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طبقاً لمقت�ضيات القانون التنظيمي المتعلق بت�أ�سي�س المجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
يلخ�ص هذا التقرير الأول ت�صور المجل�س للظرفية االقت�صادية واالجتماعية في �سنة
ويقدم ح�صيل ًة لأن�شطة المجل�س خالل ال�سنة المن�صرمة.
2011
ّ
ي�ستعر�ض التقرير في البدء الوقائع البارزة ل�سنة  2011التي عرفت ا�ضطرابات دولية
و�إقليمية ا�ستثنائية من حيث نوعيتها وات�ساعها .وقد عرف المغرب ،مت�أثراً بهذا ال�سياق،
حراكاً اجتماعياً فريداً .فعملية المراجعة الد�ستورية ،التي �أطلقها جاللة الملك ،ومقاربتها
الت�شاركية ،عب�أت بقوة القوى الحية للبالد؛ وتوجت بتبني د�ستور جديد يمثل تقدماً كبيرا
للمغرب.
فيما يتعلق بالو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،ي�ؤكد المجل�س على الم�ؤهالت
الكبيرة للمغرب ،غير �أنه يالحظ ب�أن البالد ،في �سياق الأزمة العالمية ،يواجه مواطن
�ضعف اقت�صادية ومالية متزايدة وتحديات اجتماعية م�ستمرة.
على هذه الأ�س�س ،يط ّور التقرير عنا�صر يقظة وتو�صيات يرجو المجل�س ا�سترعاء انتباه
�صانعي القرار لها ،وال�سيما تطوير القيم المواطنة ،والرفع من تناف�سية االقت�صاد ،وعدالة
اجتماعية �أكبر وتو�سيع دائرة توزيع الت�ضامن وتح�سين الحكامة ،وفعالية ال�سيا�سات
العمومية .وقد تم �إفراد ف�صل لإدماج ال�شباب ،الذي هو مو�ضوع حظي باالهتمام الخا�ص
في �سنة .2011
�سوف يتم �إغناء وجهة نظر المجل�س في الم�ستقبل بمقيا�س �سنوي يعمل على تقييم نظرة
المواطنين والفاعلين االجتماعيين للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية .و�سي�ستند
هذا المقيا�س �إلى مرجعية الحقوق الأ�سا�سية للميثاق االجتماعي الذي بلوره المجل�س
�سنة .2011
و�أخيراً ،وفي نهاية �سنة �أولى من الن�شاط ،و�ضع المجل�س هياكل وم�ساطر للعمل والتقييم،
متطابقة مع مهمته.

5
ملخ�ص التقرير ال�سنوي 2011

الوقائع البارزة ل�سنة  :2011نظرة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

ات�سمت �سنة  2011ب�أحداث �سيا�سية ذات حجم ونوعية ا�ستثنائيين:
على الم�ستوى الدولي والإقليمي ،قامت حركات للمطالب ال�سيا�سية واالجتماعية بزعزعة عدة �أنظمة ودفعت
ببع�ضها �إلى �إحداث قطيعة �سيا�سية في بع�ض الحاالت .وفي عدة بلدان عربية ،تطورت هذه الحركات التي
�أطلقها ال�شباب �أ�سا�ساً ،خارج الأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات والجمعيات؛ وا�ستعملت �أدوات جديدة للتوا�صل
وتعب�أت بدون تنظيم ر�سمي وال قيادة .وبالرغم من كونها �سلمية عموماً� ،إال �أنها �شهدت بع�ض االنزالقات �أحياناً.
تحتج هذه الحركات على تفاقم البطالة ،وتنامي الفوارق وتعطل االرتقاء االجتماعي .وفيما وراء المطالب ذات
الطابع االجتماعي ،تعبر هذه الحركات عن رف�ض الف�ساد والزبونية ،وت�ستنكر تحجر بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية
وت�سلطيتها .وفي الوقت ذاته ،عرفت عدة بلدان غربية ،على خلفية �أزمة اقت�صادية ومالية ،حركات اجتماعية
ٍ
عولمة غير خا�ضعة لل�ضبط تفاقم التفاوتات
مثل حركات «ال�ساخطون» ) (les indignésالتي تعبر عن رف�ض
االجتماعية .وعلى وجه العموم ،لوحظ في �سنة � 2011صعود للتطرف اليميني وكره الأجانب في �أوروبا.
في خ�ضم «الربيع العربي» ،ابتكرت ال�شبيبة المغربية �صيغاً جديدة للتعبير ،تعك�س طموحاتها ،وكذلك طموحات
�شرائح وا�سعة من المجتمع في تعزيز الديمقراطية ،وفي الكرامة ،وفي حكامة م�س�ؤولة وفي العدالة االجتماعية.
وكان خطاب جاللة الملك في  9مار�س و�إ�صالح الد�ستور لحظات قوية في �سنة  .2011فقد �ش ّكلت هذه الأعمال
جوابا �سيا�سيا على االنتظارات الم�شروعة المع ّبر عنها بقدر ما نالت التحام القوى ال�سيا�سية واالجتماعية
للبالد ،ح ّياها المجتمع الدولي كذلك .فالد�ستور الجديد ،مع كونه يندرج في ا�ستمرارية وتتابع الإ�صالحات
التي التزم بها المغرب خالل الع�شرية الأخيرة ،ي�ؤ�شر على بداية لعهد جديد من الإ�صالحات العميقة التي تر�سم
يدعم الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية في الميادين االقت�صادية ،واالجتماعية،
مغرب الغد� .إن الد�ستور الجديد ّ
والثقافية ،والبيئية ،ويهدف �إلى تح�سين الحكامة بوا�سطة هيئات جديدة لل�ضبط تتمتع باخت�صا�صات معززة.
وقد ك ّر�ست االنتخابات الت�شريعية في  25نوفمبر  2011فاعلية القواعد ال�سيا�سية الجديدة .وبذلك ب ّين
المغرب ،من خالل م�ؤ�س�ساته ،وقدرته على االبتكار ،بطريقة �سلمية وت�شاورية ،طريقه الخا�ص نحو ديمقراطية
�سيا�سية واجتماعية جامعة.
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تحد للدولة للمجتمع ،بفعل �ضخامة الإ�صالحات التي ينبغي ترجمتها �إلى
•  �إن تطبيق الد�ستور الجديد هو ٍ ّ
�إجراءات في وقت محدود .فالتزام الجميع ،ك ً
ال ح�سب م�س�ؤولياته ،يفر�ض نف�سه لكي ت�صبح الحريات والحقوق
الأ�سا�سية فعلية ،ولت�أمين �سيادة الد�ستور ،واحترام �سلطة القانون ،وتطوير مبادئ العالقة المتبادلة بين
الم�س�ؤولية وتقديم الح�سابات ،والتوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم ،كل ذلك مع اال�ستجابة لالنتظارات
االقت�صادية واالجتماعية الملحة للمواطنين.
•

خالل �سنة  ،2011تمت معاينة ارتفاع االحتالل غير القانوني للف�ضاءات العمومية وتزايد البناء الع�شوائي في
بع�ض المدن .وعلى �صعيد �آخر ،تزايدت النزاعات االجتماعية� ،سواء في القطاع العام �أو في القطاع الخا�ص.
نتجت هذه الو�ضعيات في جزء كبير منها عن عجز الو�ساطة االجتماعية ونق�ص في الثقة بين الفاعلين مما
يجعل من ال�صعوبة �إبرام تعاقدات طويلة الأمد .ومن المهم في هذا ال�صدد ترجمة الإ�صالحات الهيكلية �إلى
�أفعال تترك �أثرها في حياة المواطنين ،خ�صو�صاً مع ا�ستمرار �صعوبات العي�ش االجتماعي واالرتياب تجاه
ال�سيا�سات العمومية المتبعة ،وقدرتها على التقويم ال�سريع للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية.

