ّ
ومرئيــﺔ.(...
عﻼوة على ﻫﺬه التوﺻيﺔ ذات البﻌد االﺳتراﺗيجي ،اعتمد المجلس ﺳلﺴلﺔ من المقترﺣات الﻌملياﺗيﺔ نﺬﻛر مﻨﻬا:
�

ﺑلــورة قواعــد وآليــات ﺗﺸــارﻛيﺔ ﺑيــن القﻄاعيــن الﻌمومــي والﺨــاص لﻼرﺗقــاء ﺑاإلعــﻼم الﺜقافــي ،وإﺑــداع مﻀاميــن
ﺛقافيــﺔ ﺗﺜمــن الرأﺳــمال الﺜقافــي؛

�

ﺗﺸــجيﻊ الﻜتــاب والقــراءة ،وﺗﺤﻔيــﺰ اﻷطــر الجمﻌويــﺔ التــي ﺗﻌمــﻞ فــي ﻫــﺬا المجــال ،مــﻊ ﺗوﺳــيﻊ الﻔﻀــاءات المﻬت ّمــﺔ
ﺑالقــراءة واﻷﺷــﻜال التﻌبيريــﺔ اﻷﺧــرى ،مﺜــﻞ الﺸــبﻜﺔ المﻐرﺑيــﺔ للقــراءة ،وﺷــبﻜﺔ المقاﻫــي الﺜقافيــﺔ؛

�

الﺨاﺻــﺔ ﺑــﻜﻞ الﻄــرق الممﻜﻨــﺔ ،ﺑاعتبارﻫــا ﺗقــدم ﺧدمــات عموميــﺔ ،للﻌﻨايــﺔ ﺑالمﻨتــوج الﺜقافــي،
ﺗﺤﻔيــﺰ اإلذاعــات
ّ
وﺗﺤﺴــيس متل ّقــي ﺑرامجﻬــا ﺑﺄﻫميــﺔ المﻌرفــﺔ والﺜقافــﺔ الﻌا ّمــﺔ فــي المجﻬــودات التﻨمويــﺔ؛

�

وﺿﻊ نﻈام لقياس اﺳتﻬﻼك المﻀامين الﺜقافيﺔ المﻐرﺑيﺔ في الوﺳائﻂ اإللﻜترونيﺔ؛

�

ﺗﺸــجيﻊ المبــادرات الﺜقافيــﺔ التــي يقــوم ﺑﻬــا الﺸــباب فــي ﺷــﻜﻞ دعــﻢ مــادي ومﺆﺳﺴــي لمﺸــاريﻌﻬﻢ الﺜقافيــﺔ ،ﺑمــا فيﻬــا
ﺧاﺻــﺔ ﺑالبرامــﺞ الﺜقافيــﺔ فــي اإلعﻼم؛
اإللﻜترونيــﺔ ،واﺳــتﺤداث جوائــﺰ
ّ

�

دعــوة متﻌ ّﻬــدي القﻄــاع الﻌمومــي إلــى دعــﻢ ﺷــرﻛات اإلنتــاج الرقمــي للﺸــباب ،وﺗﻜليﻔﻬــا ﺑﺈنجــاز ﺑرامــﺞ ﺛقافيــﺔ مﺤلّيــﺔ
ووطﻨيــﺔ ﺗﺴــتجيﺐ ﻷنمــاط الممارﺳــات الﺜقافيــﺔ الجديــدة للﺸــباب؛

�

االﺳتﺜمار اﻷمﺜﻞ للمﻀامين الﺜقافيﺔ والﻔﻜريﺔ ،التي يﻨتجﻬا فاعلون ومبدعون مﻐارﺑﺔ في اإلعﻼم ﺑﻜﻞ وﺳائلﻪ؛

�

ﺣــﺚﱡ متﻌ ّﻬــدي االﺗصــاالت علــى إدمــاج مﻀاميــن ﺛقافيــﺔ مﻐرﺑيــﺔ )أﻏانــي ،أفــﻼم ،مﺴلﺴــﻼت ،أعمــال وﺛائقيــﺔ (...فــي
الﻌــروض التــي يقترﺣونﻬــا علــى زﺑﻨائﻬــﻢ؛

�

المتﺨصــﺺ فــي المجــاالت
االﺳــتﺜمار المﺆﺳﺴــي فــي ﺗﻜويــن الﻜﻔــاءات وﺗﺄﻫيــﻞ الﻌامليــن فــي المجــال اإلعﻼمــي
ّ
الﺜقافيــﺔ ،وإﺣــداث ﺑرامــﺞ للتﻜويــن المﺴــتمر فــي ﻫــﺬه التﺨصصــات؛

�

ﺿــﺦّ ﺑرامــﺞ ﺗﻜويــن الصﺤﻔييــن واإلعﻼمييــن ،فــي المﻌاﻫــد والمــدارس ،ﺑمــا يلــﺰم مــن المقــررات الﺜقافيــﺔ إلﻛﺴــاب
المتﺨ ّرجيــن مقومــات الﻌمــﻞ الﺜقافــي ،وﺷــروط ﺗصــور وإنتــاج المﻀاميــن الﺜقافيــﺔ ،الﻜﻼﺳــيﻜيﺔ مﻨﻬــا والرقميــﺔ.

 6.3.1الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑتﺤﻠﻴﻞ الﻈرﻓﻴﺔ اﻻﻗتﺼﺎديﺔ واﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺔ والﺒﻴﺌﻴﺔ
عقــدت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑتﺤليــﻞ الﻈرفيــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ،التــي يرأﺳــﻬا الﺴــيد لﺤﺴــن
والﺤــاج ،ومق ّررﻫــا الﺴــيد لﻌبايــد عبــد الرﺣيــﻢ ،مــا مجموعــﻪ  50اجتماعــا ﺑمﻌـ ّدل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ  56فــي
المائــﺔ.
وقــد أعــدت اللجﻨــﺔ القﺴــﻢ اﻷ ّول مــن التقريــر الﺴــﻨوي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2018المتﻌلــﻖ ﺑتﺤليــﻞ الﻈرف ّيــﺔ االجتماعيــﺔ
واالقتصاديــﺔ والبيئيــﺔ.

