
2012

التقريـــــر ال�سنـــــوي 

Conseil Economique, Social et Environnemental

www.cese.ma



2012

التقريـــــر ال�سنـــــوي 

Conseil Economique, Social et Environnemental



�صاحب الجاللة الملك محمد ال�صاد�س ن�صره اهلل



التقريـــر ال�صنــــوي 2012  

مرفــــــوع �إلى

�صاحـــب الجـــاللــــــة

من طـــــرف

�صكيب بنمو�صى

رئيـــــــــ�س �لمجلـــ�س �القت�صـــادي و�الجتماعـــي و�لبيئــــــي





موالي �صاحب الجاللة،

طبقا لمقت�صيات �لف�صل �لعا�صر من �لقانون �لتنظيمي رقم 60-09، �لمتعلق 

باإحد�ث �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، �لذي �صنه �لظهير �ل�صريف رقم 

مار�س  من  للخام�س  �لمو�فق   ،1431 �لثاني  ربيع   18 بتاريخ   28-10-1
�إلى جنابكم  �أرفع  �أن  يا �صاحب �لجاللة،  �ل�صرف،  2010، ي�صرفني عظيم 
و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  للمجل�س  �ل�صنوي  �لتقرير  باهلل،  �لعالي 

�لمنعقدة  للمجل�س،  �لعامة  �لجمعية  عليه  �صادقت  كما   ،2012 �صنة  بر�صم 

بتاريخ 27 يونيو 2013.



10

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي



11

التقرير ال�صنوي 2012

موالي �صاحب الجاللة،

لقد تميزت �صنة 2012 بانطالق عملية �لتوفيق بين �لممار�صة �لموؤ�ص�صية و�ل�صيا�صية وبين روح ومقت�صيات 

�لد�صتور �لذي تَمّ تبنيه عن طريق �ال�صتفتاء في يوليوز 2011. وقد كان تعيين جاللتكم، في 3 يناير، للحكومة 

�لمنبثقة عن �النتخابات �لنيابية �لمبكرة �لتي جرت في 25 نونبر 2011 �أهّم حدث �صهدته هذه �ل�صنة . �إذ عّينتم 

رئي�س �لحكومة في �صخ�س �الأمين �لعام للحزب �لذي �حتل �لمرتبة �الأولى في تلك �النتخابات. كما جرى تقديم 

برنامج حكومي يقوم على مبادئ �لعمل �لمندمج و�لمقاربة �لت�صاركية، و�لربط بين �لم�صوؤولية و�لمحا�صبة.

ويرى المجل�ص في ن�صج ال�صروط الداخلية، وعلى الخ�صو�ص في توفر قاعدة موؤ�ص�صية قوية، فر�صة يتعين 

تنزيل  �أجل  من  و�الجتماعيين،  �القت�صاديين  �لفاعلين  مع  بتعاون  القتنا�صها،  �لعمومية  �ل�صلطات  ت�صارع  �أن 

�أعمال  �إلى  �لتنمية �الجتماعية  �لد�صتورية، و�إطالق دينامية جديدة لالإ�صالح وترجمة �صيا�صات  �لمقت�صيات 

ترقى بم�صتوى عي�س �لمو�طنين. 

وقد كان �إطالق جاللتكم لور�س �إ�صالح �لعد�لة، مع تن�صيب �لهيئة �لعليا للحو�ر �لوطني حول �إ�صالح �لعد�لة، 

من بين �أهّم �الأحد�ث �لتي �صهدتها �ل�صنة، مع �لدعوة �إلى تبني مقاربة ت�صاركية ي�صتح�صن �لعمل على ت�صجيعها 

�إذ بنجاحه يرتهن تطور �لعديد من �الأور��س �لتي تم  �أهمية ��صتر�تيجية،  وتطويرها. ويكت�صي هذ� �الإ�صالح 

�إطالقها في بالدنا، من تخليق �لحياة �لعامة �إلى �لتنمية �القت�صادية وت�صجيع �ال�صتثمار، ودعم قيم �لمو�طنة، 

وتو�صيع �لحريات وحقوق �الإن�صان.

�لم�صاعدة  نظام  تعميم  عملية  �إطالق  مع  جديد�  زخما  �لمجال  هذ�  �صهد  �ل�صحية،  بالتغطية  يتعلق  ما  في 

�لطبية RAMED لفائدة �ل�صاكنة في و�صعية فقر وه�صا�صة. وي�صجل �لمجل�س �صرورة �أن توؤخذ بعين �العتبار 

�لمد�خل �لتي تم تحديدها على �صوء �لتجربة �لر�ئدة، و�لدرو�س �الأولى �لم�صتخل�صة من مرحلة �لتعميم.  

�أما في ما يخ�س �لو�صعية �القت�صادية �لدولية، فقد تاأثرت تاأثر� قويا بالتر�جع �لذي ت�صهده �أهم بلد�ن منطقة 

�ليورو، وبقاء �أ�صعار �لمو�د �لطاقية في م�صتويات مرتفعة. وقد كان لهذه �لعو�مل مفعوال �صلبيا في �القت�صاد 

�لوطني، و�أثر� قويا في �لتو�زنات �لماكرو-�قت�صادية. ويرى �لمجل�س �أن مو��صلة �صيا�صات �لتق�صف لدى �أهم 

�لبلد�ن على �لمدى  �أفقا الإقالع �لنمو في هذه  �أنها تترك  �أوروبا ال يبدو  �ل�صركاء �القت�صاديين للمغرب في 

تد�بير  �تخاذ  �إلى  يدفع  �أن  له  ينبغي  يقظة  عامل  �لمغرب  �إلى  بالن�صبة  يمثل  �الأمر  فاإن  ثمة  ومن  �لمنظور. 

م�صتعجلة لتنويع �لعر�س �لوطني �لقابل للت�صدير و�لرفع من تناف�صية �لمنتجات �لمغربية. 
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�أما على �لم�صتوى �الإقليمي، فاإن �ل�صياق �ل�صيا�صي ال يز�ل م�صطربا، مع غياب لو�صوح �لروؤية في ما يتعلق 

باالآفاق �ل�صيا�صية و�الأمنية في عدد من بلد�ن �ل�صفة �لجنوبية و�صرقي �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط.

موالي،

لقد تحدد �لتطور على �لم�صتوى �القت�صادي، في جانب كبير منه، بانخفا�س �الإنتاج �لزر�عي ب�صبب �لجفاف، 

وتفاقم �الأزمة في منطقة �ليورو. وقد كان لهذه �لعو�مل – م�صافا �إليها نق�س في �لمنظورية حول �الإ�صالحات، 

و�نتظارية �لفاعلين و�ل�صعف �لبنيوي لالقت�صاد – �أثر� �صلبيا في �لنمو وفي �لقدرة على خلق منا�صب �ل�صغل. 

وفي ظل هذه ال�صروط ا�صتقرت ن�صبة النمو عند 2.7 بالمائة في 2012، مقابل 5 بالمائة قبل ذلك ب�صنة، وذلك 

ب�صبب �نخفا�س �لقيمة �لم�صافة �لفالحية بما قدره 8.9 بالمائة، وتر�جع وتيرة نمو �الأن�صطة غير �لفالحية من 

5.2 �إلى 4.4 بالمائة. وباالإ�صافة �إلى ذلك، �صاهم �لتاأخر في تبني قانون �لمالية في �لزيادة من حدة �النتظارية 
في اأو�صاط الفاعلين، ب�صبب النق�ص في المنظورية في ما يتعلق بالتوجهات التي تم اعتمادها في الميزانية. 

ويمكن مالحظة هذ� �لتطور، على �لخ�صو�س، من خالل تر�جع قرو�س �لتجهيز، �لتي �صجل حجم �لجاري منها 

تر�جعا قدره 2 بالمائة، مما ي�صير �إلى تر�جع في وتيرة �ال�صتثمار لدى �لمقاوالت.  

لكن، ورغم �ل�صياق �لدولي �لذي يتمّيز بارتفاع �أ�صعار �لبترول، و�لزيادة في �أ�صعار �لمحروقات في يونيو، فقد تم 

�لحفاظ ن�صبيا على �لقدرة �ل�صر�ئية بف�صل �آلية �لمقا�صة، رغم �أن ذلك �أف�صى �إلى تفاقم �لعجز في �لميز�نية 

وفي �لميز�ن �لتجاري.

�أ�صعار  رفع  �أن  علما  درهم،  مليار   55 يقارب  ما  لتبلغ  بالمائة،   12 من  باأكثر  �لمقا�صة  نفقات  �رتفعت  فقد 

�لمحروقات قد �أتاح توفير 5.7 مليار درهم. من جانب �آخر، �رتفعت �الأعباء �لمتعلقة بم�صتخدمي �لدولة بما 

قدره 2.8 بالمائة، لت�صتقر عند 96 مليار درهم. وقد انتقل عجز الميزانية، في ظل هذه ال�صروط، من 6.1 

بالمائة �إلى 7.1 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام، وهو م�صتوى من �لعجز ي�صعب تحمله، مما من �صاأنه �أن 

يدفع بال�صلطات �لعمومية �إلى �تخاذ تد�بير محددة من �أجل ��صتعادة �لتو�زنات �ل�صرورية لمو��صلة م�صتد�مة 

ل�صيا�صات �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية.

تفر�س تغطية عجز �لميز�نية �للجوء �لمتز�يد �إلى �القتر��س، مما �أف�صى �إلى �رتفاع في �لدين �لجاري للخزينة، 

�لذي �أ�صبح يمثل في متم 2012 ما قدره 57.8 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام، عو�س 47 بالمائة في 2009.

في ما يخ�س �لح�صابات �لخارجية، �زد�د تفاقم �لعجز في �لمبادالت �لتجارية، ولم تتح مد�خيل �ل�صياحة وال 

�لجاري لميز�ن  �لح�صاب  �لتفاقم. ونتيجة لذلك �صجل  �لحد من ذلك  بالخارج  �لمقيمين  �لمغاربة  تحويالت 

�الأد�ء�ت عجز� كبير� بلغ 9 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام، مقابل 8 بالمائة في 2011. وقد فر�س �ختالل 

ميزان الأداءات في ظل هذه الظروف اللجوء اإلى �صحب مبالغ من الأر�صدة الخارجية، التي لم تعد تمثل في 

متم �ل�صنة �إال ما يعادل �أربعة �أ�صهر من �ال�صتير�د، عو�س خم�صة �أ�صهر قبل ذلك ب�صنة.
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�أوجه �الختالل في �لتو�زنات �لخارجية وفي ميز�نية �لدولة �صارت �ليوم تمثل عو�مل خطر تك�صف عن  �إن 

�صعوبة تحمل �لنموذج �لتنموي �لحالي، �لقائم على �لطلب �لد�خلي. و�لعجز �لخارجي، وخ�صو�صا مع �لدول 

�لتي وقع معها �لمغرب �تفاقات تبادل حر، يحيل على �صعف تناف�صية �القت�صاد، �لتي يتطلب تح�صينها من 

بتاأهيله وتنويعه و�الرتقاء بمحتو�ه  �لن�صيج �الإنتاجي �لوطني  �ل�صلطات �لعمومية  و�لعمل على مو�كبة  طرف 

�لتكنولوجي. و�قتناعا من �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي باأهمية هذ� �لور�س للرفع من وتيرة �لنمو 

�لتقرير  هذ�  في  �لمت�صمنة  �لمو�صوعاتية  �لدر��صة  �لمجل�س  �الجتماعية، خ�ص�س  �لتنمية  م�صتوى  وتح�صين 

الإ�صكالية �لتناف�صية.

موالي،

على م�صتوى �لتغطية �ل�صحية، �صهد هذ� �لمجال مبادرة جديدة من قبل جاللتكم، من خالل �إطالق عملية 

�إلى  �لمجل�س  وي�صير  وه�صا�صة.  عوز  و�صعية  في  �ل�صاكنة  RAMEDلفائدة  �لطبية  �لم�صاعدة  نظام  تعميم 

�صرورة �أن توؤخذ بعين �العتبار �لمد�خل �لتي تم تحديدها في متم هذه �لتجربة �لر�ئدة، وكذ� �لنتائج �الأولى 

�لم�صتخل�صة من مرحلة �لتعميم. 

على م�صتوى �صيا�صات �لتنمية �لب�صرية، تخ�ص�س �لدولة و�صائل وجهود� هامة لقطاع �لتربية، غير �أن �لتقدم 

�لمحرز يظل �أدنى مما كان منتظر�، وذلك رغم �الإ�صالحات و�لبر�مج �لتي تم تبنيها. وهو تفاوت من �صاأنه 

�أن ي�صر باالأد�ء �لعام لالقت�صاد وبالتما�صك �الجتماعي. وقد دعا خطاب جاللتكم في 20 غ�صت �إلى تاأهيل 

�لمدر�صة �لعمومية، و�صّدد على �صرورة تح�صين حقيقي لالأد�ء �لتربوي للتعليم �لعمومي، مع �لعمل، في �الآن 

ذ�ته، على �صمان تكافوؤ �لفر�س بين �لمو�طنين.

كما يتعين على بالدنا، من جانب �آخر، �لحر�س على تحقيق مجموع �أهد�ف �الألفية للتنمية OMD، �لتي تمثل 

�أ�صا�صا لتثمين �لر�أ�صمال �لب�صري و�لرفع من م�صاهمته في خلق �لثروة. وهذ� يفتر�س، على وجه �لخ�صو�س، 

تفعيال �صارما لخطط �لعمل �لتي تّم �إطالقها، وخ�صو�صا في مجاالت �لتربية و�ل�صحة و�لم�صاو�ة في �لنوع.

�أما على م�صتوى   .2012 توقفا في  و�لحكومة)  و�لنقابات  �لم�صغلين  (بين  �لثالثي  �الجتماعي  �لحو�ر  �صجل 

�إلى توقيع �تفاقات-�إطار بين �لم�صغلين و�لنقابات �الأكثر  �لحو�ر بين �ل�صركاء �الجتماعيين، فتجدر �الإ�صارة 

�إقر�ر م�صل�صل  �إلى  �إطار تعاقدي يرمي  �ل�صغل. وهو  �لو�صاطة �الجتماعية في مجال نز�عات  تمثيلية، تنظم 

للوقاية من �لنز�عات �لجماعية في �لو�صط �لمهني، وف�س �لنز�عات، مما يتيح �إر�صاء مناخ من �لثقة و�صمان 

��صتمر�رية �لمقاولة مع �لحفاظ على حقوق �الأجر�ء. 
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موالي،

في ما يتعلق بالجانب �لبيئي، وبعد �لتن�صي�س في د�صتور يوليوز 2011 على �لحق في �لتنمية �لم�صتد�مة وفي 

بيئة �صليمة، تميز �الإطار �لقانوني في مجال �لبيئة �صنة 2012 باإعد�د م�صروع قانون-�إطار يمكن من تفعيل 

�لمجل�س �القت�صادي  �لم�صروع على  �لم�صتد�مة. وقد ُعر�س هذ�  و�لتنمية  للبيئة  �لوطني  �لميثاق  مقت�صيات 

قانونية  قاعدة  �لم�صروع  ويوّفر  �لمو�صوع.  في  ر�أيا  �لمجل�س  و�أبدى  �لحكومة،  قبل  من  و�لبيئي  و�الجتماعي 

لتوجهات �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة، كما يحدد �لمبادئ و�لحقوق و�لو�جبات و�اللتز�مات �لتي 

يتعين على مجموع �الأطر�ف �لمعنية �حتر�مها. كما �أنه ين�س على تد�بير ذ�ت طابع موؤ�ص�صي و�قت�صادي ومالي، 

ترمي �إلى �إقر�ر حكامة بيئية ت�صمن فعالية و�ن�صجام �الأعمال �لتي يجري �إطالقها. ومن �أجل مو�كبة �لدينامية 

�لتنظيمي  �الإطار  في  �الن�صجام  تحقيق  على  �لعمل  �صرورة  �لمجل�س  يرى  �لن�س،  هذ�  خلقها  �لتي  �لجديدة 

و�لقانوني. كما يتعين، من جانب �آخر، تقدير وتعبئة تمويالت عمومية وخا�صة باأحجام هامة، الإنجاح �لتد�بير 

�الإجر�ئية �لتي ين�س عليها م�صروع �لقانون، من �أجل �صمان نجاح �النتقال �لبيئي.  

في مجال �لطاقات �لمتجددة، تم تحقيق خطوة هامة في 2012، تمثلت في توقيع �لوكالة �لمغربية للطاقة 

�ل�صم�صية، و�لمكتب �لوطني للكهرباء و�لماء �ل�صالح لل�صرب، ومجموع �ل�صركات �لتي ر�صت عليها �ل�صفقات، 

�أولى في موقع ورز�ز�ت، بطاقة  �لمتعلقة بتمويل وت�صييد و��صتغالل محطة �صم�صية  و�لممولين، على �لعقود 

�لكبرى خطوة  �لمحطات  تطوير  �صجل   ،PEI �لمندمج  �لريحي  �لبرنامج  �إطار  وفي  ميغاو�ت.   160 قدرها 

�إلى طلب �لعرو�س �لمتعلق بعدد من �لوحد�ت �لريحية، بطاقة  �أ�صحاب �لعرو�س بالن�صبة  جديدة مع تعيين 

مجملة قدرها 850 ميغاو�ت. ويمثل هذ� �لم�صروع �لمرحلة �لثانية من �لبرنامج �لريحي �لمغربي PEM، بعد 

�لم�صروع �لريحي بطاقة 150 ميغاو�ت بتازة.

على �أن هذه �لخطو�ت �لهامة �لتي جرى تحقيقها باإن�صاء وحد�ت ذ�ت طاقات �إنتاجية كبيرة لم يو�كبها تطوير 

م�صابه لم�صاريع ريحية و�صم�صية ذ�ت طاقة متو�صطة و�صغيرة، علما باأن مثل هذه �لم�صاريع تمثل خز�نا هاما 

من �الإنتاج �لمحلي للطاقة. كما يبدو �صروريا، من جهة �أخرى، �لعمل في �أقرب �الآجال على ن�صر �لمر��صيم 

تحفيزية  �صريبية  �آلية  و�إر�صاء  �لمتجددة،  �لطاقات  بتطوير  �لخا�س   ،13.09 بالقانون  �لمتعلقة  �لتطبيقية 

مخ�ص�صة لهذ� �لمجال.

�أما في ما يخ�س �إ�صكالية �لماء، فاإن �لجفاف �لذي �صهدته �صنة 2012 يوؤكد �صو�ب �ال�صتر�تيجية �لمتبعة 

في مجال تعبئة �لمو�رد. ويجب �أن يتجه عمل �ل�صلطات �لعمومية �صوب بلورة نموذج لتدبير �لمياه، يقوم على 

تاأمين �لولوج �لحالي و�لم�صتقبلي للمو�رد، وحماية �الأ�صخا�س و�لممتلكات في حال �لفي�صانات، وكذ� نجاعة 

��صتعمال �لمو�رد، من خالل و�صع مخططات للعمل �لم�صترك تُلزم جميع �لفاعلين في مجال تدبير �لمو�رد.
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موالي،

تم تحديدها في  �لتي  �لعمل  2012 �صو�ب محاور  �صنة  �لتي �صهدتها  �لتطور�ت  �لمجل�س الأهم  توؤكد قر�ءة 

2011، كما تكملها �صرورة �الن�صجام مع روح �لد�صتور وتفعيل مجموع مقت�صياته، وهو ما يمثل �أهم تحد وطني.

�أوجه �لعجز �الجتماعي، و�لريبة و�لتوج�س �لناجمين عن �الأزمة �لعالمية، ت�صبح �ال�صتر�تيجية  فاأمام تفاقم 

ويفر�س  منها.  منا�س  ال  �صرورة  �لنمو،  وت�صريع  كله،  �لمجتمع  وتعبئة  �الجتماعي،  �لتما�صك  لدعم  �لوطنية 

�ل�صياق �لحالي، �لذي يطبعه ��صتد�د �لمناف�صة �لدولية، على مكونات �لمجتمع �لمختلفة �أن تجنح �إلى �لحو�ر 

و�لت�صاور، مع �لعمل على �لتفعيل �ل�صريع لالأعمال �لمر�صومة، وجعل �لم�صلحة �لوطنية فوق كل �العتبار�ت 

و�لم�صالح �لفئوية.

�الأولوية لمو��صيع �الإدماج �القت�صادي و�الجتماعي، ودعم �لحكامة و�لتوطين  باإعطاء  �أن يترجم هذ�  ويجب 

�لتر�بي لل�صيا�صات �لعمومية، وم�صاركة �لمو�طنين في ت�صور وتفعيل تلك �ل�صيا�صات. ومن �لمنا�صب، بالمو�ز�ة 

مع ذلك، �إيالء �هتمام خا�س لل�صيا�صات �لر�مية �إلى �لتح�صين �لم�صتد�م الأد�ء �قت�صادنا �لوطني، وخ�صو�صا 

عبر �لرفع من تناف�صيته وتح�صين مناخ �الأعمال، من �أجل مو�جهة تحديات �لت�صغيل و�الرتقاء بم�صتوى �لعي�س. 

كما �أنه من �ل�صروري �لعمل �صريعا على تقويم و�صعية �لمالية �لعمومية، للتوفر على هام�س مالي يتيح �لتفعيل 

�لم�صتد�م للتد�بير و�لمخططات �لتي يجري و�صعها لهذه �لغاية.

موالي،

نوع من  وتوفير  �لدولة  لتدخالت  �إطار مالئم  و�صع  �أتاحت  قد  �لقطاعية  �ال�صتر�تيجيات  �أن  �لمجل�س  يعتبر 

�لمنظورية للم�صتثمرين. غير �أن تفعيل تلك �ال�صتر�تيجيات ك�صف عن نق�س في �اللتقائية بين خر�ئط �لطريق 

�لمعتمدة، ولكن �أي�صا عن نق�س في �لتقارب مع �ل�صيا�صات �الأفقية �لمتبعة في مجال �لتربية و�لتكوين، و�لنظام 

�لفاعلين،  منظورية  تح�صين  على  �لعمل  �لعمومية  �ل�صلطات  على  يتعين  ولذلك  �لتر�ب.  و�إعد�د  �ل�صريبي، 

من خالل �لتوطين �ل�صريع و�لمن�صق لالأعمال �لمر�صومة في �إطار مختلف �ال�صتر�تيجيات، و�لقيام، بطريقة 

ُمماأ�ص�صة، باإنجاز عمليات تقييم منتظمة تتيح �إدخال �لتعديالت �ل�صرورية. ومن �صاأن �للجوء �لمعمم �إلى �أدو�ت 

للتتبع و�لتقييم �أن يتيح �لرفَع من نجاعة �لعمل �لعمومي، بل �إر�صاَء ثقافة �لمحا�صبة كذلك.

ويجب �أن تو�كب �الأعمال �لتي يجري �إطالقها في �إطار مختلف �ال�صتر�تيجيات، ممار�صُة يقظٍة ��صتر�تيجية 

�إنعا�س �ال�صتثمار�ت �لخارجية �لمبا�صرة  ر در��صاِت �صوٍق دقيقة. كما يجب توجيه جهود �ليقظة �صوب  وتََوُفّ

�أف�صل لبالدنا على  تاأمين تموقٍع  �لجن�صيات، بهدف  �لمقاوالت متعددِة  ��صتر�تيجيات  تتبُّع  IDE، من خالل 
�صعيد �لقيم �لدولية.
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وبالمو�ز�ة مع ذلك فاإنه من �ل�صروري �لعمُل على �لرفع من م�صاهمة �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة في �إعطاء 

�نطالقة جديدة للنمو و�لت�صغيل. فاإنعا�س مقاوالت �صغرى ومتو�صطة �أكثر دينامية وتجديد�، قادرة على مو�كبة 

�لمقاوالت �لكبرى وتح�صين تناف�صيتها، يقت�صي رفع �لعو�ئق �لتي تقف في طريق نموها. وهذ� يعني في �لمقام 

�الأول محاربة �أوجه �له�صا�صة �لتي تعانيها هذه �لمقاوالت ب�صبب ب�صعف روؤو�س �الأمو�ل و�لنق�س في �لو�صائل 

�لتقنية و�لب�صرية. �أما ب�صاأن قلة لجوء �لمقاوالت �إلى �آليات �لدعم �لموجهة لها، فمن �لمهم دعم جهود �لتو��صل 

و�الإعالم، وتب�صيط م�صاطر �لولوج �إلى تلك �الآليات. كما �أن ت�صجيع �لمقاولة �ل�صغرى و�لمتو�صطة، في �أفق خلق 

منا�صب �ل�صغل، ي�صتحق �أن تدعمه ر�فعة �لطلب �لعمومي. ويو�صي �لمجل�س بماأ�ص�صة �لمقا�صة �ل�صناعية في 

ع �الأف�صلية �لوطنية. كل �لقطاعات وكل �أنو�ع �ل�صفقات �لتي تتيح ذلك، و�إر�صاء �آلياٍت ت�صِجّ

موالي،

في ما يخ�س �لمناخ �الجتماعي، يعبر �لمجل�س عن �رتياحه للخطو�ت �لتي تم تحقيقها على م�صتوى �لحو�ر بين 

�لفرقاء �الجتماعيين، وعلى �لخ�صو�س ما تم �إبر�مه من �إتفاقيات -�إطار ينظم �لو�صاطة �الجتماعية في مجال 

نز�عات �ل�صغل. وقد �أتاحت هذه �التفاقات للكنفدر�لية �لعامة لمقاوالت �لمغرب و�لتنظيمات �لنقابية �لتقدم 

على ثالثة محاور، هي الحوار الجتماعي وت�صجيع المجال التعاقدي، والمطابقة الجتماعية لعالقات وظروف 

�ل�صغل، و�إنعا�س �ل�صغل و�لتناف�صية.

ويرى �لمجل�س �أن �الأمر يتعلّق بدينامية ينبغي ت�صجيعها بهدف دعم �لثقة بين �ل�صركاء �الجتماعيين و�الإر�صاء 

ينبغي  والتي  والجتماعية،  القت�صادية  للتنمية  المالئمة  الكبرى،  الجتماعية  التعاقدات  ل�صروط  الم�صتدام 

و�لحو�ر  �لجماعية  �لمفاو�صة  وت�صجيع  �لفردية  �لحقوق  تفعيل  عبر  �الجتماعي  �ل�صلم  �إقر�ر  ��صتهد�ف 

�الجتماعي، ب�صفتها قاعدة رئي�صة للتوفيق بين تناف�صية �لجهاز �الإنتاجي وتطوير �ل�صغل �لالئق. ويتعلق �الأمر 

بالعمل في فترات الأزمة، على الخ�صو�ص، على اإر�صاء �صروط انطالق جديد لال�صتثمار، عبر تبني حلول تتيح 

تاأمين ا�صتمرارية ن�صاط المقاولة، وذلك من خالل اآليات للحوار على الم�صتوى القطاعي والمحلي.

الجتماعية  التعاقدات  حول  الوطني  »الحوار  مو�صوع  في  مناظرة  بتنظيم  المجل�ص  يو�صي  اآخر،  جانب  من 

�لكبرى«، وذلك بهدف تمكين �لحكومة و�لمنظمات �لنقابية و�لكنفدر�لية �لعامة لمقاوالت �لمغرب من �إطار 

موؤ�ص�صي د�صتوري لبناء �أ�صكال تقارب وطنية حول �الإ�صالحات �لكبرى �لمرتبطة باأربعة �أبعاد رئي�صة، تتعلق 

بالحفاظ على �لقدرة �ل�صر�ئية للمو�طنين، وتناف�صية �لمقاوالت، و�لوقاية �الجتماعية، و�لوقاية من نز�عات 

�ل�صغل �لجماعية وف�صها بطريقة �صلمية.

موالي،

�إن مفعول �لنمو �القت�صادي و�صيا�صات �لتنمية �الجتماعية على م�صتوى �لحد من �لفو�رق �الجتماعية و�لمجالية 

يظل �أدنى مما كان منتظر�، وخ�صو�صا في ما يتعلق بالن�صاء و�ل�صباب، وبوجه �أخ�س �لمقيمين منهم في و�صط 
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قروي. وتتجلى �لنتيجة في �إعادة �إنتاج �جتماعية للفقر، وتفاقم �أوجه �لالم�صاو�ة ب�صبب �لولوج غير �لمن�صف 

�إلى �لخدمات �الجتماعية �الأ�صا�صية، وخ�صو�صا منها �لتربية، وب�صبب غياب مقاربة �صاملة للعمل �لعمومي تجاه 

هاتين �لفئتين.

وبناء على ذلك فاإن �لمجل�س يرى �صرورة �لقيام بتغيير ثقافي من �أجل �إدماج �أف�صل لل�صباب و�لن�صاء في �لتقدم 

�القت�صادي و�الجتماعي، و�لرفع منه بف�صل م�صاهمتهم. وبوجه عام، تدعو �لتحديات �لد�خلية، وكذ� �ل�صياق 

�إلى �لعمل على تحقيق �صيادة قيم �لمو�طنة �لم�صوؤولة و�النفتاح، مع �لحر�س على فعلية  �الإقليمي و�لدولي، 

�لحقوق وعلى تطبيق �لقانون.

توجهات  تحدد  �لتي  و�الأعمال  �لكبرى  �لخيار�ت  �إعد�د  في  �لمغربي  �ل�صباب  م�صاهمة  �أن  �لمجل�س  ويرى 

ال�صيا�صات العمومية، تبقى رهينة بم�صتوى تاأهيل هوؤلء ال�صباب وتوعيتهم بالنخراط ل�صالح م�صتقبل البالد. 

و�لموؤهل �لكبير �لذي يمثله وجود �صاكنة من �ل�صباب في بالدنا ال ينال حقه من �الهتمام، بحكم غياب »مقاربة 

�صبابية« في بلورة �ل�صيا�صات. وترجع هذه �لو�صعية، على �لخ�صو�س، �إلى نظام تكويني ون�صق للولوج �إلى �صوق 

�لعمل يعوقان معا م�صاهمة �ل�صباب. وقد دعا �لخطاب �لملكي �ل�صامي بتاريخ 20 غ�صت 2012 �إلى تاأهيل 

�لمدر�صة �لعمومية، و�صّدد على �صرورة �إ�صالح حقيقي لالأد�ء �لتربوي للتعليم �لعمومي، مع �لعمل في �الآن ذ�ته 

على �صمان تكافوؤ �لفر�س بين �لمو�طنين. 

�ل�صور  �إلى  ترجع  �إكر�هات  وجود  يالحظ  �لمجل�س  فاإن  �لمجتمع،  في  �لمر�أة  دور  �إنعا�س  يخ�س  ما  في  �أما 

�لنمطية �لثقافية و�إلى عدم �لتطبيق �ل�صارم للقو�نين، وخ�صو�صا في مجال مدونة �الأ�صرة، مما يحول دون 

تح�صين ملمو�س لو�صعية �لمر�أة �لمغربية. وهذ� يحد من مفعول �لخطو�ت �لتي حققتها بالدنا على �لم�صتوى 

�لت�صور�ت  محاربة  �إلى  ترمي  �أعمال  �إطالق  �لمهم  ومن  �لد�صتور.  مقت�صيات  منها  وخ�صو�صا  �لموؤ�ص�صي، 

�لثقافية �لتي يطبعها �لميز حيال �لن�صاء، ال في و�صائل �الإعالم و�لموؤ�ص�صات �لدر��صية فح�صب، ولكن �أي�صا 

باتجاه �لدو�ئر �القت�صادية و�ل�صيا�صية. �أما في ما يخ�س �أوجه �لالم�صاو�ة في �لو�صط �لمهني، فيتعين، عالوة 

على تو�صيع الولوج اإلى �صوق ال�صغل، مواكبة الن�صاء في م�صل�صل الولوج اإلى الوظائف العليا، بما في ذلك اأجهزة 

�لحكامة، عبر �عتماد تد�بير تُِقُرّ تكافوؤ �لفر�س في تطور �لم�صار�ت �لمهنية. و�إن و�صع �أنظمة من �لمحا�ص�صة، 

في منظور �لمنا�صفة، وتفعيل بر�مج تكوينية خا�صة، يمكن �أن يكون مفيد� على �لمدى �لقريب.

�أجل تحقيق خطو�ت �صريعة لفائدة �لن�صاء، دعا تقرير �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي حول  ومن 

ت�صجيع �لم�صاو�ة بين �لن�صاء و�لرجال في �لحياة �القت�صادية و�الجتماعية و�لثقافية و�ل�صيا�صية، �إلى �ل�صروع 

في �إحد�ث �لهيئة �لعليا للمنا�صفة ومحاربة كل �أنو�ع �لميز، �لمن�صو�س عليها في �لد�صتور، لت�صجيع �الإن�صاف 

وتكافوؤ �لفر�س. كما ي�صير هذ� �لتقرير �إلى �أهمية تبني قانون-�إطار يعّرف بطريقة و��صحة �أنو�ع �لميز �صد 

�لن�صاء ويقمع كل م�س بحقوقهن.
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موالي،

اآليات  اإن �صمان ال�صروط ال�صرورية لإنجاح مختلف الأورا�ص التي تم اإطالقها، يقت�صي القيام باإ�صالح اأهم 

تنظيم �القت�صاد و�آليات �لت�صامن، وخ�صو�صا على م�صتوى �لمنظومة �لجبائية و�لوقاية �الجتماعية و�لمقا�صة.

لقد �صجل �إ�صالح �أنظمة �لتقاعد تاأخًر� كبيًر� ب�صبب �صعف جهاز �لحكامة �لقائم على تو�فق بين �الأطر�ف 

�لمتمثلة في �لحكومة و�لنقابات �لعمالية و�لم�صغلين. وتدعو �ل�صرورة �إلى �الإ�صر�ع بتحديد توجهات �صيا�صية 

و��صحة حول مختلف �لعنا�صر �لالزمة الإ�صالح ن�صقي عميق، للتمكن من تجاوز و�صعية �النح�صار �لحالية، 

�لتي تف�صي �إلى �لرفع من �لكلفة �لمالية و�الجتماعية للتد�بير �لتي يتعين �تخاذها. و�عتبار� للن�صبة �ل�صعيفة 

�الإ�صر�ع بتحديد خيار�ت يتم �عتمادها  للتقاعد، ي�صتح�صن  �لم�صتفيدة من نظام  �لن�صيطة  �ل�صاكنة  جد� من 

لتفعيل نظام ي�صمل �لعاملين غير �الأجر�ء على �لخ�صو�س. 

في ما يتعلق بالتغطية �ل�صحية، من �لمهم �لعمل على تدعيم �لخطو�ت �لتي تم ت�صجيلها حتى �ليوم. ومن ذلك 

�أن �النتظار�ت �لتي ولدها �الإعالن عن تعميم برنامج �لم�صاعدة �لطبية RAMED على كل جهات �لمملكة، 

لفائدة �ل�صاكنة في و�صعية عوز وه�صا�صة، يجب �لعمل على �إر�صائها من خالل �لتو�صيع �لفعلي لنطاق عمل هذ� 

�لبرنامج، على �أن توؤخذ بعين �العتبار مد�خل �لتح�صين �لتي تم ��صتخال�صها خالل �لتجربة �لر�ئدة. ويجب، من 

جهة اأخرى، اأن يواكب الرتفاَع ال�صريع في وتيرة النخراط في هذا النظام برنامٌج على المدى المتو�صط، يرمي 

�إلى دعم �لكفاء�ت �لطبية وتو�صيع �لقدر�ت �ال�صتيعابية، ال�صتقبال �ل�صاكنة �لم�صتفيدة من �لخدمات �لعالجية. 

موالي،

�لتي  �لعمومية  �ل�صيا�صات  �لتقائية  تح�صين  عبر  ممكن  �الجتماعية  �لتنمية  مجال  في  �الأد�ء  من  �لرفع  �إن 

�لمرتبطة  �لنجاعة  �إمكانات  من  �ال�صتفادة  ذلك،  �إلى  �إ�صافة  �لمهم،  من  �أنه  كما  و�حدة.  �أهد�ف  �إلى  ترمي 

بتوطينها، مع �إ�صر�ك �لمو�طنين في ت�صور وتفعيل وتقييم �الأعمال �لمرتبطة بذلك. ومن ثّم يرى �لمجل�س �أنه 

باالإمكان تحقيُق خطو�ت هامة في مجال نجاعة وحكامة �ل�صيا�صات �لعمومية، عبر تبني مقاربة ُموّطنة تر�بًيا. 

فالعمليات �لت�صاركية �لتي يقت�صيها هذ� �الإطار من �صاأنها �أن ت�صهل م�صاركة �لمو�طنين و�نخر�طهم لفائدة نجاح 

و��صتمر�رية �لم�صاريع �لتي يجري �إطالقها. 

ومن �لمهم، بهذ� �ل�صدد، تمكين �لجهات من حكامة مالئمة ومب�صطة و�صهلة �لقر�ءة. وهو توجه يجب �أن يو�كبه 

م�صل�صل لالتمركز، يكون من ميز�ته ت�صهيل �لتقائية تدخالت �لعمل �لعمومي في مختلف �لقطاعات، �صريطة 

�صمان وجود �آليات تتيح تحقيق �لتقائية تلك �لتدخالت على م�صتوى �ل�صلطة �لتر�بية.

با�صتعادة  وذلك  �لماكرو-�قت�صادي،  �الإطار  بتطهير  �الإ�صر�ُع  �ل�صروري  من  �أنه  يرى  �لمجل�س  فاإن  و�أخير�، 

تو�زنات �لمالية �لعمومية، بما يتيح ��صترجاع هو�م�س �لمناورة �ل�صرورية الإنجاح �الأور��س �لتي يتم �إطالقها. �إن 
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تقويم مالية �لدولة �صاأن يهم �لجميع، وهو بذلك يقت�صي �نخر�طا من قبل مجموع �لفاعلين �الجتماعيين، من 

�أجل �صمان م�صتد�م لو�صعية مالية قادرة على �لبقاء.

�إن هناك وعيا متناميا بالمخاطر �لتي يمثلها �الإبقاء على �لنظام �لحالي لدعم �الأ�صعار بالن�صبة �إلى �لمالية 

ت�صارع  �أن  �ل�صروري  من  فاإنه  وبالتالي  �الجتماعية.  �لعد�لة  مجال  في  �لمحدود  بمفعولها  وكذ�  �لعمومية، 

�ل�صلطات �لعمومية، في �آجال قريبة، �إلى تفعيل �إ�صالح �لمقا�صة، قائم على �لت�صاور، من �أجل �إتاحة تطور 

�لمنظومة نحو �آليات بديلة، و�إعادة توجيه مو�ردها �صوب ��صتثمار�ت عمومية من �صاأنها �أن ت�صاهم في �لرفع 

من وتيرة �لنمو، وبر�مج ترمي �إلى تح�صين �لموؤ�صر�ت �الجتماعية.

�لمخ�ص�صة  �لمو�رد  من  �لق�صوى  �ال�صتفادة  على  �لت�صديد  خالل  من  �لكثير  توفير  يمكن  �آخر،  جانب  من 

لل�صيا�صات �لعمومية وعلى �ن�صجامها �لعام. ويمكن ��صتغالل �الإمكانات �لتي يوفرها تقا�صم ��صتعمال �لمو�رد 

بين  �اللتقائية  تحقيق  ب�صرورة  �لمتعلق  �آنفا،  �إليه  �لم�صار  �لم�صعى  في  �لمقاربة  هذه  وتندرج  �الإد�رة.  د�خل 

�ل�صيا�صات �لعمومية.

ويتعلق �الأمر في �آخر �لمطاف، بالن�صبة �إلى بالدنا، بال�صعي �إلى تمكين �أ�صحاب �لقر�ر، على جميع �لم�صتويات، 

يو�جهها  �لتي  و�الجتماعية  �القت�صادية  و�لتحديات  �لدولي،  فال�صياق  ناجعة.  وبطريقة  ب�صرعة  �لعمل  من 

�لمغرب، تدعونا جميعا �إلى �إعادة �لنظر في طرق ��صتغالنا وفي عاد�تنا �لجماعية. و�إن من �صاأن هذ� �لتطور 

�ل�صروري، �إذ يوجه �صوب �لحد من �لفو�رق ومن �أ�صكال �لميز ودعم �لتما�صك �الجتماعي، �أن ي�صمن م�صاركة 

جميع مكونات �ل�صاكنة في تنمية بالدنا.

موالي،

�عتبار� الأهمية �لرهان �لذي تمثله �لتناف�صية بالن�صبة �إلى م�صتقبل �لبالد، خ�ص�س �لمجل�س �لدر��صة �لمو�صوعاتية 

�لمت�صمنة في تقريره �ل�صنوي لهذه �الإ�صكالية. وتقوم هذه �لدر��صة على مفهوم �لتناف�صية �لم�صتد�مة، عبر 

�لتركيز على �لعالقات �لتي تربط بين �لتناف�صية �ل�صاملة و�لتما�صك �الجتماعي و�لبيئة. فلكي تكون �لتناف�صية 

م�صتد�مة، ينبغي لها �أن تكون من�صفة و�إدماجية وت�صاركية، و�أن ت�صمن تدبيًر� ناجًعا للمو�رد، و�أن تعتمد على 

�لقيم �لثقافية للت�صامح و�النفتاح. ويجب �أن يقوم تحري �لتناف�صية على تبني منظور على �لمدى �لبعيد، و�أن 

يتيح للبالد �ال�صتفادة من موؤهالتها و�إحر�ز تقدم في �لميادين �لتي ت�صكو من �أوجه عجز.

�إن ت�صخي�س �لحال �لر�هنة  �لذي تقدمه هذه �لدر��صة يتيح �لقول باأن تح�صين �لتناف�صية �أمر في متناول بالدنا، 

خ�صو�صا و�أن �لمغرب يتوفر، عالوة على �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي، على موؤهالت عديدة، منها موقعه �لجغر�في، 

وتجارب  ت�صاورية  هيئات  ووجود  �النفتاح،  على  �لم�صجعة  �لمت�صامحة  وثقافته  �لمتقدمة،  للجهوية  و�ختياره 

ناجحة في ت�صجيع بع�س �لقطاعات.
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�لتنموي �صوب  �لنموذج  �لمقام �الأول �لتجديد و�البتكار وتوجيه  للتناف�صية في  �لتح�صين �لم�صتد�م  ويقت�صي 

�لقطاعات �لو�عدة. وينبغي �أن ت�صجع �لمنظومة �لجبائية �الأن�صطة �الإنتاجية، و�أن ت�صبح عامال حا�صما في 

�لجبائية  �الإد�رة  بين  �لثقة  من  مناخ  و�إقر�ر  �لجبائية  �لمنظومة  و�صوح  تح�صين  من خالل  وذلك  �لتناف�صية، 

ود�فعي �ل�صر�ئب.

يجب �الرتقاء بجودة �لتكوين على جميع �لم�صتويات، و�أن يهم �لتح�صين في �الآن ذ�ته �لتكوين �لعام و�لتكوين 

�لمهني و�لتكوين مدى �لحياة. ويجب �أن يو�كب هذ� �لتطور تاأهيال �جتماعيا، و�حتر�م قانون �ل�صغل، وحو�ًر� 

�جتماعًيا مثمًر�، ونجاعة في معالجة نز�عات �ل�صغل. وبالمو�ز�ة مع ذلك ينبغي �لعمل على تح�صين حكامة 

�لمر�فق �لعمومية من �أجل �صمان ثقة �لمرتفقين، وخا�صة ما يتعلق من ذلك بفعلية �لقو�عد و�صفافية �الإد�رة، 

وهو ما يفتر�س تحقيق خطو�ت ملمو�صة في مجال محاربة �لف�صاد. كما يجب دعم �لجهود �لر�مية �إلى تح�صين 

�لحكامة على م�صتوى �لقطاع �لخا�س، من خالل �إنعا�س �لم�صوؤولية �الجتماعية للمقاوالت. 