ه�شا�شة الظرفية االقت�صادية
نمو اقت�صادي ال ي�ستهان به ،قوة �شرائية محميّة وتوازنات مالية ّ
ه�شة.
ات�سمت �سنة  2011ب�سياق عالمي م�أزوم .وتم�س هذه الأزمة بقوة �أكبر البلدان الأ�سا�سية ال�شريكة للمغرب ،التي
عرفت تدهوراً في و�ضعية ميزانياتها ،وفي تنفيذ �سيا�سات عمومية �صارمة ،وكذلك ارتفاع معدالت البطالة.
وبالرغم من التباط�ؤ الكبير في النمو على م�ستوى العالم ،تمكن االقت�صاد المغربي من النمو بن�سبة  5%الذي
يعود �إلى حد كبير �إلى الطلب الداخلي ،وال�سيما ا�ستهالك الأ�سر الذي عرف تقدماً قدره  6.5%و�ساهم في
النمو الإجمالي بن�سبة  3.7%في �سنة  .2011وبف�ضل دعم الأ�سعار و�سيا�سة نقدية �صارمة ،تمت ال�سيطرة على
الت�ضخم مما ي�ش ّكل �إ�سهاماً �أ�سا�سياً في حماية القدرة ال�شرائية.
للحفاظ على ال�سلم االجتماعي ،اتخذت الحكومة في  2011تدابير ال�ستقرار �أ�سعار المواد الأ�سا�سية ،بالرغم
من االرتفاع الهائل للأ�سعار الدولية للنفط والمواد الأولية ،وللزيادة ال�شاملة للأجور في القطاع العام ،ولإعادة
تقييم الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية والإعالن عن تعيينات للعاطلين من حملة ال�شهادات في الوظيفة
العمومية .ومع ذلك ،كان لهذه التدابير الظرفية �أثر على عجز الميزانية الذي بلغ م�ستوى  ،6.1%مما ي�صعب
تحمله على المدى الطويل.
يبين عدم الكفاية في ا�ستهداف نفقات �صندوق المقا�صة وزيادتها حدود هذا الجهاز فيما يتعلق بالعدالة
االجتماعية والفاعلية االقت�صادية ،ويقود �إلى التفكير في دوره الم�ستقبلي.
جرى تمويل عجز الميزانية بوا�سطة تكوين مت�أخرات في الأداء يقارب  10مليارات ،مما �أ ّثر على خزينة
المقاوالت واللجوء بكثافة �إلى �سوق المناق�صات مع ما ينطوي عليه من خطر حرمان القطاع الخا�ص .وقد
ارتفعت ن�سبة الدَين الكلي قيا�ساً بالناتج الداخلي الإجمالي من � 50.6%إلى  .53%و�أ�صبح م�ستوى المديونية
8
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

�أكثر ارتفاعاً� ،إذا ما �أخذنا بعين االعتبار ديون القطاع العام الم�ضمونة من طرف الدولة .وقد ارتفع َدين
المقاوالت العمومية الم�ضمون من طرف الدولة في �سنة � 2011إلى قرابة  89.3مليار درهم للديَن الخارجي
و�إلى  15.5مليار درهم للدَين الداخلي .ف�ض ً
ال عن ذلك ،ف�إن و�ضعية الح�سابات العمومية معر�ضة للتفاقم
بوا�سطة المطلوبات ال�ضمنية لأنظمة التقاعد العمومية.

ً
بنيويا وتناف�سية االقت�صاد
الميزان التجاري عاجز
وقد تفاقم العجز البنيوي للميزان التجاري في �سنة  ،2011ال�سيما ب�سبب ارتفاع فاتورة الطاقة .ومنذ �سنة
ب�سد العجز في مبادالت ال�سلع.
 ،2007لم تعد �إيرادات ال�سياحة وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ت�سمح ّ
�سجل عجزاً مهماً لم تتمكن اال�ستثمارات الخارجية من
وبالنتيجة ف�إن الح�ساب الجاري لميزان الأداءات قد ّ
تغطيته؛ وقد �أدى ذلك �إلى تقل�ص احتياطيات ال�صرف �إلى �أقل من � 5أ�شهر ،مما يمكن �أن ي�ش ّكل خطراً على
اال�ستقرار المالي للبالد.
ي�ستدعي الحد من العجز التجاري تطوير ال�صادرات وت�شجيعها بقوة ،باال�ستفادة من ا�ستراتيجيات التنمية
القطاعية ،وبالعمل على �ضبط المبادالت وتب�سيط الم�ساطر ،وبتمتين وتنويع العالقات التجارية وبعقلنة
الواردات من خالل بلورة �إطار تنظيمي جديد لحماية الم�ستهلكين والأ�سواق .وفي هذا االتجاه ،ينبغي التفكير
في اللجوء �إلى جهاز للتنميط �أكثر فعالية مع �إ�شراك الفاعلين االقت�صاديين .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن التطبيق
ال�صارم لقواعد المن�ش�أ من �ش�أنه التقليل من خطر التبديد المحتمل للتدفقات ل�صالح اتفاقات التبادل الحر
ال عن ذلك ،وعلى غرار ما هو محبذ في العديد من البلدان ،ف�إن عم ً
المبرمة من طرف المغرب .ف�ض ً
ال
مخ�ص�صاً لـ «�إنتاج وا�ستهالك ما هو مغربي» يتعين القيام به بالت�شاور مع الفاعلين من القطاع العام والخا�ص
المعنيين .ف�سيا�سة عقالنية للأف�ضلية الوطنية ينبغي �أن تقود اختيارات ال�سلطات العمومية بالت�شاور مع
الفاعلين .ومن وجهة نظر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،من المنا�سب تحقيق توازن بين احترام التعهدات
المتخذة في �إطار االنفتاح والحفاظ الواجب على الم�صالح الوطنية والت�شغيل.
يدل العجز التجاري على عدم كفاية التناف�سية ال�شاملة القت�صادنا .فمنذ �سنة  ،2009م ّكن ت�شكيل اللجنة
الوطنية لبيئة الأعمال من تحقيق بع�ض التقدم في تح�سين مناخ الأعمال ،ال�سيما في مجال الحكامة ،وال�شفافية
وتحديث الت�شريع االقت�صادي .ومع ذلك ،يبقى المغرب ،بالرغم من التقدم المحرز في �سنة  ،2011في
المرتبة  94من بين  183بلداً ،ح�سب ترتيب «ممار�سة �أن�شطة الأعمال» ) (Doing Businessللبنك الدولي،
الذي ،مثل م�ؤ�شرات دولية �أخرى ،ي�ؤكد دائماً على فاعلية ال�سيا�سات العمومية في هذا المجال .مع ذلك ،يبقى
�ضعف التناف�سية ال�شاملة لالقت�صاد المغربي مرتبطاً بالتناف�سية غير الكافية للمقاوالت والمنتجات المغربية.
�إن هذه التناف�سية مثقلة بتكاليف فواتير الإنتاج في المغرب .ولكن �إذا كانت التناف�سية-الكلفة ت�ش ّكل تح�صيل
حا�صل ،ف�إنها تبقى غير كافية؛ فتح�سين التناف�سية ال�شاملة تتطلب ،ف�ض ً
ال عن ذلك ،قاعدة �إنتاجية وطنية
�صلبة ومتنوعة ذات قيمة �إ�ضافية عالية ،مقرونة بقدرة تقنية عالية ومجهود مهم في البحث واالبتكار.