التقرير الﺴﻨوي ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2017
ﺗ ّمﺖ المصادقﺔ على ﻫﺬا التقرير ﺑاإلجماع ﺧﻼل الدورة الﻌاديﺔ للجمﻌيﺔ الﻌامﺔ المﻨﻌقدة في  27يونيو .2017
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ويﺸــتمﻞ ﻫــﺬا التقريــر ،الــﺬي ﺗ ـ ّﻢ إعــداده طبقــا للقانــون التﻨﻈيمــي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،علــى
ﺗﺤليــﻞ للوﺿﻌيــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ فــي المﻐــرب ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2017مــﻊ الترﻛيــﺰ علــى ﺑﻌــﺾ نقــاط
اليقﻈــﺔ التــي جــرى ﺗﺤديدﻫــا .ﻛمــا يﺸــتمﻞ علــى جــرد لﺤصيلــﺔ أنﺸــﻄﺔ المجلــس ﺧــﻼل الﺴــﻨﺔ نﻔﺴــﻬا.
علــﻰ المســتﻮى االقتصــادي ،أﺑــرز المجلــس فــي ﺗقريــره أن الﺴــياق الدولــي اﺗﺴــﻢ ﺑتواﺻــﻞ ﺣرﻛــﺔ اﺳــتئﻨاف الﻨمــو
االقتصــادي الــﺬي ﻛان قــد ﺑــدأ نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ  2016وﺑتﺴــارع التجــارة الﻌالميــﺔ رﻏــﻢ التﻬديــدات المتواﺻلــﺔ ﺑاعتمــاد
التداﺑيــر الﺤمائ ّيــﺔ ،وارﺗﻔــاع أﺳــﻌار البتــرول ،وذلــك ﺑالﻨﻈــر إلــى االﺳــتمرار فــي ﺗﻄبيــﻖ قــرار مﻨﻈمــﺔ »أوﺑــك« وارﺗﻔــاع
الﻄلــﺐ علــى المﺴــتوى الﻌالمــي.
علــﻰ المســتﻮى الﻮﻃﻨــي ،ﺳــجﻞ الﻨمــو االقتصــادي انتﻌاﺷــا ،ﺣيــﺚ ارﺗﻔــﻊ نمــو الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي الﺨــام مــن  1.1فــي المائــﺔ
فــي ﺳــﻨﺔ  2016إلــى  4.1فــي المائــﺔ فــي  .2017ويﻌــﺰى ﻫــﺬا التﺤﺴــن ،ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص ،إلــى االنﻌــﻜاس اإليجاﺑــي للموﺳــﻢ
التﺤﺴــن ،الــﺬي يبقــى ﻇرفيــا ﺑاﻷﺳــاس ،نﻼﺣــﻆ أن ديﻨاميــﺔ االقتصــاد
الﻔﻼﺣــي الجيــد .لﻜــن ،وﺑﻐــﺾ الﻨﻈــر عــن ﻫــﺬا
ﱡ
الوطﻨــي فقــدت ﺧــﻼل الﺴــﻨوات الﺴــبﻊ اﻷﺧيــرة زﺧمﻬــا ،علــى اعتبــار أنﻬــا لــﻢ ﺗﺴــتﻄﻊ الﺤﻔــاظ علــى مﺴــتوى مرﺗﻔــﻊ مــن
الﻨمــو .وﺗﻄــرح ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ جملــﺔ مــن التﺴــاؤالت ﺑﺨصــوص نمــوذج الﻨمــو الﺤالــي الــﺬي ال يــﺰال يﻌانــي مــن الﻌديــد
مــن أوجــﻪ القصــور التــي ﺗﻌيــﻖ قدرﺗــﻪ علــى ﺧلــﻖ الﺜــروة.
وﺑﺨصــﻮص المبــادالت الﺨارجيــة ،فقــد اﺗﺴــمﺖ ﺳــﻨﺔ  2017ﺑارﺗﻔــاع عــا ﱟم فــي ﺣجــﻢ الصــادرات ،مــﻊ ﺗﻔاقــﻢ طﻔيـ ٍـﻒ
للﻌجــﺰ التجــاري ) 188.8مليــار درﻫــﻢ( .وقــد عرفــﺖ أﻏلــﺐ المﻬــن الﻌالميــﺔ ديﻨاميــﺔ مﻬمــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ قﻄــاع الﺴــيارات.
وﺑﺨصــوص ﻫــﺬه الﻨقﻄــﺔ ،ﺗجــدر اإلﺷــارة إلــى أنــﻪ ﺑالرﻏــﻢ مــن مﺨتلــﻒ التداﺑيــر المتﺨــﺬة لتﺤﻔيــﺰ الصــادرات ،فــﺈن
مﺴــاﻫمﺔ المبــادالت الﺨارجيــﺔ فــي نمــو الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي الﺨــام ﺗبقــى مﺴــاﻫمﺔ مﺤــدودة .ويﻌﻜــس ﻫــﺬا الوﺿــﻊ أيﻀــا،
ﺿﻌــﻒ ﺗ َو ﱡجــﻪ المقــاوالت المﻐرﺑيــﺔ نﺤــو التصديــر ،ﺳــيما المقــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ ،ﺣيــﺚ قامــﺖ
 6324مقاولــﺔ فقــﻂ ﺑمﻌامــﻼت ﺗجاريــﺔ فــي مجــال التصديــر ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ .2017
أمــا فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑمﻨــاخ اﻷعمــال ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2017فقــد ﺗراجــﻊ المﻐــرب ﺑرﺗبــﺔ واﺣــدة فــي ﺗصﻨيــﻒ مﺆﺷــر التﻨافﺴــيﺔ
الــﺬي يﻌتمــده المﻨتــدى االقتصــادي الﻌالمــي )الرﺗبــﺔ  ،(71وفــي ﺗصﻨيــﻒ مﺆﺷــر ممارﺳــﺔ اﻷعمــال )(Doing Business
)الرﺗبــﺔ  .(69وقــد ﺗَب ﱠيــن أن ﺛمــﺔ ﺧمﺴــﺔ عوامــﻞ ﺗﺸــﻜﻞ الﻌراقيــﻞ الرئيﺴــيﺔ التــي ﺗﺤــول دون ﺗﺤﺴــين مﻨــاخ اﻷعمــال
ﺑالمﻐــرب ،أال وﻫــي :الﻔﺴــاد ،ﺿﻌــﻒ نجاعــﺔ اإلدارة الﻌموميــﺔ ،الﺤصــول علــى التمويــﻞ ،الﻨﻈــام الﻀريبــي ،ﺑاإلﺿافــﺔ
إلــى التﻌليــﻢ ﻏيــر المﻼئــﻢ لﺤاجيــات ﺳــوق الﺸــﻐﻞ .وﺗﻨﻀــاف إلــى ﻫــﺬه الﻌراقيــﻞ إﺷــﻜاليﺔ ﺗمديــد آجــال اﻷداء.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،يﻈــﻞ أداء المﻐــرب فــي مجــال االﺑتــﻜار أدا ًء متواﺿﻌــا ،وﻫــو مــا يتجلــى فــي المراﺗــﺐ التــي يﺤتلﻬــا فــي
التصﻨيﻔــات الﻌالميــﺔ ،وﻛــﺬا فــي ﺿﻌــﻒ عــدد طلبــات ﺗﺴــجيﻞ ﺑــراءات االﺧتــراع المودعــﺔ مــن لــدن المواطﻨيــن المﻐارﺑــﺔ.
مﻜونَيْــن أﺳاﺳــييْن فــي نمــوذج الﻨمــو القائــﻢ ﺣاليــا ،فــي ﻇــﻞ مﺤدوديــﺔ
ذلــك أن االﺑتــﻜار والتﻄــور التقﻨــي ال يﺸــﻜﻼن ِ
نجاعــﺔ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ الراميــﺔ إلــى الﻨﻬــوض ﺑاالﺑتــﻜار والبﺤــﺚ والتﻄويــر.
وﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑﻘــدرة االقتصــاد علــﻰ مﻘاومــة الصدمــات ،فقــد ﻛانــﺖ المﻨجــﺰات المﺤققــﺔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ متبايﻨــﺔ.
وﺗجلــى ذلــك ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص فــي انﺨﻔــاض عجــﺰ الميﺰانيــﺔ ،إذ ﺑلــﻎ  - 3.6فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي الﺨــام ،ﺑاإلﺿافﺔ
إلــى ﺗباطــﺆ وﺗيــرة ﺗﻨامــي مديونيــﺔ الﺨﺰيﻨــﺔ التــي ﺑلﻐــﺖ  65.1فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي الﺨــام .فــي المقاﺑــﻞ ،ﻇــﻞ
مﺴــتوى الديــن الﻌمومــي اإلجمالــي مرﺗﻔﻌــا ،ﺣيــﺚ وﺻــﻞ إلــى  82فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي الﺨــام ،ممــا يقتﻀــي
التﺤلــي ﺑالمﺰيــد مــن اليقﻈــﺔ .وﺑﺨصــوص التوازنــات الﺨارجيــﺔ ،ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2017ﺗراجﻌــا فــي نﺴــبﺔ عجــﺰ الﺤﺴــاب
الجــاري إذ ﺑلﻐــﺖ  - 3.6فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي الﺨــام ،عــوض  - 4.2فــي المائــﺔ .ودائمــا علــى المﺴــتوى الماﻛــرو
ـﻌر ﺻـ ٍ
ـرف أﻛﺜـ َر مرونـ ًﺔ.
ـام ﺳـ ِ
اقتصــادي ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2017ﺑتﺴــارع وﺗيــرة االﺳــتﻌدادات مــن أجــﻞ االنتقــال نﺤــو نﻈـ ِ
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وﺑﺨصــﻮص قــدرة المجــاالت التراﺑيــة علــﻰ مﻘاومــة الصدمــات االقتصادﻳــة ،ﻛﺸــﻔﺖ االﺣتجاجــات التــي ﺷــﻬدﺗﻬا ﺑﻌــﺾ
أقاليــﻢ المملﻜــﺔ ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ )جــرادة علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال( ،والتــي ﻛان مــن ﺑيــن أﺳــباﺑﻬا نقــﺺ فــرص الﺸــﻐﻞ الﻼئــﻖ
ومــواردِ الدﺧــﻞ المﺴــتقرةَ ،مﺤ ُدودِ يــ َﺔ نمــاذج التﻨميــﺔ القائمــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ المجــاالت التراﺑيــﺔ والمﻌتمــدة علــى مــورد
طبيﻌــي واﺣــد أو التــي ﺗتوفــر علــى ﺑﻨيــﺔ إنتاجيــﺔ ﻏيــر متﻨوعــﺔ ﺑالقــدر الﻜافــي.
وﻓــي مــا ﻳﺨــﺺ الجﻮانــب المتﻌلﻘــة ﺑاﻹدمــاج االقتصــادي ،فباﺳــتﺜﻨاء قﻄــاع الﻔﻼﺣــﺔ ،فــﺈن القﻄاعــات الرئيﺴــيﺔ اﻷﺧــرى
أﺣدﺛــﺖ عــدداً أقــﻞ مــن مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ مقارنــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ  .2016وﺗﺆﻛــد ﻫــﺬه التﻄــورات أن نمــوذج الﻨمــو الوطﻨــي أﺿﺤــى
أقــﻞ إدماجـاً مــن ﺧــﻼل التﺸــﻐيﻞ.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ال يــﺰال الﺸــباب يﻌانــون مــن ﺻﻌوﺑــات ﻛبيــرة فــي الﺤصــول علــى مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ ،ﺣيــﺚ يتجــاوز مﻌــد ُل
البﻄالــﺔ فــي ﺻﻔوفﻬــﻢ مﻌــد َل البﻄالــﺔ علــى الصﻌيــد الوطﻨــي ﺑـــ  2.6مــرة .ﻛمــا يﻔــوق مﻌــدل ﺑﻄالــﺔ الﺸــباب  40فــي
المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري .وﺗُﺤيــﻞ ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ علــى التﺄﺛيــر المﺤــدود لمﺨتلــﻒ ﺑرامــﺞ إدمــاج الﺸــباب ،ﻛمــا ﺗُبــرز
ﺿــرورة اعتمــاد رؤيــﺔ ﺷــموليﺔ ومﻨدمجــﺔ علــى المــدى الﻄويــﻞ فــي مجــال ﺗﺸــﻐيﻞ الﺸــباب.
علــﻰ المســتﻮى االجتماعــي ،ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2017اعتمــاد عــدة ﺗداﺑيــر فــي قﻄــاع الترﺑيــﺔ وذلــك فــي إطــار ﺗﻨﻔيــﺬ الرؤيــﺔ
االﺳــتراﺗيجيﺔ ل .2030يتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑتﻌليــﻢ اللﻐــﺔ الﻔرنﺴــيﺔ مﻨــﺬ الﺴــﻨﺔ اﻷولــى مــن التﻌليــﻢ االﺑتدائــي وﺑدايــﺔ مراجﻌــﺔ
المقــررات المدرﺳــيﺔ وإعﻄــاء االنﻄﻼقــﺔ لتﻌميــﻢ التﻌليــﻢ اﻷولــي .ﻏيــر أنــﻪ ال ﺗــﺰال الﻌديــد مــن أوجــﻪ القصــور البﻨيــوي
ﺗلقــي ﺑﻈﻼلﻬــا علــى القﻄــاع ﺗَ ُﻬ ـ ﱡﻢ علــى الﺨصــوص ﻏيــاب وﺻايــﺔ مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ مباﺷــرة وﺗﻌــدد المتدﺧليــن واالزدواجيــﺔ
ﺑيــن التﻌليــﻢ اﻷولــي المﻌاﺻــر /والتقليــدي وﺗوﻇيــﻒ مد ﱢرﺳــين ال يتوفــرون علــى ﺗﻜويــن مﻼئــﻢ فــي التﻌليــﻢ اﻷولــي.
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﻘﻄــاع الصحــة ،ﺗتواﺻــﻞ الجﻬــود الراميــﺔ إلــى ﺗﻌميــﻢ التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ ،ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ نﺴــبﺔ
التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ للﺴــاﻛﻨﺔ مــﻊ نﻬايــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2017ﺣﺴــﺐ وزارة الصﺤــﺔ 60 ،فــي المائــﺔ ،وذلــك ﺑالﻨﻈــر إلــى مواﺻلــﺔ
ﺗﺴــجيﻞ الﻄلبــﺔ فــي نﻈــام التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ المﺤــدث لﻔائدﺗﻬــﻢ .وفيمــا يتﻌلــﻖ ﺑالﺴــﻜن االجتماعــي ومﻜافﺤــﺔ دور
الصﻔيــﺢ ،يﻼﺣــﻆ إقبــال علــى ﺑرنامــﺞ الﺴــﻜن االجتماعــي الﺨــاص ﺑالوﺣــدات البالﻐــﺔ قيمتﻬــا الماليــﺔ  250.000درﻫــﻢ
وانﺨﻔــاض اإلقبــال علــى ﺑرنامــﺞ المﺴــاﻛن ذات القيمــﺔ الﻌقاريــﺔ المﺨﻔﻀــﺔ ،التــي ُﺣــدد ﺛمﻨﻬــا فــي  140.000درﻫــﻢ.
وفــي مجــال مﻜافﺤــﺔ مــدن الصﻔيــﺢ ،مﻜﻨــﺖ الجﻬــود المبﺬولــﺔ فــي إطــار ﺑرنامــﺞ »مــدن ﺑــدون ﺻﻔيــﺢ« الــﺬي ﺗــﻢ إطﻼقــﻪ
ﺳــﻨﺔ  2004مــن مواﺻلــﺔ عمليــﺔ القﻀــاء علــى ﻫــﺬه المﺴــاﻛن فــي  58مديﻨــﺔ مــن مــدن المملﻜــﺔ إلــى متــﻢ ﺳــﻨﺔ .2017
وﺑﺨصــوص المســاواة ﺑيــﻦ الجﻨســيﻦ والمﻨاصﻔــة ،يﺸــير المجلــس إلــى ﺗﺤقيــﻖ ﺗقــدم ﻛبيــر فــي مجــال المﺴــاواة ﺑيــن
الجﻨﺴــين وﻏيــاب التﺤﺴــن الملﺤــوظ فــي ﻇــروف الﻨﺴــاء وال ﺳــيما المﻨﺤــى التﻨازلــي الــﺬي ﺑــات يﺸــﻬده مﻌــدل ولــوج
المــرأة إلــى ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ،وذلــك رﻏــﻢ ﺗﻌميــﻢ ﺗمــدرس الﻔتيــات وﺗﺰايــد نﺴــبﺔ ولوجﻬــن إلــى التﻌليــﻢ الﻌالــي.
أمــا ﺑﺨصــوص مﻮﺿــﻮع الﻬجــرة ،يﺸــير المجلــس إلــى ﺿــرورة التﻌجيــﻞ ﺑﺈيجــاد ﺣــﻞ للﻈــروف الصﻌبــﺔ التــي يﻌيﺸــﻬا
المﻬاجــرون الﺴــريون الﺬيــن يقيمــون فــي مﺨيمــات مﺆقتــﺔ فــي مﻨاطــﻖ الﺸــمال فــي انتﻈــار الﻌبــور إلــى الﻀﻔــﺔ اﻷﺧــرى.
وفــي الوقــﺖ نﻔﺴــﻪ ،يﻨبﻐــي الﺤــرص علــى ﺗﻌبئــﺔ الجﻬــود اإلنﺴــانيﺔ لمــد يــد المﺴــاعدة لﻬــﺆالء المﻬاجريــن فــي وﺿﻌيــﺔ
ﻏيــر قانونيــﺔ وﺗﻔــادي أن ﺗــﺆدي ﻫﺸاﺷــﺔ وﺿﻌيتﻬــﻢ إلــى انتﺸــار اﻵفــات االجتماعيــﺔ التــي ﺗتولــد عادة عن ﻫﺬه الﺴــياقات.
وعلــى ﺻﻌيــد الحــﻮار االجتماعــي ،لــﻢ ﺗ ُم ﱢﻜــن ﺳــﻨﺔ  2017مــن ﺗﺤقيــﻖ ﺗقــدم ملمــوس ﺑيــن الﺸــرﻛاء االجتماعييــن .ويدعــو
المجلــس فــي ﻫــﺬا الصــدد إلــى وﺿــﻊ اللبﻨــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ الﺳــتئﻨاف ﺣــوار اجتماعــي ﺑ ﱠﻨــاء وناجــﻊ .وفــي مــا يتصــﻞ ﺑالمﻨــاخ
االجتماعــي ،فــﺈن الﺴــبﺐ الرئيﺴــي لﺨــوض اإلﺿراﺑــات فــي  2017يبقــى عــدم اﺣتــرام المﺸ ـ ﱢﻐلين لمقتﻀيــات مدونــﺔ
الﺸــﻐﻞ .ويﻨبﻐــي أن يﺜيــر ﻫــﺬا الوﺿــﻊ االنتبــاه إلــى ﻇــروف الﻌمــﻞ فــي ﺑﻼدنــا ومــدى ﺗﻄبيــﻖ مدونــﺔ الﺸــﻐﻞ.
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ﻛمــا أن ﺑﻼدنــا ﺷــﻬدت ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2017الﻌديــد مــن االحتجاجــات ذات الﻄاﺑــﻊ االجتماعــي وﺧاﺻــﺔ فــي إقليمــي
الﺤﺴــيمﺔ وجــرادة ،ﺑﺴــبﺐ الصﻌوﺑــات االقتصاديــﺔ مــن جﻬــﺔ والﺜﻐــرات فــي مجــال التﻨميــﺔ التــي ﺗﻌرفﻬــا ﺑﻌــﺾ الجﻬــات
ﺑــﻞ ﺗــدق ناقــوس الﺨﻄــر ﺣــول اﻵﺛــار الﻨاجمــﺔ عــن ﻏيــاب ﻫيــاﻛﻞ للﺤــوار والﻔاعليــن االجتماعييــن.
فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالجانــب البيئــي ،فقــد ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2017اعتمــاد االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ،
واالﺣتجاجــات التــي اندلﻌــﺖ ﺑﺴــبﺐ إﺷــﻜاليﺔ المــاء ،ﺧاﺻــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ التــي ﺗﻌانــي مــن ﺻﻌوﺑــﺔ فــي الولــوج
إلــى ﻫــﺬه المــادة الﺤيويــﺔ .وﺗﺆﻛــد ﻫــﺬه اﻷﺣــداث ﺣجــﻢ المﺨاطــر المرﺗبﻄــﺔ ﺑﺸــﺢ المــوارد المائيــﺔ وﺗﺄﺛيراﺗﻬــا علــى أﺑﻌــاد
أﺧــرى ﻛاالﺳــتقرار االجتماعــي والﺴــﻼمﺔ الﻐﺬائيــﺔ والتــي دفﻌــﺖ ﺑبﻼدنــا وﺗﻔﻌي ـ ً
ﻼ للتوجيﻬــات الملﻜيــﺔ الﺴــاميﺔ إلــى
وﺿــﻊ ﺑرنامــﺞ اﺳــتﻌجالي للتﺰويــد ﺑالمــاء وإعﻄــاء االنﻄﻼقــﺔ ﻷوراش ﻫيﻜليــﺔ جديــدة مــن أجــﻞ ﺗﺤﺴــين التــﺰود ﺑالمــاء
فــي مجمــوع التــراب الوطﻨــي.
أمــا فــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑالجانــﺐ الﻄاقــي ،فقــد ﺷــﻬدت ﺳــﻨﺔ  2017ﺗقدمــا وفــﻖ اﻷﻫــداف التــي ﺣددﺗﻬــا اﻷوراش المرﺗبﻄــﺔ
ﺑالﻄاقــات المتجــددة وﻛــﺬا اإلدمــاج المتﺰايــد لﻬــﺬه اﻷﺧيــرة فــي القﻄــاع الﻔﻼﺣــي والتــﺰود ﺑالمــاء فــي الوﺳــﻂ القــروي،
وقﻄــاع الصﻨاعــﺔ )ﺗوقيــﻊ ﺑروﺗوﻛــول اﺗﻔــاق مــﻊ الﻌمــﻼق الصيﻨــي المﺨتــﺺ فــي ﺻﻨاعــﺔ الﺴــيارات الﻜﻬرﺑائيــﺔ ».(«BYD
ﻏيــر أنــﻪ فــي المقاﺑــﻞ ،يلــﺰم ﺑــﺬل جﻬــود إﺿافيــﺔ فــي مجــال الﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ.
ﻓي ما ﻳتﻌلﻖ ﺑﻨﻘاط اليﻘﻈة والتﻮصيات ،انﻜﺐ التقرير الﺴﻨوي ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ  ،2017على دراﺳﺔ ﺧمﺴﺔ جوانﺐ ﻫي:
�

ﺗﺤديد مجاالت الﻌمﻞ ذات اﻷولويﺔ من أجﻞ إنجاح مﺴلﺴﻞ التصﻨيﻊ؛

�

ﺗﺤديد ﺳبﻊ رافﻌات لتﺸجيﻊ اإلدماج المﻬﻨي للﺸباب في المقاوالت؛

�

ﺿرورة االلتﺰام ﺑاإلعمال الﻔﻌلي للمﺴاواة ﺑين الجﻨﺴين؛

�

جﻌﻞ ﺗوﺳيﻊ قاعدة الﻄبقﺔ الوﺳﻄى والﺤﻔاظ عليﻬا مﺤوراً ذا أولويﺔ في الﺴياﺳات الﻌموميﺔ؛

�

ﺗﻌﺰيــﺰ الﺤﻜامــﺔ المﺴــتدامﺔ مــن ﺧــﻼل ﺗﻄويــر أنمــاط الﻨقــﻞ المﻌتمــدة علــى الﻄاقــﺔ الﻨﻈيﻔــﺔ ووﺿــﻊ ﺳياﺳــﺔ وطﻨيــﺔ
للتﻨقــﻞ اﻷﺧﻀــر.