�لقائمة، وتح�صين  �لمعيارية  �الآلية  ��صتعمال  �لمغربية بدرجة ملمو�صة عبر  �لمنتجات  ويمكن �الرتقاء بجودة 

م�صل�صالت �لتدبير، و�الإدماج �لناجح لمبتكر�ت تكنولوجية وتنظيمية. ويقت�صي تعميم هذه �الأخيرة تبني مقاربة 

ت�صاركية تتيح �لجمع بين ما يقدمه �لقطاع �لخا�س و�الإد�ر�ت وموؤ�ص�صات �لبحث و�لموؤ�ص�صات �لمالية.

كما يتطلب تثمين موؤهالت بالدنا في مجال �لتناف�صية ت�صجيع بروز �أقطاب تناف�صية جهوية، و�ال�صتفادة من 

هام  بدور  ت�صطلع  �أن  �لقطاعات  هذه  فباإمكان  �لقطاعات.  من  �لعديد  توفرها  �لتي  �لكبيرة  �لنمو  �إمكانات 

�لفالحي،  بالقطاع  �لخ�صو�س  �الأمر على وجه  ويتعلق  �القت�صاد.  تناف�صية  �الإنتاجي ودعم  �لن�صيج  تنويع  في 

و�الت�صال  �الإعالم  وتقنيات  �الأخ�صر،  باالقت�صاد  �لمرتبطة  و�الأن�صطة  �لغذ�ئية،  �ل�صناعات  تطوير  و�إمكانات 

.NTIC لحديثة�

موالي،

�إذ� كانت 2011 �صنة تن�صيب �لمجل�س و�إر�صاء هيئاته و�إطالق �أن�صطته، فاإن �صنة 2012 مثلت �أول �صنة يمار�س 

�لمجل�س بر�صمها مهامه ممار�صة فعلية كاملة.

وقد تميزت �صنة 2012 بعناية مولوية خا�صة �أحاطت بها جاللتكم �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، 

مدت �لمجل�س باأ�صباب �لقوة ومنحت �الإ�صعاع الأعماله، و��صتنه�صت همم �أع�صائه، وحفزتهم على �لمزيد من 

�لعمل و�الجتهاد. فاال�صتقبال �لذي خ�ص�صتم به جاللتكم رئي�َس �لمجل�س بمنا�صبة تقديم �أول تقرير �صنوي، 

وكذ� �لخطاب �لملكي �ل�صامي بمنا�صبة �لذكرى �ل�صابعة �لثالثين للم�صيرة �لخ�صر�ء، �لذي دعا �لمجل�س �إلى 

�إعد�د نموذج تنموي جهوي مندمج لفائدة �الأقاليم �لجنوبية، مثلت لحظات قوية في �إ�صعاع هذه �لموؤ�ص�صة.

في هذ� �ل�صياق، �صهدت �صنة 2012 �النطالقة �لفعلية للعالقات �لموؤ�ص�صية مع �لحكومة ومع غرفتي �لبرلمان. 

وقد تلقى �لمجل�س، في هذ� �الإطار، خالل �صنة 2012 �إحالتين من قبل �لحكومة، تطلب �إحد�هما ر�أي �لمجل�س 
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في م�صروع �لقانون �الإطار �لمتعلق بالميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة، وتعنى �لثانية بتعميم وتحقيق 

�لم�صاو�ة في �لولوج �إلى �لخدمات �ل�صحية �الأ�صا�صية. �أما مجل�س �لنو�ب فقد طلب، من جهته، من �لمجل�س 

.INDH إمد�ده بتحليالته وتو�صياته في مو�صوع �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لم�صتد�مة�

وقد �صهدت �صنة 2012 نقا�صات غنية ومفتوحة بين �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، وذلك 

�إطار  �آر�ء في  وثمانية  تقارير  تبني ع�صرة  يكون عاّما،  يكاد  وباإجماع  تم خاللها،  �لتي  �لعامة  �لجموع  خالل 

�الإحاالت �لذ�تية للمجل�س.

وعلى �صعيد �آخر، تم عقد عدد من �جتماعات �لتن�صيق في بد�ية �صنة 2013، مع �لفئات �لممثلة في �لمجل�س 

�القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، بغر�س در��صة ح�صيلة �لمجل�س ل�صنة 2012 وتحديد مد�خل للتطوير. وقد 

خل�س �الأع�صاء �إلى �أن �لح�صيلة �إيجابية، غير �أنهم ر�أو� �صرورة دعمها، و�لحر�س، في �صنة 2013، على دعم 

مكت�صبات �لمجل�س و�صمان ��صتمر�ريتها.

في ما يخ�س برنامج عمل �لمجل�س ل�صنة 2013، �صيت�صمن، �إ�صافة �إلى �لتقرير �ل�صنوي للمجل�س و�لتقرير 

�لخا�س بالتنمية �لجهوية لالأقاليم �لجنوبية، متابعة مو��صيع �الإحاالت �لذ�تية ل�صنة 2012، و�إطالق مو��صيع 

�أخرى بر�صم �صنة 2013. ويمكن تعديل برنامج �لعمل هذ� ح�صب �إحاالت �لحكومة و�لبرلمان.

�إن مجموع مكونات �لمجل�س عاقدةٌ �لعزَم على مو��صلة �لجهود من �أجل دعم م�صروعيته وم�صد�قيته، و�لرفع 

من م�صاهمته في �إعد�د نموذج تنموي مغربي م�صتد�م، يجمع بين �لنجاعة �القت�صادية و�لتما�صك �الجتماعي، 

طبقا للتوجيهات �ل�صامية �لم�صتنيرة لجاللتكم.

�صكيب بنمو�صى

في الرباط، 27 يونيو 2013
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تمهيـــــــد

طبقا لمقت�صيات �لقانون �لتنظيمي �لموؤ�ص�س للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، يلخ�س هذ� �لتقرير �ل�صنوي 

تقدير �لمجل�س للو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية في 2012، ويقدم ح�صيلة الأن�صطة �لمجل�س خالل �ل�صنة 

�لمن�صرمة.

بعد ��صتعر��س �أهم �أحد�ث �صنة 2012، وخ�صو�صا ما يتعلق بتفعيل �لد�صتور �لجديد وتن�صيب �لهيئة �لعليا للحو�ر 

�لوطني حول �إ�صالح �لق�صاء، يقوم �لمجل�س بتحليل الأهم �لتطور�ت على �لم�صتوى �القت�صادي و�الجتماعي 

و�لبيئي، وهو تحليل ي�صتند �إلى عدد من �لموؤ�صر�ت �لم�صتقاة من م�صادر وطنية ودولية، وعلى �أ�صا�س ��صتغالل 

نتائج »بارومتر« �لمجل�س، �لذي يقدم تقييًما للو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية، وتحديد �النتظار�ت �لم�صتعجلة 

لل�صاكنة و�لفاعلين �الجتماعيين. وعلى هذ� �الأ�صا�س يقترح �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي تو�صيات 

ويثير �النتباه �إلى بع�س عنا�صر �ليقظة، بهدف �لرفع من نجاعة �لعمل �لعمومي. 

و�عتبار� الأهمية م�صاألة �لتناف�صية لمعالجة مو�طن �له�صا�صة في �القت�صاد، يت�صمن تقرير هذه �ل�صنة در��صة 

�لتناف�صية �ل�صاملة و�لتما�صك  مو�صوعاتية حول »�لتناف�صية �لم�صتد�مة«، وي�صدد على �لعالقات �لقائمة بين 

�الجتماعي و�لبيئة.

ويقّدم �لتقرير في �لق�صم �لمخ�ص�س الأن�صطة �لمجل�س، ح�صيلة لما تم �إنجازه من عمل بمتم �ل�صنة �لمن�صرمة، 

�لمولوية  �لعناية  على  �لمجل�س  �أع�صاء  ويُجمع   .2013 ل�صنة  المر�صومة  العمل  لخطة  العري�صة  والخطوط 

�ل�صامية �لتي حظي بها �لمجل�س خالل �صنة 2012، و�لتي ر�صخت �أدو�ر �لمجل�س ب�صفته ف�صاء للتعبير، وقوة 

�إطار ممار�صتها  �أن �لفئات �لمكونة للمجل�س قد حددت كذلك، في  �قتر�حية للمجتمع �لمدني �لمنظم. كما 

للتقييم �لذ�تي، مد�خل للتح�صين تتيح دعم �لمكت�صبات و�إد�متها.

مزودة   ،2011 نونبر  �نتخابات  عن  منبثقة  حكومة  بتن�صيب  �ل�صيا�صي  �لم�صتوى  على   2012 �صنة  تميزت 

ب�صلطات مو�صعة، طبقا لمقت�صيات �لد�صتور �لذي تم تبنيه عن طريق �ال�صتفتاء في يوليوز من �ل�صنة ذ�تها. 

�ل�صيا�صي في �صياق  ��صتقر�ره  �أ�صمى قانون، ��صتطاع �لمغرب �لحفاظ على  �لتي جاء بها  �لدينامية  وبف�صل 

�إقليمي يطبعه ��صتمر�ر �نعد�م �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي. وقد مثلت �صنة 2012، في هذ� �ل�صياق، �صنة �لتاأكيد على 

�إ�صعاع �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، و�إر�صاء عالقاته �لموؤ�ص�صية بالحكومة و�لبرلمان.
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�إن مجموع مكونات �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، �إذ تقويها وت�صد من ع�صدها �لعناية �لمولوية 

�ل�صامية �لتي �أ�صبغها �صاحب �لجاللة ملك �لبالد على �لمجل�س، عاقدةٌ �لعزَم على مو��صلة �لجهود من �أجل 

دعم م�صروعيته وم�صد�قيته، و�لرفع من م�صاهمته في �إعد�د نموذج تنموي مغربي م�صتد�م، يجمع بين �لنجاعة 

�القت�صادية و�لتما�صك �الجتماعي.
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الو�سعية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية

�لق�صم �الأول
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الو�سعية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية

مزودة   ،2011 نونبر  �نتخابات  عن  منبثقة  حكومة  بتن�صيب  �ل�صيا�صي  �لم�صتوى  على   2012 �صنة  تميزت 

ب�صلطات مو�صعة، طبقا لمقت�صيات �لد�صتور �لذي تم تبنيه عن طريق �ال�صتفتاء في يوليوز من �ل�صنة ذ�تها.  

وقد جاء �لقانون �الأ�صمى بم�صروع مجتمعي يمثل تحقيقه تحديا للدولة كما لباقي مكونات �الأمة. وقد ��صتطاع 

�لمغرب، بف�صل هذه �لخطوة �لهامة، تدعيم ��صتقر�ره �القت�صادي في �صياق جهوي ال يز�ل م�صطربا، مع نق�س 

في �لمنظورية في ما يتعلق باالآفاق �ل�صيا�صية و�الأمنية في بع�س �لبلد�ن.

�ل�صيا�صي.  �ال�صتقر�ر  بعدم  �لمطبوع  �الإقليمي  �لمحيط  هذ�  في  حا�صم  موؤهل  على  بالدنا  تتوّفر  ثمة  من 

وباالإ�صافة �إلى ذلك، فاإن �لدور �لهام �لذي ي�صطلع به �لفاعلون �الجتماعيون في تاأطير �لحركات قد �أتاح �أن 

تمر موجة ت�صاعد �لمطالب �الجتماعية في 2012 في جو �صلمي، دون �أي م�س باأمن �الأ�صخا�س و�لممتلكات. 

واإ�صافة اإلى ذلك فاإن ن�صج ال�صروط الداخلية، وخ�صو�صا توفر البالد على قاعدة د�صتورية قوية، يمثل فر�صة 

ينبغي �أن تعمل �ل�صلطات �لعمومية �صريعا على �ال�صتفادة منها، بم�صاركة �لفاعلين �القت�صاديين و�الجتماعيين، 

من �أجل تفعيل �لمقت�صيات �لد�صتورية و�إطالق دينامية �إ�صالحية جديدة قمينة بتعبئة �ل�صاكنة حول �لم�صروع 

�لمجتمعي �لذي �أتى به �لد�صتور.

غير �أن �لتاأخر في تفعيل �الإ�صالحات �أف�صى �إلى نوع من �النتظارية في �صفوف �لفاعلين �القت�صاديين، مما 

ز�د من حدة �لتر�جع �لذي يعانيه �لنمو ب�صبب �لجفاف وتد�عيات �لركود في �لبلد�ن �الأوربية �ل�صريكة. �إن 

�إليها ��صتمر�ر �أوجه �له�صا�صة في �قت�صادنا، وخ�صو�صا تناف�صيته �ل�صعيفة،  معطيات هذه �لظرفية، ي�صاف 

ينبغي �أن تحث �ل�صلطات �لعمومية على ت�صريع �الإ�صالحات �ل�صرورية �لر�مية �إلى معالجة هذ� �لو�صع و�لحد 

من �أوجه �لعجز �الجتماعي.

تاأكيد �صو�ب محاور  �إلى   2012 تذهب قر�ءة �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي الأهم تطور�ت �صنة 

�لعمل �لتي تم تحديدها في 2011، لكن مع مالءمتها مع �لتحدي �لوطني �الأكبر، �لمتمثل في �صرورة �الن�صجام 

مع روح �لد�صتور و�لتوطين �ل�صريع لمقت�صياته. ويترجم هذ�، على وجه �لخ�صو�س،  باالأولوية �لتي تحظى بها 

مو��صيع �الإدماج �القت�صادي و�الجتماعي، ودعم �لحكامة و�لتوطين �لتر�بي لل�صيا�صات �لعمومية، وكذ� �إ�صر�ك 

�لمو�طنين في ت�صور وتفعيل تلك �ل�صيا�صات.
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1. ال�سياق واالأحداث الهامة: نظرة المجل�س االقت�سادي واالجتماعي والبيئي

كان تاريخ 3 يناير 2012 موعد� الأهم حدث �صهدته هذه �ل�صنة،  بتكوين حكومة جديدة منبثقة عن �النتخابات 

�لمبكرة لمجل�س �لنو�ب، �لتي جرت يوم 25 نونبر 2011. وقد تم تعيين رئي�س �لحكومة في �صخ�س �لكاتب 

�لعام للحزب �لفائز في تلك �النتخابات، في �ن�صجام مع روح �لد�صتور. وقد تم تقديم برنامج حكومي، يقوم على 

�أ�ص�س تتمثل في �لعمل �لمندمج و�لمقاربة �لت�صاركية،  و�لتالزم بين �لم�صوؤولية و�لمحا�صبة.

في ما يتعلق بالمناخ �لعالمي، تميز هذ� �لمناخ في �صنة 2012 بتر�جع �قت�صادي في دول منطقة �الأورو، و�رتفاع 

�أ�صعار �لمو�د �الأ�صا�صية وعدم ��صتقر�ر �أ�صعار �ل�صرف.

تراجع الن�صاط نتيجة لنخفا�ص الإنتاج الزراعي ب�صبب الجفاف. كما �صاهم التاأخر في الم�صادقة على قانون 

توجهات  يخ�س  ما  في  �لو�صوح  نق�س  ب�صبب  �لفاعلين،  �صفوف  في  �النتظارية  من  مناخ  �إقر�ر  في  �لمالية 

�لميز�نية. وقد �أثرت هذه �لتطور�ت في �لنمو �لوطني و�لتو�زنات �لماكرو-�قت�صادية و�لقدرة على خلق فر�س 

�ل�صغل.

و�صكل �إطالق جاللة �لملك لور�س �إ�صالح �لعد�لة، مع �إحد�ث �لهيئة �لعليا للحو�ر �لوطني حول �إ�صالح �لعد�لة، 

من بين �الأحد�ث �لهاّمة في �ل�صنة. ويدّل �إطالق هذ� �لور�س على طابع �الأولوية �لذي يميزه، و�الإر�دة �لر�مية 

�إلى �إنجاحه في �إطار من �لم�صاركة و�لت�صاور. ويتعلق �الأمر بمنظور �صامل ومهيكل، يحيط بقطاع �لعد�لة في 

�صموله، ويفتر�س به �أن يف�صي �إلى تح�صين ��صتغال �لق�صاء بمختلف مكوناته وم�صتوياته (من �إد�ري و�جتماعي 

بين  تجمع  ت�صاركية،  بمقاربة  يتميز  م�صعى  �ل�صاأن  هذ�  في  �لمعتمد  و�لم�صعى  ومهني).  و�قت�صادي  وتجاري 

مختلف �لح�صا�صيات، ي�صتح�صن تعميمها على �صيا�صات عمومية �أخرى.

�إطالق عملية تعميم نظام �لم�صاعدة  �لمجال دفعة جديدة عبر  �لتغطية �ل�صحية، �صجل هذ�  في ما يخ�ّس 

�لطبية RAMED، غير �أنها ت�صجل تاأخر� في �إعطاء نتائج مر�صية، كما تدل على ذلك �لموؤ�صر�ت �لوطنية 

و�لدولية.

2. اأهم التطورات على الم�ستوى االقت�سادي واالجتماعي والبيئي

1.2. التطور االقت�سادي

تميز �لتطور على �لم�صتوى �القت�صادي، في 2012، بتر�جع في وتيرة �لنمو وتفاُقم �أوجه �الختالل �لماكرو-

�قت�صادية.
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1.1.2. نمو في تراجع، وو�صعية ه�صة لل�صغل

��صتقرت ن�صبة �لنمو في 2012 عند 2.4 بالمائة، مقابل 5 بالمائة قبل ذلك ب�صنة. ويعود هذ� �لتطور 

بالمائة   5.1 بن�صبة  �الرتفاع  عو�س  بالمائة،   8.7 قدره  بما  �لفالحية  �لم�صافة  �لقيمة  �نخفا�س  �إلى 

بالمائة   5.3 �لفالحية من  �الأن�صطة غير  تقدم  وتيرة  �نخفا�س  و�إلى   ،2011 �لحال عليه في  كان  كما 

 4 بها من  �لوتيرة نزل  �نخفا�صا في  �لخ�صو�س  �لثانوية على  �الأن�صطة  بالمائة. وقد �صهدت   4.8 �إلى 

بالمائة �إلى 3.2 بالمائة، في عالقة مع �نكما�س �الأن�صطة �لمنجمية و�ل�صناعة �لتحويلية. �أما �نخفا�س 

�لقيمة �لم�صافة �لفالحية، فيرجع باالأ�صا�س �إلى تر�جع محا�صيل �لحبوب بما يقارب 40 بالمائة، ب�صبب 

الجفاف الذي �صهده المو�صم الفالحي. ول �صك اأن تراجع الدخل الفالحي من �صاأنه اأن يفاقم من ظاهرة 

�لهجرة �لقروية �صوب �لمدن، مع ما لذلك من تد�عيات على �لم�صتوى �الجتماعي. ومن �ل�صروري �أن 

تدعم �ل�صلطات �لعمومية �لبر�مج �لتي يتم �إطالقها لفائدة �ل�صاكنة �لقروية.

وقد كان من �صاأن �نخفا�س وتيرة �لنمو �أن يبلغ معدالت �أكبر لوال م�صاهمة �ال�صتهالك. فرغم �نخفا�س 

مد�خيل �الأ�صر �لقروية وتردي �صوق �ل�صغل، �إال �أن �ال�صتهالك ز�د بن�صبة 3.6 بالمائة، غير متاأثر كثير� 

�رتفاع  ب�صبب  بالمائة،   1.3 �إلى  بالمائة   0.9 �نتقل من  �لذي  �الأ�صعار عند �ال�صتهالك،  بارتفاع موؤ�صر 

�أ�صعار �لمو�د �لغذ�ئية و�أ�صعار �لمحروقات.

في �صياق تر�جع وتيرة �لنمو، ��صتقرت ن�صبة �لبطالة عند 9 بالمائة في 2012، عو�س 8.9 بالمائة، 

�لم�صجلة في 2011. وترتفع تلك �لن�صبة في �صفوف �لفئة �لعمرية 15-24 �صنة �إلى 18.6 بالمائة في 

عموم �لبالد، و33.5 بالمائة في �لمدن، فيما تبلغ تلك �لن�صبة 16.4 بالمائة في �صفوف �ل�صباب حاملي 

�ل�صهاد�ت على �لم�صتوى �لوطني، و18.2 بالمائة في �لو�صط �لح�صري. وهذ� يوؤكد �أن �الأمر، كما جرت 

مالحظة ذلك، يتعلق بظاهرة مدينية باالأ�صا�س، ت�صرب �ل�صباب على وجه �لخ�صو�س. �أما ح�صب �لجن�س 

فقد �نتقلت �لن�صبة من 8.4 �إلى 8.7 بالمائة في �صفوف �لرجال، وتر�جعت من 10.2 �إلى 9.9 بالمائة 

في �صفوف �لن�صاء. وعالوة على ذلك فاإن �ال�صتخد�م غير �لتام لليد �لعاملة يهم 966.000 �صخ�س، �أي 

ما ن�صبته 9.2 بالمائة من �ل�صاكنة �لن�صيطة.

لم يتجاوز عدد منا�صب �ل�صغل �لموؤدى عنه �لمحدثة في 2012 ما قدره 127.000 من�صب �صغل، تعود 

�لفالحة  �أن�صطة  �أدنى  وبقدر  �لتق�صيط،  تجارة  و�أن�صطة  �ل�صخ�صية  �لخدمات  �أن�صطة  �إلى  غالبها  في 

و�ل�صيد �لبحري. وفي �لقابل �صجل قطاع �لبناء و�الأ�صغال �لعمومية وقطاع �ل�صناعة فقد�ن ما يناهز 

40.000 من�صب �صغل.

�الأ�صر،  6 نقط في موؤ�صر ثقة  �إلى �نخفا�س قدره  �ل�صغل  �أف�صى تدهور �لظرفية وتردي و�صعية  وقد 

توؤكده  تطور  وهو  للتخطيط.  �ل�صامية  �لمندوبية  �أجرتها  �لتي  �ل�صنة  من  �لر�بع  �لف�صل  در��صة  ح�صب 
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�لمجل�س  »بارومتر«  نتائج  �أبرزتها  كما  و�الجتماعيين–  �القت�صاديين  و�لفاعلين  �لمو�طنين  �نطباعات 

�القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي – في تقديرهم للو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية، وكذ� نتائج 

�لدر��صة �لنوعية مع �لمو�طنين، �لتي ياأتي تحليلها �أدناه.

2.1.2. مناخ االأعمال: قيادة يجب دعمها

لئن كان ترتيب �لمغرب في مختلف �لت�صنيفات �لدولية في هذ� �لمجال قد �صهد تر�جعا خفيفا، فال 

�أن تدفق �ال�صتثمار�ت �لخارجية �لمبا�صرة قد �صجل �رتفاعا، وذلك رغم �لظرفية  جد�ل في حقيقة 

�لدولية غير �لمالئمة. وهذ� يدل على ثقة �لفاعلين �الأجانب في �إمكانات تطوير �أن�صطتهم في �لبالد. 

غير �أنه يبقى من �ل�صروري �لعمل على تقوية مناخ �الأعمال وعلى جعل �أعمال �ل�صلطات �لعمومية تتجه 

�صوب تح�صين منظورية �لفاعلين �لوطنيين و�لدوليين.

و�لحق �نه في 2012 �صاهم �لتاأخر في �لم�صادقة على قانون �لمالية في خلق مناخ من �النتظارية في 

�صفوف �لفاعلين،  ب�صبب غياب �لو�صوح في ما يخ�س توجهات �لميز�نية. ويتجلى هذ� �لتطور على 

�لخ�صو�س من خالل تر�جع قرو�س �لتجهيز، �لتي �صجل �لجاري منها �نخفا�صا قدره 2 بالمائة، مما 

ي�صير، في ما يبدو، �إلى تر�جع في وتيرة ��صتثمار�ت �لمقاوالت. ونجد بالمقابل �أن قرو�س �لخزينة قد 

�صجلت �رتفاعا بن�صبة قدرها 7.8 بالمائة، موؤكدة وجود �صغوط تعانيها الو�صعية المالية للمقاولت. 

وقد بين �لبحث �لذي قام به بنك �لمغرب �أن ن�صبة 54 بالمائة من روؤ�صاء �لمقاوالت ترى بالفعل �أن هذه 

�لو�صعية �أدنى من �لعادية. كما �أن �لتو��صل �لذي و�كب �لقر�ر �لمتعلق بعمليات حجز على �لح�صابات 

�صاهم بدوره في هيمنة مناخ �النتظارية، �لذي �أثر بدوره في �أد�ء �لمقاوالت، �لمعر�صة باالإ�صافة �إلى 

ذلك لتد�عيات طول �آجال �الأد�ء.

فقد تر�كمت �لديون على �لزبائن، حيث �أ�صبحت تبلغ 180 يوم عمل من رقم �لمعامالت، �أي ما يمثل 

على  وقدرتها  �لمقاوالت  ب�صالبة  �صرر�  �لو�صعية  هذه  وتلحق  �الإجمالية.  �لح�صيلة  من  كبيرة  ن�صبة 

�ل�صمود، وخ�صو�صا منها �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة، �لمنهكة �أ�صال ب�صبب تاأخر بع�س �لمقاوالت 

�لعمومية في �أد�ئها م�صتحقاتها.

وتجدر �الإ�صارة �إلى �أن �لقانون رقم 32-10، �لمتعلق باآجال �الأد�ء، و�لذي تم ن�صر �لمر�صوم �لتطبيقي 

�لقانون على  ن�س هذ�  وقد  �الإ�صكالية.  معالجة هذه  نحو  تقدما  يمثل   ،2012 يونيو  به في  �لخا�س 

تحديد �أجل الأد�ء �لم�صتحقات �أق�صاه �صتون يوما متى كان �أجل �الأد�ء غير متفق عليه �تفاقا �صريحا 

بين �الأطر�ف �لمعنية، وت�صعون يوما بدء� من تاريخ تلقي �ل�صلع �أو تنفيذ �لخدمة �لمطلوبة �إذ� كان �الأجل 

متفقا عليه، كما ن�س �لقانون على نظام للعقوبات �لناجمة عن �لتاأخر، من �أجل تعوي�س �لم�صاريف 

�لبنكية �لتي يتحملها �لمزودون. غير �أن فعالية هذ� �الإجر�ء تبقى رهينة بظروف تفعيله.
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في ما يتعلق بتقدير مناخ �الأعمال من قبل �لموؤ�ص�صات �لدولية، �صجل �لمغرب، وبعد �صنة من �لتقدم 

�لملحوظ، تاأخر� هذه �ل�صنة في ت�صنيف Doing Business، حيت تر�جع من �لرتبة 93 �إلى �لرتبة 

97 من �أ�صل 185 بلد�، وهو تر�جع يعود �إلى تر�جع �لبالد من �لرتبة 146 �إلى �لرتبة 163 على م�صتوى 
�لجانب �لمتعلق بم�صاألة »نقل �لملكية«، وذلك على �إثر �رتفاع ر�صوم �لت�صجيل. �أما على م�صتوى »�أد�ء 

�ل�صر�ئب«، فقد تر�جع �لمغرب بثالث مر�تب، ليحتل �لرتبة 110، بكلفة �آجال �الأد�ء تقدر بنحو 238 

�صاعة عمل. و�أما في ما يتعلق بالولوج �إلى �لتمويل، فقد �صارت بالدنا تحتل �لرتبة 104، متر�جعة ب�صبع 

مر�تب. و�أخير�، في ما يخ�س موؤ�صر »حماية �لم�صتثمرين«، تر�جع �لمغرب بمرتبتين ليحتل �لرتبة 100، 

 .CNEA وذلك في غياب قيا�صات جديدة. وهذ� يبرز �صرورة تفعيل �للجنة �لوطنية لمناخ �الأعمال

وتبدو �ل�صلطات و�عية باأهمية هذه �لم�صاألة، كما يت�صح ذلك من خالل �لت�صريحات �لتي تم �الإدالء بها 

خالل �جتماعات هذه �للجنة. وهناك تد�بير يجري �الإعد�د لها من �أجل �لعمل على �لجو�نب �لمختلفة 

�لتي ي�صجل �لمغرب فيها تاأخر�. غير �أن �صر�مة �آلية �لقيادة تظل �صرطا لنجاعة تفعيل خطة �لعمل.

3.1.2. تناف�صية متردية، وتفاقم في اختالل الميزان الخارجي

�رتفع �لعجز �لتجاري في متم �صنة 2012 �إلى ما قدره 201.5 مليار درهم، بما يمثل زيادة في �لعجز 

قدرها 10.2 بالمائة قيا�صا �إلى �صنة 2011. وقد جاء هذ� �لتطور �ل�صلبي نتيجة لزيادة في �لو�رد�ت 

�صجلت  �لتي  �ل�صادر�ت،  زيادة  من  �أ�صرع  كانت  درهم،  مليار   28.4 ي�صاوي  بما  بالمائة،   7.9 قدرها 

�رتفاعا قدره 5.5 بالمائة، بما ي�صاوي 9.7 مليار درهم. وبذلك �نح�صرت ن�صبة �لتغطية لتبلغ 47.8 

بالمائة، عو�س 48.9 بالمائة في �ل�صنة �ل�صابقة. ويجد هذ� �الرتفاع في �لو�رد�ت تف�صيره في �رتفاع 

قدره 17.9 بالمائة في م�صتريات �لمنتجات �لبترولية وزيوت �لمحركات، وكذ� في �رتفاع قدره 4.3 

بالمائة في م�صتريات �ل�صلع غير �لطاقية.

وقد �صجلت مد�خيل �ل�صياحة وتحويالت �لمغاربة �لمقيمين بالخارج �نخفا�صا قدره 1.7 بالمائة و3.8 

بالمائة على التوالي. في ظل هذه ال�صروط، بلغ العجز الجاري في ميزان الأداءات في متم �صنة 2012 

�صجلت  فقد  ب�صنة.  ذلك  قبل  بالمائة   7.9 مقابل  �لخام،  �لد�خلي  �لناتج  من  بالمائة   9.4 ن�صبته  ما 

مد�خيل �ل�صياحة وتحويالت �لمغاربة �لمقيمين بالخارج �نخفا�صا قدره 1.5 بالمائة و3.9 بالمائة على 

�لتو�لي. وقد �أف�صت هذه �لظروف �إلى �نخفا�س حاد في �حتياطيات �لعملة �الأجنبية، �لتي لم تعد تكفي 

في �آخر دجنبر �صوى الأربعة �أ�صهر من �ال�صتير�د عو�س خم�صة في متم 2011.

�أمام تر�جع �الأر�صدة �لخارجية، ومن �أجل �ال�صتعد�د الأي �صدمة خارجة كبيرة ممكنة، ح�صل �لمغرب 

في غ�صت على ت�صهيل من قبل �صندوق �لنقد �لدولي، تمثل في خط �ئتماني لل�صيولة بما قدره 6.2 

مليار دوالر. و�إن منح هذ� �لت�صهيل للمغرب من قبل �ل�صندوق لهَو في حد ذ�ته دليل على �لثقة في �آفاق 

�القت�صاد �لمغربي و�ل�صيا�صات �لمتبعة. ويتيح هذ� �لخط �الئتماني – �لذي لن تلجاأ �إليه �لحكومة �إال 

في حال وقوع ترد كبير على �إثر �صدمة خارجة – ولوجا �صريعا �إلى مو�رد من �لعملة �الأجنبية. كما �أنه 
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قد �أتاح دعم ثقة �لم�صتثمرين، كما تمت مالحظة ذلك عند طرح قرو�س �الكتتاب  في دجنبر 2012 

بمبلغ 1.5 مليار دوالر، �لذي ��صتفاد من ق�صط مخاطرة معتدل قدره 275 نقطة �أ�صا�صية فقط على 

�لق�صم �لمطروح على مدى ع�صر �صنو�ت، و�لذي تعلق بمليار دوالر.

و�إلى عدم كفاية تطوير  �ل�صادر�ت  تنويع  �إلى �صعف  باالأ�صا�س  للبالد  �له�صا�صة �لخارجية  ويعود �صبب 

�لمنتجات، مما يف�صي �إلى �صعف في �لتناف�صية. و�قتناعا من �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي 

بالرهانات �لهامة �لمرتبطة بم�صاألة �لتناف�صية، وخ�صو�صا في مجال �لرفع من وتيرة �لتنمية ومن م�صتوى 

�لتنمية �الجتماعية، خ�ص�س �لمجل�س �لدر��صة �لمو�صوعاتية في هذ� �لتقرير �ل�صنوي الإ�صكالية �لتناف�صية.

4.1.2. مخاطر تقهقر الموازنة

رغم �لرفع من �أ�صعار �لمحروقات، �لذي �أتاح �قت�صاد 5.7 مليار درهم، فاإن نفقات �لمقا�صة �رتفعت 

باأكثر من 12 بالمائة، لتبلغ ما يناهز 55 مليار درهم. كما �أن �الأعباء �لمتعلقة بالم�صتخدمين �رتفعت بما 

ن�صبته 2.8 بالمائة، لت�صتقر عند 96 مليار درهم. وقد انتقل عجز الميزانية في ظل هذه الظروف من 

6.1 بالمائة �إلى 7.1 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام. وهي م�صتويات مرتفعة يزد�د تحملها �صعوبة على 
مر �لزمن، مما يجعل من �لمتعين �عتبارها بمثابة عن�صر يقظة، من �أجل �تخاذ �لتد�بير �لكفيلة بتوفير 

هام�س للمناورة يتيح تفعيل �صيا�صات �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية.

تدفع تغطية �لعجز �إلى �للجوء �لمنتظم �إلى �القتر��س، مف�صية بطريقة �آلية �إلى �رتفاع في جاري دين 

�لخزينة، �لذي �أ�صبح في متم فبر�ير 2012 يمثل ن�صبة 57.8 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام، عو�س 

47 بالمائة في 2009. ولئن كانت �صنة 2012 قد �صهدت اإ�صدارا بالدولر في �صروط منا�صبة على وجه 
�لعموم، �إال �أن مثل هذه �الإ�صد�ر�ت من �صاأنها �أن تتاأثر في �لم�صتقبل بتردي و�صعية مالية �لدولة، وربما 

�أف�صت �إلى تدني تنقيط �لمغرب في مجال �لدين، وهو �لتنقيط �لذي نزلت مرتبة �آفاقه من �لت�صنيف 

يمثل جاريه  �لذي   – �لخارجية  �ال�صتد�نة  �إلى  �للجوء  �أن  �ل�صلبي. غير  �لت�صنيف  �إلى  ب�صفته م�صتقر� 

�لحالي ما ن�صبته 13.6 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام – قد يتكرر، باعتبار �لحدود �لتي تم تجاوزها 

في مجال �القتطاع من �ل�صوق �لد�خلية. وفي �لمجموع فاإن عتبة 60 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام قد 

ي�صلها �لمغرب  �نطالقا من �صنة 2013، مما يمثل عامل خطر بالن�صبة �إلى �لتو�زنات �لمالية �لوطنية.

فاأمام  للديون.  �لحلزوني  �لت�صاعد  من  وقوع حالة  تفادي  �أجل  من  �لتحرك  �إلى  �لتطور�ت  تدعو هذه 

ميز�نيات متتالية تتجاوز فيها �لنفقات �لمد�خيل بمقد�ر يزيد كل مرة عن �صابقتها، ي�صبح من �ل�صروري 

توعية �لمو�طنين و�لفاعلين �الجتماعيين و�ل�صيا�صيين بمخاطر �ال�صتد�نة �لمفرطة �لناتجة عن ميز�نيات 

متتالية تتجاوز فيها �لنفقات �لمد�خيل بفارق يزد�د �ت�صاعا مع �لزمن. ومن �ل�صروري �لوعي، على وجه 

�لخ�صو�س، باأن ت�صديد �لديون ودفع �لفو�ئد �صيتطلب �لقيام بتخفي�س بع�س �لنفقات و/�أو �لرفع من 

�ل�صر�ئب، مما من �صاأنه �أن يف�صي �إلى �نعكا�صات على �لنمو.
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5.1.2. التقديرات في ما يخ�س الو�صعية االقت�صادية

يت�صح من تقدير�ت �لمو�طنين للو�صعية �القت�صادية، كما تتبين من خالل »بارومتر« �لمجل�س �القت�صادي 

و�الجتماعي و�لبيئي، �أن �أغلبية ن�صبية من �لمو�طنين و�لفاعلين �الجتماعيين يرون �أن �لو�صعية �القت�صادية 

قد �صهدت ترديا خالل �الأ�صهر �الثني ع�صر �لمن�صرمة.

في ما يتعلق بالو�صعية �القت�صادية �لحالية، فاإن �لفاعلين �لذين لهم �نطباع �إيجابي عنها �أقل من �أولئك 

بالمائة من   38 �لفئات �لم�صتهدفة. فما ن�صبته  �أنها غير جيدة. وهذ� ي�صح على مجموع  �لذين يرون 

م�صيري �لمقاوالت و�لمو�طنين يرون �أن �لو�صعية �القت�صادية �صيئة، في حين عبر ما ن�صبته 10 بالمائة 

�أن  �لتي ترى  لها. و�لمقاوالت  �رتياحهم  �لمو�طنين فقط عن  بالمائة من  �لمقاوالت و14  من م�صيري 

�لو�صعية جيدة هي في غالبها من �لمقاوالت �لمهيكلة �لمتو�صطة، وتلك �لتي ت�صتغل في مجال �أن�صطة 

�لخدمات. �أما �لمو�طنون �لذين يرون �أن �لو�صعية �القت�صادية جيدة فهم �أكثر عدد� بين �لطبقات ذ�ت 

�لدخل �لمرتفع وبين ذوي �لم�صتوى �لدر��صي �لجامعي.

منا�صب  �إحد�ث  يخ�س  ما  في  �صلبي  تقدير  �صوب  و��صحا  توجها  �لمو�طنين  �نطباعات  تحليل  ويُبين 

�ل�صغل وكلفة �لعي�س. وهذ� ما يتجلى لديهم على �لتو�لي على �صكل بطالة تم�س غير حاملي �ل�صهاد�ت 

كما تم�س حامليها، و�رتفاع في �أ�صعار �ل�صلع و�لخدمات �ال�صتهالكية �لجارية، في حين بقيت �لمد�خيل 

على حالها �إن لم ت�صجل تدنيا وتر�جعا.

من  بالمائة   43 يناهز  ما  يرى  لمقاولتهم،  �لحالية  للو�صعية  �لمقاوالت  م�صيري  تقدير  يخ�س  ما  في 

هوؤالء �لم�صيرين �أنها لي�صت بالجيدة وال بال�صيئة، في حين يرى 30 بالمائة منهم �أنها جيدة، مقابل 25 

بالمائة يرون �أنها �صيئة. �أما في ما يخ�س �أهم �الن�صغاالت، كما �صنفها م�صيرو �لمقاوالت، فتتعلق على 

و�لتنمية  �لعمومية  �الإد�رة  وكذ� جودة خدمات  �لتمويل،  �إلى  و�لولوج  �لجبائي  بالنظام  �لخ�صو�س  وجه 

�لم�صتد�مة في جو�نبها �لمتعلقة بحماية �لمو�رد و��صتعمالها. وهذ� يح�س على �إر�صاء تد�بير ترمي �إلى 

تح�صين �لعالقات بين �لفاعلين و�الإد�رة ودعم �لثقة وتح�صين و�صوح �لروؤية للفاعلين �القت�صاديين.

يتجه ق�صم غالب من �لمو�طنين و�لفاعلين �الجتماعيين �إلى �العتقاد باأن �لو�صعية �القت�صادية �صتكون 

�أف�صل بعد �صنة، في حين ترى ن�صبة ال ي�صتهان بها من �لم�صتجوبين، من كل �لفئات �لم�صتهدفة، �أنها 

�صتبقى على حالها. وهذ� �لتفاوؤل �أقل ح�صور� ن�صبيا لدى م�صيري �لمقاوالت، في حين ال وجود له لدى 

�لنقابات، �لتي ترى غالبيتها �أن �لو�صعية �القت�صادية �صتزد�د �صوء�.

ويبين التقييم المف�صل لالنطباعات حول تطور الو�صعية القت�صادية في الم�صتقبل اأن تح�صن الن�صاط 

�القت�صادي بوجه عام هو �لجانب �لذي �أبدت �لفئات �لم�صتهدفة تفاوؤال تجاهه، قيا�صا �إلى كلفة �لعي�س 

و�إحد�ث منا�صب �ل�صغل ومحاربة �لبطالة.
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2.2. التطور على الم�ستوى االجتماعي

�ت�صمت �صنة 2012، على �لم�صتوى �الجتماعي، باإطالق ور�س هام، يتعلق بتعميم نظام �لم�صاعدة �لطبية 

لفائدة �ل�صاكنة في و�صعية عوز وه�صا�صة.

1.2.2. خطوات تم تحقيقها في مجال التغطية ال�صحية

ي�صتهدف نظام �لم�صاعدة �لطبية RAMED �صاكنة يبلغ تعد�دها 8.5 مليون �صخ�س يعي�صون و�صعية 

فقر وه�صا�صة. وقد ��صتطاع ما مجموعه 5.1 مليون �صخ�س من هذه �ل�صاكنة �لم�صتهدفة �ال�صتفادة من 

هذ� �لنظام في متم دجنبر 2012. وهناك من بين هوؤالء ما مجموعه 2.4 مليون (�أي 878.700 �أ�صرة) 

ممن يتوفرون على بطاقة نظام �لم�صاعدة �لطبية، في حين تم ت�صليم و�صل بو�صع ملف لما مجموعه 

مليون �أ�صرة )�أي 2.7 مليون �صخ�س(، وهو ما يتيح لهم �ال�صتفادة من �لولوج �إلى �لعالج مجانا في حال 

�ال�صتعجال. غير �أن �النطباعات على �لم�صتوى �لمحلي تبين، في ما يبدو، درجات متفاوتة من �لر�صا 

عن تفعيل هذه �الآلية.

�أما نظام �لتاأمين �ل�صحي �الإجباري، فيهُمّ من جهته 72 بالمائة من �ل�صاكنة. و�لفئات �لم�صتفيدة من 

�لتغطية حاليا هي فئات �الأجر�ء و�أ�صحاب �لمعا�صات في �لقطاعين �لعمومي و�لخا�س وذوي �لحقوق، 

بما ن�صبته 34 بالمائة من �ل�صاكنة. �أما �لم�صتقلون، من �لتجار و�لحرفيين وم�صاعدي �لحرفيين و�لمهن 

�لحرة وكل ن�صيط من غير �الأجر�ء، بما يمثل 38 بالمائة من �ل�صاكنة، فماز�لو� ال يتمتعون بالتغطية.

على  �لمطبقة  نف�صها  �لعامة  للتد�بير  للم�صتقلين  �الإجباري  �ل�صحي  �لتاأمين  نظام  يخ�صع  �أن  وينبغي 

واأنماط  بالتدبير  المكلفة  بالموؤ�ص�صة  المتعلقة  الخا�صة  التدابير  بع�ص  اأنه يجب تحديد  الأجراء. على 

النخراط وطرق اإ�صناد الأرقام التعريفية، واآليات تقا�صم الأعباء المالية للمخاطر، وذلك بموجب قانون 

خا�س، طبقا لمقت�صيات �لقانون رقم 00-65، �لمتعلق ب�صن �لتغطية �ل�صحية �الأ�صا�صية.

2.2.2. �صندوق لدعم التما�صك االجتماعي

ن�س قانون �لمالية ل�صنة 2012 على �إحد�ث �صندوق لدعم �لتما�صك �الجتماعي، بغالف مالي قدره 1.5 

مليار درهم، موجه باالأ�صا�س �إلى تمويل �لم�صاعدة على تمدر�س �الأطفال ونظام �لم�صاعدة �ل�صحية. ويتم 

تمويل �ل�صندوق من �القتطاعات من �أرباح �ل�صركات، و�نطالقا من 2013، باإخ�صاع �لمد�خيل �لعالية 

لالأ�صخا�س �لماديين لل�صريبة. وقد كان �لم�صعى �لمتبع، في ذلك، مو�صوعا لنقا�س حول غياب م�صعى 

ت�صاوري، وخ�صو�صا مع �لفاعلين �لخو��س.