�سيا�سة �إرادية لال�ستثمار وان�سجام اال�ستراتيجيات القطاعية
اتبع المغرب في �سنة � 2011سيا�سة �إرادية لال�ستثمار في اللوج�ستية والبنية التحتية ،في ال�سكن االجتماعي
وفي تطبيق الإ�ستراتيجيات القطاعية الخا�صة بالفالحة ،وال�صيد ،والمعادن والطاقة ،وبالقطاعات ال�صناعية
ملخ�ص التقرير ال�سنوي 2011
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كال�سيارات ،والطيران ،وكذلك ال�سياحة والخدمات القائمة على التكنولوجيات الحديثة للإعالم والتوا�صل .وتهيئ
هذه ال�سيا�سة ال�شروط لتنمية اقت�صادية �أكثر �سرع ًة ومحركات خلق الثروة وال�شغل في الم�ستقبل .مع ذلك ،تثور
الت�سا�ؤالت ب�ش�أن القدرة على تعبئة الموارد المالية المعلن عنها في مختلف المخططات ،حول الآليات المثلى
لتخ�صي�ص الموارد المتوفرة فع ً
ال وحول التن�سيق ال�ضروري والت�ضافر بين ال�سيا�سات القطاعية للتنمية.

تحدي التما�سك االجتماعي
ّ
�إ�سهام المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
طوال الفترة � ،2010-2005سجلت المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية نتائج م�شجعة �أ�سهمت في تخفي�ض الفقر
في المناطق الم�ستهدفة والإق�صاء االجتماعي لل�ساكنة المعنية .كما خلقت المقاربة الالمتمركزة والت�شاركية،
المبنية على ال�شراكة مع المجتمع المدني دينامية �إيجابية نالت ا�ستح�سان الأطراف الم�شاركة.
مع ذلك ،وكما ت�ؤ�شره تقارير المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية ،ولتعزيز كل من ت�أثير المبادرة وا�ستمرارية
�أعمالها ،يتع ّين ال�سهر على التقائية ال�سيا�سات العمومية على م�ستوى التراب الوطني ،وتحقيق التجان�س مع
المخططات التنموية الجماعية .ومن �ش�أن تملّك �أف�ضل لهذه الم�شاريع من ق َبل الجماعات الترابية والم�ستفيدين،
وكذلك تمويل مالئم لمرحلة اال�ستغالل �أن ي�سهم في تح�سين �أثر الإجراءات المتخذة .كما يتع ّين� ،إ�ضاف ًة �إلى
ذلك ،خلق ال�شروط لتي�سير بروز وم�صاحبة �أن�شطة مدرة للدخل قابلة لال�ستمرار اقت�صادياً.
يتع ّين على ال�شطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،التي �أطلقها جاللة الملك �سنة � ،2011أن
ت�ستفيد من درو�س الح�صيلة المنجزة في نهاية ال�شطر الأول من المبادرة.

تخفي�ض الفقر ولكن مع بقاء الفوارق االجتماعية الجهوية
�سجل م�ؤ�شر التنمية الب�شرية بالمغرب تح�سناً بن�سبة  2.6%بين �سنتي  2010و .2011وبالرغم من هذا
التقدم ،يبقى المغرب في نف�س موقعه ل�سنة � ،2009أي الموقع  .130ومر ّد هذا �إلى التفاوتات الم�ستمرة
فيما يتعلق بالدخل ،والتربية وال�صحة في هذا الم�ؤ�شر .تحافظ التنمية في بالدنا على تفاوتات كبيرة الأهمية
بين الجهات على م�ستوى خلق الثروات وتوزيعها .وا�ستناداً �إلى معطيات �سنة  2009التي بلورتها المندوبية
ال�سامية للتخطيط� ،أ�سهمت �أربع جهات بواقع  66%من الناتج المحلي الإجمالي ،و�أربع جهات �أخرى بن�سبة
 28%من الناتج المحلي الإجمالي ،والأربع الأخيرة �أ�سهمت بن�سبة  .6%وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي
الجهوي على �أ�سا�س كل ن�سمة من ال�سكان ،فجهات الدار البي�ضاء الكبرى ،والرباط�-سال-زمور-زعير والجهات
الجنوبية تتميز بم�ستويات �أعلى من المعدل الوطني .ويتفاقم عدم التوازن هذا بالتفاوتات المالحظة على
م�ستوى اال�ستهالك النهائي للأ�سر.

الحوار االجتماعي� :ضرورة البحث عن و�ساطات جديدة
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في �سنة  ،2011ارتفع عدد الإ�ضرابات في القطاع الخا�ص والقطاع العام� .إن ال�شركاء االقت�صاديين
واالجتماعيين على وعي بالآثار ال�سلبية لهذه النزاعات ،وهم م�ستعدون للعمل على تطوير �صيغ جديدة ل�ضبط
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

نزاعات ال�شغل .وقد �أف�ضت المفاو�ضات ثالثية الأطراف )الحكومة� ،أرباب العمل ،النقابات( �إلى اتفاق على
زيادة الحد الأدنى للأجور و�إلى اتفاق متعدد ال�سنوات على الرواتب والت�صنيف في الوظيفة العمومية .وتبقى
المفاو�ضات الجماعية الثنائية )�أرباب العمل والنقابات( مقت�صرة على المقاوالت الكبيرة .وفي ر�أي المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،يجب ت�شجيع التفاو�ض الثنائي القطاعي والجهوي والو�ساطة االجتماعية ،وحث
المقاوالت على الت�صديق على «الم�س�ؤولية االجتماعية» .زد على ذلك �أن المجل�س قد نظر في �إطار �إحالة ذاتية
في هذه الم�س�ألة من �أجل ت�سهيل بناء نمط جديد من العقد االجتماعي ي�ستند �إلى الوقاية والتدبير ال�سلمي
الجماعي لل�شغل.

