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المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

طبقا لمقت�ضيات القانون التنظيمي الم�ؤ�س�س للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،يلخ�ص
هذا التقرير ال�سنوي تقدير المجل�س للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية في
 ،2012ويقدم ح�صيلة لأن�شطة المجل�س خالل ال�سنة المن�صرمة.
بعد ا�ستعرا�ض �أهم �أحداث �سنة  ،2012وخ�صو�صا ما يتعلق بتفعيل الد�ستور الجديد،
وتن�صيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول �إ�صالح الق�ضاء ،يقوم المجل�س بتحليل لأهم
التطورات على الم�ستويات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية .وهو تحليل ي�ستند �إلى
عدد من الم�ؤ�شرات الم�ستقاة من م�صادر وطنية ودولية ،وعلى �أ�سا�س ا�ستغالل نتائج
"بارومتر" المجل�س ،الذي يقدم تقديرات للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية البيئية،
وتعيين االنتظارات الم�ستعجلة لل�ساكنة والفاعلين االجتماعيين .وعلى هذا الأ�سا�س
يقترح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي تو�صيات ،ويثير االنتباه �إلى بع�ض عنا�صر
اليقظة ،بهدف الرفع من نجاعة العمل العمومي.
واعتبارا لأهمية م�س�ألة التناف�سية لمعالجة مواطن اله�شا�شة في االقت�صاد ،يت�ضمن تقرير
هذه ال�سنة درا�سة مو�ضوعاتية حول "التناف�سية الم�ستدامة" ،وي�شدد على العالقات
القائمة بين التناف�سية ال�شاملة ،والتما�سك االجتماعي ،والبيئة.
يقدم التقرير ،في الق�سم المخ�ص�ص لأن�شطة المجل�س ،ح�صيلة لما تم �إنجازه من عمل
بمتم ال�سنة المن�صرمة ،والخطوط العري�ضة لخطة العمل المر�سومة ل�سنة  .2013وي�شدد
�أع�ضاء المجل�س ،في هذا ال�سياق ،على العناية المولوية ال�سامية التي حظي بها المجل�س
خالل �سنة  ،2012والتي ر�سخت �أدوار المجل�س ب�صفته ف�ضاء للتعبير وقوة اقتراحية
للمجتمع المدني المنظم .كما عملت الفئات المكونة للمجل�س على تحديد مداخل للتح�سين
تتيح دعم المكت�سبات و�إدامتها ،في �إطار ممار�ستها للتقييم الذاتي.

5
ملخ�ص التقرير ال�سنوي 2012

6
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

�سياق �سنة  2012و�أهم �أحداثها:
نظرة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
تميزت �سنة  2012بانطالق عملية التوفيق بين الممار�سة الم�ؤ�س�سية وال�سيا�سية وبين روح ومقت�ضيات الد�ستور الذي تم تبنيه
عن طريق اال�ستفتاء في يوليوز  .2011وقد تمثل ذلك في تن�صيب حكومة تتمتع ب�سلطات مو�سعة .كما جرى تقديم برنامج
حكومي يقوم على مبادئ العمل المندمج والمقاربة الت�شاركية ،والربط بين الم�س�ؤولية والمحا�سبة.
وقد كان �إطالق جاللة الملك لور�ش �إ�صالح العدالة ،وتن�صيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول �إ�صالح العدالة ،من بين �أهم
الأحداث التي �شهدتها ال�سنة ،مع تبني مقاربة ت�شاركية ي�ستح�سن العمل على ت�شجيعها وتطويرها .ويكت�سي هذا الإ�صالح �أهمية
ا�ستراتيجية� ،إذ بنجاحه يرتهن تطور العديد من الأورا�ش التي تم �إطالقها في بالدنا ،من تخليق الحياة العامة �إلى التنمية
االقت�صادية ،وت�شجيع اال�ستثمار ،ودعم قيم المواطنة ،وتو�سيع الحريات وحقوق الإن�سان.
على الم�ستوى الإقليمي ،ال يزال ال�سياق ال�سيا�سي م�ضطربا ،مع غياب لو�ضوح الر�ؤية في ما يتعلق بالآفاق ال�سيا�سية والأمنية
في عدد من البلدان المعنية� .أما في ما يخ�ص الو�ضعية االقت�صادية الدولية ،فقد ت�أثرت هذه الو�ضعية ت�أثرا قويا بالتراجع
الذي ت�شهده �أهم بلدان منطقة اليورو ،وبقاء �أ�سعار المواد الطاقية في م�ستويات مرتفعة .وقد كان لهذه العوامل مفعوال �سلبيا
في االقت�صاد الوطني ،و�أثرا قويا في التوازنات الماكرو-اقت�صادية .كما �أن موا�صلة �سيا�سات التق�شف لدى �أهم ال�شركاء
االقت�صاديين للمغرب في �أوروبا ال يبدو �أنها تترك ،بر�أي المجل�س� ،أفقا لإطالق حركية النمو في هذه البلدان على المدى
المنظور .ومن ثمة ف�إن الأمر يمثل بالن�سبة �إلى المغرب عامال �ضروريا لليقظة.
ويرى المجل�س �أن ن�ضج ال�شروط الداخلية ،وخ�صو�صا توفر البالد على قاعدة د�ستورية قوية ،يمثل فر�صة ينبغي �أن تعمل
ال�سلطات العمومية �سريعا على اال�ستفادة منها ،بم�شاركة الفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين ،من �أجل تفعيل المقت�ضيات
الد�ستورية و�إطالق دينامية �إ�صالحية جديدة.

و�ضعية اقت�صادية ه�شة
نمو في تراجع ،و�ضعف في �إحداث منا�صب ال�شغل ،وعجز متفاقم في الميزانية
لقد كان في ركود الن�شاط في �أهم البلدان ال�شريكة في �أوروبا ،ومح�صول الحبوب الهزيل ،والأ�سعار المرتفعة للمواد الطاقية،
ت�أثيرا على �أداء االقت�صاد الوطني في  ،2012وزاد من تفاقم �أوجه االختالل الموازني والخارجي .وقد كان لهذه العوامل –
م�ضافا �إليها نق�ص في المنظورية حول الإ�صالحات ،وانتظارية الفاعلين وال�ضعف البنيوي لالقت�صاد – �أثرا �سلبيا في النمو
وفي القدرة على خلق منا�صب ال�شغل.
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في ظل هذه الظروف ،ا�ستقرت ن�سبة النمو عند  2.7بالمائة في  ،2012مقابل  5بالمائة قبل ذلك ب�سنة ،وذلك ب�سبب ت�أثير
انخفا�ض القيمة الم�ضافة الفالحية بما قدره  8.9بالمائة ،وتراجع وتيرة نمو الأن�شطة غير الفالحية من � 5.2إلى  4.4بالمائة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ساهم الت�أخر في تبني قانون المالية في الزيادة من حدة االنتظارية في �أو�ساط الفاعلين ،ب�سبب النق�ص في
المنظورية بخ�صو�ص التوجهات التي ت ّم اعتمادها في الميزانية .ويمكن مالحظة هذا التطور ،على الخ�صو�ص ،من خالل تراجع
قرو�ض التجهيز ،التي �سجل حجم الجاري منها تراجعا قدره  2بالمائة ،مما ي�شير �إلى تراجع في وتيرة اال�ستثمار لدى المقاوالت.
غير �أنه قد �أمكن التحكم في ن�سب الت�ضخم بف�ضل الحفاظ على �آلية المقا�صة ،وذلك رغم ارتفاع �أ�سعار المحروقات في يونيو.
لقد ت�أ ّثر االقت�صاد الوطني ببقاء �أ�سعار البترول في م�ستويات عالية ،مما زاد من كلفة دعم المواد الطاقية ،وزاد من تفاقم �أوجه
العجز الموازني والتجاري.
فرغم الرفع من �أ�سعار المحروقات – وهو ما �أتاح توفير  5.7مليار درهم – �إال �أن نفقات المقا�صة ارتفعت ب�أكثر من  12بالمائة،
لتبلغ ما يقارب  55مليار درهم .وقد انتقل عجز الميزانية في ظل هذه ال�شروط من  6.1بالمائة �إلى  7.1بالمائة من الناتج
الداخلي الخام ،وهو م�ستوى من العجز ي�صعب تحمله ،مما من �ش�أنه �أن يمثل عن�صر يقظة ويدفع �إلى اتخاذ تدابير محددة من
�أجل ا�ستعادة التوازنات ال�ضرورية لموا�صلة �سيا�سات التنمية االقت�صادية واالجتماعية الم�ستدامة.