�أن يكون �أجدى و�أنجع  كان باإمكان مجهود �لت�صامن �لوطني �لمتوخى من ور�ء �إحد�ث هذ� �ل�صندوق 

لو تم تو�صيع فئات الدخول المعنية، واإخ�صاعها لن�صبة �صريبية مخف�صة ترمز اإلى انخراط ال�صاكنة في 

غالبيتها في �لمجهود �لر�مي �إلى دعم �لتما�صك �الجتماعي.
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3.2.2. خطوات تحققت في مجال الحوار بين ال�صركاء االجتماعيين

�إذ� كان �لحو�ر �الجتماعي �لثالثي (بين �لم�صغلين و�لنقابات و�لحكومة) قد �صهد فترة توقف في 2012، 

فاإن هناك خطو�ت قد تم تحقيقها خالل �ل�صنة نف�صها على م�صتوى �لحو�ر بين �ل�صركاء �الجتماعيين، 

تهم على �لخ�صو�س و�صع �تفاق-�إطار بين �لم�صغلين وبع�س �لنقابات، ينظم �لو�صاطة �الجتماعية في 

حال حدوث نز�عات �صغل. ويرمي هذ� �الإطار �لتعاقدي �إلى و�صع م�صل�صل للوقاية من �لنز�عات �لمهنية 

وحلها في �لو�صط �لمهني، مما يتيح �إر�صاء مناخ من �لثقة و�صمان ��صتمر�رية �لمقاولة مع �لحفاظ على 

حقوق �الأجر�ء.

ومن �لمزمع �إحد�ث لجنة للو�صاطة �الجتماعية تتمثل مهمتها في معالجة وف�س �لنز�عات �الجتماعية 

لمقاوالت  �لعامة  للكنفدر�لية  �التفاق  ذلك  �أتاح  كما  محمودة.  غير  و�صعيات  �إلى  �نزالق  لكل  تفاديا 

�لمغرب وللمنظمات �لنقابية تحقيق خطو�ت على ثالثة محاور، هي �لحو�ر �الجتماعي، وت�صجيع �لمجال 

التوافقي، والتالوؤم الجتماعي لعالقات وظروف ال�صغل، واإنعا�ص ال�صغل والتناف�صية.

ويتعلق الأمر هنا بدينامية ينبغي ت�صجيعها من اأجل دعم الثقة بين ال�صركاء الجتماعيين وتوفير �صروط 

م�صتد�مة للعقود �الجتماعية �لكبرى �لتي تحفز على �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية. فالعالقات بين 

بلورة  على  يقوم  �جتماعي  نموذج  �إطار  في  تندرج  �أن  �لم�صتقبل  في  لها  ينبغي  �الجتماعيين  �ل�صركاء 

�إلى ذلك �صاحب �لجاللة ملك  تعاقد�ت �جتماعية كبرى بين كل مكونات �لمجتمع �لمغربي، كما دعا 

�لبالد في �لخطاب �ل�صامي �لذي �ألقاه جاللته بمنا�صبة تن�صيب �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي.

في هذ� �الإطار، يقترح �لمجل�س تنظيم ملتقى في مو�صوع »�لحو�ر �لوطني حول �لتعاقد�ت �الجتماعية 

�لكبرى«، بغاية �لعمل على تمكين �لحكومة و�لمنظمات �لنقابية و�لكنفدر�لية �لعامة لمقاوالت �لمغرب 

من اإطار موؤ�ص�صي د�صتوري لبناء �صروط تقارب وطني حول الإ�صالحات الكبرى المرتبطة باأربعة اأبعاد 

�الجتماعية،  و�لحماية  �لمقاوالت،  وتناف�صية  للمو�طنين،  �ل�صر�ئية  �لقدرة  �لحفاظ على  ؛  رئي�صة، هي 

و�لوقاية من نز�عات �ل�صغل �لجماعية وف�صها �صلميا.

بمو�صوعي  المتعلقة  واالأبعاد   IDH الب�صرية  التنمية  وموؤ�صر   ،OMD للتنمية  االألفية  اأهداف   .4.2.2

التربية وال�صحة

يبين تقييم درجة �إنجاز �أهد�ف �الألفية للتنمية OMD �أن �لمغرب �صجل نتائج مر�صية في هذ� �لمجال. 

�لماء  �إلى  �ل�صاكنة  ولوج  م�صتوى  على  وذلك  �لفقر،  من  �لحد  في  �لمتمثل  �لهدف  �لبالد  فقد حققت 

و�لكهرباء و�ل�صكن، على �صبيل �لمثال. �أما في ما يتعلق بالموؤ�صر�ت �لخا�صة بالتربية و�ل�صحة و�لتنمية 

�لم�صتد�مة، فهي �ليوم في تقدم، لكن �لمغرب قد ال يتمكن من تحقيق مجموع �الأهد�ف �لمرتبطة بهذه 

�لمجاالت. فتحقيق مجمل �أهد�ف �الألفية للتنمية، �لذي يمثل قاعدة لتثمين �لر�أ�صمال �لب�صري و�لرفع 

من م�صاهمته في خلق �لثروة، يفتر�س تفعيل ��صتر�تيجيات مالئمة في �لمجاالت �الجتماعية �لمعنية.
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ففي ما يخ�س مجال �لتربية، لن يتاح بلوغ �الأهد�ف 5 و6 و7. فاأما بالن�صبة �إلى �لهدف رقم 5، »تعميم 

تمدر�س �الأطفال من �لجن�صين في �لتعليم �الأولي«، فاإن ن�صبة �لتمدر�س �لنوعي لالأطفال و�لطفالت بين 

4 و5 �صنو�ت لم تتجاوز 60.3 بالمائة خالل �ل�صنة �لدر��صية 2012-2013، تتوزع �إلى 80.2 بالمائة 
تعميم  في  �لمتمثل  �لهدف  فاإن  ثمة  ومن  �لقروي.  �لو�صط  في  بالمائة  و56.7  �لح�صري  �لو�صط  في 

�لتمدر�س �الأولي لن يتم بلوغه. و�أما في ما يخ�س �لهدف رقم 6، »تمكين كل �الأطفال، ذكور� و�إناثا، من 

�لتي  للتمدر�س،  �لن�صبة �ل�صافية  �لو�صائل �لالزمة ال�صتكمال �صلك كامل من �لدر��صة �البتد�ئية«، فاإن 

��صتقرت عند 91 بالمائة في 2012، بقيت على حالها منذ �صنو�ت عديدة. �أ�صف �إلى ذلك �أن موؤ�صر 

�لمنا�صفة (فتيان-فتيات)  �صجل ما يناهز 91 بالمائة في �البتد�ئي، و79 بالمائة في �لثانوي �الإعد�دي، 

�لهدف  و�أما في ما يخ�س   .2013-2012 �لدر��صية  �ل�صنة  �لتاأهيلي، بر�صم  �لثانوي  بالمائة في  و92 

رقم 7، »�لق�صاء على �الأمية في �صفوف �لذكور و�الإناث من ع�صر �صنو�ت فما فوق«، فاإنه من �لمتعذر 

بلوغه. فن�صبة محو �الأمية لم تتجاوز 70.3 بالمائة في 2010، ولن يكون بالتالي من �ل�صهل رفعها �إلى 

80 بالمائة في �أفق 2015.

وكما هو �الأمر بالن�صبة �إلى �أهد�ف �الألفية للتنمية، تمثل »�لتربية« �أهم عامل ي�صرح  و�صعية �لمغرب في 

ما يتعلق بالتنمية �لب�صرية، �لتي تقا�س بالموؤ�صر �لمعروف با�صم موؤ�صر �لتنمية �لب�صرية IDH، �لمحدد 

.PNUD من قبل برنامج �الأمم �لمتحدة للتنمية

�أن م�صتوى  1980 و2006، فاإن �لمالحظ  �لتربية قد �صجل وتيرة نمو كبيرة ما بين  فاإذ� كان موؤ�صر 

�لبلد�ن ذ�ت  �أن معدله لدى  0.44، في حين  �إلى �ال�صتقر�ر عند  يميل   2006 بد�أ، منذ  �لموؤ�صر  هذ� 

�لتنمية �لب�صرية �لمتو�صطة �نتقل من 0.48 �إلى 0.56. وفي عالقة بهذ� �لتطور، �صجل �لمغرب تاأخر� 

في �لترتيب، منتقال من �لرتبة 124 في 1980 �إلى �لرتبة 131 في 2005، لي�صل �إلى �لرتبة 146 في 

2012. وتجد هذه �لو�صعية تف�صيرها على �لخ�صو�س في �لتح�صن �ل�صعيف لمعدل مدة �لتمدر�س ومدة 
�لتمدر�س �لمفتر�صة، �إذ �نتقل معدل مدة �لتمدر�س من 1.2 �صنة في 1980 �إلى 4.4 �صنو�ت فقط في 

2012، مقابل 3.1 و6.3 �صنو�ت على �لتو�لي لدى �لبلد�ن ذ�ت �لتنمية �لب�صرية �لمتو�صطة. و�أما مدة 
�لدر��صة �لمفتر�صة عند �لدخول فبقي معدلها على حاله، م�صتقر� عند ع�صر �صنو�ت، في حين �نتقل هذ� 

�لمعدل، لدى �لبلد�ن ذ�ت �لتنمية �لب�صرية �لمتو�صطة، من 7.8 �إلى 11.4 �صنو�ت ما بين 1980 و2012.

وبغ�س �لنظر عن �لموؤ�صر�ت فاإن �لبعد �لتربوي يكت�صي �أهمية كبرى لما له من �آثار على م�صتوى �لحد 

�لمتبعة  لل�صيا�صات  تقييم  �إجر�ء  �ل�صروري  فاإنه من  وبالتالي  �لتما�صك �الجتماعي،  �لفو�رق ودعم  من 

حتى �ليوم، و��صتخال�س �لعبر منها من �أجل مبا�صرة �إ�صالح يبدو �ليوم م�صتعجال، كما �أ�صار �إلى ذلك 

�لخطاب �لملكي �ل�صامي بتاريخ 20 غ�صت 2012. ومن اأجل �صمان �صروط النجاح، ي�صتح�صن اأن يتبني 

دعم  من  ت�صتفيد  توجهات  ر�صم  �إلى  يف�صي  مو�صع  وطني  نقا�س  فتح  تتيح  �إدماجية،  مقاربة  �الإ�صالح 

مجموع �الأطر�ف �لمعنية.
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و�أما في ما يخ�س مجال �ل�صحة، فاإن �الأهد�ف �لتي قد يتعذر بلوغها تتعلق بالخ�صو�س بالهدف رقم 

13، »�لتخفي�س بن�صبة �لثلثين، ما بين 1990 و2015، من ن�صبة �لوفيات في �صفوف �الأطفال من �أ قل 
من 5 �صنو�ت«، و»�لتخفي�س بن�صبة ثالثة �أرباع، ما بين 1990 و2015، من ن�صب �لوفيات في �صفوف 

بين  باالألف   57 �إلى ما قدره  �نخف�صت  �الأطفال قد  �لوفيات في �صفوف  ن�صبة  كانت  فاإذ�  �الأمهات«. 

1987 و1991، ثم �إلى 32.2 باالألف ما بين يونيو 2008 ويونيو 2009، ثم 30.2 باالألف في 2010، 
ف�صيكون من �ل�صعب �لنزول بها �إلى 19 باالألف في �أفق 2015. وقل �ل�صيء نف�صه عن وفيات �الأمهات 

(لكل 100.000 مولود حي)، �لتي و�إن �نخف�صت من 332 ما بين 1985 و1991 �إلى 132 ما بين 2004 

و2009، ثم �إلى 112 في 2010، �إال �أنه يبدو من �ل�صعب �لنزول بها �إلى 83 في �أفق 2015، وذلك ب�صبب 

م�صتو�ها �لمرتفع في �لو�صط �لقروي (148 في 2010).

5.2.2. انطباعات المواطنين عن الو�صعية االجتماعية

�أن   – و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  »بارومتر«  من خالل  تتجلى  كما   – �النطباعات  تبين 

�أغلبية ن�صبية من �لمو�طنين و�لفاعلين �الجتماعيين ترى �أن �لو�صعية �الجتماعية لم ت�صهد تغير� خالل 

�ل�صنة �لمن�صرمة، في حين ر�أت ن�صبتان متقاربتان من �لم�صتجوبين �أن �لو�صعية تح�صنت �أو تدهورت، 

علما �أن �لمو�طنين �لذين يرون �أن �لو�صعية �الجتماعية جيدة هم، في ما يبدو، �أكثر عدد� في �لو�صط 

القروي، وخ�صو�صا في اأو�صاط الطبقات ذات الدخل المرتفع والمتو�صط.

وعلى �لعك�س من ذلك ما �صّرح به ممثلو �لنقابات �لذين تم ��صتطالع ر�أيهم، و�لذين يرون �أن �لو�صعية 

�الجتماعية قد �صهدت تدهور� و��صحا.

يتبين من �لتحليل �لمف�صل لالآر�ء و�النطباعات حول �لو�صعية �الجتماعية مقد�ر �النتظار�ت لدى مختلف 

�النتظار�ت  وكذ�  و�الإق�صاء،  �لفقر  محاربة  �إلى  �لر�مية  �ل�صيا�صات  مجال  في  �الجتماعيين  �لفاعلين 

�لموجهة �صوب تح�صين خدمات �ل�صحة و�لرفع من مردودية �لتعليم �لعمومي. فهذه �لميادين هي �لتي 

�رتبطت �أكثر من غيرها باالنطباعات �الأكثر �صلبية لدى مختلف �لفئات �لم�صتهدفة، وهي �لتي �أ�صار �إليها 

�لمو�طنون ب�صفتها تمثل �أهم �ن�صغاالتهم. ويتبين من نتائج �لدر��صة �لنوعية �لتي �أجريت مع مو�طنين 

اأن الفقر يبدو ظاهرة قروية بالأ�صا�ص، لكنه ينظر اإليه اأي�صا ب�صفته م�صتوطنا كذلك في �صواحي المدن، 

حيث تتمثل �أهم �ل�صعوبات �لمالحظة في هذه �لمناطق في �لولوج �إلى �لعالج، وفي غذ�ء يقوم على 

ذلك  مقابل  وفي  �الأ�صا�صية.  للحاجيات  ي�صتجيب  ال  مكتظ  و�صكن  �أحيانا،  كاف  وغير  بل  �الأ�صا�صيات 

�إيجابية تعلقت بالنهو�س بالم�صاو�ة بين �لن�صاء و�لرجال، و�أمن �الأ�صخا�س  �أن �النطباعات �الأكثر  نجد 

في  تحققت  �لتي  �لمكت�صبات  فاإن  ثّم  ومن  �لعمومية.  و�لحريات  �الإن�صان  حقوق  و�صمان  و�لممتلكات، 

�لب�صرية،  �لتنمية  �أ�صا�ًصا ينبغي تقويته من خالل �لمزيد من �لنجاعة في �صيا�صات  هذ� �لمجال تمثل 

وخ�صو�صا منها �لموجهة �إلى �ل�صاكنة �لقروية و�لمناطق �لمعزولة.
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في ما يتعلق بالتطور �لم�صتقبلي، ر�أت ن�صبة ال ي�صتهان بها من �لمو�طنين و�لفاعلين �الجتماعيين، من 

كل �لفئات �لم�صتهدفة، �أن �لو�صعية �الجتماعية �صتبقى على حالها خالل �ل�صنة �لقادمة. ويبين �لتقييم 

يميلون  �لم�صتهدفين  �أن غالبية  �الجتماعية  للو�صعية  �لم�صتقبلية  �لتطور�ت  لالنطباعات عن  �لمف�صل 

و�لنهو�س  و�لممتلكات،  �الأ�صخا�س  �أمن  مجاالت  في  �أكبر  تح�صنا  �صتعرف  �لو�صعية  باأن  �العتقاد  �إلى 

بالم�صاو�ة بين �لن�صاء و�لرجال، و�صمان �لحقوق �الإن�صانية و�لحريات �لعمومية، وكذ� توفر �لنقل �لعمومي 

وجودته. وعلى عك�س ذلك فاإن غالبية �لم�صتهدفين يبدون �أقَلّ تفاوؤال في ما يخ�س تح�صين �لعد�لة في 

توزيع الثروات، وجودة الخدمات ال�صحية، ونوعية التعليم العمومي، و�صروط الولوج اإلى ال�صكن، ومحاربة 

�لف�صاد.

6.2.2. المبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية: مداخل للتح�صين تم تحديدها

�إلى �لحد من  �لتي جاءت ترجمة اللتز�م �صيا�صي قوي وثمرة لم�صعى ُمجدد –  ترمي هذه �لمبادرة – 

�لفقر و�له�صا�صة و�الإق�صاء �الجتماعي في �لجماعات �لم�صتهدفة، و�إلى �إر�صاء دينامية م�صتد�مة ل�صالح 

لها  �لنو�ب، خ�ص�س  �إحالة من مجل�س  �إثر  �لبعيد. وعلى  �لمدى  �ل�صاكنة، على  ورفاه  �لب�صرية  �لتنمية 

�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي تقرير� يرمي �إلى �لحد من �لتفاوت بين فل�صفة �لمبادرة وبين 

تفعيلها. ولم يتعلق �الأمر بعملية تقييم تقني، بل بتو�صيات �صيغت �نطالقا من ح�صيلة �صاملة وتركيبية 

�إلى تح�صين تفعيل  �لتو�صيات  �إليها. وترمي هذه  �لتو�صل  تم  �لتي  و�لنتائج  �إطالقها  تم  �لتي  للعمليات 

�لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، وذلك في مجال �لت�صاركية و�لحكامة على �لخ�صو�س.

ففي ما يتعلق باإ�صر�ك �ل�صاكنة، يعتبر �لتقرير �أن �لتعاقد و�ل�صر�كة مع فعاليات �لتنمية �لمحلية، �لتي تمثل 

�أ�ص�س �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، من �صاأنها �أن توؤّمن تملكا �أمثل وم�صتد�م للم�صاريع و�لتدخالت. 

و�لم�صاطر  �لب�صرية  للتنمية  �لوطنية  �لمبادرة  م�صل�صل  �إن  �لمبذولة،  �لجهود  ورغم  �أنه،  يالحظ  لكنه 

�لمختلفة �لمتعلقة به لي�صت مفهومة بعُد، و�أن م�صتوى �إعالم مختلف �للجان و�لفاعلين متفاوت تفاوتا 

د�ئما بطريقة  ي�صتجيب  �لقرب ال  تو��صل  �إلى كون  �لنق�س، في جزء منه،  �لتقرير هذ�  كبير�. ويرجع 

ُمر�صية لمتطلبات �لم�صاركة.

�أن �لعجز في مجال �لتقارب يعتبر في ر�أي مختلف فعاليات �لمبادرة �لوطنية  �إلى  كما ي�صير �لتقرير 

�إيجاد حل لها. وهي تم�س،  �لعمل على  �لب�صرية بمثابة م�صكلة قائمة ومتكررة �لحدوث ينبغي  للتنمية 

على �لخ�صو�س، �لجانب �لمتعلق بالتاآزر و�لتعاون في تنفيذ �لم�صاريع. يعزى �لنق�س في مجال �لتقارب، 

بتفعيل  �لمتعلقة  �لم�صاكل  �أما  و�ل�صيانة.  �لم�صتخدمين  وتوفير  �لتمويل  م�صاكل  �إلى  �الأولى،  بالدرجة 

�لم�صاريع فترجع �إلى غياب �لالمركزية وعجز ممثلي �لم�صالح �لخارجية عن �تخاذ �لتز�مات �صريحة، 

نة  �إذ تعتبر من �صاأن �لم�صالح �لمركزية. وتح�س هذه �لمالحظة على تعميم �لمقاربة �لالمركزية و�لُموَطّ

تر�بيا، على مجموع �ل�صيا�صات �لعمومية، مع �لعمل على �لرفع من م�صتوى �لتقاطع بينها.
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�إن �لمو�رد �لمخ�ص�صة لمختلف �ل�صبكات �الجتماعية (تي�صير، و�لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، ونظام 

�لم�صاعدة �لطبية وغيرها) هامة، ويعتبر �لتقرير �أنه من �ل�صروري �إعادة �لتفكير في م�صاألة ��صتهد�ف 

�ل�صاكنة �لم�صتفيدة، بهدف جعل �لم�صاريع �أكثر �ن�صجاما ونجاعة، ودعم وزيادة فعالية تدخالت مختلف 

�لفاعلين �لمعنيين بتلك �لبر�مج.

3.2. التطور على الم�ستوى البيئي

�ت�صمت �صنة 2012 بالحدث �لمتمثل في �إعد�د م�صروع �لقانون-�الإطار �لمتعلق ب�صن �لميثاق �الجتماعي 

للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة، مما فتح �لباب �أمام �إدماج هذه �لجو�نب في �ل�صيا�صات �لعمومية. وبالمو�ز�ة مع 

ذلك تم �إطالق عدد من �لبر�مج �لكبرى في قطاعات �لطاقات �لمتجددة.

1.3.2. تطور ال�صيا�صات البيئية

1.1.3.2. دعم االإطار التنظيمي 

بعد �لتن�صي�س على �لحق في �لتنمية �لم�صتد�مة وفي بيئة نظيفة في د�صتور يوليوز 2012، تميز �الإطار 

�لت�صريعي في �لمجال �لبيئي في 2012 ببلورة م�صروع قانون-�إِطار متعلق ب�صن �لميثاق �لوطني للبيئة 

�لذي  و�لبيئي،  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  على  �لحكومة  عر�صته  �لذي  �لم�صتد�مة،  و�لتنمية 

و�لتنمية  للبيئة  �لوطني  �لميثاق  توجهات  �لم�صروع  ويف�صل هذ�  �لمو�صوع.  في  بر�أي  من جهته  �أدلى 

وتعريف  و�لو�جبات،  و�لحقوق  �لمبادئ  تف�صير  خالل  من  قانونيا،  مرتكز�  �إعطائها  مع  �لم�صتد�مة، 

�اللتز�مات �لتي ينبغي �حتر�مها من قبل مختلف �الأطر�ف �لمعنية بهذ� �لمجال، �أي �لدولة و�لجماعات 

�لمحلية و�لمقاوالت �لعمومية و�لخا�صة و�لمجتمع �لمدني و�لمو�طنين. كما �أنه يحدد �لتوجهات �لعامة 

�ل�صرورية لتفعيل جهاز قانوني ناجع لحماية �لبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة.

�إدماج حماية �لبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة في مجموع  �إجبارية  ين�س م�صروع �لقانون-�الإطار هذ� على 

دعم  �إلى  يطمح  �أنه  كما  و�لقطاعية.  و�لجهوية  �لوطنية  �لعمل  وخطط  و�ال�صتر�تيجيات  �ل�صيا�صات 

�لحماية �لقانونية للمو�رد و�الأنظمة �لبيئية، عبر �لتن�صي�س على �أنو�ع �الأعمال و�لتد�بير �لتي يتعين 

على �ل�صلطات �لعمومية �تخاذها من �أجل محاربة �لتلوث.

كما �أنه ين�س على تد�بير ذ�ت طبيعة موؤ�ص�صية و�قت�صادية ومالية ترمي �إلى �إقر�ر حكامة بيئية ت�صمن 

نجاعة و�ن�صجام �الأعمال �لتي يجري �لقيام بها.

وقد الحظ �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي في �لر�أي �لذي �أبد�ه ب�صاأن هذ� �لمو�صوع، �أنه 

من �لمنا�صب �لعمل على تحقيق �الن�صجام في مجموع �الإطار �لتنظيمي و�لقانوني، كما �أنه من �لمتعين 

تقدير وتعيين تمويالت عمومية وخا�صة كبيرة لمو�كبة تفعيل �لتد�بير �الإجر�ئية �لمن�صو�س عليها في 

م�صروع �لقانون لتاأمين �النتقال �لبيئي. �أما على �لم�صتوى �الجتماعي، فمن �لمنتظر �أن ي�صاهم م�صروع 

�لقانون �الإطار في �صمان �حتر�م �لمعايير �الجتماعية ودعم �لتما�صك �الجتماعي و�لحد من �لفو�رق.
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كي  �لتو�صيح  من  مزيد  �إلى  بحاجة  �لقانون-�الإطار  م�صروع  يعلن عنها  �لتي  �لبيئية  �لحكامة  �آلية  �إن 

تتيح، من جهة، �صمان �ن�صجام �لمخططات �ال�صتر�تيجية �لوطنية و�لمحلية مع �لتو�زنات �القت�صادية 

و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية، ومن جهة �أخرى تحقيق تن�صيق �أمثل بين مختلف �لفاعلين �لمركزيين 

و�لجهويين في مجاالت �لبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة.

دعم  �صيتيح  �الإطار  �لقانون  م�صروع  بها  �أتى  �لتي  �لجديدة  �لمتطلبات  تفعيل  فاإن  ذلك،  �إلى  �إ�صافة 

��صتعمال �لتكنولوجيات �لنظيفة وتطوير �لنظام �لجبائي �لبيئي بطريقة �أنجع و�أبعد �أثر�. وتمثل هذه 

�لبيئة  و�لتطوير في مجال  �لبحث  �أخ�صر وتقدم  �قت�صاد  �لمنتظرة فر�صة حقيقية الإقالع  �لتطور�ت 

و�لتنمية �لم�صتد�مة.

غير �أنه تجدر �الإ�صارة �إلى �لمخاطر �لتي يمكن �أن تنجم عن تفعيل غير متحكم فيه، �أو غير مهياأ بما 

يكفي لالآلية �لمنتظرة، وهي مخاطر ترتبط بفر�س ر�صوم مفرطة على �الأن�صطة �القت�صادية، و�لتطبيق 

متطلبات  مع  متالئمة  كفاء�ت  تكوين  عن  �لتعليمية  �لمنظومة  وعجز  �لم�صاركة،  لمبد�إ  �لمنظم  غير 

�القت�صادي  �لن�صيج  بتناف�صية  �صرر�  تلحق  �أن  �صاأنها  من  عو�مل  كلها  وهي  �لقانون-�الإطار،  م�صروع 

�لوطني.

2.1.3.2. خطوات تم تحقيقها في مجال الطاقات المتجددة

�صجل تحقيق م�صاريع �لطاقات �لمتجددة خطو�ت هامة في 2012. فقد �صهد م�صروع تطوير �لمرحلة 

�الأولى من �لمرّكب �ل�صم�صي في ورز�ز�ت �نطالقة جديدة في 2012، مع توقيع �لوكالة �لمغربية للطاقة 

�ل�صم�صية MASEN، مع �لمكتب �لوطني للكهرباء و�لماء و�تحاد �ل�صركات �لفائزة بال�صفقات و�لممولين، 

على �لعقود �لمتعلقة بتمويل وبناء و��صتغالل هذ� �لمجمع �لذي تبلغ طاقته �الإنتاجية 160 ميغاو�ت.

في ما يخ�س �لبرنامج �لريحي �لمدمج، �صجل تطوير �لمو�قع �لريحية �لكبرى خطوة جديدة مع تعيين 

مقدمي �لعرو�س ب�صاأن طلبات �لعرو�س �لخا�صة بعدد من �لمجمعات �لريحية، بطاقة �إجمالية قدرها 

850 ميغاو�ت. ويمثل هذ� �لم�صروع �لمرحلة �لثانية من �لم�صروع �لمغربي للطاقة �لريحية، حيث كانت 
�لمرحلة �الأولى قد همت م�صروع تازة، بطاقة قدرها 150 ميغاو�ت. وهو ي�صمل خم�صة مو�قع ريحية، 

لموقع  �الإنتاجية  �لقدرة  في  ميغاو�ت   200 قدرها  لزيادة  �لالزمة  �لتجهيز�ت  و�صيانة  تقديم  وي�صمل 

�لكدية �لبي�صاء. ويرمي هذ� �لم�صروع، عالوة على �إنتاج �لطاقة في �إطار عقود �صر�ء مع �لمكتب �لوطني 

للكهرباء و�لماء، �إلى تطوير �لم�صلك �لريحي عبر �إدماج �صناعي محلي، في �إطار �صر�كة بين �لقطاعين 

�لعمومي و�لخا�س.

غير �أنه، ورغم �لخطو�ت �لهامة �لتي تم تحقيقها في مجال بناء مجمعات للطاقات �لمتجددة ذ�ت طاقة 

�إنتاجية عالية، ال يمكن �إال �أن نالحظ �أن م�صروع تطوير �لم�صاريع �لريحية و�ل�صم�صية للمقاوالت �ل�صغيرة 

و�لمتو�صطة لم ير �لنور بعد. ويجد هذ� تف�صيره في �لتاأخر �لم�صجل في تو�صيح قو�عد �الإنتاج و�لربط 
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و�لبيع، ب�صبب عدم ن�صر �لمر��صيم �لتطبيقية �لخا�صة بالقانون رقم 13-09، �لمتعلق بتطوير �لطاقات 

�لمتجددة، وكذ� غياب �آلية جبائية تحفيزية خا�صة، وغياب تمويالت للقطاع �لخا�س �لمالئم. و�إن من 

�صاأن هذه �لو�صعية �أن تعرقل تطوير ن�صيج �صناعي من �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة �لمتخ�ص�صة في 

�صل�صلة �لقيم في قطاع �لطاقات �لريحية و�ل�صم�صية.

وقد �صهدت �صنة 2012، باالإ�صافة �إلى ذلك، بد�ية تحقيق برنامج �لبحث و�لتطوير في مجال �لطاقات 

�لطاقة  �لبحث في  ن�صر معهد  �لوطنية. فقد  �لطاقية  �ال�صتر�تيجية  �إطار  يندرج في  �لذي  �لمتجددة، 

بميز�نية مجملة قدرها   – �لثمانية  �لم�صاريع  IRESEN موؤخر� الئحة  �لمجددة  و�لطاقات  �ل�صم�صية 

 .Innotherm IIو Innotherm I 30 مليون درهم –�لتي تم �عتمادها في �إطار طلبات �لعرو�س
وتغطي تلك �لم�صاريع مجال �لب�صريات، و�لطاقة �ل�صم�صية �لحر�رية ذ�ت �لحر�رة �لمنخف�صة، و�لطاقة 

�ل�صبكة،  في  �لمتجددة  �لطاقات  و�إدماج  �لطاقة،  وتخزين  �لتركيز،  ذ�ت  �لحر�رية-�لحركية  �ل�صم�صية 

و�ل�صبكات �لذكية Smart grid، ومموجات �لطاقة، وتطبيقات للطاقة �ل�صم�صية �لحر�رية، وخ�صو�صا 

�لتحلية و�لتبريد.

3.1.3.2.  تقدم برامج الفعالية الطاقية

من �لفعالية �لطاقية �أولوية  �لتي تمت بلورتها في 2008 –  جعلت �الإ�صتر�تيجية �لطاقية �لوطنية – 

وطنية، باعتبارها ر�بع �الإمكانات �لطاقية �لموجودة، و�لو�صيلة �الأ�صرع و�الأدنى كلفة القت�صاد �لطاقة 

و��صتعمالها ��صتعماال �أمثل، ولخف�س �لفاتورة �لطاقية، مع هدف يتمثل في تخفي�س بن�صبة 10 بالمائة 

وكالة  بقيادة  �لطاقية  �لفعالية  برنامج  تنفيذ  ويجري   .2020 �أفق  في  بالمائة  و15   ،2012 �أفق  في 

.ADEREE لطاقات �لمتجددة و�لفاعلية �لطاقية�

�أطلقت وكالة  �لوطني،  �لم�صتوى  �لطاقة على  ��صتهالك  بالمائة من   36 يمثل  �لذي  �لبناء،  في قطاع 

 ،CEEB �لبنايات«  �لطاقية في  �لنجاعة  �لم�صمى »برنامج  �لبرنامج   2010 �لمتجددة منذ  �لطاقات 

 36 ن�صبته  بما  للطاقة  �أكبر م�صتهلك  �لبناء،  �لم�صتهلكة في قطاع  �لطاقة  �لحد من  �إلى  �لذي يرمي 

بالمائة من �ال�صتهالك �لوطني للطاقة.

مع  وبالمو�ز�ة  �لتنفيذ.  طور  في  �الآن  هي  م�صاريع   9 �إطالق  تم  �لبرنامج،  فعالية  �صمان  �أجل  ومن 

ذلك قامت وكالة �لطاقات �لمتجددة و�لفعالية �لطاقية باإعد�د م�صروع مر�صوم، بت�صاور مع �لمنع�صين 

�لعقاريين، و�لفيدر�ليات �لوطنية للبناء، و�لمهند�صين �لمعماريين، ومكاتب �لدر��صات، و�لدولة. ويرمي 

هذ� �لم�صروع �إلى �إقر�ر متطلبات تقنية في مجال �لبناء، من �أجل بناء م�صتد�م وناجع طاقيا، �صيتم 

�إدماجها في �لم�صاطر �الإد�رية �لمتعلقة بمنح رخ�س �ل�صكن.

باإطالق   ،2011 �لمغرب من جانبها، في  لمقاوالت  �لعامة  �لكنفدر�لية  �ل�صناعي، قامت  �لقطاع  في 

م�صروع »�صر�كات من �أجل �إنتاج �أكثر نقاء«، مخ�ص�صة للمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة.
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لكن، ورغم كل هذه �لمبادر�ت، فاإن �لتاأخر �لم�صجل في تقدم �لبرنامج �لوطني للفعالية �لطاقية من 

�صاأنه �أن يعوق بلوغ �الأهد�ف �الأولية �لمعلنة في 2008. ويمكن �إرجاع �أ�صباب هذ� �لتاأخر باالأ�صا�س 

�إلى عدم ن�صر �لن�صو�س �لتطبيقية للقانون رقم 47-09، �لمتعلق بالفعالية �لطاقية، �لذي تم تبنيه في 

نونبر 2011، من �أجل فر�س �إجبارية �الفتحا�س �لطاقي في �لقطاع �ل�صناعي، و�لترخي�س لمكاتب 

�لدر��صات �لتقنية �لمتخ�ص�صة في �لفعالية �لطاقية، و�إدماج �لمتطلبات �لتقنية في ت�صييد �لبنايات. 

�لمخ�ص�صة،  �لتمويالت  ونق�س  �لمجال،  هذ�  في  �لموؤهلين  و�لتقنيين  �الأطر  نق�س  ذلك  �إلى  ي�صاف 

وغياب نظام جبائي تحفيزي. ومن �لمنا�صب �إحد�ث مر�صد لقيا�س وتتبع فعالية �الأعمال �لمنجزة في 

مجال �لفعالية �لطاقية.

2.3.2. اإ�صكالية الماء

�لمورد،  هذ�  ندرة  �إ�صكالية  تفاقم  من  ز�د  مما  �لمطرية،  �لت�صاقطات  في  بنق�س   2012 �صنة  �ت�صمت 

وطرح �صوؤ�ل قدرة �لبالد على �لتدبير �لمهيكل لفتر�ت متكررة من �لجفاف. فالحق في �لماء �لذي يبلغ 

�ليوم 700 متر مكعب لكل �صاكن في �ل�صنة، مر�صح لالنخفا�س �إلى نحو 520 متر مكعب في 2020، 

هذه  �إلى  ي�صاف  قد  �أخرى،  جهة  من  مائيا.  �إرهاقا  تعاني  �لتي  �لبلد�ن  فئة  في  �لمغرب  ي�صنف  مما 

تف�صي  التي  القوية  الأمطار  الخ�صو�ص ظاهرة  الق�صوى، وعلى  الظواهر  وتيرة  ارتفاع  الو�صعية خطر 

�لمو�رد  مجال  في  �لمتبعة  �ال�صتر�تيجية  �صو�ب  على  �لمالحظة  هذه  ق  وت�صِدّ في�صانات.  وقوع  �إلى 

على  عملها  تركز  �أن  �لعمومية  �ل�صلطات  على  ينبغي  �أنه   غير  �ل�صدود.  �صيا�صة  وخ�صو�صا  �لمائية، 

بلورة نموذج لتدبير �لمو�رد �لمائية، يقوم على تاأمين �لو�صول �لحالي و�لم�صتقبلي �إلى �لمو�رد، وحماية 

�الأ�صخا�س و�لممتلكات من �أخطار �لفي�صانات، وكذ� �لنجاعة في ��صتعمال �لمو�رد، عبر و�صع خطاطات 

للعمل �لم�صترك interopérabilité، تُ�صرك جميع �لمتدخلين في عملية تدبير �لمو�رد �لمائية، من 

لهذه  وينبغي  منها.  �لق�صوى  �لم�صتركة  و�ال�صتفادة  �لجهود  تجميع  تتيح  عليها  مت�صاور  دينامية  خالل 

�ال�صتر�تيجية �أن يدعمها ت�صجيع للمهن �لخ�صر�ء في قطاع �لماء، لما تتوفر عليه تلك �لمهن من �إمكانات 

كبيرة لخلق �لثروة و�إحد�ث منا�صب �ل�صغل.

3.3.2. المقت�صيات المترتبة على موؤتمر ريو20+

كان في موؤتمر ريو20+، �لذي �نعقد في ريودي جانيرو في يونيو 2012، منا�صبة ال�صتعر��س ح�صيلة 

�إلى  �لموؤتمر  �أ�صغال  �أف�صت  وقد   .1992 �لمنعقدة في  �الأر�س  �لتز�مات قمة  تفعيل  �صنة من  ع�صرين 

�لتبني �لتو�فقي الإعالن عنو�نه »�لم�صتقبل �لذي نريده«، �نخرطت بموجبه �لدول �لممثلة، وهي 188 

�أن »ي�صاهم في �لق�صاء على �لفقر وفي تحقيق �لنمو  �إلى �قت�صاد �أخ�صر من �صاأنه  دولة، في �ل�صعي 

�القت�صادي �لم�صتد�م، و�أن يح�صن �الإدماج �الجتماعي ورفاه �الإن�صانية، و�أن يخلق فر�صا لل�صغل وللعمل 

�لالئق للجميع، مع �لحفاظ على �ال�صتغال �لجيد لالأنظمة �لبيئية.«
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م�صل�صل  �إطالق  �لم�صتد�مة، وخ�صو�صا  �لتنمية  ل�صالح  �لجديدة  �اللتز�مات  من  �لن�س عدد�  ويت�صمن 

بين حكومي مفتوح لالأطر�ف �لمعنية من �أجل بلورة �أهد�ف عالمية للتنمية �لم�صتد�مة، ودعم �لحكامة 

�لعالمية عبر تعيين برنامج �الأمم �لمتحدة للبيئة PNUE ب�صفته �صلطة عالمية معترفا بها في مجال 

�لبيئة، وعبر �إقر�ر منتدى �صيا�صي بين حكومي عالي �لم�صتوى للحلول محل لجنة �لتنمية �لم�صتد�مة 

لالأمم �لمتحدة CDD، و�أخير� �إطالق م�صل�صل بين حكومي، بالتعاون مع �لموؤ�ص�صات �لمالية، من �أجل 

تقييم �لحاجات في مجال �لتموين، ور�صم ��صتر�تيجية تمويلية للتنمية �لم�صتد�مة في �أفق 2014.

تفعيل  و�إمكانية  �أثر  حول  در��صة  باإطالق  �لبيئة  قطاع  قام  ريو20+،  موؤتمر  توجهات  تفعيل  �أجل  ومن 

خال�صاته على �لم�صتوى �لوطني، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق �قت�صاد �أخ�صر في �لمغرب. وتهدف 

هذ� �لدر��صة باالأ�صا�س �إلى تقييم �لحاجات في مجال �لبحث ونقل �لتكنولوجيات، وتحديد �آليات مالية 

منا�صبة، و�قتر�ح مد�خل �إجر�ئية لت�صجيع �القت�صاد �الأخ�صر على �لم�صتويين �لوطني و�لمحلي.

4.3.2. التقديرات حول الو�صعية البيئية

تُبين �النطباعات، كما تف�صح عنها در��صة »بارومتر« �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، �أن �أغلبية 

ن�صبية من �لمو�طنين و�لفاعلين �الجتماعيين ترى �أن �لو�صعية �لبيئية لم تتغير خالل �ل�صنة �لمن�صرمة،. 

لكن، وبالن�صبة �إلى �لفئات �لم�صتهدفة جميعا، فاإن �لذين يرون �أن �لو�صعية �لبيئية قد تح�صنت هم �أكثر 

بكثير من �لذين يرون �أنها قد تدهورت، وهوؤالء �أنف�صهم �لذين يرون �أن �لو�صعية �لبيئية قد �صهدت تح�صنا 

ُهم �أكثُر عدد� بين �صفوف �لطبقة �لمي�صورة.

باأنها  �العتقاد  �إلى  �الجتماعيون  و�لفاعلون  �لمو�طنون  يميل  �لحالية،  �لبيئية  �لو�صعية  يخ�س  ما  في 

لي�صت بالجيدة وال بال�صيئة. وحدها �لنقابات ترى في غالبيتها �أن �لو�صعية �لحالية �صيئة، في حين �أن 

�لمو�طنين و�لفاعلين �الجتماعيين �لذين يرون �أن �لو�صعية �لبيئية �لحالية رديئة هم على �لعموم �أكبر 

عدد� من �لذين يرون �أنها جيدة. وبالمقابل، ترى �لنقابات في �أغلبيتها �أن �لو�صعية �لحالية �صيئة.

ويبرز �لتحليل �لمف�صل للنتائج �نطباعات �إيجابية عن تطور �لطاقات �لمتجددة، و�نطباعات �صلبية قوية 

عن محاربة �لتلوث �لبيئي �لح�صري و�ل�صناعي، وخ�صو�صا في �لمدن �لكبرى، وعن معالجة و�إعادة تدوير 

�لنفايات �لمنزلية و�ل�صناعية وت�صجيع �لمنتجات و�ل�صناعات غير �لملوثة.

�لو�صعية  �أن  منهم  و��صعة  ن�صبة  في   – �لنقابات  با�صتثناء   – �الجتماعيون  و�لفاعلون  �لمو�طنون  ويرى 

�لبيئية �صتكون �أف�صل بعد �ثني ع�صر �صهر�.

�لطاقات  تطوير  �أن  �لبيئية  للو�صعية  �لم�صتقبلي  �لتطور  عن  لالنطباعات  �لتف�صيلي  �لتحليل  ويبين 

�لمتجددة هو �لجانب �لذي �أبدت �لفئات �لم�صتهدفة جميعها عن �أكبر قدر من �لتفاوؤل ب�صاأنه. وعلى 

�لعك�س من ذلك فاإن �أغلب �لم�صتجوبين كانو� �أقل تفاوؤال في ما يخ�س تح�صين معالجة و�إعادة تدوير 

�لنفايات �لمنزلية و�ل�صناعية وت�صجيع �لمنتجات و�ل�صناعات غير �لملوثة.
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3.   اأهم التو�سيات وعنا�سر اليقظة

�ل�صلطات  قبل  من  �إطالقها  يجري  �لتي  �أو  عنها  �لمعلن  �الإ�صالحات  تفعيل  يو�جهها  �لتي  �ل�صعوبة  تعزى 

�لعمومية، على �لعموم، �إلى نق�س في �لت�صاور. ولئن كان ال جد�ل في �أن �لم�صعى �لت�صاركي يعد �صروريا ل�صمان 

انتظارات  وت�صاعد  المحتدمة،  الدولية  المناف�صة  �صياق  فاإن  تم فتحها،  التي  الأورا�ص  �صروط نجاح مختلف 

مطالبون،  م�صاربهم  �ختالف  على  و�لمتدخلون  وفعالية.  ب�صرعة  �لعمل  �إلى  �لقر�ر  �أ�صحاب  يدعو  �ل�صاكنة، 

في �صياق �حتد�م �لمناف�صة �لدولية، بالجنوح �إلى �لحو�ر و�لت�صاور، مع �لعمل على �لتفعيل �ل�صريع لالأعمال 

�لمر�صومة، وجعل �لم�صلحة �لوطنية فوق كل �لم�صالح �لقطاعية ق�صيرة �الأمد.