ا�ستمرار بطالة ال�شباب :مقترحات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بالرغم من معدل النمو المالحظ في �سنة  ،2011كان العدد ال�صافي لخلق منا�صب ال�شغل هو 105.000
من�صب مقابل متو�سط للفترة  2010-2000بلغ  156.000من�صب �سنوياً .وقرابة  30%من هذه المنا�صب
غير م�ؤدى عنها .وقد فقدت ال�صناعة والفالحة ،على التوالي 31.000 ،و 9.000من�صب �شغل .وتراجع الخلق
ال�صافي لمنا�صب ال�شغل في قطاع البناء والأ�شغال العمومية �إلى حدود  30.000من�صب في �سنة  2011مقابل
متو�سط ع�شري يبلغ  48.000من�صب .وا�ستناداً �إلى المندوبة ال�سامية للتخطيط ،ا�ستقر معدل البطالة في
نهاية  2011عند  8.9%مقابل � 9.1%سنة .2010
في تقريره حول «ت�شغيل ال�شباب» ،ذ ّكر المجل�س ب�أن معدل البطالة في �أو�ساط ال�شباب ي�ستقر في حدود
 12,9%لل�شريحة العمرية � 34-25سنة و 17.9%لل�شريحة العمرية � 24-15سنة .وت�صل ن�سبة البطالة بين
ال�شباب الخريجين ما معدله  16.7%وترتفع �إلى  19.4%لحملة ال�شهادات العليا .ومنا�صب ال�شغل التي يحتلها
ال�شباب هي في الغالب عار�ضة ،و�أقل �أجرة ،ونادراً ما تقوم على تعاقد وت�ستفيد جزئيا من نظام الحماية
االجتماعية؛ زياد ًة على ذلك ،تبقى بطالة ال�شباب طويلة الأمد دليال� ،إلى حد كبير ،على عدم مالءمة التكوين
الحتياجات عالم ال�شغل.
عرفت �سنة  2011تعبئة كبيرة لحملة ال�شهادات العاطلين من �أجل توظيف مبا�شر في الوظيفة العمومية؛ �إن
االتفاقات مثل تلك الم�ؤرخة في � 26أبريل  2011ال يمكن تكرارها لأن الوظيفة العمومية ال ت�ستطيع بمفردها
محاربة البطالة ب�صورة دائمة .ويتع ّين البحث عن حلول ت�ؤكد بالأخ�ص على �إعادة الت�أهيل �أو الت�شغيل الذاتي.
وفي هذا الإطار ،يجب بذل مجهود خا�ص من �أجل تدعيم الروابط بين عالم ال�شغل وعالم التكوين .ذلك �أن
ت�شجيع الت�شغيل يجب تطويره عن طريق تقوية ديناميكية القطاع الخا�ص .وقد �أو�صى المجل�س في تقريره
بت�أ�سي�س هيئة وطنية للت�شغيل مدعوم ًة بمر�صد وطني؛ كما دعا �إلى ت�شجيع الت�شغيل الذاتي والمقاوالت
ال�صغيرة جداً.

االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني� :إمكانية يتعين تطويرها
يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ينبغي �أن ي�سهم في مواجهة
تحديات الت�شغيل والتما�سك االجتماعي ،ب�صورة متممة القت�صاد ال�سوق .وتدعو تقارير المجل�س االجتماعي
واالقت�صادي حول الميثاق االجتماعي �أو ت�شغيل ال�شباب� ،صناع القرار ال�سيا�سيين �إلى اال�ستفادة من فر�ص
هذا القطاع الذي يقدم �إمكانيات مهمة في خلق �أن�شطة اقت�صادية جديدة وت�شغي ً
ال قائماً على القرب .وتدعو
ملخ�ص التقرير ال�سنوي 2011
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هذه التقارير كذلك �إلى تح�سين الإطار التنظيمي القائم و�إلى التحفيز على تنمية هذه الأن�شطة .وتو�صي في هذا
ال�صدد ،ال�سيما في الو�سط القروي ،بت�شجيع روح المقاولة االجتماعية متوافقة مع الخ�صو�صيات المحلية والجهوية
القائمة وتقديم الدعم لمنظمات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني )التعاونيات ،التعا�ضديات والجمعيات( بوا�سطة
تدابير ت�شجيعية محددة الأهداف .وتدعو التقارير �إلى بناء و�إر�ساء �شراكات متينة بين هذه المنظمات وباقي
الن�سيج االقت�صادي بما ي�ؤدي �إلى تح�سين جاذبيتها وتحفيز فئات معينة من ال�شباب على االنخراط فيها .وتعتبر �أن
االبتكار التكنولوجي ،وال�صناعي ،والح َرفي والتدبيري �سيتيح �إقامة بيئة مالئمة لقيام المقاولة االجتماعية ،التي
من �ش�أنها الرد على عدم كفاية الأ�سواق ،والإ�سهام في �ضبط التدفقات المت�أتية من الهجرة ،وفي محاربة الفقر
والإق�صاء االجتماعي .ولهذه الغاية ،ينبغي �إعطاء االمتياز لكل من المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،لل�شطر  2من
مخطط المغرب الأخ�ضر ،لإ�ستراتيجية ال�صناعة التقليدية ،وتلك الخا�صة بال�سياحة القروية �أو ال�صيد ال�ساحلي،
وكذلك لأن�شطة االقت�صاد االجتماعي وفي المجاالت الثقافية والريا�ضية.

من �أجل �إدماج �أف�ضل وحماية للأ�شخا�ص والجماعات اله�شة
في مادة حماية الن�ساء والأطفال ،تم تحقيق تقدم على ال�صعيد الت�شريعي )مدونة الأ�سرة ،القانون الجديد
للم�سطرة الجنائية� ،إ�صالح القانون الجنائي ومدونة ال�شغل ،ورفع ال�سر الطبي بالن�سبة للأطفال �ضحية العنف
واالعتداء الجن�سيين( ،غير �أنه ما تزال هناك نواق�ص في تطبيق بع�ض القوانين ،في مجال العنف �ضد الن�ساء
وفي ت�شغيل الأطفال وفي حماية الأطفال المتخلى عنهم ،التي ال تزال حقائق م�ؤكدة .ففي �شهر يناير 2011
ك�شف بحث للمندوبية ال�سامية للتخطيط �أن  63%من الن�ساء ي�صرحن ب�أنهن تعر�ضن للعنف .ف�ضال عن ذلك،
وا�ستناداً �إلى بحث للمندوبية ال�سامية للتخطيط في �سنة  ،2010ف�إن  147.000طفل بين �سن  7و� 14سنة
يعملون� ،أي  3%من مجموع الأطفال في �شريحة الأعمار هذه� .أما فيما يتعلق بالأطفال المتخلى عنهم عند
الوالدة ف�إن عددهم يزداد ب�صورة مح�سو�سة.
فيما يتعلق بالأ�شخا�ص في و�ضعية الإعاقة ،ال بد من �إعمال مقت�ضيات الد�ستور الجديد الذي ين�ص على �أن
�إعادة ت�أهيل الأ�شخا�ص المعاقين و�إدماجهم في الحياة ال�سيا�سية ي�شكل التزاماً لل�سلطات العمومية .وفي هذا
االتجاه ،من المهم تفعيل تبنّي م�شروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأ�شخا�ص في و�ضعية الإعاقة.
وهكذا ،من المهم �ضمان فاعلية المقت�ضيات الت�شريعية القائمة ،وزيادة التطابق بين ال�سيا�سات العمومية وبين
�أفعال مختلف المتدخلين في هذه المجاالت ،وتقوية الو�سائل الب�شرية والمالية لم�ؤ�س�سات التكفل بالأ�شخا�ص
والجماعات في و�ضعية ه�شة.