وتفر�ض تغطية عجز الميزانية اللجوء المتزايد �إلى االقترا�ض ،مما يف�ضي ،بطريقة �آلية� ،إلى ارتفاع في الدين الجاري للخزينة،
الذي �أ�صبح يمثل في متم  2012ما قدره  57.8بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،عو�ض  47بالمائة في  .2009ولئن كانت �سنة
 2012قد ات�سمت بطرح �إ�صدار بالدوالر في ال�سوق الدولية ،كانت �شروطه على العموم منا�سبة� ،إال �أن مثل هذه الإ�صدارات من
�ش�أنها �أن تت�أثر في الم�ستقبل بتردي و�ضعية مالية الدولة ،وربما �أف�ضت �إلى تدني تنقيط المغرب في مجال الدين .وهو التنقيط
الذي نزلت مرتبة �آفاقه من الت�صنيف الم�ستقر �إلى الت�صنيف ال�سلبي ح�سب �إحدى وكاالت التنقيط.
تفاقم �أوجه العجز الخارجي و�ضعف التناف�سية
في ما يخ�ص الح�سابات الخارجية ،ازداد تفاقم العجز في المبادالت التجارية ،ولم تتح مداخيل ال�سياحة وال تحويالت المغاربة
المقيمين بالخارج الحد من ذلك التفاقم .ونتيجة لذلك �سجل الح�ساب الجاري لميزان الأداءات عجزا كبيرا بلغ  9بالمائة من
الناتج الداخلي الخام ،مقابل  8بالمائة في  .2011وقد فر�ض اختالل ميزان الأداءات في ظل هذه الظروف اللجوء �إلى �سحب
مبالغ من الأر�صدة الخارجية ،التي لم تعد تمثل في متم ال�سنة �إال �أربعة �أ�شهر من اال�ستيراد ،عو�ض خم�سة �أ�شهر قبل ذلك ب�سنة.
�أمام تراجع الأر�صدة الخارجية ،ومن �أجل اال�ستعداد لأي �صدمة خارجية كبيرة ممكنة ،ح�صل المغرب في غ�شت على ت�سهيل
من قبل �صندوق النقد الدولي ،تمثل في خط ائتماني لل�سيولة بما قدره  6.2مليار دوالر .و�إن منح هذا الت�سهيل للمغرب من
قبل ال�صندوق له َو في حد ذاته دلي ٌل على الثقة في �آفاق االقت�صاد المغربي وال�سيا�سات المتبعة .ويتيح هذا الخط االئتماني –
الذي لن تلج�أ �إليه الحكومة �إال في حال وقوع ترد كبير على �إثر �صدمة خارجية – ولوجا �سريعا �إلى موارد من العملة الأجنبية.
ويعود �سبب اله�شا�شة الخارجية للبالد بالأ�سا�س �إلى �ضعف تناف�سية االقت�صاد ،التي يتطلب تح�سينها مواكبة الن�سيج الإنتاجي
الوطني في الت�أهيل والتنويع والرفع من المحتوى التكنولوجي .ووعيا من المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بالرهانات
الهامة في مجال الرفع من وتيرة التنمية ومن م�ستوى التنمية االجتماعية ،خ�ص�ص المجل�س الدرا�سة المو�ضوعاتية في هذا
التقرير ال�سنوي لإ�شكالية التناف�سية.
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مناخ الأعمال :قيادة يجب تح�سينها
�إذا كان ترتيب المغرب في مختلف الت�صنيفات الدولية يتغير ح�سب تطوره قيا�سا �إلى تطور غيره من البلدان ،فال جدال في
حقيقة �أن تدفق اال�ستثمارات الخارجية المبا�شرة قد �سجل ارتفاعا ،وذلك رغم الظرفية الدولية غير المالئمة .وهذا يدل على
ثقة الفاعلين الأجانب في �إمكانات تطوير �أن�شطتهم في البالد .غير �أنه يبقى من ال�ضروري العمل على المزيد من تقوية مناخ
الأعمال ،وعلى جعل �أعمال ال�سلطات العمومية تتجه �صوب تح�سين مناخ الأعمال ومنظورية الفاعلين الوطنيين والدوليين.
والحق �أنه ،في � ،2012ساهم الت�أخر في الم�صادقة على قانون المالية في �إر�ساء مناخ من االنتظارية في �صفوف الفاعلين،
ب�سبب نق�ص الو�ضوح في ما يخ�ص توجهات الميزانية .وقد �أثرت هذه الو�ضعية في �أداء المقاوالت المعر�ضة ،بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،لتداعيات ا�ستطالة �آجال الأداء.
وتت�أكد نتائج هذا التحليل من خالل تقدير م�سيري المقاوالت لو�ضعية مقاوالتهم ،كما يتبين من خالل الدرا�سة التي تم �إنجازها
في �إطار بارومتر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي .فم�سيرو المقاوالت يرون في �أغلبيتهم �أن و�ضعية مقاوالتهم لي�ست
بالجيدة وال بال�سيئة� .أما ان�شغاالتهم الرئي�سة فتتعلق بالنظام الجبائي ،والولوج �إلى التمويل ،ونوعية خدمات الإدارة العمومية،
والتنمية الم�ستدامة في جوانبها المتعلقة بحماية الموارد وا�ستعمالها .وهذا يدعو �إلى �إر�ساء تدابير لالرتقاء بالعالقات بين
الفاعلين والإدارة ،ودعم الثقة وتح�سين و�ضوح الر�ؤية للفاعلين االقت�صاديين.

بارومتر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
�سعيا من المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إلى �إغناء �شبكة قراءته للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
بمعطيات نوعية من الميدان ،يقوم المجل�س ،لأول مرة ،في �إطار هذا التقرير ،بتحليل نتائج الدرا�سات التي تم �إجرا�ؤها
في �إطار البارومتر .ويتعلق الأمر بتمرين �سنوي هدفه تقييم نظرة المواطنين والفاعلين االجتماعيين )ر�ؤ�ساء المقاوالت
والم�س�ؤولين النقابيين وم�س�ؤولي الجمعيات والتعاونيات( �إلى الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية وتطورها.
ويعتمد هذا البارومتر على مختلف جوانب مرجعية الحقوق والمبادئ في الميثاق االجتماعي ،من �أجل تحليل تقديرات
ه�ؤالء الفاعلين ،وذلك ح�سب تق�سيم مالئم .و�سيمتد �إر�ساء هذا البارومتر على مدى �سنوات عدة يقت�ضيها ت�أمين م�سعاه
وجعله موثوقا بما يتيح التوفر على مرجعية ثابتة تتيح تقدير تطور �آراء مختلف الفاعلين االجتماعيين ومواقفهم.
في ما يتعلق بالدرا�سات التي تم �إجرا�ؤها بر�سم �سنة  ،2012قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ب�إجراء
تحقيقات كمية على الم�ستوى الوطني ،من خالل ا�ستمارة مهيكلة وزعت على  3056مواطنا ،و 1041رئي�س مقاولة،
و 151م�س�ؤوال نقابيا ،و 368م�س�ؤوال جمعويا ،و 318م�س�ؤوال تعاونيا .كما �أجرى المجل�س درا�سة نوعية من خالل
 16اجتماعا لمجموعات ،مع مواطنين من الجن�سين ومن مختلف الم�ستويات الدرا�سية التي تغطي الو�سط الح�ضري
و�ضواحي المدن ،والو�سط �شبه القروي والو�سط القروي.
وقد �أبرزت نتائج هذه الدرا�سات ،التي �أجريت خالل الفترة ما بين يناير ومار�س  ،2013بع�ض التوجهات التي �سي�أتي
تحليلها بعد ا�ستعرا�ض في جوانب الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
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في ما يتعلق بالت�صنيفات الدولية� ،سجل المغرب ،وبعد �سنة من التقدم الملحوظ ،ت�أخرا هذه ال�سنة في ت�صنيف Doing
 ،Businessحيت تراجع من الرتبة � 93إلى الرتبة  97من �أ�صل  185بلدا ،وهو تراجع يعود �إلى تراجع البالد من الرتبة 146
�إلى الرتبة  163على م�ستوى الجانب المتعلق بم�س�ألة "نقل الملكية" ،وذلك على �إثر ارتفاع ر�سوم الت�سجيل� .أما على م�ستوى
"�أداء ال�ضرائب" ،فقد تراجع المغرب بثالث مراتب ،ليحتل الرتبة  ،110مع كلفة لآجال الأداء تقدر بنحو � 238ساعة عمل.
ولعل ال�سلطات تبدو واعية ب�أهمية اال�شتغال على هذه الجوانب ،وهناك تدابير يجري الإعداد لها من �أجل اال�شتغال على
الجوانب المختلفة التي ي�سجل المغرب فيها ت�أخرا .غير �أن �صرامة �آلية القيادة تظل �شرطا لنجاعة تفعيل خطة العمل التي
و�ضعتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال .CNEA

تحديات التنمية االجتماعية
ات�سمت �سنة  ،2012على الم�ستوى االجتماعي ،ب�إطالق ور�شين كبيرين ،هما تعميم نظام الم�ساعدة الطبية ،RAMED
وتن�صيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإ�صالح العميق وال�شامل لمنظومة العدالة.