أن
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،وفــي ﻇــﻞ ﺣــرﻛات االﺣتجــاج االجتماعــي التــي ﺷــﻬدﺗﻬا ﺑﻼدنــا ،ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2017والتــي أﺑــرزت ّ
ﺧصــﺺ المجلــس
الﻔقــر وﺑﻄالــﺔ الﺸــباب والﻔــوارق أﺻبﺤــﺖ مﻈاﻫــر للﺤيــﻒ التــي ﺗتجــاوز ﺣــدود المقبوليــﺔ ،فقــد ﱠ
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الموﺿــوع الﺨــاص لتقريــره ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2017لموﺿــوع »الﻔــوارق االجتماعيــﺔ
والمجاليــﺔ« .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،اقتــرح جملــﺔ مــن المداﺧــﻞ ذات اﻷولويــﺔ ،والتــي يمﻜــن ﺗقديــﻢ ﺧﻄوطﻬــا الﻌريﻀــﺔ ﻛمــا
يلــي:
�

المﺆﺳﺴــات والﺴياﺳــات الﻌموم ّيــﺔ علــى ﺗﺤﺴــين ﻇــروف عيﺸــﻬﻢ ،وﺗﻌﺰيــﺰ قيمــﺔ
اﺳــتﻌادة ﺛقــﺔ المواطﻨيــن فــي قــدرة
ّ
ْ
االﺳــتﺤقاق ،والﺤـ ّد مــن ﺣجــﻢ الﻔــوارقِ ؛

�

إﺣيــاء آليــات االرﺗقــاء االجتماعــي عــن طريــﻖ إعــادة ﺗﺄﻫيــﻞِ المدرﺳــﺔ الﻌموم ّيــﺔ ﺑمــا يمﻜﻨﻬــا مــن ﺗوفيــر ﺗﻌليـ ٍـﻢ ذي
جــودة ومتــاح للجميــﻊ؛

�

ِ
القاع َدة الﻀريب ّيﺔ وإرﺳاء نﻈام ﺿريبي مﻨصﻒ ومتدرج يﻀمن إعادة ﺗوزيﻊ المداﺧيﻞ والﺜروات؛
ﺗ ْوﺳيﻊ

�

ﺗﻌﺰيــﺰ مﻨﻈومــﺔ الﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ ،مــن ﺧــﻼل ﺗﺴــريﻊ عمليــﺔ ﺗوجيــﻪ المﺴــاعدات الﻌموميــﺔ للمواطﻨيــن وفــﻖ مبــدأ
االﺳــتﻬداف ،واﺳــتﻜمال إرﺳــاء نﻈــام الﺤمايــﺔ االجتماعيــﺔ الﺸــاملﺔ ،وﺗجميــﻊ أنﻈمــﺔ التقاعــد ،وﻏيــر ذلــك؛
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�

وع َرﺿان ّيــﺔ ﻛﻔيلــﺔ ﺑتﺤﺴــين وﺗﻌﺰيـ ِـﺰ مﻜانــﺔ المــرأة فــي الﺤيــاة االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ
وﺿــﻊ ﺳياﺳــﺔ وطﻨيــﺔ إراد ّيــﺔ َ
والﺴياﺳــيﺔ والﺜقافيﺔ؛

�

ﺗقليﺺ الﻔوارقِ المجال ّيﺔ عبْر ﺗﺤﺴينِ الﺤﻜامﺔ والديمقراطيﺔ المﺤلّيتيْن ،وﺗﻌﺰيﺰ آليات التﻀامن المجالي.

 .7.3.1الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎلﺠﻬﻮيﺔ الﻤتقﺪﻣﺔ والتﻨﻤﻴﺔ القرويﺔ والتراﺑﻴﺔ
عقــدت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالجﻬويــﺔ المتقدمــﺔ والتﻨميــﺔ القرويــﺔ والتراﺑيــﺔ ،التــي يترأﺳــﻬا الﺴــيد عبــد الرﺣيــﻢ
المتوﺳــﻂ.
الﻜﺴــيري ومقررﺗﻬــا الﺴــيدة ميﻨــﺔ الرﺷــاطي 53 ،اجتماع ـاً ﺑمﻌــدل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ  46فــي المائــﺔ فــي
ّ
 .1.7.3.1اﻹحاﻻت
لــﻢ يتلــﻖ المجلــس أي إﺣالــﺔ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2018ﺗدﺧــﻞ ﺿمــن اﺧتصاﺻــات اللجﻨــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالجﻬويــﺔ المتقدمــﺔ والتﻨميــﺔ
القرويــﺔ والتراﺑيﺔ.
 .2.7.3.1اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
فــي إطــار اإلﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،أنجــﺰت اللجﻨــﺔ الدائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالجﻬويــﺔ المتقدمــﺔ والتﻨميــﺔ القرويــﺔ والتراﺑيــﺔ ﺗقريــرا
انبﺜــﻖ عﻨــﻪ رأي يﺤمــﻞ عﻨــوان »الﺴــﻜن فــي الوﺳــﻂ القــروي :نﺤــو ﺳــﻜن مﺴــتدام ومﻨدمــﺞ فــي ﺑيئتــﻪ«.

الﺴﻜن ﰲ الوﺳﻂ القروي :نﺤو ﺳﻜن مﺴتدام ومﻨدمﺞ ﰲ ﺑيئتﻪ
ﺗ ّمــﺖ المصادقــﺔ علــى ﻫــﺬا التقريــر ،84الــﺬي انبﺜــﻖ عﻨــﻪ رأي المجلــس ،ﺑاإلجمــاع مــن طــرف أعﻀــاء المجلــس ﺧــﻼل الدورة
الﻌاديــﺔ  89للجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ المﻨﻌقــدة ﺑتاريــﺦ  30ﻏﺸــﺖ  .2018وقــد ﺗﻄلــﺐ إنجــاز ﻫﺬا التقرير ﺗﻨﻈيﻢ ﺳلﺴــلﺔ من جلﺴــات
اإلنصــات ﺷــارك فيﻬــا  17فاعــﻼ يمﺜلــون ﻫيئــات ﺣﻜوميــﺔ وﻏير ﺣﻜوميﺔ.
ـروي ﺷــﻬد انتﺸــاراً متﺴــارعاً لل َم َﺴــاﻛن المتﻔرقــﺔ المتﺴــمﺔ ﺑﻀﻌــﻒ الﺨدمــات
ويﻌتبــر المجلــس فــي ﺗقريــره أن الﻌالَــﻢ القـ ّ
االجتماعيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ والمﻔتقــرة إلــى البﻨيــات التﺤتيــﺔ المﻼئمــﺔ مــﻊ فــرص قليلــﺔ للتﻨميﺔ وﺧاﺻﺔ اﻷنﺸــﻄﺔ ﻏيــر الﺰراعيﺔ
والﻨمــو ﻏيــر المتﺤﻜــﻢ فيــﻪ للمراﻛــﺰ القرويــﺔ الصاعــدة التــي ال ﺗتمتــﻊ ﺑالتﺨﻄيــﻂ المﻼئــﻢ وال ﺑالبﻨيــات التﺤتيــﺔ الﻼزمــﺔ.
وفي ﻫﺬا اإلطار ،دعا المجلس إلى:
�

وﺿــﻊ رؤيــﺔ مﻨدمجــﺔ للﺴــﻜن القــروي ﺑتﺸــاور مــﻊ الﻔاعليــن ،وإعــداد اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺧاﺻــﺔ ﺑﻬــﺬا المجــال فــي إطــار
ﺗﺸــارﻛي ﺑالتﺸــاور مــﻊ الجﻬــات؛

�

وﺿــﻊ إطــار لﺤمايــﺔ اﻷراﺿــي الﺰراعيــﺔ ذات اإلمﻜانيــات الﺰراعيــﺔ الﻌاليــﺔ مــﻊ ﺿمــان ﺗدﺑيــر مﺴــﺆول للوعــاء
الﻌقــاري المﺨصــﺺ للﺴــﻜن فــي الوﺳــﻂ القــروي والمﻨاطــﻖ ﺷــبﻪ الﺤﻀريــﺔ.

إلى جانﺐ ﻫﺬه التوﺻيات االﺳتراﺗيجيﺔ ،يﺆﻛد التقرير على مجموعﺔ من المقترﺣات نﺬﻛر مﻨﻬا:
�

الﺴاﻛﻨﺔ؛
ﺗﺄﻫيﻞِ المراﻛﺰ القرو ّيﺔ التي ﺗﻄ ّو ْ
رت ﺧارج ﺗصاميﻢ التﻬيئﺔ ،وذلك قصد ﺗﺤﺴينِ إطار عيْﺶ ّ

�

ﺗﻔﻌيــﻞ المﺴلﺴــﻞ الرامــي إلــى ﺣـ ﱢﻞ إﺷــﻜال ّيﺔ الﻌقار)ﺗﻌـ ّدد قوانيــن الﻌقــار ،ﺗﻌقيــد المﺴــاطر اإلدار ّيــﺔ ،وﺗﻌـ ّدد الﻔاعليــن
المتدﺧّ ليــن فــي القﻄــاع(؛
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�

ﺗﺴــريﻊ وﺗيــرة ﺗﻌميــﻢ إعــداد وﺛائــﻖ التﻌميــر علــى ﺻﻌيــدِ مﺨتلــﻒ الجﻬــات والﻌمــﻞ فــي إطــار مقا َرﺑَــﺔ ﺗﺸــارﻛ ّيﺔ علــى
ْ
ـروي )مﺴــاﻛن ،مبانــي للمواﺷــي،مباني لتﺨﺰيــن
مﻼ َء َمــﺔ مﺨتلــﻒ المﺨﻄﻄــات مــﻊ ﺳــياق وﺧصوﺻ ّيــات الﺴــﻜن القـ ّ
المــوا ّد الﻔﻼﺣ ّيــﺔ ،الــﺦ(؛

�

ُموا َﻛبَــﺔ ﺗﻌميــر المــدن الصﻐــرى ﺑتوفيــر ﺗجﻬيــﺰات ومﺤﻔــﺰات مــن أجــﻞ ﺗﻄويــر ﺧلــﻖ الﺜــروات وفــرص الﺸــﻐﻞ ال ﺳــيما
فــي إطــارِ االقتصــاد االجتماعــي والتﻀامﻨــي؛

�

الﺴــﻜن القــروي فــي إطــار ﺻﻨــدوق
ﺗﻨويــﻊ وﺗﻄويــر أدوات وآليــات ﺗ ْمويــﻞ الﺴــﻜن القــروي وﺗﻌبئــﺔ ﺗمويــﻼت لﻔائــدة ّ
الجبَل ّيــﺔ؛
التﻀامــن للﺴــﻜﻨى واالندمــاج الﺤﻀــري وﺻﻨــدوق التﻨميــﺔ القرو ّيــﺔ والمﻨاطــﻖ َ

�

القــروي ﺿمــن مﻨاﻫــﺞ التّﻜويــن ﺑالمدرﺳــﺔ الوطﻨ ّيــﺔ للﻬﻨدﺳــﺔ المﻌماريــﺔ
متﺨصصــﺔ فــي الﺴــﻜن
إدراج ﺗﻜويﻨــات
ّ
ّ
والمﻌﻬــد الوطﻨــي للتﻬيئــﺔ والتﻌميــر؛

�

القروي؛
الﺴﻜن
ّ
إعداد ﺑرامﺞ لتﻌﺰيﺰ قدرات مﺨتلﻒ الﻔاعلين المتدﺧّ لين في مجال ّ

�

ﺗوفيــر اﻵليــات الﻀرور ّيــﺔ لتﻄويــر االﺑتــﻜار فــي مجــال البﻨــاء المﺤلــي وﺗﻌﺰيــﺰ التقﻨيــات الجديــدة للبﻨــاء المﻼئمــﺔ
لــﻜﻞ المجــاالت؛

�

لــي للمقتﻀيــات المتﻌلقــﺔ ﺑﻬيْئــات التﺸــاور المﻨصــوص عليﻬــا فــي القوانيــن التﻨﻈيم ّيــﺔ للجماعــات
التﻄبيــﻖ الﻔ ْﻌ ّ
التّراﺑ ّيــﺔ لﻀمــان إﺷــراك أفﻀــﻞ لــﻜﻞ الﻔرقــاء المﻌﻨييــن.

 .4.1دورات الﺠﻤﻌﻴﺔ الﻌﺎﻣﺔ
عقــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  12دورة عاديــﺔ لجمﻌيتــﻪ الﻌا ّمــﺔ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2018ﺑﻨﺴــبﺔ مﺸــارﻛﺔ
ﺑلﻐــﺖ فــي المتوﺳــﻂ  63فــي المائــﺔ.
ٍ
نقاﺷــات ﻏﻨ ّيــﺔ ومﻔتوﺣــﺔ ﺑيــن أعﻀــاء المجلــس م ّﻜﻨــﺖ مــن ﺗوجيــﻪ أﺷــﻐال المجلــس،
وقــد عرفــﺖ ﻫــﺬه الــدورات
والمصادقــﺔ علــى مﺸــاريﻊ التقاريــر واﻵراء المﻌروﺿــﺔ عليﻬــا ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2018

 .5.1اﻷﻧﺸﻄﺔ الﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺑﻬــدف التﻌريــﻒ ﺑﺄﺷــﻐال المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،والمﺸــارﻛﺔ فــي الﻨقاﺷــات التــي ﺗﺴــتقﻄﺐ
االﻫتمــام الﻌــام ،قــام المجلــس ﺑتﻨﻈيــﻢ الﻌديــد مــن اﻷنﺸــﻄﺔ اإلﺷــﻌاعيﺔ ،ﺷــارﻛﺖ فيﻬــا ﺷــﺨصيات وطﻨيــﺔ ودوليــﺔ،
فﻀــﻼ عــن ﺧبــراء رفيﻌــي المﺴــتوى وﻫيئــات دوليــﺔ.
وفي ﻫﺬا اإلطار ،ﺗﻢ ﺗﻨﻈيﻢ الﻌديد من اﻷيام الدراﺳيﺔ والﻨدوات الوطﻨيﺔ واإلقليميﺔ والدوليﺔ ،نﺬﻛر من ﺑيﻨﻬا:
�

اجتمــاع مﻜتــﺐ اﺗﺤــاد المجالــس االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ لﻬــا ﺑﺈفريقيــا ) ،(UCESAيومــي 24
و 25أﺑريــﻞ 2018؛

�

لقــاء دراﺳــي ﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ ﺑرنامــﺞ »الﻨﻬــوض ﺑالﺤــوار االجتماعــي ﺑجﻨــوب المتوﺳــﻂ« ) (SOLIDﺣــول موﺿــوع» :مــن
أجــﻞ ﺗجديــد الﺤــوار االجتماعــي :أي دور للمجالــس االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ لﻬــا« ،يــوم
االﺛﻨيــن  9أﺑريــﻞ 2018؛
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�

لقــاء دراﺳــي ﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ ﺑرنامــﺞ »الﻨﻬــوض ﺑالﺤــوار االجتماعــي ﺑجﻨــوب المتوﺳــﻂ« ) (SOLIDﺣــول موﺿــوع :أدوار
المجالــس االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ فــي الﻨﻬــوض ﺑالمﺴــﺆوليﺔ المجتمﻌيــﺔ للﺸــرﻛات متﻌــددة
الجﻨﺴــيات :ﺣالــﺔ المﻐــرب واﻷردن وﺗونــس« ،يــوم الﺜﻼﺛــاء  10أﺑريــﻞ 2018؛

�

ورﺷﺔ عمﻞ دوليﺔ ﺣول الﻬجرة ،يوم اﻷرﺑﻌاء  11يوليوز 2018؛

�

نــدوة علــى ﻫامــﺶ فﻌاليــات مﺆﺗمــر القمــﺔ الﺜامــن للمــدن اإلفريقيــﺔ ﺑمراﻛــﺶ ،ﺣــول موﺿــوع :دور المجالــس
االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ لﻬــا والﻬيئــات الﻨقاﺑيــﺔ والﺸــرﻛاء االجتماعييــن فــي دعــﻢ ديﻨاميــات
االنتقــال فــي إفريقيــا ،يــوم  21نونبــر .2018

 .6.1الﻌﻼﻗﺎت الﻌﺎﻣﺔ والتﻌﺎون الﺪولﻲ
ﺳــﻌ ًيا مﻨــﻪ إلــى الﻨﻬــوض ﺑصورﺗــﻪ وﺗﻌﺰيــﺰ ﺣﻀــوره علــى الصﻌيــد الوطﻨــي والدولــي ،ﺷــارك المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي فــي عــدة ﺗﻈاﻫــرات وطﻨيــﺔ ودوليــﺔ وإقليميــﺔ .ﻛمــا عمــﻞ علــى نﺸــر ﺗقاريــره وآرائــﻪ علــى نﻄــاق
واﺳــﻊ عبــر موقﻌــﻪ اإللﻜترونــي ،وﻏيــره مــن وﺳــائﻞ التواﺻــﻞ والتﻔاعــﻞ مــﻊ المواطﻨــات والمواطﻨيــن.
أمــا ﺑﺨصــوص انﻔتاﺣــﻪ علــى المﺤيــﻂ الدولــي ،فقــد ﺷــارك المجلــس فــي عــدة لقــاءات دوليــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﻄويــر الﻌﻼقــات
الﺜﻨائيــﺔ والﻌﻼقــات المتﻌــددة اﻷطــراف ،نﺬﻛــر مﻨﻬا:
�

ندوة دوليﺔ ﺣول ﺗﺤديات اﻷمن الﻌالمي في إفريقيا ،في  26يﻨاير  2018ﺑباريس؛

�

الدورة التاﺳﻌﺔ للمﻨتدى الدولي الﺤﻀري ،من  07إلى  13فبراير  ،2018ﺑﻜوااللمبور – ماليﺰيا؛

�

أﺷــﻐال مجلــس إدارة الجمﻌيــﺔ الدوليــﺔ للمجالــس االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ لﻬــا ،مــن  6إلــى
 11مــارس  ،2018ﺑﺄﺑيدجــان؛

�

أﺷــﻐال الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ لراﺑﻄــﺔ المجالــس االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ الﻌرﺑيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ لﻬــا ،مــن  7إلــى
 10أﺑريــﻞ  ،2018ﺑمصــر؛

�

أﺷــﻐال ورﺷــﺔ عمــﻞ ﺣــول »االقتصــاد االجتماعــي والتﻀامﻨــي ﻛﺂليــﺔ للﺤــد مــن الﻌمــﻞ الﻬــﺶ ولدعــﻢ االندمــاج
االجتماعــي« ،والتــي ﺗــﻢ ﺗﻨﻈيمﻬــا مــن طــرف مﻨﻈمــﺔ الﻌمــﻞ الﻌرﺑيــﺔ يومــي  09و 10مــاي  2018ﺑالجمﻬوريــﺔ التونﺴــيﺔ؛

�

زيارة عمﻞ للمجلس االقتصادي واالجتماعي الصيﻨي ،من  4إلى  9نونبر 2018؛

�

أﺷﻐال الجلﺴﺔ التﺄﺳيﺴيﺔ للمجلس الوطﻨي للﺤوار االجتماعي التونﺴي ،يوم  27نونبر 2018؛

�

فﻌاليات قمﺔ المﻨاخ )ﻛوب  (24التي ﺗﻢ عقدﻫا ﺑبولونيا ،من  2إلى  14دجﻨبر 2018؛

�

قمــﺔ أوروميــد  2018للمجالــس االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ لﻬــا ﺑمديﻨــﺔ ﺗوريﻨــو ،يومــي  17و18
دجﻨبــر 2018؛

ﻛمــا ﺗــﻢ ﺗوقيــﻊ اﺗﻔاقيــﺔ ﺗﻌــاون مــﻊ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والﺜقافــي لجمﻬوريــﺔ الﻨيجــر ،يــوم  18يونيــو 2018

ﺑالرﺑــاط.
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 .7.1أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻋﻼم والتﻮاﺻﻞ
ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2018ﺑمواﺻلــﺔ الجﻬود علــى المﺴــتويين المﻌلوماﺗــي والتواﺻلــي .وفــي ﻫــﺬا الصــدد ،فقــد أنجــﺰ المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي المﻬــام التاليﺔ:
�

ﺗقديﻢ الدعﻢ التقﻨي واللوجﺴتيﻜي من أجﻞ إنجاح الﻨدوات والمﻌارض التي نﻈمﻬا المجلس؛

�

ﺗﺄمين الصيانﺔ للمﻌدات المﻌلوماﺗيﺔ والمﻌدات الﺴمﻌيﺔ البصريﺔ للمجلس ) الﺤواﺳيﺐ والملقمات وﻏيرﻫا(؛

�

ﺗﺄمين ﺻيانﺔ البرامﺞ المﻌلوماﺗيﺔ وﺗﻄويرﻫا؛

�

إعادة ﺗجديد الﺤﻈيرة الﺴمﻌيﺔ البصريﺔ للمجلس ﺑﻄريقﺔ ﺗدريجيﺔ؛

�

ﺻيانﺔ اﻷنﻈمﺔ المﻌلوماﺗيﺔ وﺗقديﻢ المﺴاعدة لمﺴتﻌمليﻬا ﺑمﻌدل يﻔوق  1900ﺗدﺧﻞ في ﺳﻨﺔ .2018

ﻛمــا قــام المجلــس ﺑمــا يقــدر ب  520ﺗﺴــجيﻞ ﺻوﺗــي )اجتماعــات اللجــان ،ورﺷــات الﻌمــﻞ ،دورات الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ،
نــدوات( ،و 5مﺤاﺿــرات مرئيــﺔ ) (Visioconférenceلﻔائــدة أعﻀــاء وﺿيــوف المجلــس.
ﻛما ﺗﻢ ﺗﻨﻈيﻢ رواق ﺧاص ﺑالمجلس في إطار:
�

فﻌاليات الدورة الراﺑﻌﺔ والﻌﺸرين للمﻌرض الدولي للﻨﺸر والﻜتاب؛

�

الﻨﺴــﺨﺔ الﺜالﺜــﺔ للملتقــى البرلمانــي للجﻬــات ،المﻨﻈــﻢ ﺗﺤــﺖ الرعايــﺔ الﺴــاميﺔ لصاﺣــﺐ الجﻼلــﺔ الملــك مﺤمــد
الﺴــادس نصــره اﷲ ،مــن طــرف مجلــس المﺴتﺸــارين ،ﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
وجمﻌيــﺔ رؤﺳــاء الجﻬــات والجمﻌيــﺔ المﻐرﺑيــﺔ لرؤﺳــاء الجماعــات ) 19دجﻨبــر .(2018

وفــي مــا يﺨــﺺ التواﺻــﻞ الرقمــي ،واﺻــﻞ المجلــس مﺸــروع ﺗﻄويــر مﻀاميــن موقﻌــﻪ اإللﻜترونــي الرﺳــمي .وقــد ﺑلــﻎ
عــدد زواره  69.918مﺴــتﻌمﻼ اطلﻌــوا علــى  279.696ﺻﻔﺤــﺔ ﺑالموقــﻊ.
وفــي مــا يتﻌلــﻖ ﺑﺈعــداد المجلــس لدراﺳــﺔ فــي إطــار إﺣالــﺔ واردة مــن طرف الﺴــيد رئيــس الﺤﻜومﺔ ﺗﻬﻢ ﺑلورة اﺳــتراﺗيجيﺔ
وطﻨيــﺔ ﺣــول الﺴياﺳــﺔ الﻌقاريــﺔ ومﺨﻄــﻂ عمــﻞ لتﻨﻔيﺬﻫــا ،ﺗــﻢ وﺿــﻊ مﻨصــﺔ رقميــﺔ مــن أجــﻞ ﺗلقــي مﺴــاﻫمات المواطﻨات
والمواطﻨيــن ،وجمﻌيــات المجتمــﻊ المدنــي ،والباﺣﺜيــن من اﻷوﺳــاط اﻷﻛاديميﺔ والجامﻌيﺔ.
ﻛما عﺰز المجلس أيﻀا ﺣﻀوره في ﺷبﻜات التواﺻﻞ االجتماعي ﺧﻼل ﻫﺬه الﺴﻨﺔ ﺣيﺚ:
�

اﺳتقﻄبﺖ ﺻﻔﺤﺔ المجلس على الﻔايﺴبوك 85أﻛﺜر من  21.010عﻼمﺔ اﺳتﺤﺴان المﺤتوى؛

�

ﺑلﻎ عدد اﻷﺷﺨاص الﺬي يتاﺑﻌون أنﺸﻄﺔ المجلس عبر موقﻊ ﺗويتر 86ما مجموعﻪ  105.519مﺸترﻛا؛

�

ـاﻫدة ،فيمــا ﺑلﻐــﺖ المــدة
ـاﻫدات الﻔيديوﻫــات التــي ﺑﺜﻬــا المجلــس علــى قﻨــاة يوﺗيــوب 11.647 ،87مﺸـ َ
ﺑلــﻎ عــدد مﺸـ َ
ـاﻫدات  23.914دقيقــﺔ.
اإلجماليــﺔ للمﺸـ َ

وعلى ﺻﻌيد الﻨﺸر ،أﺻدر المجلس:
�

ﺛﻼﺛﺔ مﻨﺸورات في إطار اإلﺣاالت )ﺗقارير و/أو آراء(؛

https://www.facebook.com/CESEMaroc - 85
https://twitter.com/CESEMaroc - 86
https://www.youtube.com/CESEMaroc - 87
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�

ﺧمﺴﺔ مﻨﺸورات في إطار اإلﺣاالت الﺬاﺗيﺔ )ﺗقارير و/أو آراء(؛

�

التقرير الﺴﻨوي ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ ) 2017ﺑالﻌرﺑيﺔ والﻔرنﺴيﺔ(.

 .8.1ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ الﻤﺠﻠﺲ
ﺑلﻐﺖ نﻔقات التﺴيير  63.22مليون درﻫﻢ موزعﺔ على الﻨﺤو التالي:
�

 22,43مليون درﻫﻢ ﻷجور الموﻇﻔين ،و 20,57مليون درﻫﻢ لتﻌويﻀات اﻷعﻀاء؛

�

 20.22مليــون درﻫــﻢ مصاريــﻒ المﻌــدات والﻨﻔقــات المﺨتلﻔــﺔ ،ﺷــملﺖ مصاريــﻒ إعــداد التقارير وإﺻــدار اﻵراء ،ﺑما
فــي ذلــك جميــﻊ الﻨﻔقــات المتﻌلقــﺔ ﺑﻄباعــﺔ إنتاجــات المجلــس ومصاريــﻒ ﺗﻨﻈيــﻢ التﻈاﻫرات الوطﻨيــﺔ والدوليﺔ؛

ﺑيﻨمــا لــﻢ ﺗتجــاوز نﻔقــات االﺳــتﺜمار 300،ألــﻒ درﻫــﻢ ،وقــد ﻫمــﺖ ﺑالﺨصــوص أﺷــﻐال ﺻيانــﺔ واجﻬــﺔ المدﺧــﻞ الرئيﺴــي
للمجلس.
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2

ﺑرﻧﺎﻣﺞ الﻌﻤﻞ ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2019

انﻄﻼ ًقــا مـ ْن مقارﺑتــﻪ التﺸــارﻛ ّيﺔ ،عقــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺧــﻼل ﺷــﻬر فبرايــر  2019اجتماعات
ﺗﻨﺴــيق ّيﺔ مــﻊ الﻔئــات الﺨمــس الممﺜلــﺔ داﺧــﻞ المجلــس .وقــد ﻛانــﺖ ﻫـــﺬه االجتماعـــات مﻨاﺳــبﺔ لتﺤليــﻞ ودراﺳــﺔ ﺣصيلــﺔ
الﺴـــبﻞ الﻜﻔيلــﺔ ﺑتﺤﺴــين عملﻪ وأدائـــﻪ.
ُمﻨجــﺰات المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2018وﻛــﺬا الوقـــوف علــى ﱡ
أن الﺤصيلــﺔ اإليجاﺑيــﺔ لﺴــﻨﺔ  2018مﻜﻨــﺖ مــن إﺑــراز المﻜانــﺔ
وإذا ﻛان الﺴــيدات والﺴــادة أعﻀــاء المجلــس يﻌتبــرون ّ
المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ لمجلﺴــﻨا الموقــر علــى الصﻌيــد الوطﻨــي والدولــي ،فﺈنﻬــﻢ يﺤﺜــون علــى وجــوب الﺤــرص الجماعــي الــدؤوب
علــى الﺤﻔــاظ علــى المﻜتﺴــبات ﺑﻬــﺬا الﺸــﺄن ،ﺑﻬــدف ﺿمــان ليــس فقــﻂ ديْمومتﻬــا واﺳــتمراريتﻬا ﺑــﻞ ﺗقويتﻬــا مﺴــتقبﻼ
ﻛﺬلــك.
وانﺴــجاماً مــﻊ التوجيﻬــات التــي عبــر عﻨﻬــا أعﻀــاء المجلــس ،ﺧاﺻــﺔ ﺧــﻼل انﻌقــاد االجتماعــات التﻨﺴــيق ّيﺔ مــﻊ الﻔئــات،
ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2019
أعـ ّد المجلــس ﺑرنامــﺞ عملــﻪ ْ
ويتﻀ ّمــن ﻫــﺬا البرنامــﺞ ،ﺑاإلﺿافــﺔ إلــى التقريــر الﺴــﻨوي للمجلــس ،والتقريــر ﺣــول الﻈرف ّيــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ
والبيئيــﺔ ،متاﺑﻌــﺔ دراﺳــﺔ الموﺿوعــات فــي إطــار اإلﺣــاالت واإلﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ لﺴــﻨﺔ  ،2018وإطــﻼق وﺑ ْر َمجــﺔ موﺿوعات
جديــدة ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2019
ويبقــى ﺑرنامــﺞ الﻌمــﻞ ﻫــﺬا قاﺑــﻼ للتﻌديــﻞ ﺑﺤﺴــﺐ اإلﺣــاالت ال ُم ْﺤتَمــﻞ ورودﻫــا علــى المجلــس مــن طــرف الﺤﻜومــﺔ
والبرلمــان ﺑﻐرفتيْــﻪ.