وبغ�س �لنظر عن �ل�صرور�ت على �لمدى �لقريب، فاإن تفاقم و�ت�صاع مدى �أوجه �لعجز �الجتماعي، و�ل�صكوك 

�لمرتبطة باالأزمة �القت�صادية �لعالمية، تقت�صي ر�صم ��صتر�تيجية وطنية ترمي �إلى ت�صريع �لنمو ودعم �لتما�صك 

الأخيرة  هذه  اإن  المجتمع.  مكونات  مجموع  انخراط  من  الإدماجية،  طبيعتها  بف�صل  ت�صتفيد،  الجتماعي، 

مدعوة، في �صياق �حتد�م �لمناف�صة �لدولية، �إلى �نتهاج �صبيل �لحو�ر و�لت�صاور، مع �لعمل على �لتفعيل �ل�صريع 

�لرهان  ويتمّثل  �الأمد.  ق�صيرة  �لقطاعية  �لم�صالح  كل  فوق  �لوطنية  �لم�صلحة  وجعل  �لمر�صومة،  لالأعمال 

تغير�ت  مع  و�لتاأقلم  �لخارجية  �ل�صدمات  �مت�صا�س  �لوطني على  �القت�صاد  �لرفع من قدرة  �القت�صادي في 

�لمحيط �لدولي و�قتنا�س �لفر�س �لتي توفرها تلك �لتغير�ت. ومن �لمهم ت�صريع �الأعمال �لر�مية �إلى �لرفع 

من �لتناف�صية �لعامة لالأن�صطة �الإنتاجية، كما تبين �أنه من �ل�صروري �لعمل على تح�صين مناخ �الأعمال، مع 

�لحر�س على �لحفاظ على �ال�صتقر�ر �لماكرو-�قت�صادي. ومن �ل�صروري، ل�صد �أوجه �لعجز �الجتماعي، �لعمل 

�صريعا – على �أ�صا�س من تقييم لل�صيا�صات �لمعتمدة في �لما�صي – على �إطالق �أور��س تح�صين جودة �لمنظومة 

�لتربوية و�آلية �لتكوين �لمهني و�لمنظومة �ل�صحية، من �أجل مو�كبة تعميم �لوقاية �الجتماعية، و�إتاحة فعليِة 

�لبر�مج �لقائمة (�لتاأمين �الإجباري على �لمر�س، ونظام �لم�صاعدة �لطبية RAMED). �أما �لهدف �لمتمثل 

في �لرفع من نجاعة �ل�صيا�صات �لعمومية، فيقت�صي بلوغه دعم �ن�صجام تلك �ل�صيا�صات، وخ�صو�صا من خالل 

توطين تر�بي يتيح �صمان �لتقائية تفعيلها.

1.3. ثالثة محاور الإعطاء دينامية جديدة للنمو

نموذجنا  على  نقدية  نظرة  �إلقاء  �إلى  وتدعونا  ت�صائلنا  �ليوم  �لعالم  ي�صهدها  �لتي  �لعميقة  �لتغير�ت  �إن 

�لتنموي. فهناك تحول لمركز �لثقل يجري حاليا، يو�زيه م�صل�صل �إعادة ت�صكيل �لد�ئرة �الإنتاجية �لعالمية. 

حين  في  باال�صتمر�ر طويال،  تنذر  للمغرب،  �لتقليدي  �ل�صريك  �أوروبا،  ت�صرب  �لتي  �القت�صادية  و�الأزمة 

ي�صهد �لعالم �لعربي، من جانبه، تغير�ت كبرى تحمل تحديات لبالدنا. وهو �صياق يدعو �إلى ت�صريع وتن�صيق 

�لجهود �لر�مية �إلى تنويع �لبنية �الإنتاجية و�لرفع من تناف�صية �القت�صاد.
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1.1.3.    دعم حكامة اال�صتراتيجيات القطاعية والتموقع الدولي

لقد �أتاحت �ال�صتر�تيجيات �لقطاعية و�صع �إطار لتفعيل عمل �لدولة وتمكين �لم�صتثمرين من قدر من 

�لمنظورية. غير �أن �لتفعيل ك�صف عن غياب �لتقارب بين مختلف خر�ئط �لطريق من جهة، وبينها وبين 

�ل�صيا�صات �الأفقية من جهة �أخرى، وبخا�صة منها �لمتبعة في مجال �لتربية و�لتكوين و�لنظام �لجبائي 

و�إعد�د �لتر�ب. ولذلك على �ل�صلطات �لعمومية �لعمل على تح�صين منظورية �لفاعلين، عبر �لتوطين 

�ل�صريع و�لمن�صق لالأعمال �لمر�صومة في �إطار �ال�صتر�تيجيات �لمختلفة، و�ل�صروع بطريقة موؤ�ص�صية في 

�إجر�ء عمليات تقييم منتظمة تر�صد �إلى �لتعديالت و�لتقويمات �ل�صرورية. و�إن من �صاأن �للجوء �لمعمم 

�إلى �أدو�ت �لتتبع و�لتقييم �أن يتيح �لرفع من نجاعة �لعمل �لعمومي، ومن �إر�صاء ثقافة �لمحا�صبة.

و�لت�صاور  �لتحكيم  عبر  �الإ�صكاليات  مختلف  معالجة  على  �لمختلفة  �لتدخالت  تفعيل  يقوم  �أن  يجب 

و�لتقارب، بهدف �صم جهود جميع �لمتدخلين (من جماعات محلية وجامعات وموؤ�ص�صات تكوين). من 

على  تدريجية، حركية  بطريقة  بها،  تُ�صتبدل  �أن  يتعين  مقاربة عمودية،  �الآن  �صادت حتى  �أخرى،  جهة 

�لم�صتوى �لجهوي و�لمحلي.

�إذ� كانت �لجهود �لر�مية �إلى تنويع بنية �القت�صاد قد و�كبتها بالفعل ��صتر�تيجية للتجارة �لخارجية، فاإنه 

�لموقع �ال�صتر�تيجي  �لمتمثلة في  �لموؤهالت  �أق�صى حد من  �إلى  �لعمل على �ال�صتفادة  �ل�صروري  من 

للمغرب وعالقاته �لمتميزة مع مختلف �صركائه �القت�صاديين. ففيما يتعلق بالو�صع �لمتقدم مع �التحاد 

للتنفيذ.  دقيق  برنامج  وو�صع  �أهد�ف  تحديد  خالل  من  تفعيله،  ت�صريع  على  �لعمل  يتعين  �الأوروبي، 

�جتذ�ب  �أجل  من  بالدنا،  مع  عالقاتها  لتطوير  ��صتعد�دها  من  �ال�صتفادة  فينبغي  �لخليج،  بلد�ن  �أما 

�لمزيد من �ال�صتثمار�ت و�لرفع من �صادر�تنا. وبالمو�ز�ة مع ذلك، يتعين على بالدنا تدعيم �نفتاحها 

على  للتنويع  �أخرى  مو�رد  عن  �لبحث  مو��صلة  مع  �لمتو�صطي،  �لحو�س  وبلد�ن  �الأفريقية  �لقارة  على 

م�صتوى �القت�صاد�ت �ل�صاعدة في �آ�صيا و�أمريكا �لالتينية. ويجب �أن تو�كب هذه �لجهود ممار�صٌة لليقظة 

�ال�صتر�تيجية، و�أن تتوفر در��صات دقيقة لل�صوق.

كما يجب �أن تتجه جهود �ليقظة �إلى ت�صجيع �ال�صتثمار�ت �لخارجية �لمبا�صرة، عبر تتبع ��صتر�تيجيات 

�لمقاوالت �لدولية و�صمان موقع بالدنا على �صعيد �لقيم �لعالمية. ومن �لمهم �لتركيز، في �إبر�ز �لمز�يا 

للفاعلين �الأجانب، على ما يمكنهم تحقيقه من �أرباح على م�صتوى �للوج�صتيك وكلفة �لنقل، وفي مجال 

�الإنتاجية، ولي�س على �لكلفة �لمنخف�صة لليد �لعاملة. ويجب �أن يو�كب هذ� �لتوجه م�صعى يتوخى �إيجاد 

موقع �أف�صل للمقاوالت �لمغربية.



46

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

2.1.3.   الرفع من م�صاهمة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة

�إقالع �لنمو و�ل�صغل. فت�صجيع  ومن �ل�صروري �لرفع من م�صاهمة �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة في 

�لكبرى و�كت�صاب  �لمقاوالت  و�أكثر تجديد�، قادرة على مو�كبة  �أكثر حيوية  مقاوالت �صغرى ومتو�صطة 

تناف�صية، يقت�صي رفع عدد من �لعر�قيل �لتي تعوق نموها. ويتعلق �الأمر بالدرجة �الأولى بالعمل على عالج 

�أوجه �له�صا�صة �لتي تعانيها تلك �لمقاوالت، وعلى ر�أ�صها نق�س روؤو�س �الأمو�ل و�صعف �لو�صائل �لتقنية 

و�لب�صرية. فمفعول �الآليات �لتي جرى و�صعها (مثل برنامج »م�صاندة« وبرنامج »�متياز«) لم يظهر بعد في 

�أد�ء تلك �لمقاوالت. و�للجوء �ل�صعيف للمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة �إلى �الآليات �لموجهة �إليها يجب 

�أن يدفع �إلى �لت�صاوؤل عن مجهود �لتو��صل و�الإعالم، وحول درجة تعقيد م�صاطر �لولوج �إلى �آليات �لدعم 

�لمذكورة. �أما في ما يتعلق ب�صعوبات �لتمويل �لتي تو�جهها تلك �لمقاوالت، فمن �ل�صروري �لعمل على 

�إعادة �صياغة �لعالقة بين �لبنوك وبين �لمقاوالت �ل�صغيرة و�لمتو�صطة، عبر دعم �ل�صفافية، بهدف �إقر�ر 

جو من �لثقة مالئم لل�صر�كة �لم�صتد�مة، بما يذهب �إلى �أبعد من مجرد تقديم �لدعم، وي�صعى لال�صتجابة 

للحاجات في مجال مو�كبة تطور �لمقاولة. كما يح�صن �لعمل، باالإ�صافة على ذلك، على تح�صين �لولوج 

�إلى �لتمويل من قبل �الأ�صو�ق �لمالية، و�إقر�ر نظام للمقاوالت �لتي تعاني �صعوبات، يتيح للمقاولين تجّنب 

تد�عيات ف�صل م�صاريعهم. ومن �لمهم، �أخير�، �لعمل على و�صع حد للمناف�صة غير �ل�صريفة، �لتي تمار�صها 

�لمقاوالت غير �لمهيكلة على وجه �لخ�صو�س، و�إعادة �لنظر في �لمعالجة �لجبائية �لتي ت�صجع �لحفاظ 

على �لحجم �ل�صغير للمقاوالت، وتح�صين ولوجها �إلى �ل�صفقات �لعمومية.

يقع ت�صجيع �لمقاولة �ل�صغيرة و�لمتو�صطة وخلق فر�س �ل�صغل في �صميم �لتو�صيات �لمت�صمنة في تقرير 

خلق  بت�صجيع  �لتو�صيات  تلك  وتعنى  �لعمومي.  �لطلب  و�لبيئي حول  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س 

�لقيمة �لم�صافة �لمحلية، و�لمقا�صة �ل�صناعية، وت�صجيع ومو�كبة �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة. ويو�صي 

�لتقرير بماأ�ص�صة مبد�إ �لمقا�صة �ل�صناعية، مع �ل�صعي �إلى تفعيله في كل �لقطاعات وكل �أنو�ع �ل�صفقات 

�لتي تتيح ذلك، كما يو�صي ببع�س �لتوجهات وبع�س قو�عد �لتدبير. ونظر� الأهمية �لم�صاألة، ر�أى �لمجل�س 

�القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �أن در��صة تكميلية مخ�ص�صة لهذ� �لمو�صوع �صتكون ذ�ت فائدة كبيرة. 

كما تمت �إقامة �لدليل، في �لتقرير، على �أن عدد� من �لبلد�ن تمار�س �لمقا�صة في قطاعات ذ�ت قيمة 

م�صافة عالية (كالطاقة و�لبناء و�الأ�صغال �لعمومية و�لنقل و�الت�صاالت). ويبقى على بالدنا �أن تعمل على 

هيكلة �إطارها �لت�صريعي وم�صاعيها في تدبير �لم�صاريع �لعمومية �لكبرى، كي تكون قادرة على �لمطالبة 

بم�صتوى معين من نقل �لتكنولوجيات من قبل �لمجموعات �ل�صناعية �لتي تود خلق فروع لها في �لبالد، 

اأيا كان مجال ن�صاط تلك المجموعات ال�صناعية.

كما ينبغي، باالإ�صافة �إلى ذلك، �لعمل على تح�صين �لجودة و�لعالمة �لتجارية للمغرب، عبر �لتطور نحو 

نظام للجودة �لتامة، �عتبار� لكون �لجودة ت�صكل، �أكثر من �ل�صعر، عن�صر� حا�صما من عنا�صر �لتناف�صية. 

وينبغي للمقاولة �لمغربية �أن تعمل على �إجر�ء �فتحا�صات خارجية منتظمة لجودة منتجاتها وخدماتها، 



47

التقرير ال�صنوي 2012

وتطوير �لمر�قبة �لد�خلية للجودة، و�إعادة �لنظر في م�صل�صالتها �الإنتاجية، وت�صجيع �لتجديد. وعالوة 

على تبني �لمعايير �لدولية في مجال �لجودة، يتعين �لحر�س على �أن يقدم �لفاعلون منتجات ذ�ت نوعية 

متالئمة مع �لطلب �لد�خلي و�لخارجي.

مناف�صة  لمو�جهة  �لالزمة  بالو�صائل  و�لمتو�صطة  �ل�صغرى  �لمقاوالت  تزويد  �أجل  ومن  �آخر،  جانب  من 

متز�يدة، من �لمنا�صب �لعمل، �إ�صافة �إلى �أعمال �لتاأهيل �لتي جرى تحديدها، على خلق �أ�صكال من �لتاآزر 

على م�صتوى �الإنتاج و�لت�صويق. ففي مجال �الإنتاج، ينبغي تاأمين �إدماج عمودي �أف�صل، عن طريق �ل�صر�كة 

و�إ�صفاء �لطابع �لتعاقدي على �لعالقات بين �لوحد�ت �لعاملة في �لفرع �الإنتاجي �لو�حد، وذلك من �أجل 

تاأمين �لتموين باأ�صعار �أكثر تناف�صية. �أما في مجال �لت�صويق، فينبغي �ل�صعي �إلى تجميع �ل�صركات �لم�صدرة 

وتنويع  �لخارجية  باالأ�صو�ق  �أف�صل  معرفة  توفير  �إلى  ترمي  عليها،  متو�فق  تجارية  ��صتر�تيجيات  حول 

متو��صل ومتز�يد للمنتجات.

3.1.3. تح�صين محيط االأعمال والمناخ االجتماعي

�أما في ما يخ�س مناخ �الأعمال، فقد �صهد، منذ تن�صيب �للجنة �لوطنية لمناخ �الأعمال CNEA، تحقيق 

خطو�ت هامة �أتاحت تح�صين ترتيب �لمغرب في �لت�صنيفات �لدولية. غير �أنه تبقى هناك �أعمال ينبغي 

�لقيام بها لت�صريع م�صاطر �إن�صاء �لمقاوالت وتخفي�س �آجال معالجة �لملفات. وينبغي �لعمل على تح�صين 

مو�كبة �لقرب �لتي توفرها �لمر�كز �لجهوية لال�صتثمار، عبر دعم �صالحيات هذه �لمر�كز وتاأمين تن�صيق 

�أمثل مع �لم�صالح �الإد�رية �لالمركزية. وعلى وجه �لعموم، يتعين بذل جهود باتجاه تب�صيط �لم�صاطر 

�الإد�رية و�إنعا�س �للجوء �إلى تقنيات �الإعالم، كما ي�صير �إلى ذلك تقرير �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

و�لبيئي حول �لطلب �لعمومي. ومن جهة �أخرى فاإن تح�صين حماية �لملكية �لفكرية يعتبر �صروريا لدعم 

مجهود �لمبادرة و�البتكار. 

دفعة جديدة  �إعطاء  على  �لعمل  عبر  �الجتماعي،  �لمناخ  تطهير  على  �لعمل  يجب  ذلك،  مع  بالمو�ز�ة 

للحو�ر �الجتماعي على �لم�صتوى �لمركزي، مع �لعمل، بالمو�ز�ة مع ذلك، على �لوقاية من �لنز�عات على 

�لم�صتويين �لجهوي و�لمحلي. كما �أنه من �لمهم، من جهة �أخرى، �لحر�س على فعلية �لقانون و�صلطة 

�لدولة. 

فاإذ� كانت �صنة 2012 قد �ت�صمت بتر�جع عدد �لنز�عات �الجتماعية، فاإن بع�س �لحركات قد �ألحقت 

في ما يبدو، وعالوة على �لخ�صائر �لتي �صببتها، �صرر� ب�صورة �لمغرب، �أفاد منه مناف�صو بالدنا لدى 

�لم�صتثمرين �الأجانب على وجه �لخ�صو�س. ومن ذلك على �صبيل �لمثال �لنز�ع �لذي �صهده ميناء طنجة 

المتو�صطي، والذي اأثر �صلبا في ن�صاط محطة الم�صافنة خالل خريف 2011 و�لف�صل �الأول من 2012.

ومن �لمهم، من �أجل �إر�صاء مناخ �جتماعي مالئم للنمو و�ل�صغل، �لحر�س على تحديث �لعالقات �لمهنية. 

ويمكن تحقيق خطوة كبيرة في هذ� �التجاه عبر و�صع حد لحالة �النح�صار �لتي تعوق �لم�صادقة على 
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ن�صو�س هامة تتعلق بالحق في �الإ�صر�ب و�إقر�ر تعوي�س عن فقد�ن �ل�صغل. وفي ما يتعلق بهذ� �الأخير، 

فمن �لمهم �أن يندرج في �إطار مقاربة �صاملة، ت�صمن ��صتمر�رية تركيبته �لمالية، وتت�صمن جانبا متعلقا 

بالتكوين �لمهني و�آخر يخ�س �لمو�كبة، بما يدعم قابلية �لت�صغيل لالأ�صخا�س �لباحثين عن عمل جديد.

وعلى وجه العموم، ي�صتح�صن العمل على تحليل تجارب الدول ال�صاعدة التي نجحت في النخراط في 

نمو �صريع، مع �لنجاح في �الآن ذ�ته في تح�صين موؤ�صر�تها �الجتماعية وم�صتوى �لتنمية �لب�صرية لديها. 

وباإمكان بالدنا، لكي تحقق بدورها ذلك، ال�صتفادة من اإبرام عقد اجتماعي كبير يخلق �صروط اإقالع 

�قت�صادي في �إطار من �لتما�صك �الجتماعي �لمدعم. وينبغي لهذ� �لتعاقد �الجتماعي �لكبير �أن يرمي 

�أ�صا�س من �حتر�م �لقانون في مجال �ل�صغل و�لحماية �الجتماعية،  �إر�صاء �ل�صلم �الجتماعي على  �إلى 

ومن خالل فعلية �لحقوق �لفردية و�لجماعية وت�صجيع �لمفاو�صة �لجماعية و�لحو�ر �الجتماعي، من �أجل 

�لتوفيق بين تناف�صية �لجهاز �الإنتاجي وبين تنمية �ل�صغل �لالئق. كما �صيكون من �صاأن ذلك، في حال 

حدوث اأزمة على وجه الخ�صو�ص، اأن يتيح توفير ال�صروط ال�صرورية لإعادة اإقالع ال�صتثمار، مع العمل، 

من خالل اآليات الحوار على الم�صتوى القطاعي والمحلي، على تبني حلول تتيح تاأمين ديمومة ن�صاط 

�لمقاولة.

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

نة تر�بيا في ت�صورها كما في  يمكن �لرفع من فعالية �ل�صيا�صات �لعمومية وتقاطعها، عبر تبني مقاربة موَطّ

تفعيلها، وعبر �ال�صتفادة من عالقة مف�صلية �أف�صل بين �لدولة و�لمجاالت �لتر�بية. فالعمليات �لت�صاركية 

باإنجاح  والتزامهم  ال�صيا�صية،  الختيارات  المواطنين في  انخراط  ت�صمن  اأن  �صاأنها  تنبثق عنها من  التي 

و�إد�مة �لم�صاريع �لتي يجري �إطالقها. 

ومن �لمهم، من �أجل مو�كبة مثل هذ� �لتطور، تمكين �لجهات من حكامة مالئمة ومب�صطة وو��صحة. �إذ 

و�لنقل  �الأ�صا�صية  �لتحتية  �لبنيات  في  �ل�صرورية  �ال�صتثمار�ت  وت�صجيع  �لتر�بي  �لتنظيم  هيكلة  �صيتيح 

و�لتربية-�لتكوين و�ل�صكن، بما ي�صجع �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية. ومن �ل�صروري، من �أجل ذلك،جعل 

�لمهم و�صع  �لجهات. ومن  يتيح دعم �صالحيات  �الآجال، بما  �أ�صرع  �إجر�ئية في  �لد�صتورية  �لمقت�صيات 

�إ�صالحات موؤ�ص�صية، وخ�صو�صا �لقانون �لمتعلق بتنظيم �لجهات و�لجماعات �لتر�بية.

ال �صبيل �إلى توطين تر�بي ناجع لل�صيا�صات �لعمومية دون م�صل�صل لالتمركز. فميزة مثل هذ� �لم�صل�صل 

�أنه يي�صر �لتقائية �أعمال تفعيل �لعمل �لعمومي في مختلف �لقطاعات، �صريطة �صمان وجود �آليات تتيح 

�لتقائية هذه �الأعمال على م�صتوى �ل�صلطة �لتر�بية. وينبغي لهذ� �لغر�س حث �لجماعات �لتر�بية على 

النخراط في التوطين الترابي لمختلف الآليات.
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من جانب �آخر، ينبغي �لعمل على دعم هذ� �لتوجه من خالل و�صع م�صل�صل للت�صاور مع �لفاعلين، على 

ذلك،  مع  يتعين،  لكن  �الأولويات.  �إبر�ز  �أجل  من  �لم�صتركة  �لغايات  لتحديد  و�لتر�بي،  �لوطني  �لم�صتوى 

روؤ�صاء عمل محددين،  وتعيين  �لعمومية،  �الإد�رة  م�صتويات  بين مختلف  �الزدو�جية  تفادي  �لحر�س على 

مزودين ب�صالحيات مر�صومة بدقة. وهذ� يقت�صي �ال�صتغالل �لعقالني لمو�رد مجموع مكونات �لدولة، مع 

�لحر�س على تفادي زيادة �أعباء �لدولة، و�ال�صتفادة في �الآن نف�صه من قيادة ناجعة على �لم�صتوى �لحكومي.

�لدولة، وعلى  لها دعم عمل  تتيح  و�صائل  تتوفر على  �لتر�بية  �لجماعات  �أن  �إلى  �الإ�صارة  �لمنا�صب  ومن 

�لممكن  �لمالية  �لمو�رد  تعبئة  على  �لغر�س  لهذ�  �لعمل  �ل�صروري  ومن  �ال�صتثمار.  مجهود  �لخ�صو�س 

�الأرباح  �القتر��س، وكذ� من خالل  �لجماعات على  بع�س  �لمحلية وقدرة  �ل�صر�ئب  تح�صيلها من خالل 

�إ�صفاء  �إلى  �لممكن تحقيقها بف�صل حكامة محلية. ويمكن دعم هذه �الأعمال من خالل �للجوء �لمو�صع 

�ل�صفة �لتعاقدية على �لتدخالت �لم�صتركة بين �لدولة و�لجهات.

وينبغي بالمو�ز�ة مع ذلك ت�صجيع �الأعمال �لر�مية �إلى �لحد من �لفو�رق بين �لجهات وو�صع �آليات للت�صامن 

بين �لجهات.

3.3. خلق �شروط تنمية �إدماجية

يظل مفعول �لنمو �القت�صادي و�صيا�صات �لتنمية �الجتماعية، على م�صتوى �لحد من �لفو�رق �الجتماعية 

و�لمجالية، �أقل مما كان منتظر�، وخ�صو�صا لدى �لن�صاء و�ل�صباب، وعلى وجه �أخ�س �لمقيمين منهم في 

�لو�صط �لقروي. وما ينجم عن ذلك هو �إعادة �إنتاج للفقر وتو�صيع لد�ئرة �لتفاوت، ب�صبب �لولوج غير �لمتكافئ 

�إلى �لخدمات �الأ�صا�صية، وبخا�صة منها �لتربية، وغياب مقاربة �صاملة للعمل �لعمومي تجاه هاتين �لفئتين.

من ثمة ي�صبح من �ل�صروري �لقيام بتغيير ثقافي يرمي �إلى �إ�صر�ك �ل�صباب و�لن�صاء في �أهم تحديات �لتقدم 

�القت�صادي و�الجتماعي، و�لرفع من م�صاهمتهم في هذ� �لم�صل�صل. وبوجه عام فاإن �لتحديات �لد�خلية ومثلها 

�ل�صياق �لجهوي و�لدولي تدعو �إلى �لعمل، تو�زيا مع �لحر�س على فعلية �لحقوق و�صمو �لقانون، على تجاوز 

�لمو�قف �لنابعة من منطلق حرفي ت�صامني بحت، للعمل على تحقيق �صيادة مبادئ �لمو�طنة �لم�صوؤولة وقيم 

�النفتاح.

تبقى م�صاهمة �ل�صباب �لمغربي في بلورة �الختيار�ت �لكبرى و�الأعمال �لتي تحدد توجهات �ل�صيا�صة �لعمومية، 

رهينة بم�صتوى تاأهيل ال�صباب وتوعيتهم بالنخراط ل�صالح م�صتقبل البالد. والموؤهل الكبير الذي يمثله وجود 

�صاكنة من �ل�صباب في بالدنا ال ينال حقه من �الهتمام، بحكم غياب »مقاربة �صبابية« في بلورة �ل�صيا�صات، 

كما �أ�صارت �إلى ذلك �لدر��صة �لمو�صوعاتية في �لتقرير �ل�صنوي للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي 

ل�صنة 2011. وترجع هذه �لو�صعية على �لخ�صو�س �إلى نظام تكويني ون�صق للولوج �إلى �صوق �ل�صغل يعوقان 

معا م�صاهمة �ل�صباب.
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يرتبط انخراط ال�صباب في م�صل�صل التنمية القت�صادية والتقدم الجتماعي، في المقام الأول، بتح�صين 

�إلى  �النتقال  �إلى  تدعو  قوية  ر�صالة   2012 غ�صت   20 خطاب  نقل  وقد  �لتربوية.  �لمنظومة  مردودية 

منطق �آخر، »يقوم على تفاعل هوؤالء �لمتعلمين٬ وتنمية قدر�تهم �لذ�تية٬ و�إتاحة �لفر�س �أمامهم لالإبد�ع 

و�البتكار٬ ف�صال عن تمكينهم من �كت�صاب �لمهار�ت و�لت�صبع بقو�عد �لتعاي�س مع �الآخرين٬ في �لتز�م 

بقيم �لحرية و�لم�صاو�ة٬ و�حتر�م �لتنوع و�الختالف.« وقد �أبرز هذ� �لخطاب �الإ�صكاليات �لكبرى �لتي تهم 

�لبحث عن �لجودة �أكثر من �لموؤ�صر�ت �لكمية، و�لعمل �لمركز على �لمتعلم، ثم �لتالوؤم بين �لمدر�صة وبين 

�لحاجات �لحقيقية ل�صوق �ل�صغل.

حقيقي  تح�صين  �صرورة  على  يركز  �لعمومية،  �لمدر�صة  تاأهيل  �إلى  �ل�صامي  �لملكي  �لخطاب  يدعو  و�إذ 

للخدمة �لتربوية للتعليم �لعمومي، مع �لحر�س على ت�صاوي �لفر�س بين �لمو�طنين. فاالإن�صاف في مجال 

�لولوج �إلى �لنظام �لتربوي يبقى رهينا باللجوء �إلى مقاربة �لتقائية، تدخل في ح�صبانها على �لخ�صو�س 

�الأبعاد �لمتعلقة باإعد�د �لتر�ب وتطوير �ل�صحة �لمدر�صية. ويجب �أن يتم ت�صريف �لجهود �لمبذولة بطريقة 

تحت�صب خ�صو�صيات اأو�صاط العي�ص المختلفة، وكذا الخ�صو�صيات الجتماعية والقت�صادية والجتماعية 

و�لثقافية و�لل�صانية.

يجب �أن يو�كب �لجهود �لر�مية �إلى �الرتقاء بجودة �لمنظومة �لتربوية عمل موجه �صوب ��صتغالل �إمكانيات 

تقرير  �أبرز  وقد  �الجتماعية.  �لتنمية  م�صل�صل  في  �ل�صباب  م�صاهمة  من  �لرفع  �أجل  من  �لثقافي  �لعمل 

�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي حول »�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة« �أوجه �لعجز و�لنق�س 

�لتي تعانيها مختلف �لفئات �الجتماعية، وخ�صو�صا منها �ل�صباب، في مجال �لعمل �لثقافي، وبّين كيف �أن 

مخططات �لتعمير ال تت�صمن ما ي�صي برغبة في تح�صين �لو�قع �ليومي للنا�س في �الأحياء و�لمدن. وقد ر�أى 

�لمجل�س �أنه من �لمفيد تعميق �لتفكير و�لقيام ببحث يتناول �الأبعاد �لثقافية الأماكن �لعي�س �لتي يرتادها 

�ل�صباب، وهو �لتوجه �لذي تّم �لتاأكيد عليه في تقريره حول »�أماكن �لعي�س و�لعمل �لثقافي«.

يقترح هذ� �لتقرير �الأخير على وجه �لخ�صو�س ثالثة محاور لتاأهيل وتطوير �أماكن �لعي�س. وقد حدد في 

�لمرتبة �الأولى محور� موؤ�ص�صيا يتعلق باالأ�صا�س بعر�س ف�صاء�ت مهيكلة بهدف توفير تاأطير �صليم لمختلف 

فئات �لمجتمع. ويعني ذلك على وجه �لخ�صو�س �إعادة تاأهيل ُدور �ل�صباب، وخلق ف�صاء�ت ثقافية للقرب 

في �لمدن �لمتو�صطة و�ل�صغيرة و�لقرى و�الأحياء �ل�صعبية. وهناك ر�فعة هامة تتمثل في �لبر�مج و�الأفكار 

و�لم�صامين �لمتوفرة في �لف�صاء�ت ذ�ت �لمحتوى �لثقافي، عبر �أخذ �لتنوع �لثقافي بعين �العتبار، من 

�الأ�صرة  خالل  من  و�لفن،  �لثقافة  ب�صوؤون  �الهتمام  وتطوير  �لم�صترك  و�لعي�س  للت�صامن  قيم  �إنتاج  �أجل 

و�لمدر�صة وو�صائل �الإعالم. وهناك �أخير� محور تنظيمي يق�صي بتبني نموذج جديد للتدبير، مع �لحر�س 

على �ال�صتعا�صة عن �ل�صيا�صات �لعمودية و�لهرمية بتدبير يقوم على مقاربة ت�صاركية.



51

التقرير ال�صنوي 2012

ت�صتدعي �لم�صاركة �لفاعلة لل�صباب تغيير� للعقليات لدى مختلف �لفاعلين ولنظرتهم لل�صباب، حتى يرو� 

فيه ورقة ر�بحة وثروة ينبغي ��صتثمارها، ال عبئا وثقال. وتحقيق هذ� رهين بالعمل على ن�صر قيم �لعمل 

و�لجهد و�لم�صوؤولية بين �ل�صباب، ومعها مبد�أ مكافاأة مجهود �لتجديد و�لمبادرة. وينبغي، باالإ�صافة �إلى 

ال�صتراتيجية  (الخطوط  الأدوات  من  تمكينهم  عبر  والخوا�ص،  العموميين  الفاعلين  عمل  ت�صهيل  ذلك، 

�لعري�صة) �لالزمة لمقاربة ترمي �إلى ت�صجيع �ل�صباب.

تح�صينا  للقو�نين  �ل�صارم  �لتطبيق  وعدم  �لم�صبقة  �لثقافية  �الأفكار  عن  ناجمة  �إكر�هات  وجود  يتيح  ال 

�لتي �صجلتها  �لموؤ�ص�صية  �لخطو�ت  �الإكر�هات من مفعول  �لمغربية، وتحّد هذه  �لمر�أة  لو�صعية  ملمو�صا 

بالدنا، �صو�ء من خالل مدونة �الأ�صرة �أم بف�صل مقت�صيات �لد�صتور.

في ما يتعلق بالعنف تجاه �لن�صاء، هناك م�صروع قانون لمحاربة �لعنف �صد �لن�صاء يجري �إعد�ده حاليا. 

�إلغاء �لفقرة �لثانية من �لف�صل 474 من  و�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي يحيي بهذ� �ل�صدد 

هناك  �أن  �إليه  �الإ�صارة  ينبغي  ومما  �الغت�صاب.  �صحايا  �لقا�صر�ت  بالفتيات  �لخا�س  �لجنائي،  �لقانون 

م�صروع قانون يعّرف مختلف �أنو�ع �لعنف �لزوجي، �لمادي منه و�لمعنوي، تم و�صعه في �صنة 2010 �أمام 

�لبرلمان، لكن لم يتم حتى �ليوم تبنيه.

�لتنمية  في  م�صاهمتها  من  �لرفع  على  �لعمل  ينبغي  �لمر�أة،  بكر�مة  �لم�س  �أ�صكال  محاربة  على  وعالوة 

�القت�صادية و�الجتماعية. وهذ� يقت�صي �تخاذ �إجر�ء�ت ترمي �إلى تي�صير �لولوج �إلى عالم �ل�صغل وت�صجيع 

�لتمييزية  �لثقافية  �لتمثالت  محاربة  �إلى  ترمي  عمليات  �إطالق  �ل�صروري  ومن  �لن�صائية.  �لمقاوالتية 

�صد �لن�صاء، في و�صائل �الإعالم و�لموؤ�ص�صات �لدر��صية، وباتجاه �لدو�ئر �القت�صادية و�ل�صيا�صية. وينبغي 

بالموازاة مع ذلك مواكبة الن�صاء في م�صل�صل الولوج اإلى الوظائف العليا، بما في ذلك اأجهزة الحكامة، عبر 

�عتماد تد�بير تقر تكافوؤ �لفر�س في تطور �لم�صار�ت �لمهنية. وال�صك �أن و�صع �أنظمة من �لمحا�ص�صة 

وتفعيل بر�مج تكوينية خا�صة �صيكون مفيد� على �لمدى �لقريب.

ومن �أجل تحقيق خطو�ت �صريعة لفائدة �لن�صاء، دعا تقرير �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي حول 

�لمنا�صفة �إلى �ل�صروع في �إحد�ث �لهيئة �لعليا للمنا�صفة ومحاربة كل �أنو�ع �لميز، �لمن�صو�س عليها في 

�لد�صتور، لت�صجيع �الإن�صاف وتكافوؤ �لفر�س. كما ي�صير هذ� �لتقرير �إلى �أهمية تبني قانون-�إطار يعّرف 

بطريقة و��صحة �أنو�ع �لميز �صد �لن�صاء ويقمع كل م�س بحقوقهن.

لدى  و�لتجديد  �لمقاولة  قدر�ت  تنظيم  �صاأنها  من  �آفاقا  و�لت�صامني  �الجتماعي  �القت�صاد  قطاع  يوفر 

�ل�صباب و�لن�صاء، غير �أن هذ� �لقطاع، �لمتكون من كيانات ذ�ت و�صعيات قانونية مختلفة (من جمعيات 

بين  للتن�صيق  �آليات  على  تتوفر  من�صجمة  �صيا�صة  غياب  من  ي�صكو  وموؤ�ص�صات)،  وتعاونيات  وتعا�صديات 

مختلف �لمتدخلين. كما �أنه ي�صكو من غياب �أعمال تكوينية ترمي �إلى دعم قدر�ت مو�رده في مجال تدبير 

وت�صويق �لمنتجات �لتي يقترحها، ومن �صعوبات في �لولوج �إلى �لتمويل.



52

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

4.3.    عن�شر يقظة:�ختالل تو�زن �لمالية �لعمومية

�لعمل  يتعين  �لمن�صرمتين،  �ل�صنتين  خالل  �لم�صجلة  �لماكرو-�قت�صادية  �الختالل  �أوجه  لحجم  �عتبار� 

با�صتعجال على تفعيل برنامج و�قعي يتيح �لرجوع باأوجه �الختالل تلك، في �أجل معقول، �إلى م�صتويات 

يمكن تحملها، وبالتالي �حتر�م �لتز�مات �لحكومة. يمثل �ال�صتقر�ر �لماكرو-�قت�صادي �صرورة، الأنه ي�صعب 

�لتو�صل، في غياب �أ�ص�س قوية، �إلى �إقر�ر �صيا�صات ت�صتجيب لتطلعات �لمو�طنين. و�لتوفر على �لو�صائل 

�لالزمة لقيادة �صيا�صات للتنمية �القت�صادية و�الجتماعية يتطلب بال�صرورة �إعادة �لتو�زن �إلى �لح�صابات 

�لخارجية و�لمالية �لعمومية.

�لخ�صو�س  على  وينبغي  �ال�صتعجال.  �صبغة  يكت�صي  �أمر  �لمالية  �لو�صعية  تقويم  فاإن  �لمنظور  ومن هذ� 

تمويل  �أجل  من  �ال�صتد�نة  �إلى  �للجوء  يعقل  فال  متكرر�.  �أمر�  �أ�صبح  �لذي  �لجاري،  للعجز  حد  و�صع 

��صتغال �لدولة. وينبغي �لعمل على ن�صر �لوعي بمخاطر �النزالق �لمالي، �لذي يمكن �أن يف�صي �إلى فقد�ن 

لل�صيادة، بل وربما حتى �لوقوع تحت و�صاية �لموؤ�ص�صات �لد�ئنة، ناهيك عن �لكلفة �الجتماعية، كما يتبين 

ذلك من �لتطور�ت �لتي �صهدتها بع�س �لبلد�ن في منطقة �الأورو موؤخر�. فاإعادة �لتو�زن �إلى مالية �لدولة 

اأ�صبحت من �صاأن الجميع، وهي تتطلب من مجموع الفاعلين الجتماعيين النخراط في ال�صعي اإلى الإقرار 

�لم�صتد�م لو�صعية مالية قادرة على �لبقاء.

وقد �أدركت �لحكومة حجم �لمخاطر �لتي يمثلها �لحفاظ على �لنظام �لحالي لدعم �الأ�صعار على ��صتقر�ر 

�لمالية، عالوة على �الأثر �لمحدود لذلك �لنظام في مجال �لعد�لة �الجتماعية. ويتعين �أن تقوم �ل�صلطات 

�لعمومية، د�خل �أجل قريب، بتفعيل �إ�صالح للمقا�صة، يقوم على �لت�صاور، بما يتيح تطور �لمنظومة نحو �آلية 

بديلة، و�إعادة توجيه �لمو�رد �لمح�صلة بهذه �لطريقة �صوب ��صتثمار�ت عمومية من �صاأنها �لم�صاهمة في 

�لرفع من وتيرة �لنمو، و�صوب بر�مج ترمي �إلى تح�صين �لموؤ�صر�ت �الجتماعية. �أما في ما يتعلق بنفقات 

�ال�صتثمار، فيمكن لعمل م�صتعجل �أن ياأتي في �صكل تعليق لفتح بع�س �عتماد�ت �ال�صتثمار للميز�نية �لعامة 

طالما لم تتم ت�صفية �لديون �لمتخلفة عن �ل�صنة �لمالية �ل�صابقة، غير �أنه ال بد، حينها، من �إجر�ء تحكيم 

ياأخذ في ح�صبانه �نعكا�س �الأمر على �لنمو.

تحقيق  يمكن  مقاربة  وهي  �الإد�رة،  د�خل  �لمو�رد  �قت�صام  �إمكانات  ��صتغالل  �ل�صائب  من  يكون  قد  كما 

�ال�صتفادة �لق�صوى منها عبر �أعمال ترمي �إلى تقريب �ل�صيا�صات �لعمومية.

وبوجه عام، يجب �أن تندرج �لتوقعات �ل�صنوية للميز�نية في �إطار م�صعى يتيح تحديد م�صار للحد من �لعجز 

على �لمدى �لمتو�صط، على �أ�صا�س برمجة متعددة �ل�صنو�ت ذ�ت م�صد�قية. وحتى يمكن �لوفاء بااللتز�مات، 

من �لمهم �إجر�ء عملية ت�صاور و��صعة مع مختلف مكونات �لمجتمع، من �أجل �لتاأكد من �الإن�صاف في عملية 

توزيع �لمجهود �لر�مي �إلى تقويم مالية �لدولة.
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5.3. تح�سين الحماية االجتماعية

من  مناخ  وت�صجيع  الجتماعي  التما�صك  دعم  يقت�صي  الإ�صالحات  لنجاح  ال�صرورية  ال�صروط  تاأمين  اإن 

وتنمية  �صغل،  منا�صب  خلق  يتيح  للنمو  نظام جديد  �إلى  لالنتقال  �لمالئم  �ل�صياق  خلق  عبر  �ال�صتقر�ر، 

�لطبقة �لمتو�صطة، مع �لعمل على تح�صين �أنظمة �إعادة �لتوزيع و�لت�صامن. 

من جانب �آخر، فاإن �إ�صالح �أنظمة �لتقاعد �لجاري بها �لعمل حاليا، وهو �الإ�صالح �لذي بد�أ منذ ثالث 

ع�صرة �صنة، لم ي�صجل بعد �أي تقدم ملمو�س. فبا�صتثناء �ل�صندوق �لمهني �لمغربي للتقاعد CIMR، فاإن 

قدرة �الأنظمة �الأخرى على تحمل �ل�صغط تو��صل �لتناق�س عاما بعد عام، دون �أن يجري �تخاذ �أي تدبير 

ملمو�س، ال من �أجل �لحد من �أثر �الختالفات بين �الأنظمة، وال من �أجل �ال�صتجابة لمتطلبات �لتو�زنات. 

ومن �لمنتظر �أن يعاني �ل�صندوق �لمغربي للتقاعد من �أول بو�در �لعجز �لتقني خالل �ل�صنة �لمالية 2013.

�إن غياب �إ�صالح ن�صقي لالأنظمة �لقائمة، ياأخذ في ح�صبانه جميع �لمعطيات، ي�صي بعجز على م�صتوى 

�لحكامة �لقائمة على �أ�صا�س تو�فق كامل بين �الأطر�ف، من حكومات ونقابات مهنية وم�صغلين. وبالتالي 

فاإنه من �ل�صروري و�لم�صتعجل �تخاذ توجهات �صيا�صية و��صحة حول �لعنا�صر �ل�صرورية الإ�صالح ن�صقي، 

من  ترفع  �لتي  هذه  �لجمود  و�صعية  تجاوز  �أجل  من  ومتطلباته،  �الإ�صالح  محدد�ت  �إطارها  في  تندرج 

�لكلفة �الجتماعية و�لمالية للتد�بير �لالزم �تخاذها. و�عتبار� للن�صبة �ل�صئيلة جد� من �ل�صاكنة �لن�صيطة 

�لم�صتفيدة من نظام للتقاعد، فاإنه من �لمنا�صب �لتعجيل بتحديد خيار�ت لتفعيل نظام ي�صمل �لعاملين غير 

�الأجر�ء على �لخ�صو�س. 