�إن �إطالق الحوار حول �إ�صالح الق�ضاء يبين طابع الأولوية الذي يكت�سيه هذا الور�ش ،والإرادة الرامية �إلى �إنجاحه ،في �إطار من
الم�شاركة والم�شاورة ،يجمع بين الح�سا�سيات المختلفة .ويتعلق الأمر بمنظور �شامل ومهيكل للإ�صالح ،يحيط بقطاع الق�ضاء
في �شموله ،ويفتر�ض به �أن يف�ضي �إلى تح�سن في ا�شتغال مختلف مكونات الق�ضاء وم�ستوياته )من �إداري واجتماعي وتجاري
واقت�صادي ومهني( .ويكت�سي �إ�صالح الق�ضاء �أهمية حا�سمة .فهذا الور�ش الكبير قد انعقدت عليه �آمال وا�سعة بخ�صو�ص تر�سيخ
�سيادة القانون وتحفيز التنمية ،وبنجاحه يرتهن نجاح مختلف الأورا�ش التي �أطلقتها بالدنا ،من تخليق الحياة العامة �إلى التنمية
االقت�صادية ،وت�شجيع اال�ستثمارات الوطنية والخارجية� ،إلى دعم قيم المواطنة والحريات وحقوق الإن�سان.
نحو تعميم التغطية الطبية
من �أ�صل �ساكنة م�ستهدفة تعدادها  8.5مليون �شخ�ص ،ا�ستطاع ما مجموعه  5.1مليون �شخ�ص اال�ستفادة من هذا النظام في
متم دجنبر  .2012وهناك من بين ه�ؤالء ما مجموعه  2.7مليون فرد )�أي � 938.000أ�سرة( ممن يتوفرون على بطاقة نظام
الم�ساعدة الطبية ،في حين تم ت�سليم و�صل بو�ضع ملف لما يقارب � 700.000أ�سرة ،وهو ما يتيح لأفراد تلك الأ�سر اال�ستفادة
من الولوج �إلى العالج مجانا في حال اال�ستعجال .غير �أن االنطباعات على الم�ستوى المحلي تبين ،في ما يبدو ،درجات متفاوتة
من الر�ضا عن تفعيل هذه الآلية.
�أما نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري ،فيه ّم من جهته  72بالمائة من ال�ساكنة .والفئات الم�ستفيدة من التغطية حاليا هي فئات
الأجراء و�أ�صحاب المعا�شات في القطاعين العمومي والخا�ص وذوي الحقوق ،بما ن�سبته  34بالمائة من ال�ساكنة� .أما الم�ستقلون
من التجار والحرفيين وم�ساعدي الحرفيين والمهن الحرة ،وكل ن�شيط من غير الأجراء– بما يمثل  38بالمائة من ال�ساكنة –
فمازالوا ال يتمتعون بالتغطية.
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تحديث العالقات المهنية� :ضرورة �إطالق حوار اجتماعي
�إذا كان الحوار االجتماعي الثالثي )بين الم�شغلين والنقابات والحكومة( قد �شهد فترة توقف في  ،2012ف�إن هناك خطوات
تم تحقيقها خالل ال�سنة نف�سها على م�ستوى الحوار بين ال�شركاء االجتماعيين ،تهم على الخ�صو�ص و�ضع اتفاق�-إطار بين
الم�شغلين وبع�ض النقابات ،ينظم الو�ساطة االجتماعية في حال حدوث نزاعات �شغل .ويرمي هذا الإطار التعاقدي �إلى و�ضع
م�سل�سل للوقاية من النزاعات المهنية وف�ضها في الو�سط المهني ،مما يتيح �إر�ساء مناخ من الثقة ،و�ضمان ا�ستمرارية المقاولة،
مع الحفاظ على حقوق الأجراء.
�إن العالقات بين ال�شركاء االجتماعيين ينبغي لها في الم�ستقبل �أن تندرج في �إطار نموذج اجتماعي يقوم على بلورة تعاقدات
اجتماعية كبرى بين كل مكونات المجتمع المغربي ،كما دعا �إلى ذلك �صاحب الجاللة ملك البالد في الخطاب ال�سامي الذي �ألقاه
جاللته بمنا�سبة تن�صيب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي .وفي هذا الإطار ،يقترح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي و البيئي
تنظيم ملتقى في مو�ضوع "الحوار الوطني حول التعاقدات االجتماعية الكبرى" ،بغاية العمل على تمكين الحكومة والمنظمات
النقابية والكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب من �إطار م�ؤ�س�سي د�ستوري لبناء �شروط تقارب وطني حول الإ�صالحات الكبرى
المرتبطة ب�أربعة �أبعاد رئي�سة ،هي ،على الخ�صو�ص ،الحفاظ على القدرة ال�شرائية للمواطنين ،وتناف�سية المقاوالت ،والحماية
االجتماعية ،والوقاية من نزاعات ال�شغل الجماعية وف�ضها �سلميا.
الر�أ�سمال الب�شري :نظام تربوي ينتظر الإ�صالح
تمثل ق�ضية "التربية" �أهم عامل ي�شرح ركود و�ضعية المغرب في ما يتعلق بالتنمية الب�شرية ،كما تقا�س بالم�ؤ�شر المعروف با�سم
م�ؤ�شر التنمية الب�شرية ،المحدد من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ف�إذا كان م�ؤ�شر التربية قد �سجل وتيرة نمو مرتفعة ما بين  1980و ،2006ف�إن المالحظ �أن م�ستوى هذا الم�ؤ�شر بد�أ ،منذ
 ،2006يميل �إلى اال�ستقرار عند  ،0.44في حين انتقل معدله لدى البلدان ذات التنمية الب�شرية المتو�سطة من � 0.48إلى .0.56
وفي عالقة بهذا التطور� ،سجل المغرب ت�أخرا في الترتيب ،منتقال من الرتبة  124في � 1980إلى الرتبة  131في ،2005
لي�صل �إلى الرتبة  146في  .2012وتجد هذه الو�ضعية تف�سيرها على الخ�صو�ص في التح�سن ال�ضعيف لمعدل مدة التمدر�س
ومدة التمدر�س المفتر�ضة.
وبغ�ض النظر عن الم�ؤ�شرات ،ف�إن البعد التربوي يُعد حا�س ًما لما له من �آثار على م�ستوى الحد من الفوارق ودعم التما�سك
االجتماعي .وبالتالي ف�إنه من ال�ضروري �إجراء تقييم لل�سيا�سات المتبعة حتى اليوم ،وا�ستخال�ص العبر منها من �أجل مبا�شرة
�إ�صالح يبدو اليوم م�ستعجال ،كما �أ�شار �إلى ذلك الخطاب الملكي ال�سامي بتاريخ  20غ�شت  .2012ومن �أجل �ضمان �شروط
النجاح ،ي�ستح�سن تبني مقاربة �إدماجية ،تتيح فتح نقا�ش وطني مو�سع يف�ضي �إلى ر�سم توجهات ت�ستفيد من دعم مجموع
الأطراف المعنية.
كما يتعين على بالدنا ،من جانب �آخر ،الحر�ص على تحقيق مجموع �أهداف الألفية للتنمية  ،OMDالتي تمثل �أ�سا�سا لتثمين
الر�أ�سمال الب�شري ،والرفع من م�ساهمته في خلق الثروة .وهذا يفتر�ض ،على وجه الخ�صو�ص ،تفعيال �صارما لخطط العمل التي
يجري �إطالقها ،وال �سيما في مجاالت التربية وال�صحة والم�ساواة في النوع.
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انتظارات قوية على �صعيد الالم�ساواة االجتماعية والمجالية
يتبين من الآراء واالنطباعات حول الو�ضعية االجتماعية مقدار االنتظارات لدى مختلف المواطنين والفاعلين االجتماعيين
في مجال ال�سيا�سات الرامية �إلى محاربة الفقر والإق�صاء ،وتح�سين خدمات ال�صحة والرفع من مردودية التعليم العمومي� .إن
هذه الميادين هي التي ارتبطت �أكثر من غيرها باالنطباعات الأكثر �سلبية لدى مختلف الفئات الم�ستهدفة ،وهي التي �أ�شار
�إليها المواطنون ،في الآن نف�سه ،ب�صفتها تمثل �أهم ان�شغاالتهم .ويتبين من نتائج الدرا�سة النوعية التي �أجريت مع مواطنين،
�أن الفقر يبدو ظاهرة قروية بالأ�سا�س ،لكنه ينظر �إليه �أي�ضا ب�صفته م�ستوطنا كذلك في �ضواحي المدن ،حيث تتمثل �أهم
ال�صعوبات المالحظة في هذه المناطق في الولوج �إلى العالج ،وفي غذاء يقوم على الأ�سا�سيات بل وغير كاف �أحيانا ،و�سكن
مكتظ ال ي�ستجيب للحاجيات الأ�سا�سية .وفي مقابل ذلك نجد �أن االنطباعات الأكثر �إيجابية تعلقت بالنهو�ض بالم�ساواة بين
الن�ساء والرجال ،و�أمن الأ�شخا�ص والممتلكات ،و�ضمان حقوق الإن�سان والحريات العامة .وبالتالي ينبغي تقوية المكت�سبات التي
تم تحقيقها في هذا المجال من خالل مزيد من النجاعة في �سيا�سات التنمية الب�شرية ،وخ�صو�صا منها الموجهة �إلى ال�ساكنة
القروية والمناطق المعزولة.