الﻤﻮﺿﻮﻋﺎت الﻤتﻌﻠقﺔ ﺑﺎﻹﺣﺎﻻت ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2019
 .1االﺳــتراﺗيجية الﻮﻃﻨيــة حــﻮل السياﺳــة الﻌﻘارﻳــة للدولــة ومﺨﻄــﻂ الﻌمــﻞ الﺨــاص ﺑتﻨﻔيﺬﻫــا .ﺗوﺻــﻞ المجلــس،
ﺑتاريــﺦ  24يﻨايــر  ،2018مــن طــرف الﺴــيد رئيــس الﺤﻜومــﺔ ﺑﻄلــﺐ إعــداد دراﺳــﺔ ﺑﺸــﺄن »اﺳــتراﺗيجيﺔ وطﻨيــﺔ ﺣــول
الﺴياﺳــﺔ الﻌقاريــﺔ للدولــﺔ ومﺨﻄــﻂ عمــﻞ لتﻨﻔيﺬﻫــا« .وﺗﻜتﺴــي الﺴياﺳــﺔ الﻌقاريــﺔ للدولــﺔ أﻫميــﺔ اﺳــتراﺗيجيﺔ
رئيﺴــي فــي
ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﻐــرب مــن أجــﻞ ﺗﺤقيــﻖ التﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ .ﻛمــا يﻀﻄلــﻊ الﻌقــار ﺑــد ْو ٍر
ّ
مجــال الﻌمــران والتﺨﻄيــﻂ الﻌمرانــي ،ﺳـ ﱠيما فــي مــا يتصــﻞ ﺑﺄﻫــداف ﺗﻬيئــﺔ المجــال الﺤﻀــري ،وﺗقليــﺺ الﻔــوارق
المجاليــﺔ وﺗرﺳــيﺦ الﻌدالــﺔ االجتماعيــﺔ .ويﺴــﻌى المجلــس مــن ﺧــﻼل ﻫــﺬه الدراﺳــﺔ إلــى رﺻــد اإلﺷــﻜاليات الﻜبــرى
المتﻌلقــﺔ ﺑمتﻄلبــات ومﻌوقــات إﺻــﻼح الﻨﻈــام الﻌقــاري ،ودوره فــي إرﺳــاء الﻌدالــﺔ االجتماعيــﺔ والمجاليــﺔ ،وقدرﺗــﻪ
علــى أن يﻜــون رافﻌــﺔ لﻼﺳــتﺜمار ،وﻛــﺬا الوﺳــائﻞ الواجــﺐ ﺗﻌبئتﻬــا علــى ﺻﻌيــد الﻨﻈــام الﻀريبــي ونمــوذج التمويــﻞ.
ومــن ﺛـ ﱠﻢ ،ﺳــتتﻢ ﺻياﻏــﺔ ﺗوﺻيــات عمليــﺔ ﺗــروم ﺗﺤديــد مداﺧــﻞ لتﺤﺴــين الﺴياﺳــﺔ الﻌقاريــﺔ الﺤاليــﺔ ،مــﻊ الﺤــرص
علــى ﺗﺴــليﻂ الﻀــوء علــى الــدور المﺤــوري للﻌقــار فــي التﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ.
 .2المﻘارﺑــة الﻨياﺑيــة للﻨمــﻮذج التﻨمــﻮي الجدﻳــد للمملﻜــة المﻐرﺑيــة :ﺗوﺻــﻞ المجلــس ،ﺑتاريــﺦ  26يوليــوز ،2018
مــن طــرف مجلــس الﻨــواب ﺑﻄلــﺐ إعــداد دراﺳــﺔ ﺑﺸــﺄن« المقارﺑــﺔ الﻨياﺑيــﺔ للﻨمــوذج التﻨمــوي الجديــد للمملﻜــﺔ
المﻐرﺑيــﺔ« .وﺗﻬــدف ﻫــﺬه الدراﺳــﺔ إلــى اقتــراح مداﺧــﻞ عمـ ٍـﻞ قاﺑلــﺔ للتﻄبيــﻖ ،مــن ﺷــﺄنﻬا ﺗﻌﺰيــﺰ عمــﻞ مجلــس الﻨــواب
وﺗقويــﺔ دوره وﺗﺄﺛيــره فــي الﻨﻬــوض ﺑالﺤﻜامــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ للدولﺔ وﺑمجــال التﻨميــﺔ البﺸــريﺔ.
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» .3السياﺳــة الرﻳاﺿيــة ﻓــي المﻐــرب« :ﺗوﺻــﻞ المجلــس ،ﺑتاريــﺦ  25يونيــو  ،2018مــن طــرف مجلــس المﺴتﺸــارين
ﺑﻄلـ ٍـﺐ إلعــداد دراﺳــﺔ ﺣــول »الﺴياﺳــﺔ الرياﺿيــﺔ فــي المﻐــرب« ،وإذ ﺗﻌتبــر الرياﺿــﺔ قﻄاعــا يتوجــﺐ علــى الﺴــلﻄات
الﻌموميــﺔ ﺗﺸــجيﻌﻪ )الﻔصــﻞ  26مــن الدﺳــتور( ،فﻬــو ﺑﺬلــك يُﻌــد عامــﻼ للرفــاه والصﺤــﺔ ووﺳــيلﺔ مــن وﺳــائﻞ
التﻨميــﺔ البﺸــريﺔ ونﺸــاطا ُمــدرا لﻼﺳــتﺜمارات والﺸــﻐﻞ والقيمــﺔ المﻀافــﺔ والتماﺳــك االجتماعــي .وﻫــﺬا يــدل علــى
أﻫميــﺔ ﻫــﺬا القﻄــاع الــﺬي ﻛان ﺳــﻨﺔ  2008مﺤــور الرﺳــالﺔ الملﻜيــﺔ التــي ألقيــﺖ فــي المﻨاﻇــرة الوطﻨيــﺔ للرياﺿــﺔ.
وقــد أﻛــدت ﻫــﺬه الرﺳــالﺔ علــى أﻫــﻢ مواطــن الﺨلــﻞ فــي القﻄــاع ،داعيــﺔ الﻔاعليــن المﻌﻨييــن إلــى »جﻌــﻞ الرياﺿــﺔ
المﻐرﺑيــﺔ نموذجــا متميــﺰا ومدرﺳــﺔ ﺣقيقيــﺔ للﺤيــاة وللوطﻨيــﺔ والمواطﻨــﺔ وعﻨصــرا للتﻼﺣــﻢ االجتماعــي ورافﻌــﺔ
إلﺷــﻌاعﻨا الجﻬــوي والدولــي« .وفــي ﻫــﺬا اإلطــار ،يقتــرح المجلــس ﺗﻨــاول موﺿــوع الﺴياﺳــﺔ الرياﺿيــﺔ مــن ﺧــﻼل
ﺗﺴــليﻂ الﻀــوء علــى اﻷﺑﻌــاد التﻨﻈيميــﺔ واالقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والﺜقافيــﺔ الرئيﺴــيﺔ للرياﺿــﺔ مــن أجــﻞ وﺿــﻊ
التﺸــﺨيﺺ الــﻼزم وﺗﺴــليﻂ الﻀــوء علــى الﻨجاﺣــات وﺗﺤديــد نقــاط الﻀﻌــﻒ واقتــراح التوﺻيــات الﻜﻔيلــﺔ ﺑجﻌــﻞ
الرياﺿــﺔ رﻛيــﺰة أﺳاﺳــيﺔ للﻨمــوذج التﻨمــوي الجديــد.