ولوج لل�صحة الأ�سا�سية مايزال غير مت�ساو
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ارتفع متو�سط الحياة للمغاربة �إلى � 75سنة .وي�صل معدل الوفاة �أثناء الوالدة �إلى  112حالة وفاة لكل �ألف والدة.
ومقابل ذلك ،تبلغ وفيات الأطفال ن�سبة  28.8بالألف ،وهي �إحدى الن�سب الأكثر ارتفاعاً في العالم .في �سنة ،2011
ال يزال لنق�ص التغذية للأطفال والن�ساء نتائج خطيرة ،مع ما يقارب  15%من الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن 5
�سنوات يعانون من تخلف في النمو .ومع ذلك ،ف�إن االتجاه نحو االنخفا�ض في الوفيات �أثناء الوالدة ووفيات الأطفال
والأحداث ،التي تمت معاينتها بين  1990و ،2010ينبغي �أن تم ّكننا من بلوغ �أهداف الألفية للتنمية ذات ال�صلة في
�أفق �سنة .2015
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

يبقى التم ّكن من العالج محدوداً لجزء من ال�ساكنة ب�سبب التباين الجهوي لعر�ض العالج� ،أو كلفته �أو للتغطية غير
الكافية .ويبين التوزيع الترابي تفاوتاً كبيراً ،مع تر ّكز للعر�ض الطبي على م�ستوى الدار البي�ضاء والرباط ،الجهتان
اللتان تعدان قرابة  48%من عدد الأطباء وقرابة  60%من الأطباء االخت�صا�صيين .زياد ًة على ذلك ،فالفوارق
كبيرة بين المدينة والبوادي فيما يتعلق بالبنيات الأ�سا�سية ال�صحية ،والموارد الب�شرية والتجهيزات .وتتفاقم
التفاوتات مع �صعوبة الو�صول �إلى العالج للأ�سر الأكثر حرماناً التي تتحمل الجزء الأكبر من نفقات العالج.
من جهته� ،ش ّكل نظام الم�ساعدة الطبية للأ�شخا�ص الفقراء اقت�صاديا )راميد( ،بعد مرحلة تجريبية ،مو�ضوع
�إعالن ر�سمي عن تو�سيعه على مجموع جهات البالد في �سنة  .2012و�سي�شمل  28%من مجموع ال�ساكنة،
�أي  8.5ماليين �شخ�ص في وتيرة ا�شتغاله العادية .ويفتر�ض هذا التو�سيع �إعداداً مالئماً للبنيات التحتية
اال�ست�شفائية ،والموارد الب�شرية وعر�ضاً بما يتطابق مع انتظارات ال�ساكنة واحتياجاتها.
ويتطلب تعميم التغطية ال�صحية و�ضع نظام مالئم لفائدة ال�صناع التقليديين ،والم�ستقلين ،والمهن الحرة
والطلبة.
وفيما عدا هذا التقدم ،يجب تح�سين حكامة النظام الوطني للتغطية ال�صحية بهدف �ضمان تنا�سق كامل،
وتح�سين �آليات الت�ضامن بين جميع مكوناته ،وتعزيز ال�ضبط في توجيه المنظومة برمتها.