مداخل من �أجل ا�ستغالل �أمثل للطاقات المتجددة والموارد المائية
في ما يتعلق بالجانب البيئي ،وبعد التن�صي�ص على الحق في التنمية الم�ستدامة وفي بيئة نظيفة من طرف د�ستور يوليوز ،2011
تميز الإطار الت�شريعي في المجال البيئي في  2012ببلورة م�شروع قانون�-إطار يخ�ص و�ضع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية
الم�ستدامة ،الذي عر�ضته الحكومة على المجل�س االقت�صادي واالجتماعي و البيئي ،حيث �أدلى بر�أي في المو�ضوع .ويف�صل هذا
الم�شروع توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،مع �إعطائها مرتكزا قانونيا من خالل تف�سير المبادئ والحقوق
والواجبات ،وتعريف االلتزامات التي ينبغي احترامها من قبل مختلف الأطراف المعنية بهذا المجال .كما �أنه ين�ص على تدابير
ذات طبيعة م�ؤ�س�سية واقت�صادية ومالية ،ترمي �إلى �إقرار حكامة بيئية ت�ضمن نجاعة وان�سجام الأعمال التي يجري القيام بها.
ومن �أجل مواكبة الدينامية الجديدة التي خلقها هذا الن�ص ،يرى المجل�س �ضرورة العمل على تحقيق االن�سجام داخل الإطار
التنظيمي والقانوني .ومن ال�ضروري من جهة �أخرى القيام بتقدير وتعبئة موارد مالية عمومية وخا�صة ب�أحجام هامة ،من �أجل
�إنجاح عملية تفعيل التدابير الإجرائية التي ين�ص عليها م�شروع القانون ،ل�ضمان نجاح االنتقال البيئي.
وفي مجال الطاقات المتجددة ،تم تحقيق تقدم هام في  ،2012بتوقيع الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية  ،MASENمع
المكتب الوطني للكهرباء والماء واتحاد ال�شركات الفائزة بال�صفقات والممولين ،على العقود المتعلقة بتمويل وبناء وا�ستغالل
ٌمج ّمع بورززات تبلغ طاقته الإنتاجية  160ميغاوات� .أما في ما يخ�ص البرنامج الريحي المدمج ،فقد �سجل تطوير المواقع
الريحية الكبرى خطوة جديدة مع تعيين المتعهدين ب�ش�أن طلبات العرو�ض الخا�صة بعدد من المجمعات الريحية ،بطاقة �إجمالية
قدرها  850ميغاوات .ويمثل هذا الم�شروع المرحلة الثانية من الم�شروع المغربي للطاقة الريحية ،حيث كانت المرحلة الأولى
قد ه ّمت م�شروع تازة ،بطاقة قدرها  150ميغاوات.
على �أن هذه الخطوات الهامة التي جرى تحقيقها ب�إن�شاء وحدات ذات طاقات �إنتاجية كبيرة لم يواكبها تطوير م�شابه لم�شاريع
ريحية و�شم�سية ذات طاقة متو�سطة و�صغيرة ،علما �أن مثل هذه الم�شاريع تمثل خزانا هاما من الإنتاج المحلي للطاقة .ومن
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ال�ضروري ،بهذا ال�صدد ،العمل ،في �أقرب الآجال ،على ن�شر المرا�سيم التطبيقية المتعلقة بالقانون  ،13.09الخا�ص بتطوير
الطاقات المتجددة ،و�إر�ساء �آلية �ضريبية تحفيزية مخ�ص�صة لهذا المجال.
�أما في ما يخ�ص �إ�شكالية الماء ،ف�إن الجفاف الذي �شهدته �سنة  2012ي�ؤكد �صواب اال�ستراتيجية المتبعة في مجال تعبئة
الموارد .غير �أن عمل ال�سلطات العمومية يجب �أن يتجه �صوب بلورة نموذج لتدبير الموارد المائية يقوم على ت�أمين الولوج
الحالي والم�ستقبلي للموارد ،وحماية الأ�شخا�ص والممتلكات في حال الفي�ضانات ،وكذا نجاعة ا�ستعمال الموارد ،من خالل و�ضع
مخططات للعمل الم�شترك تُلزم جميع الفاعلين في مجال تدبير الموارد المائية.
تذهب قراءة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي لأهم تطورات �سنة � 2012إلى ت�أكيد �صواب محاور العمل التي تم
تحديدها في  ،2011لكن مع مالءمتها مع التحدي الوطني الأكبر المتمثل في �ضرورة االن�سجام مع روح الد�ستور والتوطين
ال�سريع لمقت�ضياته .ويترجم هذا ،على وجه الخ�صو�ص ،بالأولوية التي تحظى بها موا�ضيع الإدماج االقت�صادي واالجتماعي،
ودعم الحكامة والتوطين الترابي لل�سيا�سات العمومية ،وكذا �إ�شراك المواطنين في ت�صور وتفعيل تلك ال�سيا�سات.

�أهم التو�صيات
�إن تفاقم وازدياد �أوجه العجز االجتماعي ،وال�شكوك المرتبطة بالأزمة االقت�صادية العالمية ،تقت�ضي الإ�سراع بالتفعيل ،الموا َكب
بقيادة ناجعة ،لأهم جوانب ال�سيا�سات الوطنية الرامية �إلى ت�سريع النمو ودعم التما�سك االجتماعي ،وذلك بطريقة تجعل هذه
العملية ت�ستفيد ،بف�ضل طابعها الإدماجي ،من انخراط كافة مكونات المجتمع� .إن هذه الأخيرة مدعوة ،في �سياق من احتدام
المناف�سة الدولية� ،إلى انتهاج �سبيل الحوار والت�شاور ،مع العمل على التفعيل ال�سريع للأعمال المر�سومة ،وجعل الم�صلحة
الوطنية فوق كل الم�صالح القطاعية.
ويرى المجل�س �أن الرهان الأكبر على الم�ستوى االقت�صادي يتعلق بالرفع من قدرة االقت�صاد الوطني على امت�صا�ص ال�صدمات
الخارجية ،والت�أقلم مع تغيرات المحيط الدولي ،واقتنا�ص الفر�ص التي توفرها تلك التغيرات .ومن المهم العمل على تح�سين
موقع البالد على الم�ستوى الدولي� ،إلى �أعلى حد ممكن وتح�سين مناخ الأعمال ،مع الحر�ص على الحفاظ على اال�ستقرار
الماكرو-اقت�صادي .ومن ال�ضروري ،من �أجل �سد �أوجه العجز االجتماعي ،الإ�سراع – على �أ�سا�س من تقييم لل�سيا�سات المعتمدة
في الما�ضي – ب�إطالق �أورا�ش تح�سين جودة المنظومة التربوية و�آلية التكوين المهني ،ومواكبة تعميم نظام الوقاية االجتماعية،
لإتاحة فعالية البرامج القائمة )الت�أمين الإجباري على المر�ض ،ونظام الم�ساعدة الطبية � .(DEMARأما الهدف المتمثل في
الرفع من نجاعة ال�سيا�سات العمومية ،فيقت�ضي بلوغه دعم ان�سجام تلك ال�سيا�سات ،وخ�صو�صا من خالل توطين ترابي يتيح
�ضمان التقائية تفعيلها.
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ثالثة محاور لإعطاء دينامية جديدة للنمو
دعم حكامة اال�ستراتيجيات القطاعية والتموقع على الم�ستوى الدولي
لقد �أتاحت اال�ستراتيجيات القطاعية و�ضع �إطار مالئم لتفعيل عمل الدولة وتمكين الم�ستثمرين من قدر من المنظورية .غير
�أن التفعيل ك�شف عن غياب التقارب بين مختلف خرائط الطريق من جهة ،وبينها وبين ال�سيا�سات الأفقية من جهة �أخرى،
وبخا�صة منها المتبعة في مجال التربية والتكوين والنظام الجبائي و�إعداد التراب .لذلك يتع ّين على ال�سلطات العمومية العمل
على تح�سين منظورية الفاعلين ،عبر التوطين ال�سريع والمن�سق للأعمال المر�سومة في �إطار اال�ستراتيجيات المختلفة ،وال�شروع
بطريقة م�ؤ�س�سية في �إجراء عمليات تقييم منتظمة ،تر�شد �إلى التعديالت والتقويمات ال�ضرورية.