�أما في ما يخ�س �لتغطية �ل�صحية، فينبغي �لعمل على توطيد �أهم �لخطو�ت �لتي جرى تحقيقها. ومن ذلك 

�النتظار�ت �لتي ولدها �الإعالن عن تعميم برنامج �لم�صاعدة �لطبية RAMED على كل جهات �لمملكة، 

لفائدة �ل�صاكنة في و�صعية عوز وه�صا�صة، �إذ يجب �لعمل على �إر�صائها من خالل �لتو�صيع �لفعلي لنطاق 

عمل ذلك �لبرنامج، على �أن توؤخذ بعين �العتبار مد�خل �لتح�صين �لتي تم تحديدها في نهاية �لتجربة 

�لر�ئدة �لتي تم �لقيام بها في �إقليم تادلة-�أزيالل.

وتقت�صي �لوتيرة �لمرتفعة للقبول في �لنظام �أن يو�كبها �لرفع من �لجهود �لمبذولة �لر�مية �إلى تاأهيل �لم�صت�صفيات 

�لعمومية و�لم�صتخدمين �لطبيين و�صبه �لطبيين، من �أجل �ال�صتجابة لحاجات هذه �ل�صاكنة. وهذ� يتطلب دعما 

ماليا �إ�صافيا و�صروريا من �أجل �مت�صا�س �أوجه �لعجز �لحالية، ويقت�صي تح�صين تدبير �لمو�رد �لب�صرية في 

موؤ�ص�صات �لعالج �ل�صحي �الأ�صا�صي و�لم�صت�صفيات �لعمومية.

وتجدر �الإ�صارة، في �الأخير، �إلى �أن نظاما بهذ� �لحجم ال يمكنه �لنجاح في غياب قدرة على �لتدخل لدى �لجهاز 

�لمكلف باأمر �لتدبير. وبهذ� �ل�صدد فاإن �لتد�بير �لتنظيمية �لمتعلقة بتمويل وتدبير نظام �لم�صاعدة �لطبية – 

�لموكل �أمرها �إلى �لوكالة �لوطنية للتاأمين على �لمر�س طبقا لمقت�صيات �لقانون رقم 00-65، �لمتعلق ب�صن 

�لتغطية �ل�صحية �الأ�صا�صية –، لم يتم ن�صرها حتى �ليوم. ومن �لمهم تو�صيح مهام و�أدو�ر �لمتدخلين �لرئي�صيين.
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�ل�صاكنة. و�لفئات �لتي تحظى  72 بالمائة من  �لتاأمين �ل�صحي �الإجباري �الأ�صا�صي من جهته  يهم نظام 

حاليا بالتغطية تخ�س �الأجر�ء و�أ�صحاب �لمعا�صات في �لقطاعين �لعمومي و�لخا�س وذوي �لحقوق، بما 

ن�صبته 34 بالمائة من �ل�صاكنة، �أما فئة �لم�صتقلين، وهي فئة ت�صمل �لتجار و�لحرفيين وم�صاعدي �لحرفيين 

و�لمهن �لحرة وكل �صخ�س ن�صيط غير �أجير، بما يمثل 38 بالمائة من �ل�صاكنة، فال ت�صتفيد بعد من �أي 

تغطية.

�إن هناك �نتظار� قويا تعبر عنه �ليوم �ل�صاكنة �لمعنية في ما يتعلق باال�صتفادة من تغطية �صحية. ومن جهة 

�أخرى فاإن �لخطر �لكامن �لمتمثل في �أن تميل �صاكنة غير معوزة لكنها تقع في حدود معايير �ال�صتفادة من 

نظام �لم�صاعدة �لطبية، �إلى �ال�صتفادة من هذ� �لنظام، مّما يقت�صي تبني جو�ب �صريع على �الأمر.

يجب �أن يخ�صع نظام �لتاأمين �ل�صحي �الإجباري للم�صتقلين للمقت�صيات �لعامة نف�صها �لتي تنطبق على 

نظيره لدى الأجراء. غير اأنه يبقى من الالزم اتخاذ بع�ص التدابير الخا�صة المتعلقة بالجهاز المدبر و�صروط 

واأنماط النخراط والترقيم، وكذا اآليات التقا�صم المالي للمخاطر، وذلك طبقا لمقت�صيات ت�صريعية خا�صة، 

ح�صب ما ين�س عليه �لقانون رقم 00-65، �لمتعلق ب�صن �لتغطية �ل�صحية �الأ�صا�صية.

من جانب �آخر، فاإن �لتو�صع �ل�صريع لهذه �الأنظمة يجب �أن يو�كبه برنامج على �لمدى �لمتو�صط يرمي �إلى 

دعم �لكفاء�ت �لطبية، بمن فيها �الأطباء و�لعاملون �صبه �لطبيين، و�لرفع من �لقدرة �ال�صتقبالية لل�صاكنة 

�لم�صتفيدة من �لخدمات �لعالجية.

يعتبر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �أن �إ�صالح �الآليات �لكبرى �لتي تنظم �القت�صاد و�لت�صامن 

يجب �أن يندرج في �إطار مقاربة �صاملة. وهو بذلك يدعو، في تقريره حول �لمنظومة �لجبائية، �إلى �إر�صاء 

منظومة جبائية ترتبط بعالقة وثيقة مع باقي محاور �ل�صيا�صات �لعمومية �لر�مية �إلى �ال�صتجابة للهدف 

�لت�صامن.  ونظام  �لمقا�صة  ونظام  �الجتماعية  �لحماية  نظام  �أي  �أف�صل،  �جتماعية  عد�لة  في  �لمتمثل 

ويرى �لمجل�س �أنه لم يعد من �لممكن ف�صل �ل�صيا�صة �لجبائية عن جو�نب �أخرى من �ل�صيا�صات �لعمومية 

يو�صي  وهو  �الجتماعية.  �لتغطية  و��صتر�تيجية  �لمعوزة  �ل�صاكنة  ودعم  �لت�صامن  بمو�صوعات  �لمتعلقة 

باأن تتحمل �لمنظومة �لجبائية جزئيا تمويل �لتغطية �الجتماعية، لتفادي �لرفع من �ل�صغط على �الأجور 

وكلفة �لم�صتخدمين، �لذي من �صاأنه �أن يهدد تناف�صية �لمقاوالت. ويقترح هذ� �لتقرير على �لخ�صو�س، 

م�صاهمة في �لتو�زن �لمالي لنظام �لتقاعد و�الأنظمة �لجديدة للتغطية �ل�صحية، �إ�صالحا لل�صريبة على 

�أربع ن�صب فقط، بما  �إلى  �لقيمة �لم�صافة، حيث يعاد �لنظر في �ل�صبكة لتنتقل من خم�س ن�صب حاليا 

يتيح تح�صيل مو�رد يتم تخ�صي�صها للتغطية �الجتماعية و�آليات �لت�صامن. �أما ن�صبة 30 بالمائة �لتي يتم 

�إدخالها، فتخ�ص�س لل�صلع �لفاخرة.
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من  فاإنه  وبالتالي  �الأ�صعار،  م�صتوى  على  تد�عيات  �لم�صافة  �لقيمة  على  �ل�صريبة  ن�صب  لتغيير  �صيكون 

�ل�صروري �أن يتم ربط عملية تعديل �لن�صب هذه بعملية �إ�صالح الآلية دعم �لمو�د، و�ال�صتعا�صة عنها بنظام 

للدولة  يتيح  �أن  �لمقا�صة  و�صندوق  �لم�صافة  �لقيمة  على  لل�صريبة  �لمتز�من  �الإ�صالح  �صاأن  فمن  بديل. 

�لح�صول على مو�رد هامة يمكن �إعادة توجيهها �صوب تمويل نظام م�صاعدة مبا�صرة لفائدة �ل�صاكنة �الأكثر 

عبر  وخ�صو�صا  �لمتو�صطة،  للطبقات  �ل�صر�ئية  �لقدرة  على  للحفاظ  �ل�صرورية  �لتد�بير  و�إر�صاء  عوز�، 

�لتكفل �لمبا�صر بق�صم من تمويل �لتغطية �الجتماعية.



56

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي



57

التقرير ال�صنوي 2012

التناف�سيــــــــة الم�ستدامــــــــة

�لق�صم �لثاني



58

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي



59

التقرير ال�صنوي 2012

التناف�سية الم�ستدامة

1.  مقدمة

ت�صخي�س  �إلى   2012 ل�صنة  و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  لتقرير  �لمو�صوعاتية  �لدر��صة  تهدف 

�لحالة �لر�هنة للتناف�صية �لم�صتد�مة في �لمغرب و�قتر�ح مد�خل للتح�صين كما حددها �لمجل�س �عتماد� على 

تقارير �أع�صائه وتقدير�تهم (�نظر �الإطار). وي�صدد �لمجل�س على �لعالقة بين �لتناف�صية و�لتما�صك �الجتماعي 

و�ال�صتد�مة �لبيئية. فالتناف�صية ينبغي لها �أن تكون م�صتد�مة ومن�صفة و�إدماجية وت�صاركية، و�أن تعتمد على 

�لقيم �لثقافية للت�صامح و�النفتاح.

هناك تعريفات كثيرة للتناف�صية، وهذ� �لمفهوم تم ��صتعماله على م�صتويات عديدة من �لتجمعات، �أي م�صتوى 

تجاوز  على  �لمقاوالت  بقدرة  �لتناف�صية  تقا�س  �لمقاولة  م�صتوى  على  فاأما  و�لوطن.  و�ل�صناعة  �لمقاوالت 

خ�صومها ومناف�صتهم في �الأ�صو�ق �لدولية. و�أما على م�صتوى �ل�صناعة فالتناف�صية هي �لقدرة على مو�جهة 

فها ب�صفتها ح�صة  �لمناف�صة �لمحلية منها و�لخارجية. و�أما �لتناف�صية على �لم�صتوى �لوطني فهناك من يعِرّ

منتجات كل بلد في �الأ�صو�ق �لعالمية، في حين يرى �آخرون �أن �لتناف�صية تقوم باالأ�صا�س على �الإنتاجية، و�أن 

و�صعية بلد معين رهينة �إلى حد بعيد بمميز�ته �لخا�صة �أي�صا ولي�س فقط بح�صته في �ل�صوق �لعالمية.

تعِرّف منظمة �لتعاون و�لتنمية �القت�صادية OCDE تناف�صية �أمة معينة بكونها »قدرة �لمقاوالت و�ل�صناعات 

و�لجهات و�الأمم و�لمجموعات فوق �لوطنية على �أن تخلق، مع بقائها معر�صة للمناف�صة �لدولية، م�صتويات من 

«  كما �أن تعريف وقيا�س �لتناف�صية �أخذ� في 
1
�لدخل ومن منا�صب �ل�صغل للعاملين في م�صتوى مرتفع ن�صبيا. 

�عتبارهما �أي�صا �لم�صائل �الجتماعية و�لبيئية، م�صددين بذلك على ��صتد�مة �الزدهار �القت�صادي وعلى �صرورة 

�لعمل على تحقيق �الزدهار لالأجيال �لحالية دون تعري�س �الأجيال �لمقبلة للخطر.

وتكت�صي م�صاألة �لتناف�صية بالن�صبة للمغرب �أهمية ق�صوى، لكون �لمقاوالت �لتناف�صية هي �لوحيدة �لقادرة على 

خلق منا�صب �ل�صغل �لالزمة المت�صا�س �لبطالة و�إتاحة �لرفع من �لدخل ومن �لثروة. و�صتظل تناف�صية بالدنا 

رهينة بالطريقة �لتي ت�صتعمل بها �لبالد مو�ردها، ومن ثمة �إنتاجيتها. فتناف�صية �لمقاوالت في �لمغرب، بحكم 

 Latruffe, L. (2010), “Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors”, OECD       1

Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en
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�عتمادها على تناف�س �الأ�صعار وعلى �لكلفة �لمنخف�صة لليد �لعاملة، تتهددها �ليوم مناف�صة بلد�ن كلفة �ليد 

�لعاملة فيها �أرخ�س. وبالتالي تتطلّب تناف�صية �لمقاوالت �لمغربية  من �لدولة �صيا�صة ن�صيطة �أكثر ترمي �إلى 

دعمها، ومن المقاولت القادرة على التجديد والتعلم والتفاعل ال�صريع مع ال�صروط الجديدة لل�صوق.

وتجعل �لعولمة و�لتحوالت �القت�صادية من بناء �لتناف�صية �صاأنا يهم �لجميع، بمن فيهم �أ�صحاب �لقر�ر و�لفاعلون 

 هذ� �لبناء للتناف�صية �لم�صتد�مة 
2
�القت�صاديون و�الجتماعيون و�لمو�طنون. وقد �صّبهت �صوز�ن رو�صلي (2011) 

بكونه �صبيها ببناء بيت. فاأما الوظائف فهي ال�صتقرار الماكرو-اقت�صادي والنفتاح على العالم الخارجي. واأما 

�أعمدة �لبناء فتتكون من �إطار موؤ�ص�صي وقانوني ناجع، وبنيات تحتية �أ�صا�صية مالية و�جتماعية وبيئية �صلبة 

وم�صتقرة، وثقافة وطنية للمقاولة، تكون كلها م�صجعة للتناف�صية. وتكمل �أ�صا�صات �لبناء و�أركانه �لتكنولوجيا 

و�لتجديد، �للذ�ن يتيحان للمقاوالت دعم �إنتاجيتها.

ي�صف هذ� �لف�صل، في مرحلة �أولى، �ل�صياق �لذي يجري فيه تحليل تناف�صية �القت�صاد �لمغربي، وي�صف في 

�لمرحلة �لثانية �لحالة �لر�هنة لتناف�صية �لمغرب، وهو و�صف تم �إجر�وؤه مع �أخذ �الأ�صا�صات و�الأعمدة و�ل�صقف 

بعين �العتبار، و��صتعر��س �لموؤهالت �لقمينة باإتاحة تح�صينها، وفي مرحلة ثالثة يقدم �صل�صلة من �لتو�صيات 

�لمثلى من  و�ال�صتفادة  �ل�صقف  وتقوية  �الأعمدة  �الأ�صا�صات ودعم  الإر�صاء  ��صتعمالها  �لممكن  بالو�صائل  تتعلق 

�لموؤهالت �لمتوفرة.

التناف�سية الم�ستدامة: مقاربة المجل�س االقت�سادي واالجتماعي والبيئي

و�لمجل�س  �لم�صتد�مة.  بالتناف�صية  للمجل�س  �ل�صنوي  �لتقرير  من  �لثاني  �لق�صم  يتناولها  �لتي  �لمو�صوعاتية  �لدر��صة  تعنى 

من�صفة  تكون  �أن  لها  ينبغي  م�صتد�مة،  �لتناف�صية  تكون  فلكي  و�لبيئة.  �الجتماعي  و�لتما�صك  �لتناف�صية  �لعالقة  يوؤكدعلى 

ومدمجة وت�صاركية، و�أن ت�صمن ناجعا للمو�رد وتقوم على �لقيم �لثقافية للت�صامح و�النفتاح. وينبغي لكل طموح �إلى �لتناف�صية 

�أن يتبنى منظور� على �لمدى �لبعيد، بما يتيح للبالد �ال�صتفادة من موؤهالتها وتحقيق تقدم في �لمجاالت �لتي ت�صكو خ�صا�صا 

وعجز�.

�أع�صاء  �أ�صا�س من تقدير�ت  للميثاق �الجتماعي، على  �الأ�صا�صية  �لمبادئ  ت�صتمد مرجعيتها من  �لتي  �لدر��صة،  تقوم هذه 

�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، �لتي تم ��صتقاوؤها �أثناء ور�صة د�خلية، وعلى مختلف تقارير �لمجل�س و�آر�ئه. وهي 

تقدم ت�صخي�صا للحال �لر�هنة للتناف�صية �لم�صتد�مة و�لو�صائل �لتي ينبغي تفعيلها من �أجل دعم تلك �لتناف�صية، باالعتماد 

على مقاربة تناظرية ت�صِبّه بناء التناف�صية الوطنية بت�صييد بناية. فوظائف التناف�صية الم�صتدامة من هذا المنظور هي تحقيق 

�ال�صتقر�ر �لماكرو-�قت�صادي و�النفتاح على �لعالم �لخارجي. �أما �الأعمدة فتتاألف من �إطار موؤ�ص�صي وقانوني ناجع، وبنيات 

تحتية �أ�صا�صية ومالية من�صجمة، وثقافة وطنية ومقاوالتية مالئمة للتناف�صية، وبنيات تحتية �جتماعية وبيئية �صلبة. وتكتمل 

�الأ�صا�صات و�الأعمدة ب�صقف يتمثل في �لتكنولوجيا و�لتجديد، �للذ�ن يتيحان للمقاوالت تقوية �إنتاجيتها.

 Rosselet Suzanne (2011) Leveraging competitiveness to wage war against short-termism: Building the house of       2

sustainable competitiveness, World Competitiveness Center, November 2011 consulted March 2013 at
http://www.imd.org/research/challenges/upload/TC072-11
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2.   ال�سياق

لقد �أ�صبح تح�صين �لتناف�صية �أمر� �أكثر ��صتعجاال في �ل�صياق �لحالي. فاالقت�صاد �لعالمي يو�جه �أزمات متعددة 

يعاني منها �أهم �صركائنا �لدوليين، في حين �صهد فيه �لمغرب �نخفا�صا في ن�صبة نمو ناتجه �لد�خلي �لخام 

�القت�صادي  �لن�صيج  ويتكون  �الأورو.  منطقة  ت�صرب  �لتي  باالأزمة  �لعدوى  مخاطر  من  ويعاني   ،2012 ل�صنة 

غير  �لقطاع  في  ت�صتغل  �لتي  �لوحد�ت  من  كبير�  وعدد�  �صغيرة،  مقاوالت  من  �الأكبر،  جزئه  في  �لمغربي، 

�صيا�صي و�جتماعي،  با�صتقر�ر  يتمتع  �لمغرب  �لتناف�صية. ورغم كون  يزيد من �صعوبة تح�صين  �لمهيكل، مما 

وي�صتفيد من موؤهالت للنمو، �إال �أن �لقيا�صات �لدولية �لتي تخ�صه في مجال �لتناف�صية �صجلت تر�جعا في �صنة 

2012 قيا�صا �إلى 2011.

1.2. تردي الو�سعية االقت�سادية العالمية

ت�صير تقدير�ت �لو�صعية �القت�صادية �لعالمية في 2012، و�لتوقعات ل�صنة 2013، �لتي �أنجزتها موؤ�ص�صات 

، �إلى تردي �لو�صعية �القت�صادية 
5
 و�صندوق �لنقد �لدولي 

4
  و�لبنك �لدولي 

3
دولية مثل �الأمم �لمتحدة 

في �أهم �لدول �لمتقدمة في �صنة 2012، و�إلى نمو محدود جد� بل وغير موؤكد في �صنة 2013. ويعود 

هذ� �لتر�جع �القت�صادي في كثير من �لبلد�ن �لمتقدمة �إلى تفاقم �لبطالة، �لتي بلغت ن�صبتها 12 بالمائة 

بالمائة من مجموع  �أمد بطالتهم (35  �لذين طال  �لعاطلين  �زدياد ن�صبة  و�إلى  بلد�ن منطقة �الأورو،  في 

�لعاطلين). ورغم �تخاذ �لواليات �لمتحدة �الأمريكية و�أوروبا تد�بير للحد من مخاطر تفاقم �الأزمات، �إال 

�أن �القت�صاد �الأوربي ال يز�ل في تر�جع و�نكما�س. كما �أن مخاطر �الأزمة �القت�صادية تظل قائمة، تغذيها 

�لو�صعية في منطقة �الأورو ومخاطر �لتطهير �لمالي في �لواليات �لمتحدة. و�أما ن�صب �لنمو �لُمر�صية �لتي 

�إلى �صيا�صات هجومية  �ل�صاعدة، فمردها، في ق�صم كبير منها،  و�لبلد�ن  �لنامية  �لبلد�ن  ت�صجلها بع�س 

تتوخى تحفيز �لطلب. وتبقى ه�صا�صة �لبلد�ن �لنامية تجاه �لتر�جع �لذي تعانيه نظيرتها �لمتقدمة عائقا 

يقف في �صبيل كل عمل يرمي �إلى �لحد من �لفقر و�إلى بلوغ �أهد�ف �الألفية للتنمية.

2.2. نمو �قت�شادي ال يخلق ما يكفي من منا�شب �ل�شغل

�صهد �لمغرب نمًو� �قت�صادًيا �صريعا خالل �لعقد �لمن�صرم. فما بين �صنو�ت 2001 و2011، كان معدل 

ن�صبة �لنمو يناهز حو�لي 5 بالمائة، �أي قر�بة �صعف ن�صبة �لنمو خالل �لعقد �ل�صابق، �إذ كان معدل تلك 

�لن�صبة ما بين �صنتي 1990 و2000 يبلغ 2.67 بالمائة. �أما ن�صبة �لناتج �لد�خلي �لخام بالدرهم لكل فرد 

World Economic Situation and Prospects 2013       3 

Global Economic Prospect 2013        4

 World Economic Outlook      5
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فقد �رتفعت �إلى �أكثر من ثالثة �أ�صعاف (3.77) ما بين 1990 و2011. كما �رتفع �ال�صتثمار في �لبنيات �لتحتية 

حيث بلغت ن�صبة �ال�صتثمار من �لناتج �لد�خلي �لخام 35 بالمائة. وفي �أثناء ذلك �نخف�صت ن�صبة �لبطالة منتقلة 

من �أكثر من 15 بالمائة في 1995 �إلى 9 بالمائة في 2012، �إلى جانب �نخفا�س ن�صبة �لفقر على �لم�صتوى 

�لوطني. ولئن كان �لنمو قد حد من معدالت �لفقر، �إال �أنه لم يكن �إدماجيا بما يكفي، حيث ال تز�ل �لفو�رق في 

�لمغرب كبيرة، خ�صو�صا على م�صتوى نفقات �ال�صتهالك و�لولوج �إلى �لتربية و�ل�صحة و�ل�صغل...

يقت�صي �المت�صا�س، ولو �لجزئي للبطالة، و�إحد�ث منا�صب �صغل ل�صاكنة ن�صيطة تتز�يد �أعد�دها با�صتمر�ر، 

. و�لرفع من ن�صبة �لنمو 
6
�لرفع من ن�صب �لنمو، كما ي�صير �إلى ذلك تقرير حديث ل�صندوق �لنقد �لدولي 

يقت�صي بال�صرورة �ال�صتغال على م�صتوى �لعو�مل �لتي من �صاأنها �الإ�صهام في �لرفع من �الإنتاجية وتح�صين 

�لتناف�صية. وقد �رتفعت بالفعل �إنتاجية �لعمل خالل �ل�صنو�ت �الأخيرة �لمن�صرمة، فقد بلغ �لنمو �ل�صنوي 

للناتج �لد�خلي �لخام لكل �صخ�س عامل، خالل �لفترة ما بين 2006 و2011، ما ن�صبته 4 بالمائة، في حين 

لم يكن معدل تلك �لن�صبة يتجاوز 2.4 بالمائة ما بين 1996 و2005. غير �أن هذه �لن�صبة �لتي جاوزت 3 

بالمائة لكل من �صنتي 2010 و2011، قد �نخف�صت لت�صتقر عند 1.3 بالمائة فقط خالل 2012.

3.2.  ن�سيج اقت�سادي يتكون باالأ�سا�س من المقاوالت ال�سغرى ويمثل القطاع غير المهيكل فيه 
ق�سما هاما

، �أن �لن�صيج �القت�صادي 
7
يتبين من �الإح�صاء �الأخير للمقاوالت، �لذي �أنجزته �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط 

يتكون باالأ�صا�س من وحد�ت �صغيرة. فاأكثر من 88 بالمائة من �لموؤ�ص�صات �لتي تم �إح�صاوؤها ت�صتخدم �أقل 

من 4 �أجر�ء د�ئمين، وت�صغل قر�بة ن�صف مجموع �ليد �لعاملة �لد�ئمة في جميع �لموؤ�ص�صات. وقر�بة 98 

بالمائة من �لموؤ�ص�صات �لتي تم �إح�صاوؤها ت�صغل �أقل من 10 �أجر�ء، وتوفر �صغال لما ن�صبته 65 بالمائة 

من �ليد �لعاملة. �أما �لموؤ�ص�صات �لكبرى �لتي ت�صغل 50 �أجير� د�ئما فما فوق، فال تمثل �إال ما ن�صبته 0.4 

بالمائة من �لموؤ�ص�صات �لمح�صاة، لكنها ت�صغل قر�بة �لربع (24 بالمائة) من مجموع �لم�صتخدمين �لد�ئمين 

في �لموؤ�ص�صات �القت�صادية. وي�صغل �لقطاع �لثالث من جانبه قر�بة ثالثة �أرباع �لموؤ�ص�صات �القت�صادية، في 

حين يركز قطاع �لتجارة �أكثر من ن�صف �لوحد�ت �الإنتاجية (56 بالمائة)، وقطاع �لخدمات �أكثر من 23 

بالمائة. �أما �لقطاع �ل�صناعي فال يمثل �إال 20 بالمائة من مجموع �لموؤ�ص�صات �القت�صادية، غير �أنه يعتبر 

�أول موفر لمنا�صب �ل�صغل �صمن �لقطاع �لخا�س في �لمغرب. وت�صتحوذ جهة �لد�ر �لبي�صاء �لكبرى على 

�أكثر من 17 بالمائة من �لموؤ�ص�صات �القت�صادية بالبالد، وت�صم ما يقارب 30 بالمائة من مجموع �لن�صيطين 

�لد�ئمين �لم�صغلين في مجموع �لموؤ�ص�صات �القت�صادية، تليها في ذلك جهة �صو�س-ما�صة-درعة، وتاأتي في 

المرتبة الثالثة جهة الرباط-�صال-زمور-زعير.

IMF)2013( Morocco: Selected Issues, Country Report No. 13/110, May 2013 http://www.imf.org/external/pubs/ft/  6

scr/2013/cr13110.pdf

7       اإلحصاء االقتصادي 2002/2001، التقرير رقم 1: النتائج المتعلقة بالمؤسسات االقتصادية، كتيب رقم 1: النتائج المجمعة، دجنبر 2004



63

التقرير ال�صنوي 2012

هناك عدد كبير من �لوحد�ت �لتي ت�صتغل في �إطار �لقطاع غير �لمهيكل، وتبين معطيات �لبحث �لذي 

  �أن عدد وحد�ت �الإنتاج غير �لمهيكلة UPI يبلغ 1.55 
8
�أجرته �لمندوبية �ل�صامية للتخطيط في 2007 

بالمائة من مجموع   37.3 ن�صبته  بما   2007 �صنة  في  ي�صاهم  �لمهيكل  غير  �لقطاع  وكان  وحدة.  مليون 

�لت�صجيل  �أن  غير  �لخام.  �لد�خلي  �لناتج  من  بالمائة   14.3 ن�صبته  وما  �لفالحية،  غير  �ل�صغل  منا�صب 

�الإد�ري غير منت�صر في هذ� �لقطاع، حيث �إن ح�صة �لوحد�ت �الإنتاجية غير �لمهيكلة غير �لم�صجلة في 

�صريبة �لبطانطا patente ال تتجاوز 18.6 بالمائة. و�لقطاع غير �لمهيكل، �إذ يفر�س مناف�صة غير �صريفة 

على �لفاعلين �لذين ي�صتغلون في �لقطاع �لمهيكل، يلحق �صرر� بالتناف�صية. غير �أن محاربة �ل�صغل غير 

�لمهيكل  و�إن كانت تقت�صي �تخاذ تد�بيرعقابية، فاإنه ينبغي لها �أن تت�صمن كذلك تد�بير تحفيزية للت�صجيع 

على نقل �الأن�صطة غير �لمهيكلة �إلى �لد�ئرة �لر�صمية لالقت�صاد �لمنظم.

�إن �أخذ خ�صو�صيات �لن�صيج �القت�صادي بعين �العتبار �أمر �صروري لتحديد �ل�صيا�صات �لتي ينبغي و�صعها 

لال�صتجابة لم�صاكل �لتناف�صية. فمقاوالت من حجم و�أد�ء مختلف لن تتفاعل بطريقة و�حدة مع �ل�صيا�صات 

�لر�مية �إلى تح�صين �لتناف�صية.

4.2.  تراجع ترتيب المغرب في البحوث الدولية حول التناف�سية

تقوم عدد من �لمنظمات �لدولية باإجر�ء بحوث �صنوية لقيا�س تناف�صية �لبلد�ن �عتماد� على عدد معين 

�لتناف�صية. ويتبين من �لرتب �لتي يح�صل عليها �لمغرب  من �لموؤ�صر�ت، وهي تفرز عدد� من موؤ�صر�ت 

في مجال �لتناف�صية �أنه �إذ� كانت هناك خطو�ت قد تم تحقيقها في بع�س �لميادين، فاإن حاالت �نح�صار 

وتر�جع في ميادين �أخرى قد غطت على تلك �لخطو�ت. و�لح�صيلة �أن ترتيب �لمغرب �صهد تر�جعا في 

، �لذي �أنجز بطلب من �لمغرب، 
9
مجال �لتناف�صية. وقد نوه تقرير منظمة �لتعاون و�لتنمية �القت�صادية 

Heritage Foundation 10 نقطة تتعلق بمجال �لحرية �القت�صادية، 
بالجهود �لتي تبذلها �لبالد من 

وقد كانت نقطة �لمغرب عن �صنة 2013 هي 59.6، بما ي�صع �لبالد في �لرتبة 90 من �أ�صل 177 بلد�، 

ت�صنيفا  فتقدم من جهتها   ،Doing Business 11
موؤ�ص�صة  و�أما   .2012 �صنة  �إلى  بالن�صبة  تر�جع  في 

�صامال حول مناخ �الأعمال، على �أ�صا�س مجموعة من �لموؤ�صر�ت. و�قت�صاد�ت دول �لعالم م�صنفة ح�صب 

هذ� �لترتيب من �لرتبة 1 �إلى �لرتبة 185، وهو �صلم يحتل فيه �لمغرب �صنة 2013 �لرتبة 97، متر�جعا 

8      المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط، مديرية اإلحصاء، البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل 2007-2006، التقرير التركيبي، 

http://www.hcp.ma/downloads/Secteur-informel_t11887.html

9      منظمة التعاون والتنمية االقتصادية OCDE، 2011، التنافسية وتنمية القطاع الخاص، المغرب 2010: استراتيجية تطوير مناخ األعمال، 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264091436-fr ،منشورات المنظمة

/http://www.heritage.org/index     10

11      البنك الدولي، 2013. مؤسسة دوينغ بيزنس 2013: قوانين تنظيمية ذكية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، واشنطن، مجموعة البنك الدولي، 

DOI : 10.1596/978-0-8213-9615-5
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، فهو بمثابة موؤ�صر 
12
باأربع مر�تب عن �صنة 2012. �أما موؤ�صر �لتناف�صية �لعامة للمنتدى �القت�صادي �لعالمي 

�صهد  وقد  �لوطنية.  للتناف�صية  و�لماكرو-�قت�صادية  �لميكرو-�قت�صادية  �الأ�ص�س  يقي�س  �لعامة،  للتناف�صية 

ترتيب �لمغرب ح�صب هذ� �لموؤ�صر تح�صنا طفيفا، حيث �أ�صبح يحتل �لرتبة 70، مع تغيير في عدد �لبلد�ن 

�لتي يغطيها �لتقرير (144 عو�س 142)، غير �أن قيمة �لموؤ�صر، �لذي يقع بين 1 و7 (باعتبار 7 �أف�صل 

نتيجة يرجى �لح�صول عليها)، �نخف�صت بالن�صبة �إلى 2012، حيث ��صتقرت عند 4.1.

وح�صب �لمنتدى �القت�صادي �لعالمي، فاإن �أهم �لعو�ئق �لتي يعانيها مناخ �الأعمال في �لمغرب، �أي �لعو�ئق 

�لتي جاء ذكرها �أكثر من غيرها على ل�صان �لفاعلين �القت�صاديين، هي (ح�صب �الأهمية) بيروقر�طية حكومية 

غير فعالة، و�لولوج �إلى �لتمويل، و�لف�صاد، ويد عاملة تفتقر �إلى �لتكوين، وقو�نين �صرف �لعمالت، و�أخالقيات 

�ل�صغل، و�لقدرة على �البتكار، وقانون �ل�صغل، و�لمعدالت �ل�صريبية. و�صعيا �إلى تعميق مفهوم �لتناف�صية مع 

�أخذ �لعو�مل �الجتماعية و�لبيئية لال�صتد�مة بعين �العتبار، قام �لمنتدى �القت�صادي �لعالمي ببلورة موؤ�صر 

جديد هو موؤ�صر �لتناف�صية �لعامة، وقد تم تعديله لي�صمل �ال�صتد�مة. وهو موؤ�صر يو�صع من مجال �لمحدد�ت 

�لم�صتعملة في قيا�س �لتناف�صية، لت�صمل موؤ�صر�ت بيئية و�جتماعية. و�لمالحظ �أن مرتبة �لمغرب تتر�جع 

ح�صب موؤ�صر �لتناف�صية �لعامة هذ�، مما ي�صير �إلى �أهمية م�صاكل �ال�صتد�مة بالن�صبة �إلى بلدنا.

رغم �أن عدد� من موؤ�صر�ت قيا�س �لتناف�صية قد تح�صنت خالل �ل�صنو�ت �الأخيرة، �إال �أن �لمغرب يتطور 

بطريقة �أبطاأ مما ت�صهده بلد�ن مناف�صة، و�لخطو�ت �لتي تم تحقيقها ال تتيح له �أن يح�صن ترتيبه بطريقة 

م�صتد�مة. وال �صك �أن دعم �لثقة �لتي يحظى بها �لمغرب لدى �لهيئات و�ل�صركاء �لدوليين يقت�صي �لرفع 

من �لجهود �لمبذولة.

3.   الو�سع الحالي

يمكن �الإ�صارة ب�صفة عامة �إلى �أن هناك مخاطر حقيقية تتهدد تناف�صية �القت�صاد �لوطني، تتطلب �إجر�ء�ت 

لت�صخي�صات  مو�صوعا  كانت  معروفة  نو�ق�س  من  ي�صكو  حاليا  �لمعتَمد  �لتنموي  فالنموذج  عاجلة.  وتد�بير 

وهكذ�  عليها.  �لوقوف  تم  �لتي  �لعيوب  ت�صحيح  �صاأنها  من  فعالة  �إجر�ء�ت  تتلوها  لم  ماز�لت  لكنها  معمقة، 

فيما يخ�س �لتناف�صية، فالمالحظ �أن �الأ�صا�صات جد ه�صة. فهناك ترّد لال�صتقر�ر �لماكر-�قت�صادي، و�نفتاح 

�قت�صادي �صاحبه تفاقم في عجز �لميز�ن �لتجاري. �أما �الأعمدة فتتميز باإطار قانوني وموؤ�ص�صي يتعين تح�صين 

توطينه، وبنية تحتية �جتماعية ت�صكو من �لنق�س. و�أما �ل�صقف فيحتاج للتدعيم وي�صكو من نق�س في �لتجديد 

وفي تحقيق �لخطو�ت �لتكنولوجية. غير �أن �لمغرب يمتلك موؤهالت من �صاأنها �أن تتيح تح�صينا  للتناف�صية. 

 Klaus Schwab Executive Xavier Sala-i-Martín BørgeBrende (2012) The Global Competitiveness Report 2012–20013:     12

World Economic Forumhttp://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012 13.pdf
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وبا�صتطاعة �لمغرب على وجه �لخ�صو�س، وبف�صل �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي و�الجتماعي �لذي يتمتع به، �ال�صتفادة 

من موقعه �لجغر�في �لمميز، ومن �لجهوية �لمتقدمة، ووجود ثقافة منفتحة ومت�صامحة، وتوفر �لبالد على 

هيئات للت�صاور، وتجربة و�عدة في ت�صجيع بع�س �لقطاعات.

1.3.  االأ�سا�سات

1.1.3.   تردي الو�صع الماكرو-اقت�صادي

�ل�صنو�ت  �لمغرب تحقيقه خالل  ��صتطاع  �لذي  �لماكرو-�قت�صادي  2012، تعر�س �ال�صتقر�ر  في �صنة 

�الأخيرة ل�صغط كبير، ب�صبب محيط خارجي غير مالئم و�إنتاج فالحي غير منتظم. وقد جاء هذ� �لتردي 

 7.1 �إلى  �نتقل  �لذي  �لميز�نية،  تفاقم في عجز  �صكل  �لماكرو-�قت�صادي على  �ال�صتقر�ر  و�صعية  في 

بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام في 2012، عو�س 6.0 بالمائة في 2011، وعلى �صكل �رتفاع في �لدين 

�الإجمالي للخزينة، �لذي �نتقل بدوره من 53.5 بالمائة في 2011 �إلى 58.3 بالمائة في 2012، وعلى 

�صكل تفاقم للعجز في �لميز�ن �لتجاري، و�نخفا�س في ن�صبة تغطية �ل�صادر�ت للو�رد�ت، حيث ��صتقرت 

تلك �لن�صبة عند 48.0 بالمائة في 2012، مقابل 48.9 بالمائة في متم دجنبر 2011، وعلى �صكل تفاقم 

لعجز �لح�صاب �لجاري لميز�ن �الأد�ء�ت، �لذي بلغ 9.6 من �لناتج �لد�خلي �لخام في 2012، مقابل 8.1 

بالمائة في 2011.

ثم جاء �لمحيط �لخارجي غير �لمالئم، و�رتفاع �لنفقات �لجارية ب�صبب �زدياد �أعباء �لمقا�صة و�الأجور 

على �إثر �لتد�بير �لمتخذة في �إطار �لحو�ر �الجتماعي، لتزيد كلها من تردي حال �لتو�زنات �لماكرو-

�قت�صادية، وهو ترّد من �صاأنه �أن يعوق �لتناف�صية. فحين ت�صجل �لحكومة عجًز� كبيًر� في �لميز�نية فاإن 

ذلك يوؤثر، في �آن و�حد، في �لنفقات وم�صتوى �ل�صر�ئب وكلفة �القتر��س. فبع�س �لنفقات �لتي ت�صاهم 

�أحيانا تخفي�صها، مثلما تٌخّف�س �ل�صر�ئب من مردود �ال�صتثمار و�لعمل،  في تح�صين �الإنتاجية يجري 

�ل�صيء �لذي من �صاأنه �أن يف�صي �إلى توجيه غير �صليم للر�أ�صمال �لب�صري و�لمادي. و�أخير� فاإن �لحاجات 

�إلى �لتمويل تميل �إلى �لرفع من كلفة �القتر��س بالن�صبة �إلى �لمقاوالت، و�لحد من �ال�صتثمار �لخا�س. 

ومن ثّم ي�صبح من �ل�صروري �لحفاظ على �ال�صتقر�ر �لماكرو-�قت�صادي، بحكم �أنه يحد من تردي حالة 

�لتو�زن �لمالي و�لح�صاب �لجاري لميز�ن �الأد�ء�ت، بهدف �لحفاظ على �لتناف�صية وتح�صينها.

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

جاء �النفتاح �القت�صادي للمغرب على �صكل �صيا�صة �صاملة للتحرير �القت�صادي وتفعيل عدد من �التفاقيات 

�لتجارية �لتف�صيلية �لتي يعد من �أهمها �التفاق �لذي تم �إبر�مه مع �التحاد �الأوروبي، و�تفاقية �لتبادل 

�لحر مع �لواليات �لمتحدة �الأمريكية. وقد �أف�صت هذه �التفاقيات، �إلى جانب �صيا�صة �لحد من �لحو�جز 

�لتعريفية وغير �لتعريفية، �إلى تغيير عميق لالقت�صاد �لوطني.
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فبين �صنتي 2011 و2012، �رتفعت �ل�صادر�ت بما قدره 4.7 بالمائة، غير �أن ن�صبة �لنمو هذه غير كافية 

�إلى  لتعوي�س �رتفاع �لو�رد�ت، �لتي بلغت ما ن�صبته 6.7 بالمائة. ويرجع تفاقم �لعجز �لتجاري جزئيا 

ارتفاع فاتورة الطاقة وفاتورة الحبوب، وذلك رغم الأداء الجيد لل�صادرات في بع�ص قطاعات الن�صاط 

�لخدمات  وترحيل  �لطائر�ت  و�صناعة  �ل�صيار�ت  قطاعات  في  �ل�صادر�ت  �صهدت  فقد  �القت�صادي. 

الفو�صفوري)  والحام�ص  الأ�صمدة  (وخ�صو�صا  الفو�صفاط  م�صتقات  وت�صدير  الإليكترونية  وال�صناعة 

�رتفاعا ملمو�صا.

�لتي تف�صر  ومنها تحوالت �القت�صاد �لمغربي و�أ�صعار �صرف �لعمالت –  وهناك �لعديد من �لعو�مل– 

خدمات  �أن  غير  �لتناف�صية.  نق�س  �إلى  فقط  �إرجاعه  يمكن  ال  �لذي  �لتجاري،  �لميز�ن  تردي  جزئيا 

ومنتجات �أكثر تناف�صية يمكنها �أن تتيح �لحد من �لعجز �لتجاري و�ن ت�صتفيد كثير� من �نفتاح �قت�صادنا.

2.3.  االأعمدة

تقوم �لتناف�صية على عدد من �الأعمدة. وقد �أثار �الإطار �لقانوني و�لتنظيمي و�لبنيات �لتحتية �الجتماعية 

�نتباه �أع�صاء �لمجل�س.

1.2.3.   ال�صعوبات المرتبطة باالإطار الت�صريعي والموؤ�ص�صي

1.1.2.3.  اإطار قانوني �صعيف التكيف مع متطلبات التناف�صية

�صهد قطاع �لعد�لة خالل �لعقود �الأخيرة �لمن�صرمة تغير�ت هامة من �صاأنها تح�صين �لتناف�صية. فقد 

تم خالل �لعقدين �الأخيرين �إحد�ث هيئات ق�صائية متخ�ص�صة، كالمحاكم �الإد�رية و�لمحاكم �لتجارية 

�البتد�ئية و�ال�صتئنافية، كما تم تح�صين ��صتغال �لمحاكم �لتجارية، وتحقيق خطو�ت في مجال تحديث 

�لمحاكم. وت�صير عمليات تقييم �لقطاع �لق�صائي �لتي تم �إجر�وؤها �إلى �أنه رغم �لخطو�ت �لهامة �لمحققة، 

ال يز�ل يُنظر �إلى هذ� �لقطاع ب�صفته مفتقر� للفعالية وغير متكيف ب�صكل كاف مع متطلبات �لتنمية 

�القت�صادية و�نتظار�ت �لم�صتثمرين. �أما �أ�صباب �نعد�م �لفعالية فتتعلق ب�صفافية �لقر�ر�ت �لق�صائية وتاأهيل 

وتخ�ص�س �لق�صاة و�لم�صاعدين �لق�صائيين، و�آجال معالجة �لق�صايا وتنفيذ �لقر�ر�ت �لق�صائية، و�لولوج 

�إلى �لعد�لة و�لمعلومة �لق�صائية، وقدر�ت �لوز�رة في مجال �لمر�قبة �لمالية وتدبير �لمو�رد �لب�صرية. كما 

�أن م�صاألة �الآجال �لتي تتطلبها معالجة �لملفات تعد من �الأمور �لتي تطرح م�صاكل عديدة للمقاوالت.