مردودية غير كافية للنظام التربوي
اعتبر �إ�صالح نظام التربية والتكوين ك�أولوية من طرف الحكومات المتعاقبة .وقد م ّثلت النفقات المخ�ص�صة
للتربية في �سنة  2011ما يقارب  25%من ميزانية الدولة و 6%من الناتج المحلي الإجمالي .وبالرغم من
الجهد المالي ،تبقى مردودية النظام التربوي غير كافية ،رغم التقدم المحرز على ال�صعيد الكمي .وتتعلق عدم
كفاية نظام التربية/التكوين بنوعية التعليم فيما يخ�ص تملك المعارف الأ�سا�سية ونقل قيم المواطنة واالنفتاح
والتقدم .وتت�صل كذلك ب�صعوبات مالءمة التكوين للت�شغيل وعدم الكفاية الملحوظ للبحث/التطوير .وبالرغم
من جهود تعميم التعليم لم يتطور التعليم الأولي بما فيه الكفاية ،وت�صل �أعداد من تركوا المدر�سة في التعليم
العمومي �إلى قرابة  387.000تلميذ .وال يمثل تمدر�س ال�شباب �إال � 4.7سنوات مقابل  6.3في البلدان ذات
المعد من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية الم�ستند �إلى نتائج
التنمية الب�شرية ال�ضعيفة .وح�سب الترتيب
ّ
التقييم في المواد العلمية ،يقع المغرب �ضمن �آخر البلدان في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ويبقى
عر�ض التكوين المهني غير ٍ
كاف مقارن ًة بالطلب االجتماعي .وقد �أو�صى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في
تقريره حول ت�شغيل ال�شباب ،بالرفع من قيمة التكوين المهني كاختيار نوعي ولي�س اختياراً ثانوياً ،وب�إعطاء
االمتياز للفروع الجامعية العلمية ق�صيرة المدة .وينبغي ت�شجيع �أ�ساليب التكوين بوا�سطة التعلّم والتكوين
المتناوب الذي ي�شرك المقاوالت في العمل التكويني .وفي نف�س الوقت ،ينبغي اعتبار التكوين الم�ستمر �إلزاميا.
ومن وجهة نظر المجل�س� ،إن االتجاه الحالي على م�ستوى ال�سيا�سات االجتماعية ال ي�سمح باال�ستجابة لتطلعات ال�ساكنة
المحرومة كما يحمل مخاطر الإ�ضرار بالتما�سك االجتماعي .ال �شك في �أن تقدماً قد تم �إحرازه في مجال التنمية الب�شرية،
غير �أن هذا التقدم يبقى طفيفاً قيا�ساً لحجم الو�سائل المخ�ص�صة والجهود المبذولة من طرف الجماعات وانتظارات ال�ساكنة.
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احترام البيئة
بت�شجيع من جاللة الملك� ،أولى المغرب في ال�سنوات الأخيرة اهتماماً خا�صاً لم�س�ألة البيئة .وقد �أعدت
ال�سلطات العمومية في �سنة  2010الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة؛ وما يزال تبنيه في �صيغة قانون
�إطار ،يم ّكن من �إدماج الم�س�ألة البيئية في مجمل ال�سيا�سات العمومية ،قيد الإنجاز .ويك ّر�س د�ستور المملكة
المغربية الجديد « الحق في بيئة �سليمة» ،ويولي اهتماماً خا�صاً لق�ضايا تدبير البيئة ،وحماية الموارد الطبيعية
والتنمية الم�ستدامة .ف�ض ً
ال عن ذلك ،تم �إطالق عدة برامج عملياتية في القطاعات الأ�سا�سية لالقت�صاد
الأخ�ضر :مخطط الطاقة المتجددة ،مخطط النجاعة الطاقية ،المخطط الوطني لل�صرف ال�صحي ،المخطط
الوطني للنفايات المنزلية ،مخطط المغرب الأخ�ضر ،نظرة  2020لل�سياحة الم�ستدامة ،مخطط هاليوتي�س،
المخطط اللوج�ستي ،مخطط «الإقالع ال�صناعي»� ،إ�ستراتيجية تنمية المدن الجديدة� ،إلخ.
انطلق و�ضع الإ�ستراتيجية الوطنية للبيئة ،والإ�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة في �سنة  .2011وتهدف
هاتان الإ�ستراتيجيتان �إلى جعل البيئة واالقت�صاد الأخ�ضر مك ّوناً مهماً من مكونات تنميتنا االقت�صادية واالجتماعية،
باال�ستناد �إلى مقاربة وقائية �أكثر منها عالجية ،ومع الأخذ بعين االعتبار البعد الترابي .وتم و�ضع �أدوات للإ�شراف
والقيا�س لحالة البيئة والتنمية الم�ستدامة .وقد ن�شر المر�صد الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة في �سنة 2011
تقريره ال�سنوي الأول عن حالة البيئة في �سنة � ،2010إ�ضاف ًة �إلى تقارير عن حالة البيئة في جهات المملكة.
تزداد ال�ساكنة والمجتمع المدني وعياً بالأهمية الواجب �إيالءها لحماية البيئة .وهكذا ،عرفت �سنة 2011
ال�صعود القوي لحركات حماية البيئة ،ال�سيما في حاالت تلوث الو�سط الطبيعي ،واال�ضطرابات المالحظة في
عملية جمع النفايات المنزلية .وقد ق ّدر تقرير حديث للبنك الدولي �أن تكاليف تدهور البيئة في المغرب ت�ش ّكل
 3.8%من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ر�أي المجل�س ،من ال�ضروري و�ضع حكامة بيئية تتالءم مع تحديات المغرب وتم ّكن من تفادي الإ�ضرار غير
القابل للعالج بالموارد الطبيعية .وتحث على ا�ستعمال عقالني للموارد الموجودة ل�صالح خلق الثروة وال�شغل.
ال ت�ستطيع الجماعات الترابية لوحدها مواجهة الطلب البيئي ولذلك ف�إن م�صاحبتها على الم�ستوى الوطني
لها ما يبررها .وتنطلب الحماية الم�ستدامة للبيئة تخطيط طويل الأمد ،وتن�سيقا على الم�ستوى الوطني كما
ت�ستلزم ميزانيات مالئمة من �أجل تنفيذه.
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عنا�صر يقظة وتو�صيات المجل�س
يظهر تحليل الحالة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية �أن المغرب ،بف�ضل الإ�صالحات التي �شرع فيها منذ
�أكثر من ع�شر �سنوات ،يتوفر على طاقات هامة ويحقق تقدما في مجاالت عدة .بيد �أنه ال تزال هناك نقاط
�ضعف تدعو �إلى زيادة اليقظة و�إلى و�ضع �سيا�سات تركز على تعزيز قيم المواطنة ،وزيادة التناف�سية في
االقت�صاد ،وقدر �أكبر من العدالة االجتماعية وتوزيع للت�ضامن ،وتح�سين الحكامة ،و�سيا�سات عمومية �أكثر
فاعلية ،واهتمام خا�ص بال�سيا�سات المتعلقة ب�إدماج ال�شباب.

تعزيز قيم المواطنة الم�س�ؤولة
ي�ؤكد المجل�س على �ضرورة العمل من �أجل �إحداث تغيير على م�ستوى القيم الجماعية ،والعالقات مع المواطنين،
بغية تر�سيخ قيم المواطنة الم�س�ؤولة والعي�ش الم�شترك ،كما ينبغي العمل على تعزيز الثقة في م�ؤ�س�سات
الو�ساطة .ويمكن تحقيق ذلك من خالل ترجيح لغة الحقيقة تجاه المواطنين والفاعلين االجتماعيين ،وعلى
م�ستوى التطبيق ،و�ضرورة ترجمة احترام الحقوق الأ�سا�سية ،والفاعلية ،و�أ�سبقية القانون والم�ساواة �أمامه،
وكذا نجاح �إ�صالح العدالة .كما يتعلق الأمر ب�ضمان انخراط المواطنين في الدينامية الجديدة ،مع الحر�ص
على الديمقراطية االجتماعية وبالتعلق بتخليق الحياة العامة .و�ستمكن م�شاركة ال�سكان في ت�صور �سيا�سات
التنمية ،وتتبعها وتقييمها على ال�صعيد المحلي ،و«مقاربة النوع» من تعزيز قيم المواطنة والم�س�ؤولية الجماعية.

العمل من �أجل تح�سين التناف�سية
تتطلب تقوية م�شاركة الدولة في دعم التناف�سية �إطاراً ماكرو اقت�صاديا وا�ضحا بالدرجة الأولى ،وتقويما
م�ستداماً لتوازن المالية العامة على وجه الخ�صو�ص .وفيما عدا �إ�صالح جهاز دعم الأ�سعار ،يقت�ضي تقويم
الميزانية تدابير لتر�شيد مجمل النفقات العمومية ،ويجب �أن يهم جميع مكونات الدولة .في هذا الإطار ،ف�إن
�إعادة �صياغة مالية الجماعات الترابية وتقييم قدرات التدبير والحكامة على الم�ستوى المحلي تبدو �ضرورية
في �أفق تنفيذ م�شروع الجهوية المتقدمة .كما �ستمكن �إعادة �صياغة المالية المحلية من �إيجاد موارد �إ�ضافية
نظراً لالحتياطيات الكامنة من الإيرادات الموجودة على هذا الم�ستوى.
يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن متابعة التدابير التي تح�سن مناخ الأعمال وترفع من م�ستوى
التناف�سية االقت�صادية وتنمية اال�ستثمار �ضرورية .ويدعو المجل�س �إلى �إيالء اهتمام خا�ص بالقطاع ال�صناعي
الذي ي�شكل الإطار المف�ضل لالبتكار والحفاظ على فر�ص العمل الالئق وذلك ب�إزالة الإكراهات التي تعوق
تطوره .تتعلق هذه الإكراهات �أ�سا�سا بال�ضريبة العقارية ،وتكلفة عوامل الإنتاج ،وعر�ض اليد العاملة الم�ؤهلة،
والمناف�سة غير ال�شريفة ،وخا�صة تلك التي تمار�سها �أن�شطة غير منظمة ،ونوعية خدمات البنية التحتية �أو
ال�ضرائب .وفي هذا االتجاه ،ف�إن الحوافز ال�ضريبية ينبغي �أن ت�شجع تخ�صي�ص الموارد لفائدة تنمية �صادرات
المنتجات الم�صنعة.
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ويدعو المجل�س ،عالوة على ذلك� ،إلى تطوير �إمكانات االبتكار في البالد بانتهاج �سيا�سة عمومية تهدف �إلى
تعبئة كل من القطاعين العام والخا�ص حول جهاز وطني للبحث واالبتكار وو�ضع �آليات تحفيزية لإنعا�ش �أن�شطة
البحث والتطوير.
ال ت�ستطيع مجمل الأن�شطة المبذولة لتعزيز التناف�سية في االقت�صاد �أن تحقق النتائج المرجوة دون مناخ
اجتماعي مالئم .ولهذا الغر�ض ،يدعو التقرير �إلى م�أ�س�سة الحوار االجتماعي ،وت�شجيع المفاو�ضات واالتفاقيات
الجماعية ،وتحديد ال�شروط والإجراءات لممار�سة الحق الد�ستوري في الإ�ضراب.