ومن ال�ضروري العمل ،بالموازاة مع ذلك ،على اال�ستفادة �إلى �أق�صى حد من الم�ؤهالت المتمثلة في الموقع اال�ستراتيجي للمغرب
وعالقاته المتميزة مع االتحاد الأوروبي .ففيما يتعلق بالو�ضع المتقدم ،يجب العمل على ت�سريع تفعيله من خالل تحديد �أهداف
وو�ضع برنامج دقيق للتنفيذ� .أما بلدان الخليج ،فينبغي اال�ستفادة من ا�ستعدادها لتطوير عالقاتها مع بالدنا ،من �أجل اجتذاب
المزيد من اال�ستثمارات والرفع من �صادراتنا .ويجب �أن تواكب هذه الجهود يقظة ا�ستراتيجية موجهة �صوب دعم الح�ص�ص في
الأ�سواق وت�شجيع اال�ستثمارات الخارجية المبا�شرة  ،IDEمن خالل تتبع ا�ستراتيجيات المقاوالت متعددة الجن�سيات ،من �أجل
تموقع �أف�ضل لبالدنا على �صعيد القيم الدولية.
غير �أن غزو �أ�سواق جديدة ودعم ح�ص�ص ال�صادرات المغربية في الأ�سواق التقليدية يبقى رهينا بتح�سين العر�ض القابل
للت�صدير ،والرفع من التناف�سية العامة لالقت�صاد .وبهذا ال�صدد ،ف�إن الدرا�سة المو�ضوعاتية التي ترد في الجزء الثاني من
تقرير المجل�س تعنى بمو�ضوع "التناف�سية الم�ستدامة" ،مع الت�شديد على العالقات التي تربط بين التناف�سية العامة والتما�سك
االجتماعي والبيئة .فلكي تكون التناف�سية م�ستدامة ،ينبغي لها �أن تكون من�صفة و�إدماجية وت�شاركية ،و�أن ت�ضمن تدبيرا ناجعا
للموارد ،و�أن ت�ستند �إلى القيم الثقافية للت�سامح واالنفتاح .فال�سعي �إلى تحقيق التناف�سية ينبغي �أن يعتمد منظورا على المدى
البعيد ،و�أن يتيح للبالد اال�ستفادة من م�ؤهالتها وتحقيق تقدم في المجاالت التي ت�شكو فيها من �أوجه عجز.
وتقدم هذه الدرا�سة ت�شخي�صا للحال الراهنة للتناف�سية الم�ستدامة ،والو�سائل التي ينبغي تفعيلها لدعم تلك التناف�سية ،وذلك
باالعتماد على ا�ستعارة ت�ش ِ ّبه بناء التناف�سية الوطنية بت�شييد بناية .ف�أ�سا�سات هذه التناف�سية الم�ستدامة هي تحقيق اال�ستقرار
الماكرو-اقت�صادي واالنفتاح على العالم الخارجي� .أما الأعمدة فتت�ألف من �إطار م�ؤ�س�سي وقانوني ناجع ،وبنيات تحتية �أ�سا�سية
ومالية من�سجمة ،وثقافة وطنية ومقاوالتية مالئمة للتناف�سية ،وبنيات تحتية اجتماعية وبيئية �صلبة .وتكتمل الأ�سا�سات
والأعمدة ب�سقف يتمثل في التكنولوجيا واالبتكار ،اللذان يتيحان للمقاوالت تقوية �إنتاجيتها.
ويتيح ت�شخي�ص الحال الراهنة الذي تقدمه هذه الدرا�سة القول ب�أن تح�سين التناف�سية �أمر في متناول بالدنا ،خ�صو�صا و�أن
المغرب يتوفر� ،إ�ضافة �إلى اال�ستقرار ال�سيا�سي ،على م�ؤهالت عديدة ،منها موقعه الجغرافي ،واختياره للجهوية المتقدمة،
وثقافته المت�سامحة الم�شجعة على االنفتاح ،ووجود هيئات ت�شاورية ،وتجربة ناجحة في ت�شجيع بع�ض القطاعات.
ويتطلّب تح�سين التناف�سية تعزيز الأ�سا�سات وتقوية الأعمدة وتمتين ال�سقف .ف�أما تعزيز الأ�سا�سات ،فيقت�ضي �أن يجعل النموذج
التنموي من االبتكار رافعة لتح�سين الإنتاجية ،و�أن يتوجه �صوب القطاعات الواعدة .ويجب �أن ي�شجع النظام الجبائي القطاعات
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المنتجة ،و�أن ي�صبح عامال حا�سما في التناف�سية ،كما �أن تفعيل االتفاقات التجارية التف�صيلية يجب �أن يلقى دعما من الدولة.
و�أما تقوية الأعمدة فتتطلب االرتقاء بجودة التكوين على كل الم�ستويات ،و�أن يُعنى ذلك االرتقاء بالتكوين العام والتكوين المهني
والتكوين مدى الحياة .وتتطلب �أي�ضا تحقيق الت�أهيل االجتماعي ،و�أن يكون احترام قانون ال�شغل ،و�إطالق حوار اجتماعي مثمر،
ومعالجة نزاعات ال�شغل �أمورا فعلية ،كما تتطلب ت�شجيع حكامة قائمة على احترام ال�شرعية القانونية ،والمزيد من الجهود في
مجال محاربة الف�ساد ،وتتطلب �أخيرا �إنعا�ش الم�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت ودعمها عبر تحفيزات ملمو�سة.
و�أما تمتين ال�سقف فيقت�ضي دعم مبادرة مغرب االبتكار  ،Maroc innovationوتقوية دعم تكنولوجيا االبتكار ،وت�شجيع ن�شر
ممار�سات التدبير الجيدة بين المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة.
ومن �أجل اال�ستفادة من الم�ؤهالت ،يجب ت�شجيع تطور �أقطاب تناف�سية جهوية ،وتطوير ال�صناعات الغذائية واالقت�صاد الأخ�ضر.
الرفع من م�ساهمة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
وبالموازاة مع ذلك ف�إنه من ال�ضروري العم ُل على الرفع من م�ساهمة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة لإعطاء انطالقة جديدة
للنمو والت�شغيل .يقت�ضي ت�شجيع مقاوالت �صغرى ومتو�سطة �أكثر دينامية وتجديدا ،قادرةٍ على مواكبة المقاوالت الكبرى
وتح�سين تناف�سيتها ،رفع العوائق التي تقف في طريق نموها .وهذا يعني في المقام الأول محاربة �أوجه اله�شا�شة التي تعانيها
هذه المقاوالت ،والمرتبطة بالأ�سا�س ب�ضعف ر�ؤو�س الأموال ،والنق�ص في الو�سائل التقنية والب�شرية .ففي ما يتعلق ب�صعوبات
التمويل التي تواجهها هذه المقاوالت ،ال بد من �إعادة �صياغة العالقة بين البنوك والمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ،وذلك من
خالل دعم ال�شفافية ،بهدف �إر�ساء مناخ من الثقة مالئم لل�شراكة الم�ستدامة ،و الذهاب �إلى �أبعد من مجرد تقديم الدعم،
وال�سعي لال�ستجابة للحاجات في مجال مواكبة تطور المقاولة .كما يتعين العمل ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،على تح�سين الولوج �إلى
التمويل من قبل الأ�سواق المالية ،و�إقرار نظام للمقاوالت التي تعاني �صعوبات ،يتيح للمقاولين تجنب تداعيات ف�شل م�شاريعهم.
ومن المهم� ،أخيرا ،العمل على و�ضع حد للمناف�سة غير ال�شريفة ،التي تمار�سها المقاوالت غير المهيكلة على وجه الخ�صو�ص،
و�إعادة النظر في المعالجة الجبائية التي ت�شجع الحفاظ على الحجم ال�صغير للمقاوالت ،وتح�سين ولوجها �إلى ال�صفقات
العمومية.
وبهذا ال�صدد ف�إن ت�شجيع المقاولة ال�صغيرة والمتو�سطة وخلق فر�ص ال�شغل� ،أمر يقع في �صميم التو�صيات المت�ضمنة في تقرير
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول الطلب العمومي .وتعنى تلك التو�صيات بت�شجيع خلق القيمة الم�ضافة المحلية،
والمقا�صة ال�صناعية ،وت�شجيع ومواكبة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة .و يو�صي التقرير بم�أ�س�سة مبد�إ المقا�صة ال�صناعية،
مع ال�سعي �إلى تفعيله في كل القطاعات وكل �أنواع ال�صفقات التي تتيح ذلك.
من جانب �آخر ،ومن �أجل تزويد المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة بالو�سائل الالزمة لمواجهة مناف�سة متزايدة ،من المنا�سب
العمل� ،إ�ضافة �إلى �أعمال الت�أهيل التي تم تحديدها ،على خلق �أ�شكال من الت�آزر على م�ستوى الإنتاج والت�سويق .ففي مجال
الإنتاج ينبغي على الخ�صو�ص ت�أمين �إدماج عمودي �أف�ضل ،عن طريق ال�شراكة ،و�إ�ضفاء الطابع التعاقدي على العالقات بين
الوحدات العاملة في الفرع الإنتاجي الواحد ،بهدف ت�أمين تموينها ب�أ�سعار �أكثر تناف�سية.