2.1.2.3.  مناخ اأعمال وقواعد غير مالئمة لحاجات التقدم في التناف�صية

�أعمال م�صتقر.  �أن �زدهار �لمقاولة يقت�صي قو�عد و��صحة ومناخ  �إلى 
 13

ي�صير »�لميثاق �الجتماعي«  

ومن جانب �آخر، ينبغي �إر�صاء ت�صاور حول مناخ �الأعمال ما بين �لمقاوالت و�لدولة وبين مختلف �لهياآت 

�لتابعة للدولة. كما �أن �لجهود �لتي يتم بذلها من خالل عدد من �لتد�بير ل�صالح �لمقاولة ي�صيع �أحيانا 

13      المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 2011، من اجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها، وأهداف يتعين التعاقد بشئنها، 

www.ces.ma .2011/ 1 تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، اإلحالة الذاتية رقم
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في  �أي�صا  ت�صاهم هي  �لدولة  �إن  بل  �أخرى.  وز�رية  قطاعات  تتخذها  مناق�صة  تد�بير  بفعل  مفعولها 

لها  اأو تفوت  نوعية  الن�صاط فتعطيها م�صاعدات  الأف�صلية لقطاعات معينة من  تولي  الختالل حين 

�ل�صفقات، مما يف�صد �لمناف�صة ويلحق �ل�صرر بفاعلين �آخرين. و�إ�صافة �إلى ذلك فاإن �لقطاع �لخا�س 

ال يجري �إ�صر�كه بما يكفي في تفعيل وتتبع �الإ�صالحات �لر�مية �إلى تح�صين �لتناف�صية هذه.

3.1.2.3.  منظومة جبائية ال تاأخذ في ح�صبانها بما يكفي هدف التناف�صية

�إن �لمنظومة �لجبائية في �لمغرب �ليوم غير قادرة على �الإ�صهام في دعم �لتناف�صية �لمغربية، وذلك 

�لمنظومة  حول  و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  تقرير  في  �أغلبها  ذكر  جاء  عدة  الأ�صباب 

�الأجنبية في  �لمقاوالت  تناف�صيتها، ومز�حمة  �لزيادة من  �أجل  يتعين عليها، من  فالمقاولة  �لجبائية. 

�الأ�صو�ق �لعالمية، وخلق �لثروة، و�لم�صاهمة في �الرتقاء بم�صتوى عي�س �ل�صاكنة، �أن تكون قادرة على 

�لتطور في محيط تكون فيه �ل�صيا�صة �لجبائية �صفافة ويكون �صغط �لعبء �ل�صريبي معقوال.

ي�صير تقرير �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي حول �لمنظومة �لجبائية �إلى عدد من �أوجه �لعجز 

�لهامة في �لمنظومة، تكمن في �لممار�صة وفي تدبير �لعالقة بين �الإد�رة �لجبائية و�لمو�طنين وفي غياب 

�إلى �لو�صوح  �لح�س �لمدني �ل�صريبي. فاأما �الأول فاإنه ذو �صلة بافتقار �لمنظومة �لجبائية �لمغربية 

�لقو�نين  �أدخلتها  �لتي  و�لتجديد�ت  �الإ�صالحات  من  �لكبير  �لعدد  �إلى  باالأ�صا�س  يعود  وهذ�  و�لروؤية، 

�لمالية �لمتعاقبة، و�لممار�صة �الإد�رية �لتي تحدد طريقة تاأويل �لقانون من خالل دوريات �الإد�رة �لعامة 

لي�س موزعا  �ل�صريبي  �لعبء  �إلى كون  �لثاني فيرجع  و�أما  �الإد�رة.  �أو غيرها من من�صور�ت  لل�صر�ئب 

ب�صفة متو�زنة بين �لفاعلين �القت�صاديين. ومن ذلك مثال �أن عبء �ل�صريبة على �ل�صركات تتحمله �أقلية 

�صغيرة من �لمقاوالت، في حين تعتمد �ل�صريبة على �لدخل باالأ�صا�س على �لدخول �لتي على �صكل �أجور 

في القطاعات المنظمة، ول تم�ص ال�صريبة على القيمة الم�صافة ق�صما كبيرا من الن�صاط القت�صادي. 

�القت�صادي  �لمجل�س  تقرير  �أ�صار  وقد  �ل�صريبي.  �لمدني  �لح�س  غياب  فيهُمّ  �لعجز  �أوجه  ثالث  و�أما 

و�الجتماعي و�لبيئي �إلى جانب هام هو �لعالقة �لمتوترة و�لمطبوعة بالتنازع بين �الإد�رة �لجبائية ود�فع 

�ل�صر�ئب. وهكذ� فاإن لد�فعي �ل�صر�ئب �نتظار�ت عديدة تجاه �الإد�رة �لجبائية، تتمثل في طلب قوي 

على �الإن�صاف وجودة �أف�صل للخدمات و�صهولة �أكبر في �لولوج �إلى �لت�صريع و�إلى �لمعلومة.

وهناك عدد من �لتد�بير �لتي لها �آثار جبائية �إيجابية، غير �أنها غير مر�صمة �أو غير معممة. كما �أن 

هناك �لعديد من �النتقاد�ت �لتي يتم توجيهها للمر�قبة �ل�صريبية ونظام �لعقوبات. ناهيك عن �صبل 

�لطعن �لمتوفرة يُنظر �إليها على �أنها غير فعالة وغير م�صتقلة عن �الإد�رة �لجبائية. ورغم �الإ�صالحات 

لدن  من  �نتقاد�ت  عام  بوجه  تثير  ��صتغالها  وطريقة  �الإد�رة  عمل  �أن  �إال  �إدخالها،  تم  �لتي  �لعديدة 

�لمرتفقين. وت�صكو �لعالقات بين �الإد�رة و�لمقاوالت، من جانبها، من كثير من �ل�صعوبات �لتي تت�صمن 

غير  و�ال�صتقبال  �لمعلومة،  �إلى  �لولوج  في  و�ل�صعوبات  �لقرب،  وغياب  و�لم�صاطر،  �لم�صالك  تعقيد 

�لجيد، و�لت�صرفات �لمنافية لالأخالقيات.
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�إن معالجة �لجانب �لجبائي تتم فقط من منظور تح�صيل �لمد�خيل �ل�صريبية، في حين يقت�صي تحرير 

�ل�صوق و�النفتاح �القت�صادي تجاوز �لجو�نب �لمقت�صرة على �لمحا�صبة و�تخاذ �لنظام �ل�صريبي و�صيلة 

في خدمة تنمية �القت�صاد وتح�صين �لتناف�صية.

4.1.2.3.   اإطار تناف�سي ال ي�ستجيب لل�سروط الم�سبقة للتناف�سية

توؤثر �لمناف�صة �القت�صادية في �لتناف�صية من وجهين. �أما �أولهما فاأن �لمقاولة �لتي تريد �أن تكون ذ�ت 

تناف�صية في �صوق دولية ينبغي لها �أن تكون قبل ذلك ذ�ت تناف�صية في �ل�صوق �لد�خلية. و�أما �لثاني، 

فهو �أن �لتناف�صية �لمطلوبة على م�صتوى �ل�صوق �لد�خلية ينبغي لها �أن تقوم في محيط تناف�صي تكون 

�لممار�صات �لمرعية فيه متالئمة مع قو�عد �لمناف�صة.

يحدد �لقانون رقم 06-99 حول حرية �الأ�صعار و�لمناف�صة (�لمن�صور بالجريدة �لر�صمية بتاريخ 6 يوليوز 

2000) قو�عد حماية �لمناف�صة في �لمغرب، ويتوخى �صمان �ل�صفافية و�لنز�هة في �لعالقات �لتجارية. 
ويرمي هذ� �لقانون �إلى �إتاحة ت�صكيل �الأ�صعار عبر �لتد�فع �لحر للتناف�س، وحرية �لولوج �إلى �ل�صوق، 

و�ل�صفافية و�الإن�صاف في �لعالقات �لتجارية، ودعم �لقو�عد �لمتعلقة باإعالم �لم�صتهلكين. كما يدخل 

�لقانون تغيير� على م�صتوى �لموؤ�ص�صات �لمكلفة بال�صهر على ح�صن ��صتغال �آليات �ل�صوق، عبر �إحد�ث 

مجل�س للمناف�صة، تم �إر�صاوؤه �لفعلي �صنة 2008، من �أجل �ل�صهر على �حتر�م حرية �لمناف�صة، و�صمان 

تناف�صية �لن�صيج �القت�صادي �لوطني، وتاأمين تنا�صب جيد بين �لجودة و�ل�صعر، لفائدة رفاه �لم�صتهلك.

ورغم �الإطار �لت�صريعي �لقائم حاليا في �لمغرب، فاإن هناك �لعديد من �لثغر�ت �لتي ال تز�ل موجودة 

و�لتي تم �لتعرف عليها. وهي ت�صمل عدم كفاية �لو�صائل �لملمو�صة �لالزمة لتفعيل �آليات �لمر�قبة �لتي 

و�صعها �لقانون، وخ�صو�صا �لعدد �لمحدود جد� من �لممار�صين للحق في �لتناف�س، وغياب �لمعطيات 

تطوير  �إلى  ترمي  ��صتر�تيجية  وغياب  �لم�صتهلكين،  حماية  �عتبار  وغياب  �لمناف�صة،  حول  �لوثائقية 

�صيا�صة �لمناف�صة في �لمغرب، وعدم �عتبار �أهمية �صيا�صة �لمناف�صة ب�صفتها �أد�ة للتنمية �القت�صادية.

5.1.2.3.   م�صتوى من الف�صاد ي�صكل عائقا اأمام التناف�صية

ب�صفتها  �الإد�رية،  �لم�صاطر  وبطء  �لف�صاد  �إلى  و�الأجنبية،  �لوطنية  �لمقاوالت  قبل  �الإ�صارة، من  تمت 

المنتدى  تقرير  فاإن  اأعاله،  ذلك  اإلى  اأ�صرنا  وكما  المقاولت.  ن�صاط  تعرقل  التي  العوائق  اأهم  اأحد 

�القت�صادي �لعالمي حول �لتناف�صية �لعالمية 2012-2013 ي�صير �إلى �أن �لمقاوالت �لتي تم ��صتجو�بها 

تذكر �لف�صاد باعتباره �لعامل �لثالث �الأكثر ت�صبباً في �لم�صاكل بالن�صبة �إلى �الأعمال في �لمغرب، بعد 

�لبيروقر�طية �لحكومية غير �لفعالة و�صعوبة �لولوج �إلى �لتمويل. وي�صنف موؤ�صر �النطباع عن �لف�صاد، 

، �لبلد�ن و�لمجاالت �لتر�بية ح�صب �النطباع عن درجة �لف�صاد 
14

�لذي تن�صره تر�ن�صبارن�صي �لدولية  

في �لقطاع �لعمومي. وت�صير نقطة �لبلد �أو �لمجال �لتر�بي �إلى م�صتوى �لف�صاد �لذي يتم �لوقوف عليه 

http://www.transparency.org/cpi2012/results      14
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في قطاعها �لعمومي، من خالل �صلم من 0 �إلى 100، بحيث ت�صير نقطة �ل�صفر �إلى �أن �لبلد �لمعني 

يتف�صى فيه �لف�صاد، وت�صير نقطة 100 �إلى كون �لبلد �لمعني نظيفا. ويحتل �لمغرب في هذ� �لمجال 

�لرتبة 88 (من �أ�صل 176 بلد�)، بنقطة تبلغ 37. وبالرغم من �أن �لمغرب يتوفر على �إطار قانوني يتعلق 

بالف�صاد و�ل�صفافية و�لنز�هة، ورغم �زدياد �صفافية �لمنظومة �لقانونية و�إحد�ث هيئة لمحاربة �لر�صوة، 

�إال �أن �لتطبيق غير �ل�صارم للقانون �صد �لف�صاد يجعل من �ل�صعب �لق�صاء على هذه �الآّفة، مما يمثل 

عائقا في وجه �ال�صتثمار�ت و�لتناف�صية.

االأعمال  التامة من  القطاعية، ال يتيحان اال�صتفادة  تما�صك والتقائية محدودان لل�صيا�صات    .6.1.2.3

الرامية اإلى اإنعا�س التناف�صية 

�القت�صادي  �لمجل�س  تقارير  من  عدد  في  �لقطاعية  �ل�صيا�صات  �ن�صجام  م�صاألة  �إلى  �الإ�صارة  تمت 

و�الجتماعي و�لبيئي خالل �ل�صهور �الأخيرة، وطرح للنقا�س خالل �للقاء �لوطني حول �لحكامة �لمنعقد 

للمبادئ  مرجعية   
15

و�لبيئي   و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  تقرير  ويت�صمن   .2013 فبر�ير  في 

�صتة  �لمرجعية  هذه  وت�صمل  و�لتقدم.  �الجتماعية  �لعد�لة  و�أهد�ف  �لتما�صك  ميثاق  تحدد  و�لحقوق 

�إلى �أهد�ف. ويعنى �لهدف 82 بان�صجام �ال�صتر�تيجيات و�لبر�مج، مع �لت�صديد على  محاور مف�صلة 

�أهمية تما�صك �لمخططات �لقطاعية وم�صاهمتها في �لثروة �لوطنية، و�ل�صغل و�لق�صاء على �لفقر. كما 

�أن �لتوطين �صي�صجع من جانب �آخر �ن�صجاما �أكبر بين �ل�صيا�صات �لعمومية، وهو �الن�صجام �ل�صروري 

للرفع �إلى �لحد �الأق�صى من تناف�صية �لجهات �لمختلفة.

، �إلى �أن �لمغرب تبنى، خالل �لعقود 
16

كما تمت �الإ�صارة خالل �لملتقى �لوطني �الأول حول �لحكامة  

�الأخيرة، عدد� من �ل�صيا�صات �لقطاعية �أو �اللتقائية �لتي تحدد منظور� و�أهد�فا عددية على �لمدى 

�لمقاربة وتقارب �الأهد�ف  �ن�صجام  تاأمين  تتيح  �آلية  �أي  �أنها لم ت�صتمل على  �لمتو�صط و�لبعيد، غير 

وتقا�صم مو�رد �لبر�مج �لقطاعية �لمختلفة �لتي تترتب عنها. ومعلوم �أن م�صاكل �اللتقائية و�لتن�صيق بين 

مختلف موؤ�ص�صات �لدولة ود�خل �لحكومة تحد من �الأثر �لفعلي لالإ�صالحات و�ل�صيا�صات �لتي يجري 

تفعيلها من �أجل تح�صين �لتناف�صية.

2.2.3.   اأوجه العجز في البنيات التحتية االجتماعية

1.2.2.3.  تربية وتكوين غير متالئمين مع متطلبات التناف�صية

بناء  في  رئي�صة  عو�مل  �أ�صبحت  فالمعارف  �لتناف�صية.  في  حا�صم  عامل  �لب�صرية  �لمو�رد  جودة  �إن 

�لتناف�صية و�لحفاظ عليها. ومع �لعولمة و�زدياد �أهمية �لمعرفة، �أ�صبحت �لتربية بمثابة �لم�صدر �الأهم 

15     المجلس االقتصادي واالجتماعي (2011). من أجل ميثاق اجتماعي جديد:  ضوابط يجب احترامها، وأهداف يتعين التعاقد بشئنها، تقرير 

 www.ces.ma .1/2011 المجلس االقتصادي واالجتماعي، اإلحالة الذاتية رقم
16    اللقاء الوطني األول حول الحكامة، حول موضوع »حكامة االستراتيجيات والبرامج القطاعية«، المنعقد يومي 12 و13 فبراير 2013 بالرباط. 

http://www.affaires-generales.gov.ma
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لخلق �لمعارف. وقد عمل �لمغرب على تو�صيع �لولوج �إلى �لتعليم و�لحد من فو�رق �لنوع ومن �لفو�رق 

بين �لو�صط �لح�صري و�لقروي، غير �أن م�صتويات �لهدر ال تز�ل مرتفعة، وحتى �أولئك �لذين يو��صلون 

در��صتهم يح�صلون على م�صتويات �صعيفة في �الختبار�ت �لمعرفية �لدولية. �أ�صف �إلى ذلك �أن تز�يد 

�لطلب على �لتربية في كل �لم�صتويات، و�الإكر�هات �لمالية، تزيد كلها من �لطابع �لم�صتعجل ل�صرورة 

�لفعالية. ورغم وجود �أقطاب للتميز، فاإن منظومة �لتربية و�لتكوين في �لمغرب ال تز�ل على �لعموم 

غير متالئمة مع �لحاجات �لحالية في �لتجديد و�لتكييف �لمتو��صل للتكوين. كما �أن �لذين يف�صلون في 

هذه �لمنظومة �لتربوية يلتحقون �أحيانا ببر�مج للتكوين �لمهني �أو يمار�صون �أن�صطة �أخرى غير منظمة، 

ناهيك عن �لبطالة �لعالية �لم�صّجلة في �صفوف خّريجي �لتكوين �لمهني. 

2.2.2.3.  ظروف عمل واإقرار للم�صوؤولية في الحوار االجتماعي غير مالئمين لدعم التناف�صية

بغ�ص النظر عن كون العمل في ظروف مالئمة واآمنة يعتبر حقا من الحقوق الإن�صانية الأ�صا�صية، فاإن 

تح�صين ظروف ال�صغل يمكن اأن يمثل فر�صة اقت�صادية �صانحة. فالعالقات بين ظروف العمل وحقوق العمال 

من خالل قناتين ناقلتين: 1) تح�صين رفاه �لعاملين، 
   BIT  17

و�لتناف�صية تمر، ح�صب �لمكتب �لدولي لل�صغل

مما له �أثر في �الإنتاجية، 2) خلق �إمكانيات للولوج �إلى �الأ�صو�ق �لعالمية. وفي حال �لمغرب، فاإن �لبنيات 

�لموؤ�ص�صية �لمحلية و�ل�صياقات �لتنظيمية يمكنها حماية �لعاملين �لمنتظمين، لكنها ال ت�صتطيع توفير �لحماية 

للعاملين �لذين يوجدون في و�صعية غير نظامية وم�صتخدمي �لمقاوالت �لتي تعمل في مجال �لمناولة.

وفي ما يخ�س �لحو�ر �الجتماعي، فقد تم تبني مقاربة جديدة لال�صت�صارة و�لت�صاور خالل �ل�صنو�ت 

�الأخيرة، مما �أتاح �إبر�م ثالثة �تفاقات-�إطار (1 غ�صت 1996، و20 �أبريل 2001، و30 �أبريل 2003، 

�لن�صو�س  من  عدد  �صدور  �الأخيرة  �الأربع  �ل�صنو�ت  خالل  �لبالد  �صهدت  وقد   .(2011 �أبريل  و26 

�لتطبيقية لمدونة �ل�صغل، و�لم�صادقة على خم�صة �تفاقيات دولية تتعلق بممثلي �لعاملين، و�لتفاو�س 

الجماعي، واإدارة ال�صغل، وحماية حق التنظيم، وم�صاطر تحديد �صروط ال�صغل في الوظيفة العمومية. 

وقد �صادق �لمغرب على �التفاقية 98 حول �لحق في �لتفاو�س �لجماعي، غير �أنه لم ي�صادق على 

�أن   
18

و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  ويالحظ  �لنقابية.  بالحرية  �لخا�صة   87 �التفاقية 

هناك �ختالال في �لتو�زن بين فعلية �لحو�ر �الجتماعي بين �لحكومة و�لمنظمات �لنقابية، وبين �لحو�ر 

�الجتماعي كما يجري في �أماكن �لعمل وفي �لفروع و�لقطاعات �لتي ت�صكو من غياب للتجان�س بين 

�لمبادئ و�لممار�صات د�خل �لقطاعات وفي ما بينها.

 ILO Value Chain Development Briefing paper 3: Improving Working Conditions through Value Chain Development    17

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public

18   المجلس االقتصادي واالجتماعي )2011(: من أجل ميثاق اجتماعي جديد:  ضوابط يجب احترامها، وأهداف يتعين التعاقد بشئنها، تقرير 

www.ces.ma .2011/1 المجلس االقتصادي واالجتماعي، اإلحالة الذاتية رقم
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3.3.  �ل�شقف: م�شتوى من �لتربية و�لتجديد و�الأخذ بالتكنولوجيا غير كاف لدعم �لتناف�شية

�إن من يطلع على حال �قت�صاد �لمعرفة بالمغرب ال يملك �صوى �الإقر�ر بالم�صتوى �لمتدني لبلدنا، مما 

 القت�صاد �لمعرفة يمثل 
19

ي�صكل عائقا يحول دون تح�صين �لتناف�صية. وقد و�صع �لبنك �لدولي موؤ�صر� 

قدرة �لبلد على دعم �لتناف�صية في مجال �قت�صاد �لمعرفة. وهو يتوزع �إلى �أربعة موؤ�صر�ت فرعية لقيا�س 

م�صتوى �لمعارف وحالتها �لر�هنة. وعن طريق هذه �لموؤ�صر�ت، يحاول معرفة �إن كان �لبلد يتوفر على: 

�لمعارف في خدمة  �لنجاعة و�الإبد�ع و�النت�صار و��صتعمال  �إطار �قت�صادي وموؤ�ص�صاتي ي�صجع على  �أ) 

النمو والرفاه، ب) �صاكنة متعلمة وموؤهلة يمكنها اأن تبدع وتوظف المعارف، ج) قدرة على البتكار تتمثل 

في �لمقاوالت ومر�كز �لبحث و�لجامعات وموؤ�ص�صات �أخرى ت�صتطيع �النتهال من �لخز�ن �لعالمي �لذي 

ذ�ت  منتجات  �إلى  وتحويلها  �لمحلية،  �لحاجيات  مع  �لمادة  تلك  وتكييف  بالمعارف،  يغتني  ينفك  ال 

قيمة، د) بنيات تحتية لالإعالم �لن�صيط �لكفيل بت�صهيل �لتو��صل �لفعال ون�صر �لمعلومة ومعالجتها. هذ� 

�لموؤ�صر هو �إذن معدل ب�صيط الأربعة موؤ�صر�ت فرعية، هي �لت�صجيع �القت�صادي و�لنظام �لموؤ�ص�صاتي، 

و�البتكار و�الأخذ بالتكنولوجيا، و�لتربية و�لتكوين، و�لبنيات �لتحتية لالإعالم و�أ�صكال �لتو��صل. 

�إنه من �ل�صروري تح�صين كل مكونات موؤ�صر �قت�صاد �لمعرفة في �لمغرب، لكونه �صعيفا ال يتجاوز 3،61، 

مما يف�صر �حتالل �لمغرب للرتبة 102 من �أ�صل 142 بلد�، بعيد� خلف بلد�ن ت�صح مقارنتها ببالدنا، مثل 

تون�س وتركيا ورومانيا، بل �إنه تر�جع مقارنة ب�صنة 1995. و�إذ� فككنا هذ� �لموؤ�صر، الحظنا �أن �لمعدالت 

�لمح�صل عليها �صعيفة فيما يخ�س �البتكار و�لتربية و�لتكنولوجيات، حيث يح�صل �لمغرب على نقطة 

3،67 و 2،07 و 4،02 فيما يتعلق بتلك �لعنا�صر على �لتو�لي. وفي كل مرة فاإن �لرقم في �نخفا�س 
بالنظر ل�صنة 1995. وحده �لموؤ�صر �لفرعي �لمرتبط بالت�صجيع �القت�صادي و�لنظام �لموؤ�ص�صاتي عرف 

تح�صنا طفيفا في �لفترة منذ �صنة 1995.     

4.3.  مزايا تجعل من الممكن تح�سين التناف�سية

1.4.3.   اإذا اأح�صن المغرب ا�صتغالل موقعه الجغرافي، فباإمكانه الرفع من درجة تناف�صيته

ي�صكل �لقرب �لجغر�في من �أوروبا وبع�س �لبلد�ن �الإفريقية �متياز� ال ي�صتهان به بالن�صبة �إلى �لمغرب 

خ�صو�صا في ما تعلق بالتناف�صية. فاأوروبا تظل رغم �الأزمة �أحد �أهم �لفاعلين في �القت�صاد �لعالمي، 

و�أفريقيا قارة ت�صهد نمو� قويا وتختزن فر�صا و�إمكانات هامة جد�.

ويعد قرب �لمغرب جغر�فيا من باقي �لبلد�ن �الإفريقية ومن �أوروبا عامال يمد �لمغرب بمز�يا كبرى في 

مجال �لتناف�صية. كما �أن �لقرب بمعنى �لم�صافة �لجغر�فية يعد محدد� و�زنا في �لتجارة بين �لبلد�ن، 

Banque Mondiale, “Knowledge for Development” KAM: www.worldbank.org/kam :19   المصدر
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ينطوي تخفي�س �لحو�جز �لتجارية بين بلد�ن قريبة بع�صها من بع�س جغر�فيا على بع�س �لمنافع، ذلك �أن 

كلفة �لنقل ترتفع مع �زدياد �لم�صافة. فارتفاع �صعر �لطاقات مثال، �إذ يجعل كلفة �لنقل مرتفعة، ومن ثم 

يجعل من �لقرب �لجغر�في �متياز� �أكبر نفعا. وبالتالي فكلما كان �لبلد �أقرب من �لدولة �لم�صتوردة كانت 

كلفة �لنقل �أ�صعف. وهذ� �لمبد�أ �صحيح على �لعموم، ولكنه ي�صبح �أكثر داللة بالن�صبة �إلى بع�س �الأنو�ع 

من �ل�صلع. ومع ذلك، ولال�صتفادة قدر �الإمكان من هذ� �لقرب، يجب �أن توؤخذ بعين �العتبار �لجو�نب 

�للوج�صتيكية، بحيث يتكامل �لقرب �لجغر�في و�لقرب �لزمني. ويتيح �لقرب �لجغر�في نوعا من �الألفة 

�لثقافية. �صحيح �أن هذ� �لعن�صر ذو طبيعة ذ�تية، بيد �أن �الألفة مع �للغة و�لقو�نين و�لموؤ�ص�صات و�لعاد�ت 

�لمرتبطة ببلد �آخر ت�صهل بدورها �لمبادالت. 

وقد نف�صر جزئيا كيف �أن �ل�صادر�ت �لمغربية �صمدت �إلى حد كبير �أمام �الأزمة في منطقة �أوروبا، وكيف 

ت�صاعدت وتيرة �لتبادالت مع باقي �لبلد�ن �الإفريقية، با�صتح�صار تاأثير عامل �لقرب من حيث كلفة �لنقل 

وزمن �لت�صليم و�الألفة �لثقافية. وقد مكن �لقرب بين �لمتعاملين و�لقدرة على �لت�صليم �ل�صريع لبع�س 

�لعنا�صر من تطور مجموعة من �لمهن، ومع ذلك يمكن �لقول �إن �لموقع �لجغر�في �لمتميز للمغرب غير 

م�صتغل بما فيه �لكفاية.

وقد نف�صر جزئيا كيف �أن �ل�صادر�ت �لمغربية �صمدت �إلى حد كبير �أمام �الأزمة في منطقة �أوروبا، وكيف 

ت�صاعدت وتيرة �لتبادالت مع باقي �لبلد�ن �الإفريقية، با�صتح�صار تاأثير عامل �لقرب من حيث كلفة �لنقل 

لبع�س  �ل�صريع  �لت�صليم  و�لقدرة على  �لمتعاملين  بين  �لقرب  �لثقافية.وقد مكن  و�الألفة  �لت�صليم  وزمن 

�لعنا�صر من تطور مجموعة من �لمهن، ومع ذلك يمكن �لقول �إن �لموقع �لجغر�في �لمتميز للمغرب غير 

م�صتغل بما فيه �لكفاية.

2.4.3.   على الجهوية المتقدمة اأن ت�صاعد على بروز اأقطاب للتناف�صية

تعد الجهوية المتقدمة فر�صة للرفع من التناف�صية عبر توظيف المزايا التي تتوفر عليها مختلف مناطق 

، �لعالقة بين �لدولة 
�لمغرب. وقد حلل �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، في �إطار �إحالة ذ�تية  20

�لمركزية و�لجهة، ونمط �لتفاعل �لممكن بين �الإد�رة �لتر�بية و�الإد�رة �لعمومية، ونموذج تدبير منا�صب 

�إلى  �ل�صغل و�لكفاء�ت من �أجل تدبير تر�بي �أمثل للجهة. وفي �إطار �لجهوية �لمتقدمة �صتعمد �لدولة 

�إلى �لجهات و�لمنتخبين فت�صرع بذلك م�صل�صل �لالتمركز �الإد�ري، مما �صيمكن  نقل �صالحيات هامة 

من تعزيز قدرتها على �لعمل و�لمبادرة في مجال �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية، 

ومن تطوير �إد�ر�ت تتوفر في �لم�صتوى �لجهوي و�لمركزي على هو�م�س حقيقية للمبادرة وعلى �صلطات 

و�لجماعات  �لدولة  من  كل  و�صتتقا�صم  و�لتاآزر.  �لتن�صيق  على  قائم  عمل  من  �نطالقا  فعلية،  تقريرية 

�لمحلية كل مجال من مجاالت �لم�صوؤولية، مما �صي�صاهم في خلق �صكل تنظيمي جديد للتدبير ومنا�صب 

20    المجلس االقتصادي واالجتماعي »الجهوية المتقدمة وتدبير الكفاءات البشرية«،  إحالة ذاتية.
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�صغل من نمط جديد وكفاء�ت وموؤهالت في م�صتوى �لجهة. و�صت�صود في �لجهة دينامية جديدة بفعل 

منحها هو�م�س �أكبر للتحرك و�لفعل و�تخاذ �لقر�ر، مما �صيمكنها من تحديد فر�س �لتناف�صية و�إبر�زها 

وتج�صيدها بالملمو�س.  

3.4.3.   من �صاأن ثقافة مت�صامحة ومنفتحة اأن ت�صمح بتعزيز القدرة على اأخذ المبادرة    

�لمرتبطة  و�لت�صرفات  �لخ�صائ�س  مختلف  وفهم  وتقبل  بانفتاح  ملمو�صا  تاأثر�  �القت�صادي  �الأد�ء  يتاأثر 

بالثقافات �لمختلفة. ويعني �النفتاح �لقدرة على قبول قيم �الأمم �الأخرى وثقافاتها. وي�صبح �لبلد منفتحا 

�لثرو�ت  �أي�صا  �أخرى، ويجتذب  �آفاق ثقافية  عندما يخلق و�صطا جذ�با ي�صتهوي �الأ�صخا�س �الآتين من 

�لقادمة من �لخارج، و�ال�صتثمار�ت �الأجنبية �لمبا�صرة. ويتجلى �النفتاح كذلك في �تخاذ مبادر�ت ت�صجع 

�لمو�طنين �لمقيمين بالخارج على �ال�صتثمار في بلدهم، وتطوير �ل�صادر�ت. وي�صدد �لمجل�س �القت�صادي 

و�الجتماعي و�لبيئي على �أهمية �لثقافة �لمنفتحة و�آثارها �الإيجابية لكافة فئات �لمجتمع، وخا�صة منها 

�ل�صباب. وفي �صياق �لحديث عن �لتحوالت �القت�صادية و�الجتماعية �لتي ي�صهدها �لمجتمع �لمغربي، 

 �لمجل�س �إلى �صرورة بذل �أق�صى �لجهود لتطوير بنياته �لتحتية وتحديثها في �ن�صجام مع تطور 
يدعو  21

موؤ�ص�صاته، على �أ�صا�س �أن تو�كب تلك �لحركية نه�صة ثقافية تعلي من قيم �لفعل و�لمبادرة و�العتر�ف 

و�لت�صامح. وقد الحظ روؤ�صاء �لمقاوالت في قطاعات نا�صئة في �لمغرب ك�صناعة �ل�صيار�ت و�لطير�ن، 

قدرة �ل�صباب على ��صتيعاب �لمعارف �لتكنولوجية و�لطر�ئق �لجديدة وتكيفهم �ل�صريع مع م�صل�صالت 

�الإنتاج �لجديدة.   

4.4.3.   من �صاأن وجود هيئات ا�صت�صارية اأن ي�صجع على خلق مناخ من الثقة

و�لم�صورة  �لن�صح  تقديم  ��صت�صارية بهدف  �لمغرب هيئات  ��صتحدث  تناف�صيته، فقد  تعزيز  �إلى  و�صعيا 

�أو�خر �صنة  �أن�صئت بمر�صوم، في  �لقريب و�لبعيد. وهكذ�  �لمدى  �ل�صرورية على  لمو�كبة �الإ�صالحات 

2009، �للجنة �لوطنية لمناخ �الأعمال، برئا�صة رئي�س �لحكومة.

في  �أي�صا  وت�صرك  �الأعمال،  مناخ  تح�صين  على  تعمل  �لتي  �لوز�ر�ت  مختلف  من  �للجنة  هذه  وتت�صكل 

ع�صويتها �لقطاع �لخا�س ممثال باأهم �لفاعلين في عالم �الأعمال (�لكنفدر�لية �لعامة لمقاوالت �لمغرب، 

تبنت في ماي  وقد  و�لخدمات).  و�ل�صناعة  �لتجارة  وفدر�لية غرف  �لمغرب،  الأبناك  �لمهني  و�لتجمع 

2012 برنامج عمل ينتظم حول ت�صعة �أهد�ف ��صتر�تيجية تتفرع �إلى ثالثين �إجر�ء عمليا عبر �إن�صاء فرق 
عمل م�صتركة بين �لوز�ر�ت. ونذكر من بين �الأهد�ف �ال�صتر�تيجية لهذه �للجنة: تطوير تناف�صية �لجهات، 

وتح�صين �ال�صت�صارة و�لتو��صل حول �الإ�صالحات، وتقييم وتح�صين �لخدمات �لعمومية، وتعزيز �لحكامة 

و�ل�صفافية في مجال �الأعمال، وتب�صيط م�صادر �لتعمير و�لولوج �إلى �لعقار.

  AS3/2012  21      المجلس االقتصادي واالجتماعي »إدماج الشباب عن طريق الثقافة«، رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي، إحالة ذاتية رقم
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و�أن�صئت �أي�صا »�للجنة �لوطنية لحكامة �لمقاولة« باإ�صر�ف وز�رة �ل�صوؤون �لعامة و�لحكامة و�لكنفدر�لية 

�لعامة لمقاوالت �لمغرب �صنة 2007، بهدف تقنين �لممار�صات �لجيدة في حكامة �لمقاوالت وطنيا. 

�لمقاوالت.  �لجيدة في مجال حكامة  للممار�صات  2008 مدونة عامة  �صنة  �للجنة  �أ�صدرت هذه  وقد 

كما �أنجزت �أي�صا �صنة 2011 عملية تقييم لحكامة �لمقاوالت بالمغرب باعتماد مبادئ منظمة �لتعاون 

.OCDE و�لتنمية �القت�صادية

5.4.3.   اأف�صى ت�صجيع بع�س القطاعات اإلى نتائج ملمو�صة

وقد �أف�صى ت�صجيع بع�س �لقطاعات مثل �صناعة �ل�صيار�ت و�لطير�ن �إلى نتائج ملمو�صة. ففي مجال 

�صناعة �لطير�ن مثال، مكنت �لكلفة �لتناف�صية للت�صنيع في �لم�صتوى �لدولي، و�لكلفة �لمتدنية للنقل، 

و�لقرب �لكبير من �أوروبا، و�لتز�م �لحكومة �لمغربية، من تطوير هذه �ل�صناعة على �لم�صتوى �لوطني. 

ويعود تطور هذ� �لقطاع �إلى تفعيل خريطة طريق تم تر�صيمها عبر »�لميثاق �لوطني لالإقالع �ل�صناعي«. 

ب�صع  و2011 من   2001 بين  ما  �نتقل عددها  �لمغرب حيث  �لقطاع في  �أكبر مقاوالت هذ�  وت�صتقر 

ع�صر�ت �إلى مئات من �لمقاوالت ذ�ت �ل�صيت �لعالمي �لكبير.  

4.   كيف �ل�شبيل �إلى تح�شين �لتناف�شية؟ 

بما في ذلك  �لمجتمع،  �إلى مجموع مكونات  �لتناف�صية  �إلى تح�صين  �لهادفة  �لتو�صيات  تتوجه مختلف 

فاالأمر  �لمدني.  �لمجتمع  ومجموع  و�لنقابية،  �لمهنية  و�لجمعيات  و�لمقاوالت،  �لحكوميين  �لم�صوؤولين 

يتعلق بال�صعي �إلى تملك و�صائل تعزيز �الأ�صا�صات وتقوية �الأعمدة وتمتين �ل�صقف.

1.4.  كيف �ل�شبيل �إلى تقوية �الأ�شا�شات؟ 

1.1.4.   ينبغي للنموذج التنموي اأن يجعل من االبتكار رافعة تح�صين لالإنتاجية، واأن يركز على القطاعات 

الواعدة 

تتعلق �لتو�صية �الأولى بنموذج �لنمو �الأ�صلح للرفع من �لتناف�صية. وقد قدم �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

، بع�س �لتغيير�ت �لتي يجب �إدخالها على نموذج �لنمو بحيث 
و�لبيئي في تقريره حول ت�صغيل �ل�صباب  22

يمكن من �لرفع من تناف�صية �لمقاوالت. وعلى هذ� �لنموذج �أن يوجه �ال�صتثمار و�الدخار نحو قطاعات 

و�عدة، ويجعل من �البتكار ر�فعة لتح�صين �إنتاجية �لمقاوالت. 

ويدعو �لمجل�س �إلى مو��صلة �الإ�صالحات في مجال �لمحافظة على �ال�صتقر�ر �لماكرو-�قت�صادي و�لتطور 

في م�صتوى �لحكامة و�لم�صتوى �لموؤ�ص�صاتي ق�صد تح�صين مناخ �الأعمال. ولكنه يو�صي �أي�صا �أن يوجه �الدخار 

www.ces.ma  ،2012/ 2 22    تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي »تشغيل الشباب«/ إحالة ذاتية رقم
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و�ال�صتثمار �إلى قطاعات ذ�ت قيمة م�صافة قوية، و�أن يقوم �لتوجه �القت�صادي �لجديد  بتعزيز قدر�ت 

�البتكار و�لبحث �لتكنولوجي و�لتطور �ل�صناعي. كما �أن من �صاأن ت�صجيع روح �لمقاولة لدى �ل�صباب ق�صد 

�إن�صاء مقاوالت �صابة start-up في مختلف �لمهن �لم�صتقبلية �أن يوفر فر�صا لتطوير ن�صيج �قت�صادي قوي، 

خالق لمنا�صب �ل�صغل و�لقيمة �لم�صافة. وينبغي لل�صلطات �لعمومية �أن تعمل على تحفيز توجه �ال�صتثمار�ت 

نحو مبادر�ت تخ�س »م�صاريع«، تقوم على �لنتائج (من بر�ء�ت �ختر�ع ونماذج �أولية و�أ�صكال �قت�صادية جديدة 

وغيرها) �أكثر من �عتمادها على »�لمقاولة« (بما هي بنية) وعلى رقم �لمعامالت.

2.1.4.   على النظام ال�صريبي اأن ي�صجع القطاعات المنتجة واأن يتحول اإلى عامل حا�صم في التناف�صية

يجب �أن تتوفر �لمقاولة، في �صياق �لتناف�س �لمتز�يد وطنيا ودوليا، على مناُخ عمٍل و��صُح �لمعالم بعيد 

عن �أي مفاجاآت �أو عدم ��صتقر�ر. ففي �لمجال �ل�صريبي خا�صة، يجب �أن تكون �لقو�عد و��صحة و�صفافة. 

�لمتناف�صين  �إلى طرق �لظفر بال�صفقات، حيث يجب �صمان تكافوؤ �لفر�س بين  بالن�صبة  �ل�صيء  ونف�س 

وت�صجيع �لنهو�س بالت�صغيل و�ال�صتثمار و�لبحث عن �البتكار على �متد�د �لتر�ب �لوطني. 

 ذ�ت 
وتعد تو�صيات تقرير �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي حول �لنظام �ل�صريبي �لمغربي  23

بمحاربة  وي�صمح  �لمنتج  �لقطاع  ي�صجع  �صريبيا  نظاما  �أن  ذلك  �لتناف�صية،  �إلى  بالن�صبة  بالغة  �أهمية 

�لم�صاربات ويقل�س من حجم �لقطاع غير �لمهيكل ويخلق جو� من �لثقة بين �الإد�رة �ل�صريبية و�لملزمين، 

يعد عامال �أ�صا�صيا في تناف�صية �القت�صاد. ولكن ال نن�س ما تكت�صيه �لجو�نب �الجتماعية للنظام �ل�صريبي 

من �أهمية. ونعني بذلك تكامل �لنظام �ل�صريبي مع باقي محاور �ل�صيا�صات �لعمومية، حيث ي�صتجيب هذ� 

�لنظام الأهد�ف �لعد�لة �الجتماعية، ويمّكن من توزيع عادل للعبء �ل�صريبي ويحافظ على �لقدرة �ل�صر�ئية 

للطبقة المتو�صطة ويتكفل جزئيا بتمويل التغطية الجتماعية، تفاديا لزيادة ال�صغوط التي تتعر�ص لها 

�الأجور وكلفة �لم�صتخدمين، على �أ�صا�س �أن يف�صي ذلك كله �إلى تح�صن درجة �لتما�صك �الجتماعي ويعزز 

�ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي، وي�صاعد على تح�صين �لتناف�صية. 

ومن �ل�صروري �إعادة �لنظر في طريقة فر�س بع�س �ل�صر�ئب وتفادي �أوجه �الختالل �لمتولدة عن �لدعم 

ولو �لموؤقت لهذ� �لقطاع �أو ذ�ك، ق�صد ت�صجيع �لقطاع �لمنتج و�ال�صتثمار�ت. وقد �أ�صبحت �ل�صريبة على 

�لقيمة �لم�صافة �ليوم عائقا �أمام �ال�صتثمار، لهذ� يجب �لعمل على �إعادة �إقر�ر حياديتها بالن�صبة �إلى 

�لقطاع �الإنتاجي، كما يتوجب تو�صيح وتب�صيط �ل�صريبة على �ل�صركات. ويجب �أي�صا �إخ�صاع �لم�صاعد�ت 

�لتي تقدمها �لدولة في �صكل تخفي�س �أو �إعفاء، لدر��صة منهجية، مع تقييم منتظم الآثارها �لحقيقية. كما 

�أن �لدعم �لمقدم �إلى قطاع معين قد يوؤّدي �إلى ��صتبعاد ذلك �لقطاع، �ل�صيء �لذي قد تترتب عنه �أو�صاع 

م�صرة باالقت�صاد باأكمله. ويتعين ت�صجيع �البتكار و�لمبادر�ت في مجال �لبحث و�لتطوير بو�صفهما عاملين 

�أ�صا�صيين في تقوية �لتناف�صية، وذلك مثال عبر �إقر�ر �آليات قرو�س �صريبية عن �لبحث.  

23       تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي »النظام الضريبي المغربي والتنمية االقتصادية والتماسك االجتماعي، إحالة ذاتية رقم 2 /2012،  

www.ces.ma
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ولمحاربة الم�صاربات وت�صجيع توظيف الموارد ال�صرورية لتغذية المدارات القت�صادية المنتجة، يبدو من 

�لم�صروع �إخ�صاع �لتركة لل�صريبة. ومن بين �لو�صائل �لتي قد تحد من �لم�صاربات، فر�س �صريبة على 

�لممتلكات غير �لمدرة للثروة، مثل �لعقار غير �لمبني �أو غير �لم�صتغل، و�ل�صكن غير �لم�صتغل و�أي�صا 

تثمين �لممتلكات غير �لمرتبطة با�صتثمار�ت كما هو حال �الأر��صي �لمنتمية �إلى �لمجال �لح�صري �أو �لتي 

ت�صتفيد من تغيير �لمنطقة. 

ولتح�صين جو �لثقة بين �الإد�رة �لجبائية و�لملزمين، يجب �إقر�ر �صفافية �أكبر وخلق و�صوح في �لقو�عد 

�لمتحكمة في فر�س �ل�صر�ئب. ولن يتحقق ذلك �صوى بن�صر �صلم فر�س �ل�صريبة بالن�صبة �إلى �لعقار، 

عمليات  حول  م�صبقا  �ل�صريبية  �الإد�رة  م�صاءلة  �إمكانية  مع  �لمقاوالت،  نتائج  تحديد  قو�عد  وتو�صيح 

�ال�صتثمار و�القتناء �أو بيع �لممتلكات. 