الﻤﻮﺿﻮﻋﺎت الﻤتﻌﻠقﺔ ﺑﺎﻹﺣﺎﻻت الﺬاﺗﻴﺔ ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2019
 .1الﻨﻈــام الﻀرﻳبــي ﺑالمﻐــرب :أنجــﺰ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺳــﻨﺔ  2012ﺗقريــراً ﺣــول الﻨﻈــام
الﻀريبــي ﺗﻀمــن جملــﺔ مــن التوﺻيــات ﺗــﻢ ﺗبﻨــي أﻏلبﻬــا ﺧــﻼل المﻨاﻇــرة الوطﻨيــﺔ ﺣــول الجبايــات .وقــد أﻛــدت ﻫــﺬه
المﻨاﻇــرة ﺑدورﻫــا علــى ﺿــرورة التوفــر علــى رؤيــﺔ واﺿﺤــﺔ ﺑﺸــﺄن التﻨميــﺔ فــي المﻐــرب وعلــى إدراج اإلﺻــﻼح الجبائــي
فــي إطــار ﺳياﺳــﺔ اجتماعيــﺔ واقتصاديــة ﺷــاملﺔ .وﺑالﻨﻈــر إلــى أﻫميــﺔ الﻨﻈــام الﻀريبــي ﺑالﻨﺴــبﺔ لمجمــوع اﻷنﺸــﻄﺔ
االقتصاديــﺔ وانﻌﻜاﺳــاﺗﻪ علــى المﺴــتوى االجتماعــي والبيئــي ،يﻬــدف المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن
ﺧــﻼل ﻫــﺬا التقريــر الﺜانــي مــن نوعــﻪ إلــى ﺗﻌميــﻖ وﺗوﺳــيﻊ نﻄــاق الﻌمــﻞ الــﺬي ﺳــبﻖ القيــام ﺑــﻪ )ﺑمــا فــي ذلــك الجبايات
المﺤليــﺔ( ،ﻏايتــﻪ فــي ذلــك المﺴــاﻫمﺔ فــي ﺳــبﻞ إعﻄــاء دفﻌــﺔ جديــدة للﺴياﺳــﺔ الجبائيــﺔ ،فــي أفــﻖ ﺑﻨــاء رؤيــﺔ أﻛﺜــر
ﺷــموليﺔ وأﻛﺜــر جــرأة ،ممتــدة فــي الﺰمــن )المــدى القصيــر والمتوﺳــﻂ والﻄويــﻞ( ،مــن أجــﻞ مواﻛبــﺔ ديﻨاميــﺔ جديــدة
للﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ ﺑﻄريقــﺔ مﻨﺴــجمﺔ وقائمــﺔ علــى ﺗﻀافــر الجﻬــود .وانﻄﻼقــا مــن أﺧﺬﻫــا ﺑﻌيــن االعتبــار لﻀــرورة
ﺧلــﻖ االنﺴــجام والوﺿــوح والتﻀامــن مــن أجــﻞ ﺗﺤقيــﻖ ﺗﻨميــﺔ اجتماعيــﺔ واقتصاديــﺔ مﻄــردة و ُمدمجــﺔ ،فيمﻜــن أن يتــﻢ
اقتــراح ﻫــﺬه الرؤيــﺔ ﻛﺄرﺿيــﺔ للمﺴــاﻫمﺔ فــي مﻨاﻇــرة وطﻨيــﺔ جديــدة ﺣــول الجبايــات ﺳــتﻌقد فــي مــاي .2019
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 .2االندمــاج اﻹقليمــي للمﻐــرب ﻓــي إﻓرﻳﻘيــا :مــا فتــﺊ المﻐــرب ،مﻨــﺬ ﺣصولــﻪ علــى االﺳــتقﻼل ،يﺆﻛــد علــى ﺗﺸــبﺜﻪ
ﺑﻬويتــﻪ اإلفريق ّيــﺔِ ،
جاعــﻼ ﻫــﺬه القــارة فــي ﺻلــﺐ اﺧتياراﺗــﻪ االﺳــتراﺗيجيﺔ ،ﺑﺤجــﻢ مبــادالت ﺗجاريــﺔ متﻨــام يﻌﻜــس
الديﻨاميــﺔ المﺴــتمرة التــي ﺗﻄبــﻊ عﻼقــﺔ المملﻜــﺔ مــﻊ ﺑلــدان القــارة ،ﺳـ ﱠيما ﺑلــدان إفريقيــا جﻨــوب الصﺤــراء .وفــي
الوقــﺖ الراﻫــن ،فقــد أﺧــﺬ ﻫــﺬا المﻨﺤــى اإلفريقــي ﺑُﻌـ ًدا جديــدا فــي عﻬــد جﻼلــﺔ الملــك مﺤمــد الﺴــادس ،نصــره
ﺣيــﺚ ﺗــﻢ إدراجــﻪ فــي إطــار رؤيــﺔ طويلــﺔ المــدى ﺗرﺗﻜــﺰ علــى أﺳــس التﻌــاون جﻨــوب -جﻨــوب ،وﻛــﺬا علــى ﺿــرورة
اﷲُ ،
التﻨميــﺔ البﺸــريﺔ فــي إقامــﺔ رواﺑــﻂ اقتصاديــﺔ مﻨصﻔــﺔ وعادلــﺔ ومتوازنــﺔ .ويﺴــﻌى المجلس االقتصــادي واالجتماعي
والبيئــي مــن ﺧــﻼل ﻫــﺬا التقريــر إلــى ﺗﺤديــد عﻨاﺻــر اﺳــتراﺗيجيﺔ اقتصاديــﺔ جديــدة للمﻐــرب ﺑﺈفريقيــا ،ﺗقــوم علــى
طمــوح إقامــﺔ ﺗﻨميــﺔ مﺸــترﻛﺔ ﻏايتﻬــا ﺗﺤقيــﻖ نمـ ّو مﺸــترك ومﻄــرد ويتقاﺳــمﻪ الجميــﻊ .ولتﺤقيــﻖ ﻫــﺬا الﻐــرض ،ال
ﺑـ ّد مــن أﺧــﺬ ﺑﻌــﺾ االعتبــارات ذات الﻄبيﻌــﺔ االجتماعيــﺔ ﺑﻌيــن االعتبــار ووﺿﻌﻬــا جﻨبــا إلــى جﻨــﺐ مــﻊ االعتبــارات
االقتصاديــﺔ )الﻨمــو ال ُم ْدمِ ــﺞ والمﺴــتدام ،الترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ ،إﺣــداث فــرص الﺸــﻐﻞ ،نقــﻞ المﻬــارات وﺗقاﺳــمﻬا،
ﺧلــﻖ الﺜــروة المﺸــترﻛﺔ ،التجــارة علــى الصﻌيــد اإلقليمــي ،ﺗوﺳــيﻊ ﺣجــﻢ اﻷﺳــواق ،الــﺬي مــن ﺷــﺄنﻪ دعــﻢ ﺗﻨافﺴــيﺔ
مﻨتوجــات ﻛﻞ ﺑلــد مــن ﺑلــدان إفريقيــا ،الرفــﻊ مــن ﺣجــﻢ االﺳــتﺜمارات المﺨصصــﺔ لﻼﺑتــﻜار (....وﻛلﻬــا رافﻌــات مــن
ـﺐ القــدرة علــى الصمــود أمــام
أجــﻞ مواجﻬــﺔ التﺤديــات المتﻌــددة ،وﺗمﻜيــن إفريقيــا مــن ﺗﺄﻫيــﻞ اقتصاداﺗﻬــا لتﻜتﺴـ َ
الﻀﻐوطــات والتقلبــات الﻨاجمــﺔ عــن الﻌولمــﺔ.
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 .3الحــﻮار االجتماعــي :ﺗتمﺜــﻞ الﻐايــﺔ مــن ﻫــﺬه اإلﺣالــﺔ الﺬاﺗيــﺔ فــي اقتــراح مداﺧــﻞ عمـ ٍـﻞ قاﺑلــﺔ للتﻄبيــﻖ مــن ﺧــﻼل
التﻐلــﺐ علــى الصﻌوﺑــات التــي يواجﻬﻬــا الﺤــوار االجتماعــي وفتــﺢ آفــاق جديــدة مــن أجــﻞ جﻌلــﻪ أداة لتﻌﺰيــﺰ
الديمقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ والﺴــلﻢ االجتماعــي والﻌدالــﺔ االجتماعيــﺔ والتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ.
 .4زواج الﻘاصــرات :قــرر المجلــس أن يتﻨــاول موﺿــوع زواج القاﺻــرات فــي إطــار إﺣالــﺔ ذاﺗيــﺔ مــن أجــﻞ اإلﺳــﻬام فــي
الﻨقــاش الوطﻨــي ﺣــول الﻈاﻫــرة .وﺗﻬــدف ﻫــﺬه اإلﺣالــﺔ الﺬاﺗيــﺔ إلــى دراﺳــﺔ أﺳــباب اﺳــتمرار ﻫــﺬه الممارﺳــﺔ
وآﺛارﻫــا واقتــراح وﺳــائﻞ عمــﻞ قاﺑلــﺔ للتﻄبيــﻖ مــن أجــﻞ القﻀــاء عليﻬــا.
 .5الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨســاء :يتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑموﺿــوع ﺷــائك يﻜتﺴــي أﺑﻌــادا عالميــﺔ وﺷــﻜﻞ مﺤور عدة دراﺳــات على المﺴــتوى
الدولــي والوطﻨــي .ويمﻜــن اإلقــرار ﺣاليــا ﺑــﺄن الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء ﻫــو إﺷــﻜال مجتمﻌــي يتﻌيــن مﻌالجتــﻪ ﻷنــﻪ يﻌــد
انتﻬــاﻛا لﺤقــوق المــرأة وﻛرامتﻬــا ولــﻪ ﺑالتالــي ﺗﺄﺛيــر ﺳــلبي علــى التﻨميــﺔ البﺸــريﺔ واالجتماعيــﺔ واالقتصاديــﺔ،
ﻛمــا أن لــﻪ ﺗﻜلﻔــﺔ اقتصاديــﺔ واجتماعيــﺔ ﺿﺨمــﺔ وآﺛــاراً ﺗمتــد علــى مــدى عــدة أجيــال .إن اقتــراح جــواب ﺳياﺳــي
لمواجﻬــﺔ ﻇاﻫــرة الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻔتيــات والﻨﺴــاء يقتﻀــي التﺴــاؤل عــن الﻌمــﻞ الﻌمومــي لمواجﻬــﺔ ﻫــﺬا الﻨــوع مــن
الﻌﻨــﻒ والــﺬي يتجلــى فــي وﺿــﻊ آليــﺔ مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ لﺤمايــﺔ الﻨﺴــاء ﺿــد الﻌﻨــﻒ ﻛمــا ﻫــو مﻨصــوص عليــﻪ فــي القانــون
رقــﻢ  103-13المتﻌلــﻖ ﺑمﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــد الﻨﺴــاء .وقــد قــرر المجلــس أن يتﻨــاول الموﺿــوع فــي إطــار إﺣالــﺔ
ذاﺗيــﺔ مــن أجــﻞ اإلﺳــﻬام فــي فﻬــﻢ الﻌراقيــﻞ التــي ﺗﺤــول دون التﻜﻔــﻞ ﺑالﻨﺴــاء ﺿﺤايــا الﻌﻨــﻒ ودراﺳــﺔ مواطــن القــوة
والﻀﻌــﻒ لﻬــﺬه اﻵليــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ ﺑﻬــدف اقتــراح مداﺧــﻞ عمــﻞ للﺤــد مــن الﻌﻨــﻒ والتﻜﻔــﻞ ﺑالﻨﺴــاء ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ
وﺣمايتﻬــن.
 .6ﺳــالمة المــﻮاد الﻐﺬاﺋيــة :مﻨــﺬ  ،2008ﺗــﻢ إﺣــراز ﺗقــدم ﻛبيــر مــن طــرف المﻐــرب لﻀمــان ﺳــﻼمﺔ المــواد الﻐﺬائيــﺔ
علــى امتــداد الﺴلﺴــلﺔ الﻐﺬائيــﺔ .وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﺗﻄــور اإلطــار المﺆﺳﺴــاﺗي والتﺸــريﻌي والمﻌاييــر الوطﻨيــﺔ
لمراقبــﺔ ﺳــﻼمﺔ المــواد الﻐﺬائيــﺔ ،فــﺈن ﺗﻨﻔيــﺬه ال يــﺰال مﺤــدو ًدا .وﺑالتالــي ،فــﺈن المﻐــرب لــﻢ يﻜــن ﺑمﻨــﺄى مــن
الوقــوع فــي أزمــات ﺻﺤيــﺔ ﻛبــرى ﺧــﻼل الﻌقــود اﻷﺧيــرة .وقــد ﺗﻔاقمــﺖ ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص ﺑﺴــبﺐ ﺗﻌقيــد
وﺗﻌــدد المتدﺧليــن فــي مراقبــﺔ ﺳــﻼمﺔ المــواد الﻐﺬائيــﺔ ،وﺗﻄويــر مﻌاييــر الﺴــﻼمﺔ ﻛﺤواجــﺰ ﻏيــر جمرﻛيــﺔ وﺗجاريــﺔ
جديــدة لﺤمايــﺔ اﻷﺳــواق وﺧاﺻــﺔ فــي إطــار اﺗﻔاقيــات التبــادل الﺤــر التــي وقﻌﻬــا المﻐــرب وارﺗﻔــاع ﺣصــﺔ اﻷنﺸــﻄﺔ
ﻏيــر الﻨﻈاميــﺔ فــي ﺳلﺴــلﺔ ﺗوزيــﻊ المــواد الﻐﺬائيــﺔ ،ممــا يﻌــرض ﺻﺤــﺔ المﺴــتﻬلك لمﺨاطــر مﺆﻛــدة .وﺗقتﻀــي ﻫــﺬه
الوﺿﻌيــﺔ مبــادرة الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ علــى وجــﻪ االﺳــتﻌجال إلــى وﺿــﻊ ﺳياﺳــﺔ عموميــﺔ لﺴــﻼمﺔ المــواد الﻐﺬائيــﺔ
مــن أجــﻞ ﺑﻨــاء الﺜقــﺔ فــي مﻨتجاﺗﻨــا الﻐﺬائيــﺔ ،علــى الصﻌيديــن الوطﻨــي والدولــي ،ارﺗــﻜازا علــى المبــادئ المتﻌلقــﺔ
ﺑاﻷﺧﻼقيــات والﻌدالــﺔ الصﺤيــﺔ والولــوج والتﻨميــﺔ المﺴــتدامﺔ .وفــي ﻫــﺬا اإلطــار ،يﻄمــﺢ المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي مــن ﺧــﻼل ﻫــﺬه اإلﺣالــﺔ الﺬاﺗيــﺔ إلــى اقتــراح ﺧﻄــﻂ عمــﻞ ملموﺳــﺔ مــن أجــﻞ (1) :ﺗﺤﺴــين
ﺣﻜامــﺔ الﻨﻈــام الﺤالــي لليقﻈــﺔ والرقاﺑــﺔ وإدارة اﻷزمــات المتﻌلقــﺔ ﺑﺴــﻼمﺔ المــواد الﻐﺬائيــﺔ؛ ) (2جﻌــﻞ التقييــس
رافﻌــﺔ لتﻄويــر االﺳــتﺜمارات فــي مجــال ﺳــﻼمﺔ المــواد الﻐﺬائيــﺔ والتﺄﻫيــﻞ الصﺤــي فــي القﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ؛ )(3
ﺗﻌﺰيــﺰ الــدور الجديــد »للﻔاعــﻞ المﺴــتﻬلك« مــن أجــﻞ ﺿمــان مﺸــارﻛﺔ أفﻀــﻞ للمواطﻨيــن والمجتمــﻊ المدنــي فــي
عمليــﺔ ﺣمايــﺔ ﺣقــوق المﺴــتﻬلك.
 .7االنتﻘــال الﻄاقــي :مــن ﺧــﻼل ﻫــﺬه اإلﺣالــﺔ الﺬاﺗيــﺔ ،يرمــي المجلــس إلــى إجــراء ﺗقييــﻢ لﻨجاعــﺔ المﻨﻈومــﺔ الﻄاقيــﺔ
المﻐرﺑيــﺔ قصــد إنجــاح االنتقــال الﻄاقــي ﺑالمﻐــرب مــﻊ الترﻛيــﺰ علــى الــدور الرئيﺴــي لمﻔﻬــوم التدﺑيــر الﺬﻛــي
والمﺴــتدام للﻄاقــﺔ علــى طــول ﺳلﺴــلﺔ القيمــﺔ )مــن اإلنتــاج إلــى االﺳــتﻬﻼك( ﺿمــن مقارﺑــﺔ مﻨدمجــﺔ ﺗﻌتمــد علــى
نجاعــﺔ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ وﺗﻌبئــﺔ االﺳــتﺜمارات الﺨاﺻــﺔ لﻔائــدة المواطﻨيــن.
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 .8الﻨﱡ ﻬـ ُ
ﺑالﻘــرا َء ِة ،ﺗحـ ّـد مســتﻘبلي :يتﺴــﻢ المجتمــﻊ المﻐرﺑــي ﺑﻀﻌــﻒ ممارﺳــﺔ القــراءة واﻷنﺸــﻄﺔ التــي ﺗﺴــاعد
ـﻮض ِ
علــى ﺗوطيــد وإﺛــراء المﻌلومــات والمﻌرفــﺔ لــدى المواطــن .وﺳــيﻨﻜﺐ ﻫــﺬا التقريــر علــى ﺗﺤليــﻞ اﻷﺳــباب الﻜامﻨﺔ وراء
ﺿﻌــﻒ ممارﺳــﺔ القــراءة واﻛتﺴــاب المﻌــارف ﺑالمﻐــرب ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى دراﺳــﺔ التﻐ ّيــرات الﻨاجمــﺔ عــن التﻜﻨولوجيــا
الرقميــﺔ ،والﻔــرص والوﺳــائﻞ التــي ﺗتيﺤﻬــا ،والﻜﻔيلــﺔ ﺑالﻨﻬــوض ﺑالقــراءة .ويﺴــﻌى المجلــس إلــى اقتــراح جملــﺔ
مــن التوﺻيــات ،ﻏايتﻬــا اعتمــاد ﺳياﺳــﺔ عموميــﺔ ﺗﺸــجﻊ علــى قيــام مجتمــﻊ المﻌرفــﺔ ،جاعلــﺔ مــن مﺴــﺄلﺔ القــراءة
والمﻌرفــﺔ أولويتيــن وطﻨيتيــن.
 .9اﻹﺑــداع واالﺑتــﻜار مــﻦ أجــﻞ إعﻄــاء دﻓﻌــة لﺨلــﻖ الﻘيمــة المﻀاﻓــة :ﺗﻬــدف ﻫــﺬه اإلﺣالــﺔ الﺬاﺗيــﺔ إلــى الوقــوف علــى
وﺿﻌيــﺔ البﺤــﺚ واالﺑتــﻜار فــي المﻐــرب لﻔﻬــﻢ مواطــن الﻀﻌــﻒ والقــوة واقتــراح ﺗوﺻيــات عمليــﺔ مــن أجــﻞ ﺧلــﻖ ﺑيئــﺔ
يﺴــود فيﻬــا اإلﺑــداع واالﺑتــﻜار ﺑاعتبارﻫمــا رافﻌتيــن أﺳاﺳــيتين للتﻨميــﺔ فــي الﺴــﻨوات القادمــﺔ.
 .10الحﻜامــة التراﺑيــة راﻓﻌــة للتﻨميــة المﻨصﻔــة والمســتدامة :مﻨــﺬ دﺧــول القوانيــن التﻨﻈيميــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑالجﻬــات
وﺑاقــي الجماعــات المﺤليــﺔ ﺣيــﺰ التﻨﻔيــﺬ ،ﺷــﻬد نﻈــام الﺤﻜامــﺔ التراﺑيــﺔ للبــﻼد ﺗﻐييــرات ﻫامــﺔ .وقــد وﺻلــﺖ
ديﻨاميــﺔ اإلﺻــﻼح التــي أعﻄيــﺖ انﻄﻼقتﻬــا مﻨــﺬ أزيــد مــن ﺛــﻼث ﺳــﻨوات إلــى مرﺣلــﺔ متقدمــﺔ نﺴــبيا فــي اإلنجــاز.
أمــا اليــوم ،فقــد أﺻبــﺢ مــن الــﻼزم اﺳــتﺨﻼص الــدروس وﺗقييــﻢ اﻷﺛــر الﺤالــي والمﺴــتقبلي علــى أﺳــاليﺐ عمــﻞ
الدولــﺔ والﻔاعليــن علــى الصﻌيــد التراﺑــي علــى عــدة مﺴــتويات .وﻫﻜــﺬا ،قــرر المجلــس ﺗﻨــاول ﻫــﺬه القﻀيــﺔ فــي
إطــار إﺣالــﺔ ذاﺗيــﺔ مــن أجــﻞ:
 ﺗقييﻢ مﻜتﺴبات ومﺤدوديﺔ ورش الجﻬويﺔ المتقدمﺔ؛
 دراﺳــﺔ مــدى اﺳــتجاﺑﺔ اﻵليــات المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ القائمــﺔ لمبــادئ الﺤﻜامــﺔ التــي أقرﻫــا دﺳــتور المملﻜــﺔ وال ﺳــيما
مﻌاييــر اإلدمــاج والﺸــﻔافيﺔ والﻔﻌاليــﺔ؛
 اقتــراح آليــات ﺗﻌــﺰز اإلﺷــراك المتﺰايــد للﻔاعليــن علــى المﺴــتوى التراﺑــي فــي القﻄــاع الﻌــام والﺨــاص والمجتمﻊ
المدنــي فــي ديﻨاميــات ﺗﻨميــﺔ المجــاالت التراﺑيﺔ.
 .11مســاﻫمة المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﻓــي ﺑلــﻮرة الﻨمــﻮذج التﻨمــﻮي الجدﻳــد للمﻐــرب :انﻄﻼقــا مــن
التوجيﻬــات الﺴــاميﺔ لجﻼلــﺔ الملــك مﺤمــد الﺴــادس ،نصــره اﷲ ،ال ُمت َ
َﻀ ﱠمﻨَــﺔ فــي الﺨﻄاﺑيــن الملﻜييــن الﺴــاميين
اللﺬيــن ألقاﻫمــا جﻼلتــﻪ ﺑتاريــﺦ  13أﻛتوﺑــر  88 2017و 12أﻛتوﺑــر  ،89 2018قــرر المجلــس ،فــي إطــار إﺣالــﺔ ذاﺗيــﺔ،
إعــداد مﺴــاﻫمتﻪ فــي الﻨمــوذج التﻨمــوي للمﻐــرب الــﺬي دعــا جﻼلتــﻪ إلــى وﺿﻌــﻪ .ويرمــي المجلــس إلــى ﺗقديــﻢ
قــراءة فــي اﻷﺳــباب التــي يمﻜــن أن ﺗﻔﺴــر مﺤدوديــﺔ الﻨمــوذج التﻨمــوي الﺤالــي ،ﺛــﻢ اقتــراح الﺨيــارات الﻜبــرى
التــي يمﻜــن أن يقــوم علــى أﺳاﺳــﻬا ﺑﻨــاء نمــوذج ﺗﻨمــوي جديــد ،مــﻊ اقتــراح الئﺤــﺔ ﻏيــر ﺣصريــﺔ لتداﺑيــر وإجــراءات
اﺳــتراﺗيجيﺔ وملموﺳــﺔ ،ﺗﻜــون مﻜملــﺔ للتداﺑيــر التــي ﺳــتﻌتمدﻫا المﺆﺳﺴــات الﻌموميــﺔ المﻌﻨيــﺔ.
l