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تح�سين محيط الأعمال والمناخ االجتماعي
�أما في ما يخ�ص مناخ الأعمال ،فقد �شهد ،منذ تن�صيب اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال  ،CNEAتحقيق خطوات هامة �أتاحت
تح�سين ترتيب المغرب في الت�صنيفات الدولية .غير �أنه تبقى هناك �أعمال ينبغي القيام بها لت�سريع م�ساطر �إن�شاء المقاوالت
وتخفي�ض �آجال معالجة الملفات .وينبغي العمل على تح�سين مواكبة القرب التي توفرها المراكز الجهوية لال�ستثمار ،عبر دعم
�صالحيات هذه المراكز وت�أمين تن�سيق �أمثل مع الم�صالح الإدارية الالمركزية .وعلى وجه العموم ،يتعين بذل جهود باتجاه
تب�سيط الم�ساطر الإدارية و�إنعا�ش ا�ستعمال تقنيات الإعالم ،كما ي�شير �إلى ذلك تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
حول الطلب العمومي .ومن جهة �أخرى ف�إن تح�سين حماية الملكية الفكرية يعتبر �ضروريا لدعم مجهود المبادرة واالبتكار.
ومن المهم ،من �أجل �إر�ساء مناخ مالئم للنمو وال�شغل ،الحر�ص كذلك على تحديث العالقات المهنية .ويمكن تحقيق خطوة كبيرة
في هذا االتجاه بالأخذ بعين االعتبار و تفعيل التوجهات الرئي�سية الواردة في ر�أي المجل�س حول مو�ضوع " الوقاية من نزاعات
ال�شغل الجماعية و حلها بالترا�ضي" .و من بين هذه التوجهات ما يتعلق بممار�سة الحق في الإ�ضراب " بتوطيد هذا الحق
الد�ستوري بالقانون التنظيمي بتوافق بين الفرقاء االجتماعيين على �أ�سا�س المعايير الدولية في هذا المجال ،و بالعمل الم�شترك
من �أجل توفير مناخ اجتماعي يجعل من الإ�ضراب �آخر �إجراء يتم اللجوء �إليه بعد ا�ستنفاذ كل محاوالت الحوار والمفاو�ضة
الجماعية بدون تماطل" )ر�أي المجل�س حول مو�ضوع " الوقاية من نزاعات ال�شغل الجماعية وحلها بالترا�ضي"� ،صفحة .(9
ولتدعيم الحماية االجتماعية لفائدة الأجراء ،يحث المجل�س على �ضرورة �إخراج القانون المتعلق بالتعوي�ض عن فقدان ال�شغل .و
لبلورة تركيبة تمويلية ت�ضمن دوامه فينبغي له �أن يندرج في مقاربة �شاملة ،تت�ضمن على الخ�صو�ص جانبا متعلقا بالتكوين المهني
ومواكبة طالبي ال�شغل ،بما يدعم قابلية الت�شغيل للأ�شخا�ص الباحثين عن عمل جديد.
يعتبر المجل�س �أن االتفاقات-الإطار التي تم �إبرامها بين الفرقاء االجتماعيين قد �أطلقت دينامية ينبغي العمل على ت�شجيعها،
من �أجل دعم الثقة بين ه�ؤالء الفرقاء ،والإر�ساء الم�ستدام ل�شروط تعاقدات اجتماعية كبرى ترمي �إلى �إر�ساء ال�سلم االجتماعي،
على �أ�سا�س من احترام القانون في مجال ال�شغل والحماية االجتماعية ،وكذا من خالل فعلية الحقوق الفردية والجماعية،
والحث على المفاو�ضة الجماعية والحوار االجتماعي ،من �أجل التوفيق بين تناف�سية الجهاز الإنتاجي وبين �ضرورة تنمية ال�شغل
الالئق .كما �سيكون من �ش�أن ذلك ،في حال حدوث �أزمة ،على وجه الخ�صو�ص� ،أن يتيح توفير ال�شروط ال�ضرورية لإعادة �إقالع
اال�ستثمار ،مع العمل ،من خالل �آليات الحوار على الم�ستوى القطاعي والمحلي ،على تبني حلول تتيح ت�أمين ديمومة ن�شاط
المقاولة.

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

خلق �شروط تنمية �إدماجية
يظل مفعول النمو االقت�صادي و�سيا�سات التنمية االجتماعية ،على م�ستوى الحد من الفوارق االجتماعية والمكانية� ،أدنى مما
كان منتظرا ،وخ�صو�صا لدى الن�ساء وال�شباب ،وعلى وجه �أخ�ص المقيمين منهم في الو�سط القروي .وينجم عن ذلك �إعادة �إنتاج
للفقر وتو�سي ٌع لدائرة التفاوت ،ب�سبب الولوج غير المتكافئ �إلى الخدمات الأ�سا�سية ،وبخا�صة منها التربية ،وغياب مقاربة �شاملة
للعمل العمومي تجاه هاتين الفئتين.
من ثمة ي�صبح من ال�ضروري القيام بتغيير – ثقافي على الخ�صو�ص – تجاه ال�شباب والن�ساء ،بهدف �إ�شراكهم في �أهم تحديات
التقدم االقت�صادي واالجتماعي ،والرفع من م�ساهمتهم في هذا الم�سل�سل .وبوجه عام ،ف�إن التحديات الداخلية ،ومثلها ال�سياق
الجهوي والدولي ،تدعو �إلى العمل ،بموازاة مع الحر�ص على فعلية الحقوق و�سمو القانون ،على تجاوز المواقف النابعة من
منطلق حرفي ت�ضامني بحت ،للعمل على تحقيق �سيادة مبادئ المواطنة الم�س�ؤولة وقيم االنفتاح.
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تبقى م�ساهمة ال�شباب المغربي في بلورة االختيارات الكبرى والأعمال التي تحدد توجهات ال�سيا�سة العمومية ،رهينة بم�ستوى
ت�أهيل ال�شباب وتوعيتهم باالنخراط ل�صالح م�ستقبل البالد .والم�ؤهل الكبير الذي يمثله وجود �ساكنة من ال�شباب في بالدنا
ال ينال حقه من االهتمام ،بحكم غياب "مقاربة �شبابية" في بلورة ال�سيا�سات ،كما �أ�شارت �إلى ذلك الدرا�سة المو�ضوعاتية في
التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ل�سنة  .2011وترجع هذه الو�ضعية ،على الخ�صو�ص� ،إلى نظام تكويني
ون�سق للولوج �إلى �سوق العمل يعوقان معا م�ساهمة ال�شباب.
فانخراط ال�شباب في م�سل�سل التنمية االقت�صادية والتقدم االجتماعي يرتبط في المقام الأول بتح�سين مردودية المنظومة
التربوية .وتخ�ص�ص الدولة و�سائل وجهودا هامة لقطاع التربية ،غير �أن التقدم المحرز يظل �أدنى مما كان منتظرا ،وذلك رغم
كل الإ�صالحات والبرامج التي تم �إطالقها ،وهو تفاوت من �ش�أنه �أن ي�ضر بالأداء العام لالقت�صاد وبالتما�سك االجتماعي.
وقد نقل خطاب  20غ�شت  2012بهذا ال�صدد ر�سالة قوية تتعلق باالنتقال �إلى منطق �آخر" ،يقوم على تفاعل ه�ؤالء المتعلمين٬
وتنمية قدراتهم الذاتية ٬و�إتاحة الفر�ص �أمامهم في الإبداع واالبتكار ٬ف�ضال عن تمكينهم من اكت�ساب المهارات ٬والت�شبع
بقواعد التعاي�ش مع الآخرين ٬في التزام بقيم الحرية والم�ساواة ٬واحترام التنوع واالختالف" .وقد �أبرز هذا الخطاب الإ�شكاليات
الكبرى التي تهم البحث عن الجودة �أكثر من الم�ؤ�شرات الكمية ،والعمل المركز على المتعلم ،ثم التال�ؤم بين المدر�سة وبين
الحاجات الحقيقية ل�سوق ال�شغل.
يجب �أن يواكب الجهود الرامية �إلى االرتقاء بجودة المنظومة التربوية عمل موجه �صوب ا�ستغالل �إمكانيات العمل الثقافي ،من
�أجل الرفع من م�ساهمة ال�شباب في م�سل�سل التنمية االجتماعية .وكان تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول
"�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة" قد �أبرز �أوجه العجز والنق�ص التي تعانيها مختلف الفئات االجتماعية ،وخ�صو�صا منها
ال�شباب ،في مجال العمل الثقافي ،وب ّين كيف �أن مخططات التعمير ال تت�ضمن ما ي�شي برغبة في تح�سين الواقع اليومي للنا�س
في الأحياء والمدن .وقد ر�أى المجل�س �أنه من المفيد تعميق التفكير والقيام ببحث يتناول الأبعاد الثقافية لأماكن العي�ش التي
يرتادها ال�شباب ،وهو التوجه الذي ت ّم التعبير عنه ،بو�ضوح ،في تقرير المجل�س حول " �أماكن العي�ش والعمل الثقافي".