3.1.4.   يجب اأن يحظى تفعيل االتفاقيات التجارية التف�صيلية بدعم الدولة

�ن�صجاما مع خيار �النفتاح �لذي تبنته �لدولة، فاإن عليها �أن ت�صمن �لتفعيل �لعملي لالتفاقيات �لتجارية 

�لتف�صيلية. وتعني تناف�صية �صوق ما بالن�صبة �إلى فاعل �قت�صادي �لولوج �إلى �صوقه ولكن �أي�صا �لولوج 

�إلى �الأ�صو�ق �لتي �أبرم �لبلد معها �تفاقيات تجارية تف�صيلية. غير �أن وجود �تفاقية تف�صيلية يظل �أحيانا 

غير كاف لتمكين �لمقاوالت من �ال�صتفادة ��صتفادة كاملة منها. ولكي ت�صتفيد �لمقاوالت ��صتفادة كاملة 

من �التفاقيات، فاإن على �لدولة �أن تو�كب تفعيل تلك �التفاقيات و�أن ت�صمن �حتر�م مقت�صياتها من قبل 

�لدول �لموقعة على �التفاقية.

وعندما تكون مو�كبة هذه �التفاقيات ناق�صة، بمعنى �أن �لولوج �إلى �ل�صوق �لمغربية �أ�صهل في هذ� �التجاه 

منه في �التجاه �الآخر، �أي نحو �الأ�صو�ق �الأخرى، تترتب عن ذلك �آثار �صلبية على �لتناف�صية على  م�صتوى 

�لمنتجات ولكن �أي�صا بالن�صبة لت�صرفات رجال �ل�صناعة �لدوليين، ذلك �أن هوؤالء ميالون �إلى تف�صيل نقل 

عة على اتفاقية تجارية  ن�صاطهم اإلى البلد الذي تكون �صروط ولوج �صوقه اأ�صعب مقارنة بباقي البلدان الموِقّ

تف�صيلية ما. من �ل�صروري �إذن تحديد قو�عد �لمو�كبة ب�صكل يمكن من �ال�صتفادة �لق�صوى من �تفاقيات 

�لتبادل �لحر، ولي�س فقط تحمل تبعاتها. وعلى �لدولة �أي�صا �أن تبذل كل جهودها كي تت�صدى لظاهرة �إغر�ق 

�ل�صوق.

2.4.  كيف �ل�شبيل �إلى تقوية �الأعمدة؟ 

1.2.4.   يجب النهو�س بجودة التكوين على كل الم�صتويات

يجب �أن ت�صكل �لمو�رد �لب�صرية عماد �لتناف�صية و�أ�صا�صها �لمتين. ومن ثمة �صرورة �ال�صتثمار في �لتربية 

  
و�لتكوين ب�صكل عام، بما في ذلك �لتكوين �لمهني و�لتكوين مدى �لحياة. ونجد في �لميثاق �الجتماعي  24

24    تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي، من أجل ميثاق اجتماعي : ضوابط يجب احترامها، وأهداف يتعين التعاقد بشئنها، اإلحالة الذاتية رقم 1 

www.ces.ma 2011/
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تن�صي�صا على �أهمية �لتربية و�لتكوين، حيث يدعو �إلى �ال�صتفادة من �لمعارف و�لتكوين و�لتطور �لثقافي 

وتعميم تعليم ذي جودة يجني ثماره �لجميع. ومن بين �لعنا�صر �لتي يركز عليها �لميثاق ويعتبرها �أ�صا�صية، 

�لت�صغيل)،  �لمتخ�ص�س، وحظوظ  و�لتكوين  �لكفاء�ت وتح�صينها،  (�كت�صاب  �لم�صتمر  �لتكوين  �لحق في 

وتو�صيع �لولوج �إلى �ال�صتفادة من �لتكوين �لم�صتمر في �صكل تكوين مدى �لحياة، وتح�صين تثمينه. 

وعلى �لمدى �لبعيد، فاإن حل م�صكل �الإنتاجية و�لتناف�صية يتطلب �إ�صالحا عميقا للنظام �لتربوي و�لتكوين 

�لمهني. ويجب �أوال �لقطع مع فكرة كون �لتكوين �لمهني و�صيلة النت�صال �لمق�صيين من �لتعليم �الأ�صا�صي 

و�إنقاذهم، و�عتباره نتيجة �ختيار يقوم به �لمتعلم �ل�صاب في فترة مبكرة من م�صاره �لتعليمي، عندما 

تنعدم لديه �لرغبة في متابعة �لتعليم �لعام. 

ويعد �لر�أ�صمال �لب�صري �أ�صا�صيا لتحقيق تناف�صية �لمقاولة. ويجب �أن يتم تكوين هذ� �لر�أ�صمال �لب�صري 

د�خل �لمقاولة نف�صها، فتطور �إنتاجية �لمقاوالت وتناف�صيتها رهين بقدرتها على �لح�صول على �لمعلومة 

و��صتخد�م �لم�صتجد�ت �لتكنولوجية. و�لمالحظ �أن �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة تتوفر على �إمكانات 

محدودة للتطور، نظر� لولوجها �ل�صعيف و�لمحدود �إلى �لمعارف، مما يقف عائقا دون تحديث �إنتاجها، 

ويمنعها من مو�كبة �صريعة لتقلبات �ل�صوق. لهذ� يبقى من �ل�صروري �أن ير�صد جزء من �لميز�نية للتكوين 

عن طريق �لعمل تحت �إ�صر�ف من�صط د�خل �لمقاولة، �إما مبا�صرة عن طريق تدخل �لمقاولة، �أو بو��صطة 

برنامج تتعهده �لدولة. و�صيكون من �لمفيد �العتر�ف بما يختزنه �لقطاع غير �لمهيكل من كفاء�ت وطاقات، 

ومحاولة �إدماجها د�خل �لقطاع �لمهيكل، من خالل �آليات للتكوين و�لم�صادقة على مكت�صبات �لتجربة.  

ويعد �لر�أ�صمال �لب�صري �أ�صا�صيا لتحقيق تناف�صية �لمقاولة. ويجب �أن يتم تكوين هذ� �لر�أ�صمال �لب�صري 

د�خل �لمقاولة نف�صها، فتطور �إنتاجية �لمقاوالت وتناف�صيتها رهين بقدرتها على �لح�صول على �لمعلومة 

و��صتخد�م �لم�صتجد�ت �لتكنولوجية. و�لمالحظ �أن �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة تتوفر على �إمكانات 

محدودة للتطور، نظر� لولوجها �ل�صعيف �لمحدود �إلى �لمعارف، مما يقف عائقا دون تحديث �إنتاجها،ويمنعها 

من مو�كبة �صريعة لتقلبات �ل�صوق. لهذ� يبقى من �ل�صروري �أن ير�صد جزء من �لميز�نية للتكوين عن طريق 

�لعمل تحت �إ�صر�ف من�صط د�خل �لمقاولة، �إما مبا�صرة عن طريق تدخل �لمقاولة، �أو بو��صطة برنامج تتعهده 

�لدولة. و�صيكون من �لمفيد �العتر�ف بما يختزنه �لقطاع غير �لمهيكل من كفاء�ت وطاقات، ومحاولة 

�إدماجها د�خل �لقطاع �لمهيكل، من خالل �آليات للتكوين و�لم�صادقة على مكت�صبات �لتجربة. 

2.2.4.   نحو حوار اجتماعي فعلي ومثمر

�إن �لحو�ر �الجتماعي �لفعلي و�لم�صاهم في دعم �لثقة، و�لقدرة على تدبير نز�عات �ل�صغل �لجماعية 

بطريقة بناءة، وقيام عالقات مهنية جيدة، �أمور من �صاأنها �أن تخلق مناخا يُحترم فيه حق �ل�صغل ويمكن 

في ظله تح�صين الإنتاجية.
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الميثاق  ويو�صي  العمل.  لظروف  الم�صتمر  التح�صين  هي  الجتماعي  للحوار  الرئي�صة  الوظيفة  اإن 

�الجتماعي بتح�صين مناخ �لعالقات بين �لم�صغلين وممثلي �الأجر�ء في �لمقاوالت، و�لعمل على �لم�صادقة 

على �التفاقية رقم 87 للمنظمة �لدولية لل�صغل OIT حول �لحرية �لنقابية، وت�صجيع ممار�صة �لحو�ر 

�أ�صكاله وم�صتوياته، و�حتر�م �لحقوق و�لو�جبات، وت�صجيع �لتفاو�س �لجماعي  �الجتماعي عبر تحديد 

باعتباره م�صل�صال متعارفا عليه بين �الأطر�ف �لمعنية، يتيح �لتو�صل �إلى �تفاقات جماعية.

�لعمل �لجماعي  �لوقاية وحل نز�عات  �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي حول  ويت�صمن تقرير 

 جرد� لالإجر�ء�ت �لكفيلة بحل هذه �لنز�عات ب�صكل مر�س، وو�صع �آليات �بتكارية للوقاية، 
بالتر��صي  25

ور�صم �صبل بديلة لحل �لنز�عات، تندرج في �لنظام �لقانوني �لجاري به �لعمل. ويقت�صي تح�صين طرق 

معالجة نز�عات �لعمل �لجماعية تعزيز تفعيل �لت�صريعات �الجتماعية ل�صالح كل �الأجر�ء وتو�صيعها لت�صمل 

�لعمومية،  �ل�صيا�صات  �إغناء  في  �الجتماعيين  �ل�صركاء  م�صاركة  و�أي�صا  للدخل،  �لمدرة  �الأن�صطة  باقي 

�آليات جديدة للوقاية من نز�عات �لعمل �لجماعية، وتفعيل �صبل طعن بديلة مرنة متالئمة مع  وو�صع 

�لم�صاطر �الإد�رية و�لقانونية �لمعمول بها، وتعزيز �صعور �لثقة بين �ل�صركاء �الجتماعيين.

كما �أو�صى �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي كذلك باتخاذ تد�بير عملية فعالة قمينة بالنهو�س 

بالعالقات �لمهنية. وتتعلق كلها بقانون �ل�صغل و�لحماية �الجتماعية (�لحر�س على �حتر�م �لقانون، �إدماج 

و�التفاقيات  وبالتمثيل  و�لعد�لة)،  و�لتفتي�س  �لمر�قبة  �أجهزة  قدر�ت  من  �لرفع  �لمهيكل،  غير  �لقطاع 

�لجماعية (تح�صين �لت�صريعات و�لممار�صة ق�صد �لتمثيل وتعزيز �لتمثيل �لجماعي)، وتعزيز ممار�صة حق 

�الإ�صر�ب و�لحو�ر �الجتماعي على �لم�صتوى �لوطني.

�إن �لحو�ر �الجتماعي و�لحل �ل�صلمي لنز�عات �ل�صغل و�لنهو�س بالعالقات �لمهنية، ينبغي �أن تتيح ذلك 

لالأفر�د �لعمل في مناخ يطبعه �حتر�م قانون �ل�صغل. من ثمة تو�صي مرجعية �لميثاق �الجتماعي ب�صمان 

دخل الئق، و�ل�صهر على �حتر�م �لت�صريع في �صاأن �لحدود �لدنيا �لقانونية، وتح�صين �لتوجيه وبر�مج �إعادة 

�لتاأهيل �لمهني، و�لتح�صين �لم�صتمر لظروف �ل�صالمة و�ل�صحة و�لرفاه في �لعمل، و�ل�صهر على �حتر�م 

�ل�صن �لدنيا للولوج �إلى �ل�صغل، ومنع �أ�صو�إ �أ�صكال �ل�صغل وت�صغيل �الأطفال، ودعم �الإطار �لقانوني لمحاربة 

�لعمل �لق�صري وتح�صين �صبل �لوقاية منه. فمثل هذ� �لمناخ قمين بتح�صين �الإنتاجية و�لتناف�صية.

3.2.4.   وجوب ت�صجيع الحكامة القائمة على احترام القانون، والت�صدي بحزم اأكبر للر�صوة

ي�صدد �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي على �صرورة تح�صين �لحكامة ومحاربة �لر�صوة. 

ويجب �أن تنبني �لحكامة على تعزيز �حتر�م �لقانون، مثلما يجب �أي�صا تعزيز �لثقة و�لر�صا في مجال 

�أ�صباب عدم ثقة �لمرتفقين في �الإد�رة،  تطبيق �لقانون، و�صفافية �الإد�رة وم�صد�قيتها. ويتعين ح�صر 

و�أوجه �لخلل في �لخدمات �لمقدمة لهم، ب�صكل يمكن من تجاوزها وتح�صين �لو�صعية. ويجب على وجه 

 www.ces.ma 2012/ 6 25    تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي، الوقاية من نزاعات العمل الجماعية وحلها بالتراضي، إحالة ذاتية رقم
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�لخ�صو�س �إخ�صاع �الإد�ر�ت �لتي لها �حتكاك مبا�صر بالمقاوالت الإعادة هيكلة ق�صد تح�صين �أد�ئها. ولكي 

ل ت�صبح ال�صروط الإدارية والت�صريعية عائقا اأمام التناف�صية، يجب اأن تتميز تلك ال�صروط بال�صفافية، 

و�أن تكون قابلة للمر�قبة و�لمحا�صبة، كما يجب �أن يتحقق �الن�صجام بين مختلف �لمقت�صيات �لقانونية.

محاربة  تعزيز  �صرورة  على  �آخر  جانب  من  و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  �أع�صاء  وي�صدد 

�لر�صوة. فالكلفة �لعالية �لناجمة عن عو�مل مثل �لر�صوة، و�لمتطلبات �لت�صريعية و�لبيروقر�طية �لمفرطة 

�أو �العتباطية ت�صر بالتناف�صية وال ت�صجع على �ال�صتثمار. وتعد رقمنة �لعالقات بين �لمو�طن و�الإد�رة، 

و��صتبعاد �لطابع �ل�صخ�صي �لمبا�صر، وو�صع مقت�صيات تمكن من تبين �صل�صلة �لمتدخلين في �لمعامالت 

عن  باالأد�ء  �لمقاوالت  فاإلز�م  �لر�صوة،  محاربة  على  كبير  حد  �إلى  ت�صاعد  و�صيلة  �لقر�ر�ت،  وم�صادر 

طريق �ل�صيك �لبنكي عن كل معاملة تتجاوز قيمتها 000 10 درهم، و�النت�صار �لمتز�يد ل�صكل �لحكومة 

�الإلكترونية، عامالن ي�صاعد�ن على محاربة �لر�صوة.  

4.2.4.   يجب اأن ي�صتفيد النهو�س بالم�صوؤولية االجتماعية للمقاوالت من تحفيزات ملمو�صة

بثالثة  �الجتماعي  �لميثاق  و�لبيئي في  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  �لتي قدمها  �لتو�صيات  تعنى 

م�صتويات. فمن �ل�صروري �أوال؛ �لعمل على �إنعا�س �لم�صوؤولية �الجتماعية للمقاوالت �أثناء و�صع �لعقود-

للدولة)؛  تابعة  وموؤ�ص�صات  محلية  وجماعات  وجمعيات،  مقاوالت  (من  �لمعنيين  �ل�صركاء  بين  �لبر�مج 

�لم�صوؤولية  وتثمين  وت�صجيع  تحديد  يتيح  �لذي  و�لتنظيمي  �لقانوني  �الإطار  تحديد  ذلك  بعد  وينبغي 

�الجتماعية و�القت�صادية للمقاوالت، باحتر�م �لتز�ماتها؛  ويتعين في �لمقام �لثالث حمل �لم�صتثمرين على 

اأن ي�صعوا في ح�صبانهم معايير وا�صحة وقابلة للقيا�ص للم�صوؤولية الجتماعية في قراراتهم وتوظيفاتهم 

�لمالية وفي تقييم �آثار ��صتثمار�تهم.

تبنت �لكنفدر�لية �لعامة لمقاوالت �لمغرب ميثاق �لم�صوؤولية �الجتماعية، وهو يت�صمن مبادئ وير�صم 

وت�صتهدف  �لعمل،  مجال  في  �الإن�صان  حقوق  تحمي  �لتي  �لكونية  �لعامة  للمعايير  ت�صتجيب  �أهد�فا 

الر�صوة  والوقاية من  البيئة  المهنية  وحماية  والعالقات  والت�صغيل  العمل  ل�صروط  المتوا�صل  التح�صين 

و�صفافية وفعالية �لحكامة وم�صاهمة �لمقاوالت في �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية للجهات و�لجماعات 

�لتي تن�صط فيها. وقد �صاغت �لكنفدر�لية �لعامة لمقاوالت �لمغرب حزمة معايير تنبني على عمليات 

�فتحا�س م�صتقلة تمكن �لمقاوالت �لر�غبة في ذلك من �أن تتعرف على مدى و�قعية �لتز�ماتها و�إنجاز�تها 

في مجال �لم�صوؤولية �الجتماعية. وبف�صل هذه �لمبادرة، �صار �لمغرب �أحد �لبلد�ن �لقليلة �لتي تعمل 

على ت�صجيع �لم�صوؤولية �الجتماعية للمقاوالت.
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3.4.  كيف �ل�شبيل �إلى تقوية �ل�شقف؟ 

1.3.4.   تعزيز مبادرة »المغرب ابتكار« وتقوية دعم التكنولوجيا واالبتكار

تح�صين  في  كثير�  ي�صاهم  �لتكنولوجيا،  تطوير  في  وخ�صو�صا  �أنو�عه،  بكل  �لتجديد  في  �ال�صتثمار  �إن 

�لتناف�صية. ويمكن ت�صجيع �لتجديد و�لتكنولوجيا من خالل �صيا�صات حكومية، �صو�ء بطريقة مبا�صرة، عبر 

�لرفع من تمويل �لدولة للبحث و�لتطوير �لمف�صيين �إلى ت�صويق �أ�صكال تكنولوجية جديدة، �أو بطريقة غير 

مبا�صرة، عبر تحفيز�ت �صريبية تح�س على تبني �لتكنولوجيات �لحديثة. ومن جانب �آخر، فاإن �لبحث 

و�لمقاوالت  �لدولة  لدن  يكونا ممولين من  �أن  يجب  �ال�صتر�تيجي  و�لبحث  �لتناف�صي  قبل  ما  �الأ�صا�صي 

�لكبرى، نظر� لالآثار �لمرتقبة منه على �لمدى �لبعيد. �أما �لبحث �لتناف�صي، �لذي يتيح في �لمدى �لمتو�صط 

و�لقريب خلق ب�صائع وخدمات جديدة قابلة للت�صويق، وتح�صين جودة �لموجود منها، ورفع ح�ص�س �ل�صوق 

على �لم�صتوى �لدولي، فيجب �أن يكون مو�صوعا لتد�بير مالئمة وم�صتد�مة للدعم للمقاوالت �ل�صغرى 

و�لمتو�صطة و�لمقاوالت �ل�صغيرة جد�، لما يترتب عن ذلك من نتيجة على �لمدى �لقريب.

وقد �أعطت وز�رة �ل�صناعة �نطالقة �لعمل لمنهجية ت�صاركية للتفكير، �أ�صركت فيها  �الإد�ر�ت و�لمقاوالت 

مكنت  �بتكار«  »�لمغرب  مبادرة  ��صم  تحمل  �لتي  �ال�صتر�تيجية  وهذه  �لماليين.  و�لفاعلين  و�لجامعات 

�أهمية.  �الأكثر  �لدولية  و�لتجارب  نجاحا  �لم�صاريع  �أكثر  عند  جديد  من  تتوقف  عمل  خطة  و�صع  من 

وقد و�صعت هذه �ال�صتر�تيجية �لجديدة لدعم �البتكار في �لمغرب– التي تنخرط فيها وزارة ال�صناعة 

و�لتجارة و�لتكنولوجيات �لجديدة، ووز�رة �لتربية �لوطنية و�لتعليم �لعالي وتكوين �الأطر و�لبحث �لعلمي 

�إنتاج 1000 بر�ءة في  ن�صب �أعينها �أهد�فا كمية تتمثل في  و�لكنفدر�لية �لعامة لمقاوالت �لمغرب – 

�أفق 2014 و�إن�صاء 200 مقاولة نا�صئة مبتكرة في �أفق 2014. وال �صك �أن تفعيل هذه �لبر�مج وتعزيزها 

�صيمكنان من تحقيق �إ�صهام ملمو�س في تح�صين �لتناف�صية �لوطنية.

2.3.4.   دعم ن�صر تقنيات التدبير الجيدة لدى المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة

يمكن لتح�صين �لتدبير مبدئيا �أن ي�صاهم في تقوية �لتناف�صية بف�صل جودة �أكبر للمنتجات �أو �لخدمات 

وتقلي�س في كلفة �الإنتاج. ويتجلى نمط �لتدبير �لمختلف في �صكل طر�ئق مختلفة لتنظيم نظام �الإنتاج 

�لتنظيمية  �إدر�ج وتح�صين �البتكار�ت  بالتدبير على  �لمكلفين  وتطبيق تكنولوجيات مختلفة. وتعد قدرة 

و�لتكنولوجية عامال حا�صما في دعم �لتناف�صية. وبف�صل �النت�صار �لو��صع للتقنيات �لجيدة في مجال �لتدبير، 

يمكن لموؤ�ص�صة معينة، �أو قطاع معين، بل وحتى بلد معين، �أن ي�صبح �أكثر تناف�صية. وعلى �لم�صتوى �لوطني، 

�لمو�رد  وتنمية  �البتكار  �القت�صادية، وتطوير  �لفعالية  �أف�صل في تح�صين  لتدبير  �لمعمم  �لتبني  ي�صاهم 

�لب�صرية، وهما عامالن �أ�صا�صيان لتحقيق مكا�صب في �الإنتاجية و�لتناف�صية. وعالوة على ذلك، فاإن �لدعم 

�لمبا�صر للمقاوالت �لخا�صة و�لمقاوالت �ل�صغرى في �صكل �آر�ء ��صت�صارية في �لتدبير و�لت�صويق للمقاوالت 

�ل�صغرى، ودعم �لتكوين، ودعم تطوير �لتكنولوجيا، من �صاأنه �أن يمكن من دعم �لمقاولين في �لمرحلة �الأولى 

من �لم�صروع، حيث تكون كفاء�تهم في مجال تدبير �الأعمال و�الإعالم محدودة.
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4.4.  كيف �ل�شبيل �إلى �ال�شتفادة من �لموؤهالت؟ 

1.4.4.   ت�صجيع تطور اأقطاب جهوية تناف�صية 

�أمام  �ليوم  �لمقاوالت  �أ�صبحت  فقد  �لجهات.  م�صتوى  على  �لتناف�صية  تطوير  على  كذلك  �لعمل  يجب 

�لت�صريعات و�لتحفيز�ت نف�صها �أيا كان مكان ن�صاطها، بينما ال تتوفر �لجهات على �لم�صتوى نف�صه من 

�لبنيات �لتحتية. و�إذ تتيح �لجهوية �لمتقدمة �إطالق مبادر�ت �أكثر في م�صتوى �لجهات، فاإن من �صاأنها 

�أن تمثل �متياز� وفر�صة يجب �ال�صتفادة منها ق�صد جعل �لجهات ومقاوالتها �أكثر تناف�صية. و�صيكون من 

�لمفيد �أي�صا تحديد خريطة لالإنتاج �ل�صناعي للتمكن من و�صع خطة للتعمير �ل�صناعي �لجهوي وت�صجيع 

�لجهات على ح�صر �أقطاب للتناف�صية و�لمحافظة عليها.  

2.4.4.   تطوير القطاعات الواعدة

يتوفر �لمغرب على خز�ن تنموي مهم كالقطاع �ل�صناعي وقطاع �لخدمات وقطاع �ل�صياحة وغيرها. وهناك 

�لفالحي من خالل  �لقطاع  �القت�صاد، هي  تناف�صية  تعزيز  بدور هام في  �ال�صطالع  باإمكانها  قطاعات 

 .NTIC ل�صناعات �لغذ�ئية، و�النتقال نحو �القت�صاد �الأخ�صر، وتقنيات �الإعالم و�لتو��صل �لجديدة�

باإمكانه  �أن  مع  قدره،  يقدر حق  ال  لكنه  �لمغربي،  �القت�صاد  في  هامة  مكانة  �لفالحي  �لقطاع  ويحتل 

�إلى  قيا�صا  �المتياز�ت  من  مجموعة  على  ينطوي  لكونه  �القت�صاد،  ولتنويع  للت�صنيع  قاعدة  ي�صكل  �أن 

�لبلد�ن �الأخرى، �ل�صيء �لذي من �صاأنه �أن يتيح �لرفع من حجم �ل�صادر�ت. ويعتبر تطور قطاع �لفالحة 

�لغذ�ئية �لخا�صعة للتحويل �الأول �أ�صا�صيا في مجال �لت�صغيل و�لتطور �لجهوي. ويظل ن�صيب �لمنتجات 

و�لبيئي،  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  ح�صب  �لمغربي،  �القت�صاد  في  �صعيفا  �لمحولة  �لفالحية 

محولة،  منتجات  فاأكثر  �أكثر  يقتنون  �لم�صتهلكين  �أن  مع  �لنمو،  من  م�صابه  م�صتوى  في  بدول  مقارنة 

�ال�صتد�مة  ي�صتح�صر  تدبير  بين  للتوفيق  و�صيلة  �الأخ�صر  �القت�صاد  ويعد  �لخارج.  في  ت�صنع  ما  غالبا 

للمو�رد �لطبيعية، ومطلب خلق منا�صب �ل�صغل، و�إنتاج �لثرو�ت. وقد ح�صر تقرير للمجل�س �القت�صادي 

حول �القت�صاد �الأخ�صر �لم�صالك �لممكنة ور�صم �الآفاق �لممكنة التخاذ تد�بير 
 26

و�الجتماعي و�لبيئي 

لمو�كبة هذ� �لنمط �القت�صادي. ويقدر �لتقرير �أي�صا منا�صب �ل�صغل �لتي يمكن خلقها بف�صل �لبر�مج 

�لطموحة �لتي �أطلقها �لمغرب، بما في ذلك �لبر�مج �لمرتبطة بالطاقات �لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية 

وتطهير وت�صفية �لنفايات �ل�صائلة وتدبير �لنفايات �ل�صلبة �لمنزلية. كما �أن �الأن�صطة �لمرتبطة بتقنيات 

�الإعالم و�لتو��صل �لحديثة NTIC تتوفر على �إمكانات هامة في مجال خلق �لقيمة، عبر �ال�صتفادة من 

�لر�أ�صمال �لب�صري �لوطني.

26   تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، » االقتصاد األخضر: فرص لخلق الثروات ومناصب الشغل «، إحالة ذاتية رقم 4 /2012 

 www.ces.ma
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5.   خاتمة

�إن تدهور �ال�صتقر�ر �لماكرو-�قت�صادي، و�رتفاع �لعجز، و�ل�صعوبات �لمرتبطة باإر�صاء �إطار ت�صريعي وموؤ�ص�صي، 

و�البتكار  و�لتعليم  للتربية  �لمتدني  و�لم�صتوى  �الجتماعية،  �لتحتية  �لبنيات  منها  تعاني  �لتي  �لخلل  و�أوجه 

و�عتماد �لتكنولوجيا، كلها عو�مل ت�صر بالتناف�صية. لكن هناك في �لمقابل مجموعة من �لموؤهالت �لتي تتيح 

�إمكانية تح�صين �لتناف�صية �لمغربية، منها �لموقع �لجغر�في للمغرب، و�لجهوية �لمو�صعة، و�صيوع ثقافة �لت�صامح 

و�النفتاح، ووجود هيئات لال�صت�صارة، و�لتجربة �لناجحة في ت�صجيع بع�س �لقطاعات. 

وباالإمكان تعزيز �أ�ص�س �لتناف�صية �أي�صا بف�صل �عتماد نموذج تنموي يوجه �الدخار و�ال�صتثمار نحو قطاعات 

ذ�ت قيمة م�صافة كبرى، ويقوي قدر�ت �البتكار و�لبحث �لتكنولوجي و�لتطور �ل�صناعي؛ وبف�صل نظام �صريبي 

يركز على �لتنمية �القت�صادية ودعم �أكبر للتفعيل �لعملي لالتفاقيات �لتجارية �لتف�صيلية. و�إ�صافة �إلى ذلك، فاإن 

�لتناف�صية �صتتعزز من خالل �لنهو�س بتكوين ذي جودة �أعلى، و�لتاأهيل �الجتماعي، و�لحو�ر �الجتماعي �لمثمر، 

ومعالجة فعلية لنز�عات �ل�صغل. وال �صك �أن تح�صين �لتناف�صية يتوقف �أي�صا على حكامة قائمة على �حتر�م 

�لقانون، و�لحد من �لر�صوة و�لنهو�س بالم�صوؤولية �الجتماعية للمقاوالت. و�صيمكن دعم �لتكنولوجيا و�البتكار 

ون�صر �لتقنيات �لجيدة للت�صيير لت�صتفيد منها �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة من تعزيز هذه �لتناف�صية. كما 

�صيمكن تطوير �أقطاب جهوية للتناف�صية و�ل�صناعة �لفالحية و�القت�صاد �الأخ�صر من �ال�صتفادة من �المتياز�ت 

�لتي يتوفر عليها �لمغرب، �صعيا �إلى بلوغ درجة من �لتناف�صية تتيح له �إمكانية �الرتقاء �إلى م�صتوى جديد من 

�لنمو.
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�لق�صم �لثالث
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اأن�سطة المجل�س االقت�سادي واالجتماعي والبيئي

1.   الوقائع البارزة �سنة 2012

1.1.  عناية مولوية خا�شة �أوالها جاللته للمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي 

�إذ� كانت �صنة 2011 بالن�صبة للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�للبيئي تج�صد مرحلة �لتاأ�صي�س وو�صع 

�أجهزته و�إر�صاء هيئاته و�نطالق �أن�صطته، فاإن �صنة 2012 تمثل �أول �صنة كاملة من منظور مو�زناتي. 

�إقر�ر ثقافة  �إر�صاء م�صروعيته، عبر  �إلى   ،2012 ففي �ن�صجام مع طموحاته، �صعى �لمجل�س خالل �صنة 

وتر�صيخ  �لبالد،  في  �لحية  و�لقوى  �لمدني  و�لمجتمع  �لمو�طنين  �إ�صر�ك  على  تقوم  مماأ�ص�صة،  �إن�صات 

م�صد�قيته بتقديم �قتر�حات تعك�س وجهة نظر �لمجتمع �لمدني �لمنظم، بطريقة مو�صوعية وم�صتقلة، 

و�لحر�س على نجاعة وجودة ونوعية �أ�صغاله، عبر ت�صجيع �لحو�ر وتقارب �الآر�ء حول �الإ�صالحات �لوطنية 

و�لمو��صيع �لمجتمعية، وذلك في �أفق بناء تعاقد�ت �جتماعية كبرى. 

وقد تميزت �صنة 2012 برعاية �صامية خا�صة �أوالها �صاحب �لجاللة �لملك محمد �ل�صاد�س �إلى �لمجل�س 

�القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، مما �صاهم ب�صكل كبير في �إ�صعاع �أ�صغال �لمجل�س وز�د �أع�صاءه تحفز� 

وتجند�. وفي هذ� �الإطار، نذكر من بين �أهم �الأحد�ث: 

�ال�صتقبال �لملكي �لذي خ�س به �صاحب �لجاللة �لملك محمد �ل�صاد�س ن�صره �هلل، رئي�َس �لمجل�س  •

�لمت�صمن تحليال  للمجل�س  �الأول  �لتقرير  �أمام جاللته  قّدم   �لذي  و�لبيئي،  �القت�صادي و�الجتماعي 

للو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية خالل �صنة 2011، وعر�صا الأن�صطة �لمجل�س خالل تلك 

�ل�صنة؛

�لخطاب �لملكي �ل�صامي �لذي �ألقاه جاللته بتاريخ 6 نونبر 2012، بمنا�صبة �لذكرى �ل�صابعة و�لثالثين  •

لفائدة  مندمج  تنموي جهوي  نموذج  بلورة  �إلى  �لمجل�س  فيه جاللته  دعا  و�لذي  �لخ�صر�ء،  للم�صيرة 

�الأقاليم �لجنوبية؛

�إنجاز �لورقة �لتاأطيرية �لمتعلقة بنموذج �لتنمية �لجهوية �لخا�صة باالأقاليم �لجنوبية، وتقديمها �أمام  •

�أنظار �صاحب �لجاللة من قبل رئي�س �لمجل�س بتاريخ 2 يناير 2013.  
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2.1.  االنطالقة الفعلية للعالقات الموؤ�س�ساتية مع الحكومة وغرفتي البرلمان

وغرفتي  �لحكومة  مع  �لموؤ�ص�صاتية  للعالقات  �لفعلية  �النطالقة    2012 �صنة  �صهدت  �آخر،  جانب  من 

�لبرلمان. وقد تلقى �لمجل�س خالل هذه �ل�صنة ثالث �إحاالت موؤ�ص�صاتية وهي:  

�الإحالة �لتي وجهتها �لحكومة �إلى �لمجل�س في �صتنبر 2012 لطلب ر�أيه بخ�صو�س م�صروع �لقانون  •

�الإطار �لمتعلق بالميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة. 

حول  • وتو�صياته  تحليله  لطلب   2012 �أكتوبر  في  �لمجل�س  �إلى  �لنو�ب  مجل�س  وجهها  �لتي  �الإحالة 

�لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية. 

�الإحالة �لتي وجهتها �لحكومة �إلى �لمجل�س في نونبر 2012 لطلب ر�أيه في مو�صوع »تعميم وتحقيق  •

�لم�صاو�ة و�لتكافوؤ في �لولوج �إلى �لخدمات �ل�صحية �الأ�صا�صية«. 

وقد عزز �لمجل�س في �صنة 2012 عالقاته �لموؤ�ص�صاتية مع �لحكومة و�لبرلمان عبر:

عقد �جتماعات عمل مع رئي�س �لحكومة و�لوزر�ء �لمعنيين لتقديم �آر�ء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي  •

و�لبيئي؛

تنظيم ندوة حول �لميثاق �الجتماعي ب�صر�كة مع مجل�س �لم�صت�صارين؛ •

عقد �جتماع عمل مع �أع�صاء لجنة �لمالية بمجل�س �لنو�ب لتقديم تقارير �لمجل�س؛ •

م�صاركة �أع�صاء �لمكتب وروؤ�صاء لجان مجل�س �لنو�ب في �لجموع �لعامة.  •

2.   ح�سيلة �سنة  2012

1.2.  مكتب المجل�س 

عين �لجمع �لعام للمجل�س في 23 فبر�ير 2012 �أع�صاء �لمكتب �لممثلين للفئات �لخم�س �لمكونة للمجل�س.

اأع�ساء المكتب الممثلون للفئات المكونة للمجل�س

الفئة  اال�سم والن�سب         

فئة �لخبر�ء حكيمة حمي�س   

فئة �لنقابات  محمد �لدحماني 

فئة �لهيئات و�لجمعيات �لمهنية  �أحمد �أوعيا�س  

فئة الهيئات والجمعيات الن�صيطة في مجالت القت�صاد الجتماعي والن�صاط الجمعوي محمد كاوزي  

فئة �ل�صخ�صيات �لمعينة بال�صفة  خالد �ل�صد�دي       
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كما �أن �للجان �لد�ئمة �نتخبت هي �أي�صا روؤ�صاءها ليكتمل بذلك ت�صكيل �لمكتب.  

اأع�ساء المكتب ممثلو روؤ�ساء اللجان الدائمة 

عقد مكتب �لمجل�س �صنة 2012 و�حد� وع�صرين �جتماعا، بن�صبة م�صاركة تبلغ في �لمتو�صط 79 بالمائة. 

وخالل هذه �ل�صنة، �أقر مكتب �لمجل�س �لبرنامج �لمتوقع للجموع �لعامة، و�أحال على �للجان �لد�ئمة مو��صيع 

�الإحاالت �لذ�تية �لمقررة في برنامج عمله بر�صم �صنة 2012، طبقا لما تمت �لم�صادقة عليه في �لدورة 

�لعادية �لعا�صرة للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �لمنعقدة في 22 دجنبر 2011. 

2.2.  اللجان الدائمة 

و��صلت �للجان �لد�ئمة منهجيتها �لمعتمدة على �الإن�صات و�لت�صاور و�لنقا�صات �لد�خلية و�لخارجية. 

وقد عقدت �للجان �لد�ئمة �لمكونة من 22 �إلى 33 ع�صو� 240 �جتماعا بمعدل 43 �جتماعا لكل لجنة، 

�أغلب  �أن  علما  �للجان)،  ح�صب  بالمائة  و55  بالمائة   28 بين  (يتر�وح  بالمائة   42 يبلغ  م�صاركة  بمعدل 

�الأع�صاء م�صجلين بلجنتين د�ئمتين، مما يحول دون ح�صورهم في حال �جتماع لجنتين في وقت و�حد. 

وتجدر �الإ�صارة �أي�صا �إلى �أن �جتماعات فرق �لعمل لي�صت محت�صبة في هذه �الأرقام. 

وقد ��صتمعت �للجان �صنة 2012 �إلى 89 فاعل حكومي وغير حكومي، لتخ�ص�س بذلك 38 بالمائة من 

�جتماعاتها لال�صتماع �إلى �الأطر�ف �لمعنية.

1.2.2.   اللجنة المكلفة بالق�صايا االقت�صادية والم�صاريع اال�صتراتيجية 

رحو  �أحمد  �ل�صيد  رئا�صة  تحت  �ال�صتر�تيجية  و�لم�صاريع  �القت�صادية  بالق�صايا  �لمكلفة  �للجنة  تعمل 

بمعدل   2012 في  �جتماعا   29 �للجنة  هذه  عقدت  وقد  �لر��صدي.  ب�صير  محمد  هو�ل�صيد  ومقررها 

م�صاركة يتجاوز في �لمتو�صط 37 بالمائة.  

وقد �صاغت تقريرين وقدمت ر�أيين فيما يخ�س: 

»�ل�صفقات �لعمومية: ر�فعة ��صتر�تيجية للتنمية �القت�صادية و�الجتماعية«. وتطلب ذلك منها 18  •

جل�صة ��صتماع لهيئات حكومية وغير حكومية. 

»�لنظام �ل�صريبي و�لتنمية �القت�صادية و�لتما�صك �الجتماعي«. وتطلب منها ذلك 16 جل�صة ��صتماع  •

لهيئات حكومية وغير حكومية. 

الفئة  اال�سم والن�سب         

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �الجتماعية و�لم�صاريع �ال�صتر�تيجية  �أحمد رحو   

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لتكوين و�لت�صغيل و�ل�صيا�صات �لقطاعية  محمد �لعلوي   

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �الجتماعية و�لت�صامن زهرة �لز�وي   

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لبيئة و�لتنمية �لجهوية  خليل بن�صامي   

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �لثقافية و�لتكنولوجيات �لحديثة �أحمد عبادي   

�للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بتحليل �لظرفية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية لح�صن �أولحاج   
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2.2.2.   اللجنة الدائمة المكلفة بق�صايا التكوين والت�صغيل وال�صيا�صات القطاعية

تعمل �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لتكوين و�لت�صغيل و�ل�صيا�صات �لقطاعية تحت رئا�صة �ل�صيد محمد 

�لعلوي ومقررها هو �ل�صيد من�صف �لكتاني. عقدت هذه �للجنة 56 �جتماعا �صنة 2012، بمعدل م�صاركة 

يتجاوز 38 بالمائة. 

وقد �صاغت �للجنة تقرير� وقدمت ر�أيا حول »�لوقاية من نز�عات �ل�صغل �لجماعية وحلها بالتر��صي«. 

وجاء ذلك نتيجة �ال�صتماع ل�صت ع�صرة هيئة حكومية وغير حكومية.  

3.2.2.   اللجنة الدائمة المكلفة بالق�صايا االجتماعية والت�صامن

تعمل �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بالق�صايا �الجتماعية و�لت�صامن تحت رئا�صة �ل�صيدة زهرة ز�وي ومقررها 

هو �ل�صيد عبد �لمق�صود �لر��صدي. عقدت هذه �للجنة 41 �جتماعا بمعدل م�صاركة يتجاوز 50 بالمائة.

وفي �إطار �الإحاالت �لذ�تية، �صاغت �للجنة تقريرين وقدمت ر�أيين حول:

هيئات  •  10 �إلى  �ال�صتماع  ذلك  منها  وتطلب  �إعاقة«.  و�صعية  في  �الأ�صخا�س  و�إدماج  »�حتر�م حقوق 

حكومية وغير حكومية؛

»�لنهو�س بالم�صاو�ة بين �لرجال و�لن�صاء. �لجانب �لمعياري و�لموؤ�ص�صاتي«، وتطلب منها �صياغة هذ�  •

�لتقرير �ال�صتماع �إلى 4 هيئات حكومية وغير حكومية وور�صتي عمل مع منظمات �لمجتمع �لمدني 

تابعة  �الجتماعي  للنوع  ق�صما  ع�صر  �صبعة  ومع  و�لن�صاء،  �لرجال  بين  �لم�صاو�ة  مجال  في  �لن�صيطة 

للوز�ر�ت. 

وقد �أ�صدرت، في �إطار �إحاالت �لبرلمان، تقرير� ور�أيا حول �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية. وتطلب 

منها �صياغة هذ� �لتقرير زيارتين ميد�نيتين وثمان جل�صات ��صتماع لهيئات حكومية وغير حكومية.  

4.2.2.   اللجنة الدائمة المكلفة بق�صايا البيئة والتنمية الجهوية

عملت �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لبيئة و�لتنمية �لجهوية تحت رئا�صة �ل�صيد بن�صامي خليل ومقررها 

هو �ل�صيد نور �لدين �ل�صهبوني. عقدت هذه �للجنة 56 �جتماعا بن�صبة م�صاركة تبلغ في �لمتو�صط 45 

بالمائة. 

و�أ�صدرت في �إطار �الإحاالت �لذ�تية تقرير� ور�أيا حول »�القت�صاد �الأخ�صر، فر�س لخلق �لثرو�ت وفر�س 

�ل�صغل«. وتطلب منها �صياغة هذ� �لتقرير �ال�صتماع �إلى 10 هيئات حكومية وغير حكومية. 

�لمتعلق  �الإطار  �لقانون  م�صروع  حول  ر�أيا  �لحكومة  عن  �صادرة  �إحالة  �إطار  في  �للجنة  هذه  و�صاغت 

�لر�أي �صت جل�صات ��صتماع لهيئات  بالميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة. وتطلب منها �صياغة 

حكومية وغير حكومية. 
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5.2.2.   اللجنة الدائمة المكلفة بالق�صايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

�أحمد  �ل�صيد  رئا�صة  تحت  �لحديثة  و�لتكنولوجيات  �لثقافية  بالق�صايا  �لمكلفة  �لد�ئمة  �للجنة  عملت 

عبادي ومقررتها هي �ل�صيدة لطيفة بن و�كريم. عقدت هذه �للجنة 37 �جتماعا ب�صنة م�صاركة تبلغ في 

�لمتو�صط 28 بالمائة. 

و�صاغت هذه �للجنة تقريرين وقدمت ر�أيين حول: 

»�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة«، وتطلب منها ذلك 14 جل�صة ��صتماع لهيئات حكومية وغير حكومية.  •

»�أماكن �لعي�س و�لفعل �لثقافي«.  •

6.2.2.   اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية

لح�صن  �ل�صيد  رئا�صة  تحت  و�الجتماعية  �القت�صادية  �لظرفية  بتحليل  �لمكلفة  �لد�ئمة  �للجنة  عملت 

�أولحاج ومقررها هو �ل�صيد عبد �ل�صمد مريمي. عقدت هذه �للجنة 37 �جتماعا بن�صبة م�صاركة بلغت 

في �لمتو�صط 55 بالمائة. 

و�أ�صدرت تقرير� حول �لظرفية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية في �آخر �لن�صف �الأول من �صنة 2012. 