l

l

 - 88اﳋﻄــاب اﳌلﻜــي الﺴــامي الــﺬي ألقــاه جﻼلتــﻪ ﺑتاريــﺦ  13أﻛتوﺑــر  2017ﲟﻨاﺳــبﺔ افتتــاح الــدورة اﻷولــى مــن الﺴــﻨﺔ التﺸــريﻌيﺔ الﺜانيــﺔ مــن الواليــﺔ التﺸــريﻌيﺔ الﻌاﺷــرة،
والــﺬي دعــا فيــﻪ جﻼلــﺔ اﳌلــك الﻔاعلــﲔ اﳌﻌﻨيــﲔ ،ﻛﻞ ﰲ مجــال اﺧتصاﺻــﻪ ،إلعــادة الﻨﻈــر ﰲ ﳕوذجﻨــا التﻨمــوي ﳌواﻛبــﺔ التﻄــورات التــي ﺗﻌرفﻬــا البــﻼد.
 - 89ﺧﻄــاب جﻼلــﺔ اﳌلــك ﺑتاريــﺦ  12أﻛتوﺑــر  ،2018الــﺬي أعلــن فيــﻪ جﻼلتــﻪ عــن إﺣــداث ﳉﻨــﺔ ﺧاﺻــﺔ ُعﻬِ ـ َد إليﻬــا ﺑبلــورة مﺸــروع الﻨمــوذج التﻨمــوي اﳉديــد لبﻼدنــا ،ﺑﻨــاء
علــى مﺴــاﻫمات مﺨتلــﻒ اﳌﺆﺳﺴــات الوطﻨيــﺔ اﳌﺨتصــﺔ.
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مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،وﺳــﻌ ًيا مﻨــﻪ إلــى إﺿﻔــاء مﺰيــد م ـ َن الجــودة علــى أعمالــﻪ ،يﻌتــﺰم المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2019القيــام ﺑالتداﺑيــر التاليــﺔ:
 .1الﻨﻬــﻮض ﺑﺈنتاجــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي وﺗﻌﺰﻳــﺰ قاﺑليــة مﻀاميﻨﻬــا للتﻄبيــﻖ .ومــﻦ المﺰمــﻊ
الﻘيــام ﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ﺑمــا ﻳلــي:
�

إنجــاز ﺗقاريــر وآراء ودراﺳــات ذات قيمــﺔ مﻀافــﺔ عاليــﺔ لبﻼدنــا عبــر اﺧتيــار مواﺿيــﻊ ﺗﻌا ِلــﺞ قﻀايــا وطﻨيــﺔ
ﻫامــﺔ فــي إطــار اإلﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ؛

�

اقتــراح نمــوذج موﺣــد إلنجــاز وﺛيقــﺔ »الورقــﺔ التﺄطيريــﺔ« الﺨاﺻــﺔ ﺑــﻜﻞ ﺗقريــر ،علــى أن يُمﻜــن ﻫــﺬا الﻨمــوذج مــن
اإلﺣاطــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ ﺑاإلﺷــﻜاليات المﻄروﺣــﺔ للمﻌالجــﺔ وفــﻖ مﻨﻬجيــﺔ متوافــﻖ ﺑﺸــﺄنﻬا مــن طــرف اللجــان
الدائمــﺔ ومجموعــات الﻌمــﻞ الموﻛــول لﻬــا إعــداد ﻫــﺬه الورقــات التﺄطيريــﺔ ،مﻌ ـﺰﱠزة ﺑمﻼﺣﻈــات ومﺴــاﻫمات
واقتراﺣــات ﺑاقــي أجﻬــﺰة المجلــس ،مــﻊ اﺳــتﺜمار أفﻀــﻞ لجميــﻊ ﻛﻔــاءات أعﻀــاء المجلــس؛

�

الﺤــرص علــى جــودة إنتاجــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي عــن طريــﻖ ﺗﻌﺰيــﺰ الﻄاﺑــﻊ الﻌملياﺗــي
وقيــاس مــدى ﺗﻄبيــﻖ التوﺻيــات؛

�

القيــام عﻨــد االقتﻀــاء ﺑﺰيــارات ميدانيــﺔ لتﻌﺰيــﺰ الﻄبيﻌــﺔ الﻌمليــﺔ للتﺸــﺨيﺺ والتوﺻيــات المقترﺣــﺔ فــي
التقاريــر؛

�

اإلﺳــراع فــي اعتمــاد دليــﻞ اإلجــراءات الداﺧليــﺔ للمجلــس ﺑﺸــﺄن إنتاجاﺗــﻪ ﺑﻌــد ﺗﺤييﻨﻬــا وإﺛرائﻬــا ﺑالمﺴــاﻫمات
ذات الصلــﺔ الــواردة مــن اللجــان؛

�

ﺗﺤديــد نمــوذج موﺣــد لتقاريــر وآراء المجلــس ،وال ﺳــيما فيمــا يتﻌلــﻖ ﺑﺤجــﻢ اللجــوء إلــى الﺨبــرة الﺨارجيــﺔ
ومﻨﻬجيتﻬــا وﺗرﺗيبﻬــا وآجالﻬــا وإجراءاﺗﻬــا؛

�

إنﺸاء قاعدة ﺑيانات لتوﺻيات المجلس لتقييﻢ اﺗﺴاقﻬا وقاﺑليتﻬا للتﻄبيﻖ؛

�

إنﺸــاء لجﻨــﺔ فﻨيــﺔ لمراقبــﺔ ﺗقاريــر وآراء المجلــس واقتــراح إعــداد أليــﺔ للمتاﺑﻌــﺔ الداﺧليــﺔ لمراقبــﺔ عــدد وفﻌاليــﺔ
إنتاجــات المجلــس ،وﺗﺤديــد أﻫــداف مﺤــددة ﺑﺸــﻜﻞ جيــد وإجــراء ﺗقييــﻢ ﺳــﻨوي إلنجازﻫا؛

�

القيام ﺑدراﺳات ﺣول وجود اﻵراء الصادرة عن المجلس في الﻨقاش الﻌام وﺗﺄﺛيرﻫا على الواقﻊ المﻐرﺑي؛

�

ﺗﺤديــد آجــال إرﺳــال التقاريــر إلــى اﻷعﻀــاء قبــﻞ انﻌقــاد الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للﺴــماح لﻬــﻢ ﺑقــراءة التقاريــر ﺑدقــﺔ
وﺗمﻌــن؛

�

اقتــراح ﺗﺤديــﺚ الﻨﻈــام اﻷﺳاﺳــي للمجلــس ﺣتــى يتمﻜــن مــن رفــﻊ التﺤديــات الجديــدة التــي ﺗواجــﻪ المجلــس،
ﺧاﺻــﺔ فيمــا يتﻌلــﻖ ﺑمواﻛبــﺔ الجﻬــات ودعمﻬــا.

 .2ﺗﻌﺰﻳــﺰ التﻌرﻳــﻒ ﺑﺄﺷــﻐال المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ودعــﻢ االﺳــتراﺗيجية التﻮاصليــة الﺨارجيــة
للمجلــس ،مــﻦ ﺧــالل:
�

إعداد اﺳتراﺗيجيﺔ فاعلﺔ وﺻارمﺔ للتواﺻﻞ الﺨارجي؛

�

الﻨﻬــوض ﺑصــورة المجلــس لــدى وﺳــائﻞ اإلعــﻼم عــن طريــﻖ ﺗﻨﻈيــﻢ نــدوات ﺻﺤﻔيــﺔ مﻨتﻈمــﺔ ﺑﻌــد المصادقــﺔ
علــى ﻛﻞ ﺗقريــر للمجلــس؛
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�

ﺗﻨﻈيﻢ لقاءات ﺗواﺻل ّيﺔ مﻊ الﻔاعلين الﺬين ﺗﻢ اإلنصات إليﻬﻢ من أجﻞ ﺗقديﻢ اﻵراء التي أنجﺰﻫا المجلس؛

�

مواﺻلــﺔ ﺗﻨﻈيــﻢ لقــاءات إﺷــﻌاعيﺔ علــى مﺴــتوى الجﻬــات مــن أجــﻞ التﻌريــﻒ ﺑــﺂراء وﺗقاريــر المجلــس وﺗقديــﻢ
مﻀاميﻨﻬــا؛

�

ﺗوطيد الﻌﻼقات مﻊ الﺤﻜومﺔ وﻏرفتي البرلمان؛

�

الﺴــﻬر علــى ﺗوقيــﻊ اﺗﻔاقيــات ﺗﻌــاون مــﻊ الﺤﻜومــﺔ وﻏرفتــي البرلمــان والقيــام ﺑتقييــﻢ دوري الﺗﻔــاق التﻌــاون
الموقــﻊ مــﻊ مجلــس المﺴتﺸــارين؛

�

ﺗمﻜيــن عﻀــوات وأعﻀــاء المجلــس ،الﺬيــن يمﺜلــون المجلــس فــي اﻷنﺸــﻄﺔ الوطﻨيــﺔ والدوليــﺔ مــن ﻛﻞ الوﺛائــﻖ
والمﻌﻄيــات الﻼزمــﺔ لتيﺴــير مﻬامﻬــﻢ وﺗﻌميــﻖ مﻌارفﻬــﻢ ﺣــول المواﺿيــﻊ المﻌالجــﺔ فــي ﺗلــك اﻷنﺸــﻄﺔ ،مــﻊ
الﺤــرص مــا أمﻜــن علــى اقتــراح الﻌﻀــوات واﻷعﻀــاء الﺬيــن ﺳــبﻖ وأن اﺷــتﻐلوا علــى الموﺿــوع المﻄــروح؛

�

اقتراح أﺷﻜال جديدة للتﻌاون مﻊ مراﻛﺰ اﻷﺑﺤاث والجامﻌات الوطﻨيﺔ؛

�

مواﺻلــﺔ المبــادرة القائمــﺔ علــى إرﺳــال إنتاجــات المجلــس إلــى ﻛافــﺔ المﺆﺳﺴــات الوطﻨيــﺔ ﺑمــا فــي ذلــك
المﺆﺳﺴــات والمﻨﻈمــات المﻨتميــﺔ إليﻬــا فئــات المجلــس ،فﻀــﻼ عــن الجامﻌــات ومراﻛــﺰ البﺤــﺚ؛

�

الﻌمﻞ على إرﺳال ﺗقارير المجلس لرؤﺳاء الجﻬات والﻌمال والوالة ،ﺑﺸﻜﻞ ﺗلقائي عقﺐ ﺻدور أي ﺗقرير؛

�

ﺗﻨﻈيﻢ زيارات للمجلس لتﻄوير إﺷﻌاعﻪ لدى جميﻊ مﻜونات المجتمﻊ؛

�

ﺗﻨﻈيــﻢ لقــاءات ﺗواﺻليــﺔ فــي الــدورات المقبلــﺔ لمﻌــرض الﻜتــاب الدولــي ﺑالــدار البيﻀــاء ،مــﻊ االنﻔتــاح علــى
ﺑرامــﺞ المﻌــارض الجﻬويــﺔ للﻜتــاب والﻨﺸــر؛

�

اقتراح قﻨاة ﺳمﻌيﺔ ) (web radioللمجلس.

 .3ﺗﻮﻃيد الﻌالقات الﺨارجية للمجلس
�

اإلعمــال الﻔﻌلــي لمﻀاميــن االﺗﻔاقيــات الموجــودة ،مــﻊ ﺧلــﻖ فــرق عمــﻞ ﺧاﺻــﺔ مﻜلﻔــﺔ ﺑتتبــﻊ عﻼقــات المجلــس
مــﻊ نﻈرائــﻪ المﺆﺳﺴــاﺗيين؛

�

ﺗﻌﺰيــﺰ أنﺸــﻄﺔ المجلــس فــي الﺴــاﺣﺔ اإلفريقيــﺔ وﺗوطيــد الﻌﻼقــات مــﻊ االﺗﺤــاد اإلفريقــي عبــر اﺗﺤــاد المجالــس
االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ اإلفريقيﺔ؛

�

عقد اﺗﻔاقيات جديدة ﺧاﺻﺔ مﻊ الدول اإلفريقيﺔ والﻌرﺑيﺔ.