ت�ستدعي الم�شاركة الفاعلة لل�شباب تغييرا للعقليات لدى مختلف الفاعلين ولنظرتهم لل�شباب ،حتى يروا فيهم ورقة رابحة وثروة
ينبغي ا�ستثمارها ،ال عبئا وثقال .وتحقيق هذا رهين بالعمل على ن�شر قيم العمل والجهد والم�س�ؤولية بين ال�شباب ،وتكري�س
مبد�أ مكاف�أة مجهود التجديد والمبادرة .وينبغي ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�سهيل عمل الفاعلين العموميين والخوا�ص ،عبر تمكينهم
من الأدوات )الخطوط اال�ستراتيجية العري�ضة( الالزمة لمقاربة ترمي �إلى ت�شجيع ال�شباب.
�إن وجود �إكراهات ناجمة عن الأفكار الثقافية الم�سبقة وعدم التطبيق ال�صارم للقوانين ،ال يتيح تح�سينا ملمو�سا لو�ضعية
المر�أة المغربية ،وهذا يح ّ ُد كثيرا من مفعول الخطوات الم�ؤ�س�سية التي �سجلتها بالدنا� ،سواء من خالل مدونة الأ�سرة �أو بف�ضل
مقت�ضيات الد�ستور.
في ما يتعلق بالعنف تجاه الن�ساء ،هناك م�شروع قانون لمحاربة العنف �ضد الن�ساء يجري �إعداده حاليا .والمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي يحيي بهذا ال�صدد �إلغاء الفقرة الثانية من الف�صل  474من القانون الجنائي ،الخا�ص بالفتيات القا�صرات
قانون يع ّرف مختلف �أنواع العنف الزوجي ،المادي منه والمعنوي،
ٍ
�ضحايا االغت�صاب .ومما ينبغي الإ�شارة �إليه �أن هناك م�شرو َع
تم و�ضعه �سنة � 2010أمام البرلمان ،لكن لم يتم حتى اليوم تبنيه.
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وعالوة على محاربة �أ�شكال الم�س بكرامة المر�أة ،ينبغي العمل على الرفع من م�ساهمتها في التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وهذا يقت�ضي اتخاذ �إجراءات ترمي �إلى تي�سير الولوج �إلى عالم ال�شغل وت�شجيع المقاوالتية الن�سائية .ومن ال�ضروري �إطالق
�أعمال ترمي �إلى محاربة التمثالت الثقافية التمييزية �ضد الن�ساء ،ال في و�سائل الإعالم والم�ؤ�س�سات الدرا�سية فح�سب ،ولكن
كذلك باتجاه الدوائر االقت�صادية وال�سيا�سية .وينبغي ،بالموازاة مع ذلك ،مواكبة الن�ساء في م�سل�سل الولوج �إلى الوظائف العليا،
بما في ذلك �أجهزة الحكامة ،عبر اعتماد تدابير تقر تكاف�ؤ الفر�ص في تطور الم�سارات المهنية .و لو�ضع �أنظمة المحا�ص�صة
وتفعيل برامج تكوينية خا�صة يمكن �أن يكون مفيدا على المدى القريب.
ومن �أجل تحقيق خطوات �سريعة لفائدة الن�ساء ،دعا تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول المنا�صفة �إلى ال�شروع
في �إحداث الهيئة العليا للمنا�صفة ومحاربة كل �أنواع الميز ،المن�صو�ص عليها في الد�ستور ،لت�شجيع الإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص.
كما ي�شير هذا التقرير �إلى �أهمية تبني قانون�-إطار يع ّرف بطريقة وا�ضحة �أنواع الميز �ضد الن�ساء ويقمع كل م�س بحقوقهن.
يوفر قطاع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني �آفاقا من �ش�أنها تنظيم قدرات المقاولة والتجديد لدى ال�شباب والن�ساء ،غير �أن
هذا القطاع ،المتكون من كيانات ذات و�ضعيات قانونية مختلفة )من جمعيات وتعا�ضديات وتعاونيات وم�ؤ�س�سات( ،ي�شكو من
غياب �سيا�سة من�سجمة تتوفر على �آليات للتن�سيق بين مختلف المتدخلين .كما �أنه ي�شكو من غياب �أعمال تكوينية ترمي �إلى
دعم قدرات موارده في مجال تدبير وت�سويق المنتجات التي يقترحها ،وكذا من �صعوبات ولوج التمويل.

عن�صر يقظة :اختالل توازن المالية العمومية
يمثل اال�ستقرار الماكرو-اقت�صادي �ضرورة ال منا�ص منها ،لأنه ي�صعب التو�صل ،في غياب �أ�س�س قوية� ،إلى �إقرار �سيا�سات
ت�ستجيب لتطلعات المواطنين ويتطلّب التوفر على الو�سائل الالزمة لقيادة �سيا�سات التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،بال�ضرورة،
�إعادة التوازن �إلى الح�سابات الخارجية والمالية العمومية.
ومن هذا المنظور يكت�سي تقويم الو�ضعية المالية �صبغة اال�ستعجال .وينبغي ،على الخ�صو�ص ،و�ضع حد للعجز الجاري ،الذي
�أ�صبح �أمرا يتفاقم ب�شكل م�ضطرد .فال يعقل اللجوء �إلى اال�ستدانة من �أجل تمويل ا�شتغال الدولة .وينبغي العمل على ن�شر الوعي
بمخاطر االنزالق المالي ،الذي يمكن �أن يف�ضي �إلى فقدان لل�سيادة ،بل وربما حتى الوقوع تحت و�صاية الم�ؤ�س�سات الدائنة،
ناهيك عن الكلفة االجتماعية ،كما يتبين ذلك من التطورات التي �شهدتها بع�ض البلدان في منطقة الأورو م�ؤخرا .لقد �أ�صبحت
�إعادة التوازن �إلى مالية الدولة �أمرا من �ش�أن الجميع ،وهي تتطلب من مجموع الفاعلين االجتماعيين االنخراط في ال�سعي �إلى
الإقرار الم�ستدام لو�ضعية مالية قادرة على البقاء.
ويبدو �أن الحكومة قد �أدركت حجم المخاطر التي يمثلها الحفاظ على النظام الحالي لدعم الأ�سعار بالن�سبة �إلى ا�ستقرار المالية
العمومية ،ناهيك عن الأثر المحدود لذلك النظام في مجال العدالة االجتماعية .ويتعين �أن تقوم ال�سلطات العمومية ،داخل �أجل
قريب ،بتفعيل �إ�صالح �صندوق المقا�صة ،يقوم على الت�شاور ،بما يتيح تطور المنظومة نحو �آلية بديلة ،و�إعادة توجيه الموارد
المح�صلة بهذه الطريقة �صوب ا�ستثمارات عمومية من �ش�أنها الم�ساهمة في الرفع من وتيرة النمو ،و�صوب برامج اجتماعية.
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كما قد يكون من ال�صائب ا�ستغالل �إمكانات اقت�سام الموارد داخل الإدارة ،وهي مقاربة يمكن تحقيق اال�ستفادة الق�صوى منها
عبر �أعمال ترمي �إلى تقريب ال�سيا�سات العمومية.
وبوجه عام ،يجب �أن تندرج التوقعات ال�سنوية للميزانية في �إطار م�سعى على المدى المتو�سط يتيح تحديد م�سار للحد من
العجز ،على �أ�سا�س برمجة متعددة ال�سنوات ذات م�صداقية .ومن �أجل الوفاء بااللتزامات ،من المهم �إجراء عملية ت�شاور وا�سعة
مع مختلف مكونات المجتمع ،للت�أكد من الإن�صاف في عملية توزيع المجهود الرامي �إلى تقويم مالية الدولة.