التوفيق بين العدالة االجتماعية وتوزيع الجهد الت�ضامني
يدعو المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �إلى العمل ل�صالح توزيع عادل بين ال�شرائح االجتماعية والجهات
للجهد المبذول في الت�ضامن ولثمار النمو .وهو يدعم تطوير قطاع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني الذي
يمثل رهاناً من حيث الت�شغيل والتما�سك االجتماعي .ويدعو التقرير ال�سنوي �إلى �إ�صالح �ضريبي يهدف �إلى
الفاعلية االقت�صادية والعدالة االجتماعية ،ف�ضال عن عمل م�ضاد للغ�ش والتهرب ال�ضريبي ،مع تعزيز �سبل
الطعن بالن�سبة للمواطنين �أمام �إدارة ال�ضرائب .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أقر المجل�س �ضرورة �إ�صالح عاجل لنظام
المقا�صة و�إعادة توزيع جزء كبير من الموارد الموجهة نحو م�ساعدات م�ستهدفة وا�ستثمارات في البنية التحتية
والقطاعات االجتماعية من �ش�أنها تح�سين عي�ش المواطنين ،ال�سيما الأكثر فقرا منهم.
وقد �أثرت ال�سيا�سات الرامية �إلى تح�سين التنمية الب�شرية واالجتماعية على م�ستوى الم�ؤ�شرات الرئي�سية .بيد
�أن حجم العجز االجتماعي ي�ش ّكل تحدياً رئي�سياً �أمام ديمومة نموذج النمو .ويمكن �أن يمثل البطء في ا�ستيعاب
خطر على التما�سك االجتماعي .كما �أن �إمكانية دعم النمو مهددة بفعل ا�ستمرار البطالة،
هذه العجز عامل
ٍ
وعدم تكاف�ؤ فر�ص الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية ،وانخفا�ض المردودية النوعية غير الكافية لنظام
التعليم والتكوين ،ومحدودية جهاز الحماية االجتماعية .ومن المهم في هذا ال�صدد و�ضع هذه التحديات في
�صميم ال�سيا�سة العمومية .ويعتمد التقدم المحرز في التنمية الب�شرية في المغرب على الإجراءات الكفيلة
بترجمة �إنجازات الد�ستور الجديد �إلى ا�ستراتيجية وطنية قادرة ،في القانون وفي الواقع ،على تكري�س االرتقاء
بم�ستوى المر�أة واال�ستثمار الأمثل لمكانتها ،ودورها في االقت�صاد والمجتمع ،والإ�صالحات الرامية �إلى �إدماج
�أف�ضل لل�شباب بالتكوين ،وال�شغل والثقافة والم�شاركة.

االنخراط في �سيا�سة ثقافية ن�شيطة
يعتبر المجل�س �أن �سيا�سة ثقافية �أكثر ن�شاطا �سيكون لها ت�أثير كبير على التنمية االقت�صادية واالجتماعية
للبالد ،ال�سيما في تر�سيخ قيم المواطنة والروح الوطنية ،والت�سامح ،وتعزيز التما�سك االجتماعي .و�سي�ساهم
تطوير الو�صول �إلى الخدمات الثقافية في تعزيز بناء الفرد ،ال�سيما ال�شباب ،من خالل ت�شجيع القدرة على
التكيف واال�ستقالل الذاتي ،مما �سي�ؤدي �إلى بناء الهوية الوطنية عن طريق زيادة الوعي بخ�صو�صيات البلد،
وانفتاحه على بيئته الدولية ومكانته في العالم.
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التحول �إلى االقت�صاد الأخ�ضر باعتباره رافعة من رافعات التنمية الم�ستدامة
يبدو ال�سياق الحالي م�شجعاً على تحول االقت�صاد الوطني �إلى اقت�صاد �أخ�ضر .ويرى المجل�س �أن هذا النموذج
للتنمية االقت�صادية و الب�شرية الم�ستدامة �سيعزز التقارب بين اال�ستغالل الأمثل ال�ستهالك الموارد الطبيعية،
وتقوية التما�سك االجتماعي ،والحفاظ على البيئة.

تح�سين حكامة ال�سيا�سات العمومية
�سواء �أتعلق الأمر بخطط التنمية القطاعية �أم بال�سيا�سات االجتماعية ،ف�إن مكا�سب كبيرة في الكفاءة والفاعلية
يمكن تحقيقها بال�سعي نحو تنا�سقها الكلي من �أجل ا�ستخدام �أمثل للموارد والدفع ب�أثرها �إلى �أق�صى ما يمكن.
وفيما يتعلق ب�سيا�سات التنمية االجتماعية ،يمكن تح�سين �أدائها مع مراعاة التقارب الالزم بين ال�سيا�سات
العامة ال�ساعية �إلى نف�س الهدف ،ومع تعزيز حكامة القرب التي تدمج المواطنين ب�شكل كبير في الت�صور
والتنفيذ والتقييم.
وب�صورة متوازية ،ينبغي ت�سريع جهود تر�شيد النفقات العمومية� .إن الإجراءات المتخذة في هذا المجال �سوف
تتعزز ب�إ�صالح القانون التنظيمي للمالية الذي �سيم ّكن تنفيذه من الم�ضي نحو الحكامة الم�س�ؤولة.
عالوة على ذلك� ،سي�ؤدي ا�ستخدام �أدوات التتبع والتقييم على نطاق وا�سع �إلى زيادة فعالية الن�شاط العمومي،
و�إلى �إر�ساء ثقافة المحا�سبة وتهيئة الظروف لتغيير العقليات.