 .4الﻨﻬﻮض ﺑﺈﺳتراﺗيجية التﻮاصﻞ الداﺧلي للمجلس:
�

ﺗﻌﺰيﺰ ﺣﻀور المجلس في مواقﻊ التواﺻﻞ االجتماعي مﻊ وﺿﻊ مﺆﺷرات وأﻫداف لتﺤقيقﻬا؛

�

القيام ﺑدراﺳﺔ لمﻌرفﺔ نوعيﺔ متتبﻌي قﻨاة المجلس على اليوﺗوب؛

�

ﺗﻄوير الموقﻊ اإللﻜتروني للمجلس على مﺴتوى الﺸﻜﻞ والمﺤتوى؛

�

ﺗﺤﺴين ﺷبﻜﺔ التواﺻﻞ الداﺧلي Intranet؛

�

ﺳــن إلﺰاميــﺔ إنجــاز مﺤاﺿــر وﺗقاريــر ﺣــول المﻬــام التمﺜيليــﺔ للمجلــس والمتﻌلقــﺔ ﺑمﺸــارﻛﺔ عﻀواﺗــﻪ وأعﻀائــﻪ
فــي اﻷنﺸــﻄﺔ الوطﻨيــﺔ والدوليــﺔ ،مــﻊ ﺗﻌميــﻢ ﺗلــك التقاريــر علــى جميــﻊ عﻀــوات وأعﻀــاء المجلــس.
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 .5ﺗحسيﻦ ﺳير الﻌمﻞ ﺑالمجلس مﻦ أجﻞ الرﻓﻊ مﻦ ﻓﻌاليتﻪ الﻌامة ،عبر:
�

عقــد اجتماعــات ﺗﻨﺴــيقيﺔ للﻔئــات ،ﺑﻜيﻔيــﺔ دوريــﺔ ،مــﻊ الﺴــيد الرئيــس لتبــادل وﺗقاﺳــﻢ الـ ُر ّؤى ﺣــول الرﻫانــات
واالﺳــتراﺗيجيات المتبﻌــﺔ مــن لــدن الرئاﺳــﺔ واﻷمانــﺔ الﻌامــﺔ؛

�

ﺗﻌويﺾ اﻷعﻀاء الﺬين ﺗوفوا أو ﺗولوا مﻨاﺻﺐ ﺗتﻨافى مﻊ عﻀويتﻬﻢ داﺧﻞ المجلس؛

�

البﺤــﺚ عــن الﺴــبﻞ والوﺳــائﻞ الﻜﻔيلــﺔ ﺑﻀمــان ﺣﻀــور ومﺴــاﻫمﺔ عﻀــوات وأعﻀــاء المجلــس فــي مﺨتلــﻒ
أﺷــﻐال أجﻬﺰﺗــﻪ ﺑمــا فــي ذلــك اﻷنﺸــﻄﺔ الداﺧليــﺔ الوطﻨيــﺔ واإلقليميــﺔ والدوليــﺔ التــي يﻨﻈمﻬــا؛

�

االعتماد ﺑاﻷﺳاس على الﺨبرة الداﺧليﺔ في إنجاز ﺗقارير المجلس؛

�

اإلﺳراع ﺑﺈﺣداث ﺧليﺔ مﻜلﻔﺔ ﺑتﺤيين ﺗقارير المجلس وآرائﻪ؛

�

اﺳــتﻜمال ﺗوﻇيــﻒ الﺨبــراء الداﺧلييــن ،والﺤــرص علــى عــدم االﺳــتﻌانﺔ ﺑالﺨبــرة الﺨارجيــﺔ إال عﻨــد االقتﻀــاء
والﺤاجــﺔ الماﺳــﺔ؛

�

الرفﻊ من فﻌاليﺔ ونجاعﺔ المصالﺢ اإلداريﺔ من ﺧﻼل ﺗﻄوير ﻛﻔاءات ومﻬارات الموارد البﺸريﺔ وﺗﺤﻔيﺰﻫا؛

�

مواﺻلﺔ ﺗﺤديﺚ وﺗﻄوير أدوات التدﺑير ﺑتﻌميﻢ التﻄبيقات المﻌلوماﺗيﺔ ذات الﻨجاعﺔ؛

�

إﺗمام أﺷﻐال التﻬيئﺔ الداﺧليﺔ لمقر المجلس في أفﻖ اقتﻨاء مقر جديد.

 .6الﻮقﻮف عﻨد حصيلة  8ﺳﻨﻮات مﻦ عمﻞ المجلس مﻦ ﺧالل:
�

إجــراء ﺗقييــﻢ عــام لﻌمــﻞ وأداء المجلــس )علــى مﺴــتوى ﻛيﻔيــات إنجــاز التقاريــر ،الﺤﻜامــﺔ الداﺧليــﺔ ،التﻔاعــﻞ
مــﻊ المﺤيــﻂ ،التتبــﻊ ،الترافــﻊ(....؛

�

جــرد اقتراﺣــات وﺗوﺻيــات المجلــس وﺗصﻨيﻔﻬــا ﺣﺴــﺐ اﺧتصاﺻــات المجلــس ،مــن أجــﻞ الﻨﻈــر فــي مــدى
ﺗﻔاعــﻞ الﻔاعليــن الوطﻨييــن مﻌﻬــا وﻛــﺬا ﺗﺤييﻨﻬــا علــى ﺿــوء المﺴــتجدات والرﻫانــات الجديــدة.
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ﻣراﺟﻊ ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏراﻓﻴﺔ

ﺗقارير وآراء المجلﺲ اﻻﻗتصادي واﻻﺟتماﻋي والﺒﻴﺌي

 »الﺜــروة اإلجماليــﺔ للمﻐــرب مــا ﺑــﲔ  1999و 2013ال ّرأﺳــمال ﻏيْــر اﳌــادي :عامــﻞ ﳋلــﻖ الﺜــروة الوطﻨيــﺔ وﺗوزيﻌﻬــا
اﳌﻨصــﻒ« ،دجﻨبــر .2016
 »الﻨموذج التﻨموي اﳉديد لتﻨميﺔ اﻷقاليﻢ اﳉﻨوﺑيﺔ« ،أﻛتوﺑر.2013 ،
 »الصﻔقــات الﻌموميــﺔ ،رافﻌــﺔ اﺳــتراﺗيجيﺔ للتﻨميــﺔ االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ« ،اإلﺣالــﺔ الﺬاﺗيــﺔ رقــﻢ  ،7/2012ﺷــتﻨبر
.2012
 »الﻨﻬــوض ﺑاﳌﺴــاواة ﺑــﲔ الﻨﺴــاء والرجــال ﰲ اﳊيــاة االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والﺜقافيــﺔ والﺴياﺳــيﺔ  /ﲢقيــﻖ
اﳌﺴــاواة ﺑــﲔ الﻨﺴــاء والرجــال مﺴــﺆوليﺔ اﳉميــﻊ :ﺗصــورات وﺗوﺻيــات مﻌياريــﺔ ومﺆﺳﺴــاﺗيﺔ« ،اإلﺣالــﺔ الﺬاﺗيــﺔ رقــﻢ
 ،8/2012نونبــر .2012
 »ﺣﻜامﺔ اﳌرافﻖ الﻌموميﺔ« ،اإلﺣالﺔ الﺬاﺗيﺔ رقﻢ .2013 ،13
 »اﳌﻌﻄيات اﳌﻔتوﺣﺔ :ﲢرير اﳌﻌﻄيات الﻌموميﺔ ﰲ ﺧدمﺔ الﻨمو واﳌﻌرفﺔ« ،اإلﺣالﺔ الﺬاﺗيﺔ رقﻢ .2013 ،14/2013
 »اﳋدمات الصﺤيﺔ اﻷﺳاﺳيﺔ :نﺤو ولوج مﻨصﻒ ومﻌمﻢ« ،اإلﺣالﺔ رقﻢ .2013 ،4/2013
 »اﳌدرﺳﺔ ،التﻜﻨولوجيات اﳉديدة والرﻫانات الﺜقافيﺔ« ،اإلﺣالﺔ الﺬاﺗيﺔ رقﻢ .2014 ،17/2014
 »الﻨﻬــوض ﺑاﳌﺴــاواة ﺑــﲔ الﻨﺴــاء والرجــال ﰲ اﳊيــاة االقتصاديــﺔ واالجتماعيــﺔ والﺜقافيــﺔ والﺴياﺳــيﺔ .أﺷــﻜال التمييــﺰ
ﺿــد الﻨﺴــاء ﰲ اﳊيــاة االقتصاديــﺔ :ﺣقائــﻖ وﺗوﺻيــات« ،اإلﺣالــﺔ الﺬاﺗيــﺔ رقــﻢ .2014 ،18/2014
 »مﺸــروع القانون-اإلطــار رقــﻢ  97.13اﳌتﻌلــﻖ ﺑﺤمايــﺔ ﺣقــوق اﻷﺷــﺨاص ﰲ وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ والﻨﻬــوض ﺑﻬــا« ،اإلﺣالــﺔ
رقــﻢ .2015 ،15/2015
 »مﺸروع القانون رقﻢ  79.14اﳌتﻌلﻖ ﺑﻬيئﺔ اﳌﻨاﺻﻔﺔ ومﻜافﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜال التمييﺰ« ،اإلﺣالﺔ رقﻢ .2016 ،20/2016
 »متﻄلبات اﳉﻬويﺔ اﳌتقدمﺔ وﲢديات إدماج الﺴياﺳات القﻄاعيﺔ« ،اإلﺣالﺔ الﺬاﺗيﺔ رقﻢ .2016 ،22/2016
ٍ
 »ﺗﻐييــر الﻨمــوذج اﳌﻌتمــد مــن أجــﻞ ﺑﻨــاء ﺻﻨاعــﺔ ديﻨاميــﺔ ﰲ ﺧدمــﺔ ﺗﻨميــﺔ ُم ﱠﻄ ِــردةٍ و ُمدمِ ٍ
ومﺴــتدامﺔ« ،اإلﺣالــﺔ
جــﺔ
الﺬاﺗيــﺔ رقــﻢ .2017 ،30/2017
 »اﳊمايــﺔ االجتماعيــﺔ ﰲ اﳌﻐــرب :رﺻــد واقــﻊ اﳊــال وﺗقــدﱘ ﺗوﺻيــات مــن أجــﻞ ﺗﻌﺰيــﺰ أنﻈمــﺔ الﻀمــان واﳌﺴــاعدة
االجتماعيــﺔ« ،اإلﺣالــﺔ الﺬاﺗيــﺔ رقــﻢ .34/2018،2018
 »إﳒاح االنتقال نﺤو اﳌدن اﳌﺴتدامﺔ« ،اإلﺣالﺔ الﺬاﺗيﺔ رقﻢ .32/2017،2017
 »الﻬجرة وﺳوق الﺸﻐﻞ« ،إﺣالﺔ ذاﺗيﺔ رقﻢ .2018 ،37/2018
 »االقتصاد اﻷزرق :رﻛيﺰة أﺳاﺳيﺔ لبﻨاء ﳕوذج ﺗﻨموي جديد للمﻐرب« ،اإلﺣالﺔ الﺬاﺗيﺔ رقﻢ .38/2018،2018
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.24/2019،2019  اإلﺣالﺔ رقﻢ،« »اﳌقارﺑﺔ الﻨياﺑيﺔ للﻨموذج التﻨموي اﳉديد للمملﻜﺔ اﳌﻐرﺑيﺔ
.39/2019،2019  اإلﺣالﺔ الﺬاﺗيﺔ رقﻢ،« »من أجﻞ نﻈام جبائي يﺸﻜﻞ دعامﺔ أﺳاﺳيﺔ لبﻨاء الﻨموذج التﻨموي اﳉديد
.2017 و2016 و2015  ﺑرﺳﻢ، التقارير الﺴﻨويﺔ للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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 Banque Mondiale, Rapport - Regulatory Indicators for Sustainable Energy, (2018).
 Banque Mondiale, Rapport Doing Business, (2019).
 Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement
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 .41مﺤمد عبد الصادق الﺴﻌيدي
 .42مصﻄﻔى اﺧﻼفﺔ
 .43ميﻨﺔ الرﺷاطي
 .44نجاة ﺳيمو
 .45نورالدين ﺷﻬبوني
ﻓﺌة ممﺜلي الﻬﻴﺌات والجمﻌﻴات المﻬنﻴة

 .46أﺣمد أﺑوه
 .47أﺣمد أعياش
 .48ادريس ﺑلﻔاﺿلﺔ
 .49الﻌرﺑي ﺑلﻌرﺑي
 .50أمين ﺑرادة ﺳﻨي
 .51عبد الﺤي ﺑﺴﺔ
 .52عبد الﻜريﻢ فوطاط
 .53عبد الﻜريﻢ ﺑﻨﺸرقي
 .54عبد اﷲ متقي
 .55عبد اﷲ دﻛيك
 .56علي ﻏﻨام
 .57ﻛمال الدين فاﻫر
 .58مﺤمد ﺑولﺤﺴن
 .59مﺤمد ﺑﻨجلون
 .60مﺤمد فيﻜرات
 .61مﺤمد رياض
 .62مﺤمد ﺣﺴن ﺑﻨصالﺢ
 .63مريﻢ ﺑﻨصالﺢ ﺷقرون
 .64مﻨصﻒ الﺰياني
 .65مﻨصﻒ ﻛتاني
 .66ﺳﻌد الصﻔريوي

ﻓﺌة الﻬﻴﺌات والجمﻌﻴات النﺸﻴﻄة ﻓي
مجاﻻت اﻻﻗتصاد اﻻﺟتماﻋي والﻌمﻞ
الجمﻌوي

 .67الﺰﻫرة زاوي
 .68جواد ﺷﻌيﺐ
 .69ﺣﻜيمﺔ ناجي
 .70ﺳيدي مﺤمد ﻛاوزي

 .71طارق الﺴجلماﺳي
 .72عبد الﺤميد الجمري

)وافتﻪ المﻨيﺔ في

نونبر (2018

 .73عبد الرﺣمان الﺰاﻫي
 .74عبد الرﺣيﻢ ﻛﺴيري
 .75عبد المولى عبد المومﻨي
 .76ﻛريمﺔ مﻜيﻜﺔ
 .77لﻼ نﺰﻫﺔ الﻌلوي
 .78ليلى ﺑرﺑيﺶ
 .79مﺤمد ﺑن ﺷﻌبون )وزير االقتصاد والماليﺔ
مﻨﺬ ﻏﺸﺖ (2018

 .80مﺤمد موﺳتﻐﻔر
 .81مﺤمد ﺑﻨقدور
 .82مﺤمد الﺨاديري
ﻓﺌة الﺸﺨصﻴات المﻌﻴنة ﺑالصﻔة

 .83أﺣمد التجاني الﺤليمي الﻌلمي
 .84ادريس اليﺰمي
 .85أميﻨﺔ ﺑوعياش
 .86ﺧالد الﺸدادي
 .87ﺧالد لﺤلو
 .88ﺳﻌيد أﺣميدوش )والي جﻬﺔ الدار البيﻀاء
-ﺳﻄات مﻨﺬ فبراير (2019

 .89عبد الﻌﺰيﺰ ﺑﻨﺰاﻛور ،عوﺿﻪ مﺤمد
ﺑﻨﻌليلو )في  13دجﻨبر (2018
 .90عبد الﻌﺰيﺰ عدنان
 .91عبد اللﻄيﻒ الجواﻫري
 .92عﺜمان ﺑﻨجلون
 .93عمر عﺰيمان
 .94لبﻨى طريﺸﺔ
 .95لﻄﻔي ﺑوجﻨدار
 .96رئيس المرﺻد الوطﻨي للتﻨميﺔ
البﺸريﺔ
 .97رئيس المجلس االﺳتﺸاري لﻸﺳرة
والﻄﻔولﺔ
 .98رئيس المجلس االﺳتﺸاري للﺸباب
والﻌمﻞ الجمﻌوي
 .99رئيس الﻬيﺄة المﻜلﻔﺔ ﺑالمﻨاﺻﻔﺔ
ومﺤارﺑﺔ جميﻊ أﺷﻜال التمييﺰ
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