تح�سين الحماية االجتماعية
يقت�ضي ت�أمين ال�شروط ال�ضرورية لنجاح الإ�صالحات دعم التما�سك االجتماعي وت�شجيع مناخ من اال�ستقرار ،عبر توفير ال�سياق
المالئم لالنتقال �إلى نظام جديد للنمو يتيح خلق منا�صب �شغل ،وتنمية الطبقة المتو�سطة ،مع العمل على تح�سين �أنظمة �إعادة
التوزيع والت�ضامن .ف�إ�صالح نظام التقاعد الجاري به العمل ،وهو الإ�صالح الذي بدا منذ ثالث ع�شرة �سنة ،لم ي�سجل بعد �أي
تقدم ملمو�س .فبا�ستثناء ال�صندوق المهني المغربي للتقاعد  ،CIMRف�إن قدرة الأنظمة الأخرى على تحمل ال�ضغط توا�صل
التناق�ص عاما بعد عام ،دون �أن يجري اتخاذ �أي تدبير ملمو�س ،ال من �أجل الحد من �أثر االختالفات بين الأنظمة ،وال من �أجل
اال�ستجابة لمتطلبات التوازنات .وعلى وجه الخ�صو�ص ف�إنه من المنتظر �أن يعاني ال�صندوق المغربي للتقاعد من البوادر الأولى
للعجز التقني خالل ال�سنة المالية .2013
�إن غياب �إ�صالح ن�سقي للأنظمة القائمة ،ي�أخذ في ح�سبانه جميع عنا�صر المو�ضوع� ،أمر ي�شي بعجز على م�ستوى الحكامة،
مما ي�ستدعي توافقا تاما بين الأطراف ،من حكومات ونقابات مهنية وم�شغلين .وبالتالي ف�إنه من ال�ضروري والم�ستعجل اختيار
توجهات �سيا�سية وا�ضحة حول مختلف العنا�صر ال�ضرورية لإ�صالح ن�سقي ،تندرج في �إطارها محددات الإ�صالح ومتطلباته من
�أجل تجاوز و�ضعية الجمود هذه ،التي ترفع من الكلفة االجتماعية والمالية للتدابير الالزم اتخاذها .وبهذا ال�صدد ،واعتبارا
للن�سبة ال�ضئيلة جدا من ال�ساكنة الن�شيطة الم�ستفيدة من نظام للتقاعد ،ف�إنه من المنا�سب التعجيل في تعيين خيارات محددة
لتفعيل نظام ي�شمل على الخ�صو�ص العاملين غير الأجراء.
�أما في ما يخ�ص التغطية ال�صحية ،فينبغي العمل على توطيد �أهم الخطوات التي جرى تحقيقها .ومن ذلك ،على وجه
الخ�صو�ص� ،ضرورة العمل على �إر�ضاء االنتظارات التي ولدها الإعالن عن تعميم برنامج الم�ساعدة الطبية  RAMEDعلى كل
جهات المملكة ،لفائدة ال�ساكنة في و�ضعية عوز وه�شا�شة ،وذلك من خالل التو�سيع الفعلي لنطاق عمل ذلك البرنامج ،على �أن
ت�ؤخذ بعين االعتبار مداخل التح�سين التي تم تحديدها في نهاية التجربة الرائدة.
تقت�ضي الوتيرة المرتفعة للقبول في هذا النظام �أن يواكبها الرفع من الجهود المبذولة الرامية �إلى ت�أهيل الم�ست�شفيات العمومية
والم�ستخدمين الطبيين و�شبه الطبيين ،من �أجل اال�ستجابة لحاجات هذه ال�ساكنة .وهذا يتطلب دعما ماليا �إ�ضافيا و�ضروريا
من �أجل امت�صا�ص �أوجه العجز الحالية .ويقت�ضي العمل ،بالموازاة مع ذلك ،على تح�سين تدبير الموارد الب�شرية وتو�سيع قدرات
ا�ستقبال ال�ساكنة الم�ستفيدة من الخدمات العالجية.
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وتجدر الإ�شارة ،في الأخير� ،إلى �أن نظاما بهذا الحجم ال يمكنه النجاح في غياب قدرة على التدخل لدى الجهاز المكلف ب�أمر
التدبير .وبهذا ال�صدد ف�إن التدابير التنظيمية المتعلقة بتمويل وتدبير نظام الم�ساعدة الطبية – الموكل �أمرها �إلى الوكالة
الوطنية للت�أمين على المر�ض طبقا لمقت�ضيات القانون رقم  ،65-00المتعلق ب�سن التغطية ال�صحية الأ�سا�سية – ،لم يتم ن�شرها
حتى اليوم .وينبغي ،بهذا ال�صدد ،تو�ضيح مهام و�أدوار المتدخلين الرئي�سيين.
في ما يخ�ص نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري ،تعبر ال�ساكنة المعنية اليوم عن انتظارات قوية بخ�صو�ص اال�ستفادة من هذا
النظام.
يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �أن �إ�صالح الآليات الكبرى التي تنظم االقت�صاد والت�ضامن يجب �أن يندرج في
�إطار مقاربة �شاملة .وهو بذلك يدعو ،في تقريره حول المنظومة الجبائية� ،إلى �إر�ساء منظومة جبائية ترتبط بعالقة وثيقة
مع باقي محاور ال�سيا�سات العمومية الرامية �إلى اال�ستجابة للهدف المتمثل في عدالة اجتماعية �أف�ضل� ،أي نظام الحماية
االجتماعية ونظام المقا�صة ونظام الت�ضامن .ويرى المجل�س �أنه لم يعد من الممكن ف�صل ال�سيا�سة الجبائية عن جوانب �أخرى
من ال�سيا�سات العمومية المتعلقة بمو�ضوعات الت�ضامن ودعم ال�ساكنة المعوزة وا�ستراتيجية التغطية االجتماعية .وهو يو�صي
ب�أن تتحمل المنظومة الجبائية جزءا من تمويل التغطية االجتماعية ،لتفادي الرفع من ال�ضغط على الأجور والأعباء الأجرية،
الذي من �ش�أنه �أن يهدد تناف�سية المقاوالت.

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في :2013
ت�صميم على االرتقاء �إلى م�ستوى التحديات
�إذا كانت � 2011سنة تن�صيب المجل�س و�إر�ساء هيئاته و�إطالق �أن�شطته ،ف�إن �سنة  2012مثلت ال�سنة الأولى لممار�سة المجل�س
و توطيد مهامه ،وت�أكيد �إ�شعاع هذه الم�ؤ�س�سة ،وربط عالقات م�ؤ�س�سية مع الحكومة والبرلمان.
وقد تميزت �سنة  2012بعناية مولوية خا�صة �أحاط بها جاللته المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،مما �ساهم ب�شكل كبير
رئي�س المجل�س بمنا�سبة تقديم
في �إ�شعاع المجل�س وزاد �أع�ضاءه تحفزا وتجندا .فقد م ّثل اال�ستقبال الذي خ�ص به جاللة الملك
َ
�أول تقرير �سنوي ،وكذا الخطاب الملكي ال�سامي بمنا�سبة الذكرى ال�سابعة والثالثين للم�سيرة الخ�ضراء ،الذي دعا المجل�س �إلى
الإ�سهام في �إعداد نموذج تنموي جهوي مندمج لفائدة الأقاليم الجنوبية ،لحظات قوية في �إ�شعاع هذه الم�ؤ�س�سة.
في هذا ال�سياق� ،شهدت �سنة  2012االنطالقة الفعلية للعالقات الم�ؤ�س�سية مع الحكومة ومع غرفتي البرلمان .وقد تلقى
المجل�س في هذا الإطار خالل �سنة � 2012إحالتين من قبل الحكومة ،تطلب �إحداهما ر�أي المجل�س في م�شروع القانون-الإطار
المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،وتعنى الثانية بتعميم وتحقيق الم�ساواة في الولوج �إلى الخدمات ال�صحية
الأ�سا�سية� .أما مجل�س النواب فقد طلب ،من جهته ،من المجل�س �إمداده بتحليالته وتو�صياته في مو�ضوع المبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية .INDH
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وقد �شهدت �سنة  2012نقا�شات غنية ومفتوحة بين �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،وذلك خالل الجموع
العامة التي تم خاللها ،وب�إجماع �أو ب�شبه الإجماع ،تبني ع�شرة تقارير وثمانية �آراء في �إطار الإحاالت الذاتية للمجل�س.
على �صعيد �آخر ،تم عقد عدد من اجتماعات التن�سيق في بداية �سنة  ،2013مع الفئات الخم�س المكونة للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي ،بغر�ض درا�سة ح�صيلة المجل�س ل�سنة  2012وتحديد مداخل تطوير �أدائه .وقد خل�ص الأع�ضاء ،في نهاية
تلك االجتماعات� ،إلى �أن الح�صيلة �إيجابية ،غير �أنهم ر�أوا �أنه ينبغي دعمها ،و�أنه يتعين بالتالي الحر�ص ،في �سنة  ،2013على
دعم مكت�سبات المجل�س و�ضمان ديمومتها.
في ما يخ�ص برنامج عمل المجل�س ل�سنة � ،2013سيت�ضمن� ،إ�ضافة �إلى التقرير ال�سنوي للمجل�س والتقرير الخا�ص بالتنمية
الجهوية للأقاليم الجنوبية ،متابعة موا�ضيع الإحاالت الذاتية ل�سنة  ،2012و�إطالق موا�ضيع �أخرى بر�سم �سنة  .2013ويمكن
تعديل برنامج العمل هذا ح�سب �إحاالت الحكومة والبرلمان.
�إن مجموع مكونات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي عاقدةٌ العز َم على موا�صلة الجهود من �أجل دعم م�شروعية
المجل�س وم�صداقيته ،والرفع من م�ساهمته في �إعداد نموذج تنموي مغربي م�ستدام ،يجمع بين النجاعة االقت�صادية والتما�سك
االجتماعي ،طبقا للتوجيهات الم�ستنيرة ال�سامية لجاللة الملك.
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