�إدماج ال�شباب من �أولويات الن�شاط العمومي
�شكلت م�س�ألة �إدماج ال�شباب مو�ضوع اهتمام خا�ص في �إطار تقرير المجل�س ل�سنة  .2011ومع اعترافه بالطابع
المعقد لهذا المو�ضوع ،يرى المجل�س �أنه يحتاج �إلى �سيا�سة عمومية �شاملة تبد�أ بالتعليم والتدري�س ،وتتكر�س
بالت�شغيل وبالرافعات الأخرى المت�صلة بالثقافة وااللتزام ال�سيا�سي والمدني والم�شاركة المواطنة.
ولهذه الغاية ،ي�ؤكد المجل�س على �ضرورة انتهاج ال�سلطات العمومية ا�ستراتيجية �إرادية تحدد عر�ضا �سيا�سيا
وم�ؤ�س�سيا من �ش�أنه �إ�شراك ال�شباب و�إدماجه في الحياة العامة ب�شكل م�ستدام ،وذلك من �أجل الرد على التحدي
الرئي�سي المتمثل في �إدماج ال�شباب .ودعا المجل�س ،على وجه الخ�صو�ص� ،إلى التغلب على �أوجه ق�صور
ال�سيا�سات القطاعية و�إتباع مقاربة �أفقية وت�شاركية مع ومن �أجل ال�شباب  .وفي هذا ال�صدد ،يرى المجل�س
�أنه من ال�ضروري تغيير فهم ق�ضية ال�شباب في �ضوء التحوالت التي يعرفها المجتمع المغربي ،وجعل الثقافة
بعداً رئي�سياً في �سيا�سات الإدماج .كما يدعو �إلى تفعيل �إن�شاء «المجل�س اال�ست�شاري لل�شباب والعمل الجمعوي»
و«المجل�س الوطني للغات والثقافة المغربية» ،كي يقوما بدورهما الد�ستوري كم�ؤ�س�سات و�أطر للت�شاور في
مجاالت الثقافة وال�شباب.
ويرى المجل�س �أنه من الممكن �إدخال «مقاربة لل�شباب» في ت�صور ال�سيا�سة العمومية وتطويرها.
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وفي نهاية المطاف ،يتعلق الأمر باالرتقاء ببالدنا �إلى م�ستوى «�أف�ضل» و«ب�شكل مختلف» .وي�شكل كل من ال�سياق
الدولي والتطورات االقت�صادية واالجتماعية لبالدنا مجموعة من التحديات من �ش�أنها �أن تدفعنا �إلى �إعادة
التفكير في �أنماط اال�شتغال وفي عاداتنا الجماعية� .إن هذا النهج ،معززاً بالتقدم المحرز من حيث الحد من
�أوجه التفاوتات والتما�سك االجتماعي ف�ضال عن الطاقات التي يمثلها ال�شباب والن�ساء ،وحده القادر على
�ضمان م�ساهمة جميع مكونات ال�سكان في م�سار التنمية االقت�صادية واالجتماعية لبالدنا.

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في �سنة  :2011م�ؤ�س�سة في م�سار
�أن�شئ المجل�س االقت�صادي واالجتماعي من قبل جاللة الملك في  21فبراير  .2011وطبقا للتعليمات الملكية
ال�سامية ،يطمح المجل�س �إلى التمو�ضع كم�ؤ�س�سة ا�ست�شارية تمثل غنى وتنوع مختلف فعاليات المجتمع المغربي،
وبمثابة منتدى للتفكير والت�شاور بين مكوناته وتعميق الحوار االجتماعي والمدني.
ركز المجل�س خالل ال�سنة الأولى من ن�شاطه على اال�ستفادة من م�ساهمات مكوناته ق�صد تح�سين ال�سيا�سات
العمومية .وفي انتظار �أن ترفع �إليه �إحاالت من الحكومة �أو البرلمان ،تناول المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
في �إطار �إحاالت ذاتية �سنة  2011مجموع الق�ضايا التي تمت معالجتها .كما �أ�صبح للمجل�س بنية وو�سائل تتكيف
مع مهمته .وقد �أن�ش�أ �ست لجان دائمة تغطي جميع مجاالت اخت�صا�ص المجل�س :االجتماعية واالقت�صادية
والت�شغيل والتكوين والبيئة والثقافة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�ضع و�صادق المجل�س على منهجية عمله وعملية
اال�ستماع للم�س�ؤولين العموميين ،والفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين وممثلي المجتمع المدني.
في �سنة  ،2011اعتمد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي تقريرا ور�أياً بعنوان «من �أجل ميثاق اجتماعي جديد:
�ضوابط يجب احترامها و�أهداف ينبغي التعاقد ب�ش�أنها» ،وكذا تقريرا ور�أياً ب�ش�أن ت�شغيل ال�شباب .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،تمت في جمع عام درا�سة تقرير عن الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،وتقرير مرحلي عن
حكامة الخدمات العمومية .و�أخيرا ،تم �إعداد تقريرين ور�أيين مت�صلين على التوالي ب�إدماج ال�شباب عن طريق
الثقافة ومو�ضوع االقت�صاد الأخ�ضر �سنة  ،2011و�إن لم يتم اعتمادهما �إال خالل الربع الأول من �سنة .2012
عقد المجل�س ،في هذا العام ،تقييما لأدائه ف�ضال عن ا�ستق�صاء نظرة الجهات المعنية )الحكومة ،البرلمان،
الفعاليات االقت�صادية واالجتماعية ،و�سائل الإعالم� ،أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي( للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي .و�سوف يجدد هذا النهج كل �سنة .ينتج عن ذلك �أنه في نهاية �سنة من الممار�سة،
ف�إن «ر�أ�س المال الثقة» للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي كبير جدا� .إن الجودة النوعية المت�صلة ب�أعمال
المجل�س من�سجمة مع مهمته الد�ستورية :اال�ستقالل ،واحترام �آراء مختلف المكونات ،وجودة الأعمال .مع ذلك،
فبعد مرحلة الإن�شاء هذه ،ينبغي موا�صلة تطويره و�إدامة ن�شاطه ،عن طريق تعزيز دور المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي ،وت�أكيد ح�ضوره ونوعية �آرائه ،وتح�سين ا�شتغال هيئاته والحفاظ على م�ستوى االلتزام الحالي
لأع�ضائه.
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وبالإ�ضافة �إلى الموا�ضيع التي �ستعر�ض على المجل�س االقت�صادي واالجتماعي تبعا للإحاالت الواردة �إليه من
الحكومة والبرلمان� ،أدرج المجل�س في خطة عمله لعام  2012موا�ضيع متعلقة بالوقاية والحل ال�سلمي لنزاعات
ال�شغل؛ ال�صفقات العمومية كرافعة للتنمية؛ ال�ضرائب بين التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي؛ تدبير
المهارات في الجهوية المتقدمة؛ احترام الحقوق و�إدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية الإعاقة؛ النهو�ض بالحق في
الم�ساواة بين الن�ساء والرجال في المجاالت االقت�صادية واالجتماعية ،والثقافية ،وال�سيا�سية…
ويندرج المجل�س في م�سار ت�صاعدي ،في نهاية ال�سنة الأولى من الممار�سة ،من �أجل الم�ساهمة ب�آرائه في
تح�سين �أداء االقت�صاد الوطني وتعزيز التما�سك االجتماعي في �إطار مقاربة ت�ستند �إلى التنمية الم�ستدامة.
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