7.2.2.   اللجان  الموؤقتة

تجدر �الإ�صارة �إلى تكوين لجنتين مخت�صتين:

�لذي  • �لفريق  وقد عقد هذ�  و�الجتماعي.  �القت�صادي  للمجل�س  �ل�صنوي  بالتقرير  فريق عمل مكلف 

ير�أ�صه �ل�صيد لح�صن �أولحاج 19 �جتماعا ل�صياغة �لتقرير �ل�صنوي للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

و�لبيئي بر�صم �صنة 2011. 

لجنة مكلفة بو�صع �أر�صية لنموذج تنموي جهوي جديد باالأقاليم �لجنوبية. وقد �أعدت هذه �للجنة في  •

دجنبر 2012 ورقة تاأطيرية �صكلت �لمرحلة �الأولى في م�صل�صل و�صع �لنموذج �لتنموي �لجديد لالأقاليم 

�لجنوبية.

3.2.  الجموع العامة

عقد �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �صنة 2012 �ثني ع�صر جمعا عاما بمعدل جمع عام و�حد في 

�ل�صهر، بن�صبة م�صاركة ت�صل في �لمتو�صط �إلى 79 بالمائة.

�القت�صادي  �لمجل�س  �أعمال  توجيه  من  مكنت  وغنية  مفتوحة  نقا�صات  �لعامة  �لجموع  هذه  و�صهدت 

و�الجتماعي و�لبيئي، ومن تبني ع�صرة تقارير باالإجماع �أو �صبه �الإجماع، و�إ�صد�ر ثمانية �آر�ء في �إطار 

�الإحاالت �لذ�تية للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي.  



90

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

1.3.2.   االإحاالت الذاتية

1.1.3.2.   اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة

يالحظ  �لمجل�س،  �أع�صاء  بين  �لد�خلية  و�لنقا�صات  �لمنجزة  �ال�صتماع  جل�صات  مختلف  �إلى  ��صتناد� 

�لتقرير �لخا�س ب »�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة«، �لمتبنى باالإجماع خالل �لدورة �لعادية للمجل�س 

�القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي في 23 فبر�ير 2012، غياب ��صتر�تيجية ثقافية �صمولية تعبد �لطريق 

للبلد في تنوعه وغناه، وتطوير  �لثقافي  �لتر�ث  �ل�صباب. ولم ت�صمح هذه �لو�صعية بتثمين  �إدماج  �أمام 

قادر على  تربوي  �أو م�صروع  �ل�صباب،  لدى  و�لفنية  �الإبد�عية  �لموؤهالت  با�صتنفار  م�صروع جامع كفيل 

�النتهال من �لثقافة لتكري�س قيم �الجتهاد و�لمبادرة و�لمو�طنة. كما �أن �صيا�صات �لتعمير لم تول �الأهمية 

�لالزمة الإطار �لعي�س وف�صاء�ت �لترفيه و�لثقافة. هكذ� وجدت بع�س �لفئات من �ل�صباب نف�صها دون 

�صند يحميها من حركات تدفع بها نحو �لتهمي�س �أو تحر�س على �لعنف، هذ� �إن لم تعمل على ��صتقطابها 

للرمي بها في �أح�صان �لتطرف. 

بناء عليه، ي�صدد �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي على خم�صة محاور كفيلة بالنهو�س باإدماج 

�ل�صباب عن طريق �لثقافة:  

ثقافي،  وطني  م�صروع  و�صع  طريق  عن  وخا�صة  �لجماعي،  وعينا  في  جديدة  مكانة  �لثقافة  منح   .1

و�عتماد مقاربة �أفقية وتعاقدية في مجال تدبير �ل�صيا�صات �لعمومية �لمرتبطة بال�صباب، و�صياغة 

ميثاق وطني للمحافظة على �لتر�ث �لمادي وغير �لمادي. 

�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة في قلب �ل�صيا�صات �لعمومية، وخا�صة عبر تثمين  2.  و�صع هدف 

�ل�صباب  ل�صالح  من�صجمة  ثقافية  �صيا�صة  وو�صع  و�لفني،  �لثقافي  للعمل  �إطار�  باعتبارها  �لجهة 

�لمغاربة �لمقيمين بالخارج، و�لنهو�س بالدور �الإيجابي �لذي ت�صطلع به م�صاجد �لقرب، و�صياغة 

نظام تعمير يفر�س ��صتح�صار �لطابع �الإن�صاني في �أماكن عي�س �ل�صكان. 

باإنجاز  مكلف  مر�صد  �إن�صاء  عبر  وخا�صة  �لثقافي  �لمجال  في  و�لتوعية  و�لتكوين  �لبحث  تطوير    .3

�إلى  ي�صعى  ف�صاء  �إلى  �لمدر�صة  وتحويل  �لثقافة،  �ل�صباب عن طريق  �إدماج  ميد�نية حول  �أبحاث 

تطوير �لموؤهالت �الإبد�عية لدى �الأطفال، و�إن�صاء وتطوير م�صالك �لتكوين في مجال �لعمل �لثقافي، 

و�لفنية، وخلق نظام  �لثقافية  �لقرب  �لتربوية وف�صاء�ت  �لموؤ�ص�صات  بين  و�لتكامل  �لتقارب  وخلق 

للتفوق ي�صجع �لمو�هب ويجعل منها مرجعا ونموذجا يحتذي به �ل�صباب، و�لنهو�س بنظام تربوي 

لل�صباب يتكفل به �أقر�نهم من �ل�صباب. 

�لثقافي �لوطني، وخا�صة عبر تطوير  �لثقافة لال�صتجابة لمتطلبات �لم�صروع  �إعادة هيكلة قطاع    .4

�صبكة مركبات متعددة �لو�صائط من مختلف �الأحجام، وتر�صيد م�صاألة تنظيم �لمهرجانات �لجهوية 

و�لجمعيات  �لخا�س  و�لقطاع  �لعمومية  �ل�صلطات  بين  �ل�صر�كات  وخلق  �لتمويل  م�صادر  وتنويع 

�لثقافية و�ل�صبابية. 
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5.    تبني ��صتر�تيجية و��صحة من �أجل تطوير عر�س ثقافي رقمي وطني يقوم على �ال�صتثمار في �لثقافة 

�لرقمية، وتطوير مو�قع مو�صوعاتية على �صبكة �الإنترنيت، وتطوير �لمتاحف �لرقمية و�إن�صاء هيئة 

م�صتقلة ل�صبط وتقنين ��صتعمال �الإنترنيت.

2.1.3.2.   اإنجاح االنتقال نحو االقت�صاد االأخ�صر

يعتبر �لتقرير حول »�القت�صاد �الأخ�صر، فر�صة لخلق �لثرو�ت وفر�س �ل�صغل«ـ �لمتبنى باالإجماع خالل 

�القت�صاد  مفهوم  �أن   ،2013 مار�س   29 في  و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  للمجل�س  �لعادية  �لدورة 

ي�صكل  و�أنه  �ل�صغل،  منا�صب  وخلق  �لم�صتد�مة  �لتنمية  مجال  في  هائلة  �إمكانات  على  ينفتح  �الأخ�صر 

�لدولية  للتجارب  تقييما  �لتقرير  ويقدم  جديد.  م�صتد�م  وب�صري  �قت�صادي  تنموي  نموذج  �إلى  مدخال 

في مجال �النتقال نحو �القت�صاد �الأخ�صر و�لدرو�س �لعبر �لتي قد ي�صتفيدها منها �لمغرب، كما يحلل 

�لموؤهالت �لوطنية في مجال خلق �لثرو�ت ومنا�صب �ل�صغل في �أربعة قطاعات �أ�صا�صية في �القت�صاد 

�الأخ�صر، �عتبار� للبر�مج �لطموحة �لتي �أطلقها �لمغرب، وهي: �لطاقات �لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية 

و�لتطهير وت�صفية �لنفايات �ل�صائلة وتدبير �لنفايات �ل�صلبة �لمنزلية. وتتجاوز �ال�صتثمار�ت �لمقررة في 

هذه �لقطاعات 200 مليار درهم، باإمكانية مدرو�صة لخلق منا�صب �صغل يتجاوز عددها 90 �ألف من�صب 

في �أفق 2020.  

وتندرج م�صاهمة �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي  في �إطار ��صتمر�رية �لدينامية �لبيئية �لتي 

تم �إطالقها خالل �ل�صنو�ت �الأخيرة في مختلف �لقطاعات �القت�صادية وبر�مج �أجر�أة �لميثاق �لوطني 

للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة. 

وي�صكل هذ� �النتقال �إلى �القت�صاد �الأخ�صر فر�صة تاريخية لتثبيت قدم �لمغرب في قطاعات �صناعية 

بهذه  �لمرتبط  �لت�صدير  في  ر�ئدة  وطنية  �أقطاب  خلق  طريق  عن  تناف�صيته  بذلك  يعزز  كي  جديدة، 

�لم�صالك �لتكنولوجية، وي�صاهم في تقلي�س �الآثار �لجانبية �لبيئية و�الجتماعية غير �لمحت�صبة، خا�صة 

في بع�س �لمناطق �لفقيرة.   

وقد ت�صمن تقرير �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي جرد� لالإكر�هات �لتي تحول دون �النتقال 

�إلى �القت�صاد �الأخ�صر، ويو�صي باتخاذ مجموعة من �الإجر�ء�ت �لتي يمكن توزيعها في �صت خانات: 

1. و�صع ��صتر�تيجية �صمولية ونمط حكامة عملي، ق�صد �النتقال �إلى �قت�صاد �أخ�صر على �لم�صتوى 

�الأولوية لمنطق  باإعطاء  �لم�صتوى �لجهوي،  �لوطني، و�ل�صهر على تطبيق هذه �ال�صتر�تيجية على 

�قت�صاد د�ئري الإعادة �لتدوير، ياأخذ بعين �العتبار �لخ�صو�صيات �لمحلية و�لجهوية (�إفريقيا و�لبحر 

�لمتو�صط وغيرها)؛

2. �صمان �ندماج �صناعي فعلي وتطوير متو��صل للم�صالك �لخ�صر�ء في �ن�صجام مع موؤهالت �لمغرب 

�لطبيعية و�لب�صرية؛
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3. و�صع خطة �إجر�ئية ال�صتباق �لحاجات فيما يخ�س �لكفاء�ت وقدر�ت �لبحث و�لتجديد �لتكنولوجي 

عن طريق تطوير م�صالك للتكوين ب�صر�كة مع �لفاعلين �الأكاديميين و�ل�صناعيين و�لماليين؛

4. تطوير �لبعد �الجتماعي وتح�صي�س �لمجتمع من �أجل جعل �القت�صاد �الأخ�صر ر�فعة تطوير للمقاوالت، 

وتعزيز �لتما�صك �الجتماعي في �لو�صطين �لح�صري و�لقروي؛

5. �أجر�أة �لتر�صانة �لقانونية �لبيئية �لقائمة با�صتحد�ث و�صائل منا�صبة للمر�قبة و�ل�صبط؛

6. و�صع �آليات مالية مخ�ص�صة لتطوير �القت�صاد �الأخ�صر عن طريق �إجر�ء�ت ت�صجيعية من �أجل تطوير 

و�لم�صالك  من�صجم  بيئي  �صريبي  ونظام  �الأخ�صر  �القت�صاد  قطاعات  في  �لخا�صة  �ال�صتثمار�ت 

�لجديدة. 

وخا�صة  �الأخ�صر،  �القت�صاد  قطاعات  من  قطاع  كل  مع  ومن�صجمة  دقيقة  تو�صيات  �لتقرير  يقدم  كما 

�لطاقات �لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية، و�لتطهير وت�صفية �لنفايات �ل�صائلة وتدبير �لنفايات �ل�صلبة. 

3.1.3.2.   التقرير ال�صنوي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بر�صم �صنة 2011

تم تبني �لتقرير �ل�صنوي للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �ل�صنوي بر�صم �صنة 2011 باالإجماع، 

وذلك خالل �لدورة �لعادية �لر�بع ع�صرة للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي في 31 ماي 2012. 

ويت�صمن تقرير �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �ل�صنوي �لمتعلق ب�صنة 2011، �لم�صاغ طبقا 

للقانون �لتنظيمي للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، تحليال للو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية 

لبلدنا �صنة 2011، كما �أنه يقدم جرد� الأن�صطة �لمجل�س خالل عامه �الأول في ممار�صة مهامه. 

ويقدم �لتقرير في جزئه �الأول قر�ءة الأهم �الأحد�ث �لبارزة �صنة 2011، ثم يقترح تحليال الأبرز �لتطور�ت 

في �لم�صتوى �القت�صادي و�لبيئي و�الجتماعي، عبر قر�ءة للموؤ�صر�ت �لم�صتقاة من م�صادر وطنية ودولية. 

ويحدد �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، �نطالقا من هذ� �لتحليل، �لمو��صع �لتي ت�صكل عنا�صر 

يقظة يتعين �لتعامل معها بطريقة خا�صة. وال ين�صى في �إطار �الإعد�د للتقارير �ل�صنوية في �لم�صتقبل، 

والجتماعية  القت�صادية  الو�صعية  تقييم  من  يمكن  لبارومتر  الكبرى  الخطوط  التقرير  هذا  ت�صمين 

�إلى مرجعية �لحقوق و�لمبادئ �لمن�صو�س  وح�صر �نتظار�ت �ل�صكان و�لفاعلين �الجتماعيين، ��صتناد� 

عليها في �لميثاق �الجتماعي �لذي �أعده �لمجل�س.

�ل�صباب. وهي در��صة تم فيها  �إدماج  �آليات  تهم  �لتقرير در��صة مو�صوعاتية  �لثاني من  �لجزء  يت�صمن 

�إ�صر�ك �لجمعيات �لممثلة لل�صباب، �صمن جل�صات ��صتماع عديدة ��صتهدفت ح�صر �نتظار�ت �ل�صباب 

و�ال�صتماع �إلى وجهات نظرهم. 

ويقدم �لتقرير في جزئه �لثالث �لمخ�ص�س الأن�صطة �لمجل�س ح�صيلة �ل�صنة �لمن�صرمة، وكذلك خطة 

و�إلى  ��صتغاله  �إلى تقييم طريقة  و�لبيئي  �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي  2012. وعمد  ل�صنة  �لعمل 

�ال�صتماع �إلى �آر�ء مجموعة من �لفاعلين حول �أعماله. ومن �صاأن هذ� �الإجر�ء �أن يبين �لقيمة �لم�صافة 
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التي اأتى بها المجل�ص في اإطار ال�صتغال العام لموؤ�ص�صاتنا، كما اأنه يندرج في م�صعى ارتباط الم�صوؤولية 

بالمحا�صبة، كما هو من�صو�س عليه في �لد�صتور.  

4.1.3.2.   خم�صة محاور اأ�صا�صية من اأجل احترام حقوق واإدماج االأ�صخا�س في و�صعية اإعاقة

�صادق �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي باالإجماع على �لتقرير �لمتعلق بـم�صاألة »�حتر�م 

و�الجتماعي  �القت�صادي  للمجل�س  �لعادية  �لدورة  �إعاقة«، خالل  و�صعية  �الأ�صخا�س في  و�إدماج  حقوق 

و�لبيئي �لمنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2012. 

ويركز هذ� �لتقرير على �لحقوق �الأ�صا�صية لالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة خا�صة فيما يتعلق بالولوج �إلى 

�لتربية و�ل�صغل و�ل�صحة، و�لولوجيات. ويتطرق �أي�صا �إلى �لمجاالت �الأفقية، وخا�صة �لنموذج �لت�صوري 

للمعاق، و�الإطار �لمعياري، و�أجهزة �لحكامة و�الإجر�ء�ت �القت�صادية و�الجتماعية �ل�صرورية لكي يتمتع 

�الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة بحقوقهم وت�صان كر�متهم.

ومن خالل تحليل �لحال �لر�هنة، وفي �صوء جل�صات �ال�صتماع �لتي نظمها �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

و�لبيئي لمختلف �لفاعلين و�الأطر�ف �لمعنية بالمو�صوع، ح�صر �لمجل�س خم�صة محاور للتدخل: 

1.  �عتماد �لمقاربة �لت�صورية �لكونية حول �لمعاق و�لحقوق �الأ�صا�صية لالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة، 

عن طريق محاربة �الأفكار �لم�صبقة �لجاهزة ومنع كل ��صتعمال لل�صور �ل�صلبية و�لحاطة من كر�مة 

�الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة؛

�لمتعلق  بالو�قع  �لمعرفة  تعميق  ق�صد  در��صات  و�إنجاز  �الإح�صائية،  �لمو�د  جمع  طرق  2.   تح�صين 

باالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة؛

�لقانون  تبني م�صروع  �لقائمة عن طريق  �لموؤ�ص�صاتية  �الإجر�ء�ت  وتعزيز  �لقانوني،  �الإطار  3.   تحيين 

09-62 �لمتعلق بتعزيز حقوق �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة وتح�صين �لحكامة �لموؤ�ص�صاتية على 
م�صتوى �لتن�صيق و�الن�صجام؛    

4.   تطوير �صيا�صات عمومية تحترم �لحقوق �الأ�صا�صية لالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة عن طريق و�صع 

على   ،2015-2009 �الإعاقة  وقاية  ��صتر�تيجية  ومالءمة  ومندمجة،  �صمولية  وطنية  ��صتر�تيجية 

�أ�صا�س موؤ�صر�ت ناجعة للتتبع؛

5.   مقاومة �أ�صكال �لميز، و�لنهو�س بالم�صاو�ة ل�صالح �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة، وخا�صة عن طريق 

تعزيز ولوجية �الأ�صخا�س ذوي �لحركة �لمحدودة، وتعزيز �أق�صام �الإدماج �لمدر�صي وتكوين مدر�صين 

ومربين مخت�صين، ودعم �الأن�صطة �لمدرة للدخل و�لتعاونيات وت�صويق منتجات �لمر�كز �لمتخ�ص�صة، 

�آلية  وو�صع  �إعاقة،  و�صعية  في  لالأ�صخا�س  �لطبية  و�لتغطية  �الجتماعية  �لحماية  نظام  و�إ�صالح 

موؤ�ص�صاتية للتعوي�س عن كلفة �الإعاقة. 
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�إلى مجموعة من �لتو�صيات �الإجر�ئية �لتي ت�صاعد على �الإدماج  ويتوزع كل محور من محاور �لتدخل 

وتح�صين �صروط العي�ص واحترام الحقوق الأ�صا�صية لالأ�صخا�ص في و�صعية اإعاقة. 

5.1.3.2.   من اأجل الوقاية من نزاعات ال�صغل الجماعية وحّلها بالترا�صي

�أع�صاء  باإجماع  �لمتبنى  بالتر��صي«  وحلّها  �لجماعية  �ل�صغل  نز�عات  من  »�لوقاية  حول  �لتقرير  يوؤكد 

�أن   ،2012 �صتنبر   27 في  للمجل�س  �لعادية  �لدورة  خالل  و�لبيئي،  و�القت�صادي  �الجتماعي  �لمجل�س 

نزاعات ال�صغل الجماعية �صهدت خالل ال�صنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بلغ اأوجه في 2011. 

ومن بين �الأ�صباب �لمر�صودة للنز�عات �لجماعية و�صعف �لتحكم فيها في �لقطاع �لخا�س، هناك �نعد�م 

المفاو�صات  في  للمقاولت  الكافي  غير  والنخراط  النقابية  التمثيلية  و�صعف  ال�صغل،  قانون  احترام 

�لجماعية وعدم فعالية �لم�صاطر. 

�أما في �لقطاع �لعام، فنجد من بين �الأ�صباب �لمر�صودة للنز�عات �لجماعية و�صعف �لتحكم فيها �لفر�غ 

�لقانوني في مجال �لتمثيل �لجماعي، وفو�صى �لتمثيلية �لجماعية وفو�صى ممار�صة حق �الإ�صر�ب.

وتهم �لتو�صيات �لتي يقدمها �لتقرير في هذ� �ل�صدد �لمحاور �الأربعة �لتالية: 

�لمقت�صيات  وتكييف  �لقانون،  �حتر�م  على  بال�صهر  �الجتماعية  و�لحماية  �ل�صغل  قانون  تطبيق   .1

�لقانونية مع و�قع �ل�صغل �لماأجور في بع�س �لميادين، وو�صع خطة عمل من �أجل �إدماج �الأن�صطة 

غير �لمنظمة وتطوير قدر�ت �أجهزة �لتفتي�س و�لطعون؛

�لتمثيلية و�التفاقيات �لجماعية عن طريق تح�صين �لت�صريعات �لقائمة و�لممار�صة في مجال  �لتمثيل   .2

الجماعي، وت�صجيع الموؤ�ص�صات التي ت�صغل اأقل من ع�صرة اأجراء على النخراط طوعيا في نظام 

�لممثلين �لمنتخبين، وتطوير �لتفاو�س �لجماعي ق�صد �لتو�صل �إلى �إبر�م �تفاقيات جماعية في كل 

م�صتويات �الأن�صطة، وبالتالي �لعمل على تهيئ مناخ عمل م�صاعد على ��صتقر�ر �ل�صلم �الجتماعي، 

وو�صع �إطار موؤ�ص�صاتي يتنا�صب وخ�صو�صيات �لقطاع �لعام �صعيا �إلى خلق �لت�صاور �لم�صوؤول بين 

�الأطر�ف �لمعنية د�خل مختلف مر�فقه؛

دعم ممار�صة حق �الإ�صر�ب عن طريق تعزيز ممار�صة هذ� �لحق �لد�صتوري بو��صطة قانون تنظيمي،   .3

مع �لعمل يد� بيد الإر�صاء �أ�ص�س بيئة �جتماعية ي�صبح فيها �للجوء �إلى �الإ�صر�ب �آخر �لحلول، بعد 

��صتنفاد كل �صبل �لحو�ر و�لتفاو�س �لجماعي؛

�لحو�ر �الجتماعي في �لم�صتوى �لوطني، عن طريق و�صع �إطار قانوني و�إجر�ئي لتحديد مكوناته   .4

�الجتماعي  �لميثاق  وتبني  و�لتقييم،  و�لتتبع  لالإعد�د  �ل�صرورية  بال�صو�ئل  ومده  �أعماله  وتنظيم 

للمجل�س بو�صفه جزء� ال يتجز�أ من �لمرجعية �لهادفة �إلى �لنهو�س بالحو�ر �الجتماعي. 

من  متطور  نظام  �إلى  باالنتقال  ذلك  �إلى  �إ�صافة  و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  ويو�صي 

�القت�صادية.  و�لنجاعة  �الجتماعية  �لحقوق  من  كل  �صمان  على  �لحر�س  قو�مه  �الجتماعية  �لعالقات 
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ويدعو المجل�ص القت�صادي والجتماعي والبيئي كل الأطراف المعنية اإلى النخراط في مبادرة تتعلق 

الأكبر«.  الجتماعي  »العقد  اإبرام  اإلى  التو�صل  منها  الغاية  تكون  الوطني  الحوار  مناظرة حول  بتنظيم 

ويو�صي �لمجل�س �أي�صا با�صتحد�ث هيئة م�صتقلة تحت �إ�صر�ف �ل�صركاء �الجتماعيين، مكلفة بتتبع تفعيل 

بنود هذ� �لعقد، طبقا لمقت�صيات �لد�صتور �لجديد �لمتعلقة بهذ� �لمجال.

6.1.3.2.   جعل ال�صفقات العمومية رافعة ا�صتراتيجية للتنمية  

تبنى �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي باالإجماع �لتقرير حول »�ل�صفقات �لعمومية، ر�فعة 

�لمنعقدة  للمجل�س  �لتا�صع ع�صرة  �لعادية  �لدورة  �القت�صادية و�الجتماعية«، خالل  للتنمية  ��صتر�تيجية 

بتاريخ 27 �صتنبر 2012. 

يالحظ �لتقرير �أن �لطلب �لعمومي مكون �أ�صا�صي من مكونات �القت�صاد �لوطني بالمغرب، وهو يمثل 

حو�لي 24 بالمائة من �لناتج �لد�خلي �لخام، وقد �رتفع هذ� �لمعدل لي�صل �إلى 30 بالمائة في �ل�صنو�ت 

�صاهم في  بالمغرب،  �لكبرى  �الأور��س  �إنجاز  مو�كبة  �لذي مكن من  �ل�صريع  �لنمو  ولكن هذ�  �الأخيرة. 

�ختالل �لميز�ن �لتجاري ولم تنعك�س �آثاره �الإيجابية على مجموع �القت�صاد �لوطني. 

وبالمو�ز�ة مع ذلك، تم تفعيل �لعديد من �الإ�صالحات �لتي �ن�صبت �أ�صا�صا على م�صاطر تفويت �ل�صفقات 

وعمليات �لمر�قبة، لكن دون �أن تحقق �الأهد�ف �لمرجوة منها، من �صفافية وفعالية وتب�صيط للم�صاطر 

وت�صهيل لولوج �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة �إلى �ل�صفقات. 

يرى �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي في هذ� �لتقرير �أنه ينبغي جعل �لطلب �لعمومي ر�فعة 

��صتر�تيجية حقيقية للتنمية �القت�صادية و�الجتماعية، ولهذ� يو�صي �لمجل�س بالعمل مع �صمان �لعالقة 

�لر�بطة بين محورين من �لتو�صيات، مف�صلين على �صكل عدد من �لتد�بير:

تو�صيات متعلقة بالمحور القانوني والم�صطري  .1

تنميط �لن�صو�س �لقانونية �لتي تخ�صع لها �ل�صفقات �لعمومية ق�صد خلق �الن�صجام بين �الإجر�ء�ت  •

�لجاري بها �لعمل وجعلها تت�صف بالو�صوح و�لب�صاطة؛

�لمعلومة و�صمان  • �إلى  و�لولوج  تكافوؤ فر�س،  تناف�صية �صريفة عن طريق مبد�أ  �إقر�ر  �ل�صهر على 

فعالية �لطعون �لمقدمة �صد �لبنود �لميزية غير �لمبررة؛

�صمان �ل�صفافية وتبين م�صادر �لم�صاطر و�لقر�ر�ت عن طريق ��صتغالل �أمثل لتكنولوجيات �الإعالم  •

و�إعادة �لنظر في نمط �لمر�قبة لجعله �أكثر نجاعة؛

 �إقر�ر م�صوؤولية �الآمرين بال�صرف مع �لحر�س على تحقيق �لتو�زن بين �أ�صحاب �لم�صاريع ومقدمي  •

�لخدمات؛

و�صع �إطار لتدبير تنازع �لم�صالح و�إن�صاء هيئة للطعون متكافئة �الأع�صاء وم�صتقلة، تحظى ب�صلطة  •

تقريرية قابلة للتنفيذ.
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تو�صيات تتعلق بمحور التنمية اال�صتراتيجية  .2

��صتحد�ث هيئة مركزية مكلفة ب�صيا�صة �ل�صفقات �لعمومية وت�صند �إليها �أي�صا مهمة تكوين ودعم  •

�لم�صترين �لعموميين؛

�إقر�ر �إجبارية �لتعوي�س �ل�صناعي على بع�س �لقطاعات �نطالقا من عتبة معينة، عن طريق �صر�ء  •

منتجات وخدمات محلية، و/�أو �ال�صتثمار �لمبا�صر، و/�أو نقل �لتكنولوجيات؛

ت�صجيع �إنتاج �لقيمة �لم�صافة �لمحلية عن طريق �صن قو�عد ترجح �لعرو�س �لتي تعطي حظا �أوفر  •

لالإنتاج و�لمناولة �لوطنيين؛

�لتدخل في م�صاطر �ال�صت�صارة في عمليات �صر�ء منتجات ��صتر�تيجية لمنتجات مبتكرة، لت�صجيع  •

تطور �لتكنولوجيات من قبل مقاوالت مغربية؛

توفير ال�صروط ال�صرورية لم�صاهمة اأكبر للمقاولت ال�صغرى والمتو�صطة في ال�صفقات العمومية؛ •

دعم ولوج فاعلي �القت�صاد �الجتماعي و�لت�صامني، وخا�صة �لتعاونيات �إلى بع�س فئات �ل�صفقات  •

�لعمومية، مما يف�صي �إلى تعزيز �لتجارة �لعادلة وحماية �لبيئة و�لت�صامن �الجتماعي.

  7.1.3.2.    خم�صة محاور كبرى من اأجل اإ�صالح هيكلي �صمولي للنظام ال�صريبي المغربي

�القت�صادية  و�لتنمية  �ل�صريبي  »�لنظام  حول  �لتقرير  و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  تبني 

و�لتما�صك �الجتماعي« ب�صبه �إجماع �أع�صاء �لمجل�س، خالل �لدورة �لو�حدة و�لع�صرين للمجل�س �لمنعقدة 

بتاريخ 29 نونبر 2012.

ويبرز �لتقرير �أن �لمغرب تمكن من و�صع نظام �صريبي حديث ينتظم حول ثالثة محاور رئي�صية تمثل 76 

بالمائة من �لمد�خيل �ل�صريبية. وهو بذلك يقترب كثير� من �الأنظمة �ل�صريبية �لمعمول بها في �لبلد�ن 

�لمتقدمة �لتي تعتمد �القت�صاد �لحر.

لكن هذ� �لنظام تعتريه مع ذلك بع�س �أوجه �لخلل، منها عدم خ�صوع �لعديد من �الأن�صطة �القت�صادية 

و�لعديد من �لملزمين بال�صريبة الأي نظام جبائي، مما يحرم �لميز�نية �لعامة للدولة من مد�خيل هامة، 

وفي �لوقت نف�صه يف�صي �إلى �ختالل في �لعبء �ل�صريبي، حيث �إن 2 بالمائة من �لمقاوالت توؤدي 80 

بالمائة من �ل�صريبة على �ل�صركات، و73 بالمائة من �ل�صريبة على �لدخل يتحملها �الأجر�ء. ومن �أوجه 

�لخلل كذلك �أن �ل�صريبة �لمحلية من تعاني من غياب �الن�صجام و�لفعالية ب�صبب فر�س �صريبة �صعيفة 

�لمو�جهة  على  تنبني  ما  غالبا  و�لمقاوالت  و�لمو�طن  �ل�صر�ئب  �إد�رة  بين  �لعالقة  وكون  �لمردودية، 

و�الإكر�ه، لكونها تقوم على ميز�ن قوى مختل، مما يوؤدي �إلى خلق مناخ من �نعد�م �لثقة و�صعور بالظلم 

و�الإجحاف ال ي�صاعد على ن�صاأة ح�س مدني جبائي. 
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كما �أن �الإجر�ء�ت �ل�صريبية �لتحفيزية �لتي تبلغ كلفتها �أكثر من 32 مليار درهم ال تر�فقها تحليالت 

منتظمة من حيث تقييم نجاعتها �أو �أثر �ال�صتبعاد �لناجم عنها. 

و��صتناد� �إلى هذ� �لت�صخي�س، يقدم �لتقرير �قتر�حات تلتقي عند �صرورة �لقيام باإ�صالح هيكلي �صمولي 

للنظام �لجبائي �لمغربي كفيل ببث �ل�صعور بوجود عد�لة �صريبية، و�لم�صاعدة على خلق �لثرو�ت وت�صجيع 

�ال�صتثمار�ت �لمنتجة و�لم�صاهمة في �لتما�صك �الجتماعي عبر نظام الإعادة �لتوزيع و�لت�صامن. وتنتظم 

تو�صيات �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �لمتعلقة بهذ� �الإ�صالح �لبنيوي حول �لتوجهات �لخم�س �لتالية:

نظام �صريبي يتكامل و�لمحاور �الأخرى لل�صيا�صات �لعمومية �صعيا �إلى تحقيق �لعد�لة �الجتماعية؛  .1

توزيع عادل للعبء �ل�صريبي و�لمحافظة على �لقدرة �ل�صر�ئية للطبقة �لمتو�صطة؛  .2

نظام �صريبي كفيل بمحاربة �لم�صاربات و�القت�صاد غير �لمهيكل وت�صجيع �لقطاع �لمنتج و�ال�صتثمار�ت؛  .3

نظام �صريبي يتحمل ق�صطا من تمويل التغطية ال�صحية ق�صد و�صع حد لل�صغوط الممار�صة على   .4

�الأجر�ء وكلفة �ل�صغل؛

نظام �صريبي كفيل بخلق مناخ من �لثقة بين �الإد�رة �ل�صريبية ود�فعي �ل�صر�ئب.   .5

8.1.3.2.    النهو�س بالم�صاواة بين الرجال والن�صاء

تم تبني �لتقرير حول »�لنهو�س بالم�صاو�ة بين �لرجال و�لن�صاء، �لجانب �لمعياري و�لموؤ�ص�صاتي« ب�صبه 

�إجماع الأع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، في دورته �لعادية �لحادية و�لع�صرين، �لمنعقدة 

بتاريخ 29 نونبر 2012. 

يالحظ �لتقرير �أن ق�صية �لم�صاو�ة بين �لرجال و�لن�صاء ت�صكل مبد�أ يتنزل في قلب �لتنمية �القت�صادية 

و�الجتماعية، ور�فعة قوية للت�صدي الأ�صكال �لتفاوت و�لالم�صاو�ة. يتعلق �الأمر بو�جب معياري وموؤ�ص�صاتي 

ي�صائل �لدولة حول قدرتها على فر�س �حتر�م �لقانون و�الن�صجام مع روح ومنطوق مقت�صيات �لد�صتور. 

ويقدم �لتقرير تو�صيات كفيلة باإ�صفاء �لفعالية على مبد�أ �لم�صاو�ة بين �لجن�صين عبر مطالبة �ل�صلطات 

�لعمومية بما يلي: 

في هذ�  �لعمومية  �ل�صيا�صات  ويوجه  �لمر�أة  تجاه  �لميز  على  ويعاقب  ويمنع  يحدد  قانون  �إ�صد�ر   .1

�لمجال طبقا للد�صتور �لذي تبناه �لمغرب في 11 دجنبر 2011 و�التفاقيات �لدولية �لتي �صادقت 

عليها بالدنا؛

وتزويدها  �لميز،  �أ�صكال  كل  ومحاربة  �لمنا�صفة  هيئة  باإن�صاء  �لمتعلق  للقانون  �ل�صريع  �لتبني   .2

ب�صالحيات مو�صعة؛

�عتماد �إجر�ء�ت دقيقة وطوعية هادفة �إلى تح�صي�س مجموع مكونات �لمجتمع بمبد�أ �حتر�م �لم�صاو�ة   .3

بين �لجن�صين في مختلف �لميادين.  
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 9.1.3.2.    جعل اأماكن العي�س عن�صرا اأ�صا�صيا في �صيا�صة تعمير الف�صاءات الح�صرية والقروية

تم تقديم �لتقرير حول »�أماكن �لعي�س و�لفعل �لثقافي« – �لذي كان مبرمجا في 2012 في �إطار �الإحاالت 

وخ�صع للمناق�صة خالل �لدورة �لعادية �لو�حدة و�لع�صرين للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي  �لذ�تية – 

�لمنعقدة في 23 دجنبر 2012، لكن لم تتم �لم�صادقة عليه �إال في يناير 2013.

و�لريا�صية و�لخ�صر�ء، ومقاهي �النترنيت  �لثقافية  (�لف�صاء�ت  �لعي�س  �أماكن  �أن  �لتقرير  يالحظ هذ� 

�ل�صكان وتفتح �صخ�صياتهم وتطوير  �أ�صا�صيا لتحقيق رفاه  �ل�صباب) بالمدن و�لقرى تمثل عن�صر�  ودور 

بعين  يوؤخذ  �أن  دون  ت�صتحدث  ما  غالبا  لكنها  و�الإبد�عية.  و�لثقافة  �لفن  ون�صر  �الجتماعية  �لرو�بط 

�لعقليات  تطوير  في  دور  من  به  ت�صطلع  وما  �لوطنية،  �لهوية  تر�صيخ  في  �أثر  من  تحدثه  ما  �العتبار 

�لف�صاء�ت  هذه  تقوم  باأن  بالمغرب  �لعي�س  �أماكن  حكامة  ت�صمح  وال  و�النفتاح.  �لحد�ثة  قيم  وتثبيت 

بالدور المنوط بها على اأح�صن وجه، لت�صاهم لذلك في تطوير الروابط الجتماعية. وفي هذا الإطار، 

يو�صي �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي بجعل هذه �الأماكن عن�صر� محوريا في �صيا�صة تعمير 

�لف�صاء�ت �لح�صرية و�لقروي، وبخا�صة من خالل: 

�عتماد �إطار ت�صريعي �أكثر �إلز�ما، مع خلق تن�صيق �أمتن بين مجموع �لمتدخلين على �لم�صتوى �لتر�بي؛  .1

خلق تدبير وظيفي مرن يقوم على مقاربة ت�صاركية، ويركز على الروابط الجتماعية ويعمل على   .2

تطوير موؤهالت �ل�صكان وعلى تفتح �صخ�صيتهم.

10.1.3.2.    تحليل في منت�صف ال�صنة للظرفية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية

تم تقديم �لتقرير �لتحليلي لمنت�صف �ل�صنة للو�صعية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية – �لذي كان مبرمجا 

في 2012 في �إطار �الإحاالت �لذ�تية – وخ�صع للمناق�صة خالل �لدورة �لعادية �لثانية و�لع�صرين للمجل�س 

�القت�صادي و�الجتماعي، �لمنعقدة في 23 دجنبر 2012، لكن لم تتم �لم�صادقة عليه �إال في يناير 2013.

يبرز �لتقرير �لتحليلي �أن �لتطور�ت �لمر�صودة �صنة 2012 توؤكد ��صتمر�ر معاناة �القت�صاد �لوطني من �أوجه 

ه�صا�صة هيكلية، متمثلة على �لخ�صو�س في �صعف �لتناف�صية وعجز �لتجارة �لخارجية، �إ�صافة �إلى �صخامة 

�أوجه �لعجز �الجتماعي، مما ي�صكل تحديا كبير� �أمام ��صتد�مة �لنموذج �لتنموي. 

وي�صدد �لتقرير على مجموعة من �لمو�طن �لتي تتطلب يقظة وعناية �أكبر، وهي ترتبط بمخاطر �آفاق 

�لنمو، و�ختالل ميز�ن �الأد�ء�ت و�إقر�ر �صلم �جتماعي م�صتد�م. ويدعو �لتقرير �أخير� �إلى و�صع حد لمناخ 

�النتظارية �لذي ميز ق�صما كبير� من �صنة 2012 و�إلى �ال�صتفادة من ��صتر�تيجيات �إعادة �النت�صار تح�صبا 

لما بعد �الأزمة. ولهذه �لغاية، يعتبر تح�صين �لمنظورية في مجال �ل�صيا�صات �لعمومية، و�إقر�ر مناخ �جتماعي 

م�صتقر وم�صتد�م، بمثابة مد�خل �صرورية.  
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2.3.2.   االإحاالت 

قدم �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي ر�أيين �ثنين في �إطار �الإحاالت �لذ�تية �لموؤ�ص�صاتية خالل 

�صنة 2012، و�صاغ تقرير� و�حد�.

1.2.3.2.    راأي يخ�س م�صروع القانون االإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�صتدامة

�صادق �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي باالإجماع على ر�أي �لمجل�س �لمتعلق بم�صروع 

للمجل�س،  و�لع�صرين  �لو�حدة  �لعادية  �لدورة  وذلك خالل  �لم�صتد�مة،  و�لتنمية  للبيئة  �لوطني  �لميثاق 

�لمنعقدة بتاريخ 29 نونبر 2012. 

يبرز �لتقرير �أن م�صروع �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة ي�صتجيب للمقت�صيات �لجديدة �لو�ردة 

في �لد�صتور، و�أنه يف�صل �لقول في توجهات �لميثاق �لوطني، ويبين ما تنطوي عليه من مبادئ وحقوق 

�إلى �صرورة خلق  وو�جبات وم�صوؤوليات مرتبطة بكل �الأطر�ف �لمعنية. وال ين�صى مع ذلك لفت �النتباه 

�الن�صجام بينه وباقي �ل�صيا�صات و�ال�صتر�تيجيات �لقطاعية و�لتر�بية و�لن�صو�س �لقانونية �لقائمة، وي�صدد 

�أي�صا على �صرورة تو�صيح بع�س �لمفاهيم، درء� لكل �أوجه �ل�صطط �لتي تلحق �صرر� بالتنمية �لم�صتد�مة.

ويو�صي �لتقرير �إ�صافة �إلى ذلك بتحديد �آجال تفعيل �لمبادئ �لمن�صو�س عليها في �لقانون، مع �حتر�م 

مقاربة ت�صاركية، بما يمكن من �لتطبيق �لمنظم و�لفعلي لالآلية �لجديدة.

ويوؤكد تقرير �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي خ�صو�صا على ما يلي: 

تعزيز �لبعد �الجتماعي للتنمية �لم�صتد�مة، عبر تعميم �لتربية و�لتعليم ومر�فقة ودعم �لمنظمات   .1

غير �لحكومية؛

�لتحقيق �لملمو�س للفر�س �القت�صادية �لناجمة عن تطبيق هذ� �لن�س �لقانوني، متمثال في �نبثاق   .2

�قت�صاد �أخ�صر وتمويل خا�س �أخ�صر ونظام جبائي بيئي تحفيزي؛

�آليات حكامة بيئية من �أجل تحقيق تن�صيق �أف�صل بين مختلف �لفاعلين �لموؤ�ص�صاتيين،  ��صتحد�ث   .3

�لقانون- �لفاعلين، وتخطيط تدريجي للمتطلبات �لجديدة لم�صروع  و�لتز�مات تعاقدية بين هوؤالء 

�الإطار.

2.2.3.2.    التقرير والراأي حول المبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية

�صادق �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي باالإجماع على �لتقرير و�لر�أي �لمتعلقين بـمو�صوع 

»�لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية: تحليل وتو�صيات«، خالل �لدورة �لثالثة و�لع�صرين للمجل�س، �لمنعقدة 

بتاريخ 31 يناير 2013. 

يبرز �لتقرير �أن مفهوم �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية يعبر عن �لتز�م �صيا�صي �صادر عن �أعلى �صلطة 

في �لبلد بمحاربة �لفقر �لقروي و�أي�صا �الإق�صاء �لح�صري و�له�صا�صة. كما �أن هذ� �لمفهوم يحتفظ بكل 

�أول  �لب�صرية  للتنمية  �لوطنية  �لمبادرة  تفعيل  وي�صكل  �ل�صيا�صي.  لل�صياق �الجتماعي  نجاعته ومالءمته 
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تجربة في �عتماد مقاربة ت�صاركية ومندمجة، تتكامل وتبني منهجية ال مركزة وال مركزية. ومن نتائج 

�الجتماعية  للهند�صة  وتطوير  �لتر�بي،  �لم�صتوى  في  هامة  م�صاركة  دينامية  خلق  �لمبادرة  بهذه  �لعمل 

وتن�صيط للقطاع �لجمعوي. وقد تحققت مجموعة هامة من �لم�صاريع خالل �لمرحلة �الأولى من تطبيق 

�لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، عن طريق ر�صد غالف مالي تجاوز كل �لتوقعات، بف�صل �الأثر �لناتج 

عن �لمبادرة بو�صفها ر�فعة تنموية.  

ويطرح �لتقرير �صوؤ�ل موقعة �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية وتر�صخها في حقل �ل�صيا�صات �لعمومية 

للتنمية �لب�صرية وتملكها من قبل مجموع �لفاعلين، كما ي�صير �لتقرير �إلى بع�س �أوجه �لنق�س متمثلة في 

طريقة ��صتغال هيئات حكامة �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، ونوعية �لم�صاركة، وتقاطع �ل�صيا�صات 

العمومية، في ارتباط مع التنمية الب�صرية والتخطيط الممتد على مدى عدة �صنوات. ورغم اأن مجموعة 

من �الإجر�ء�ت �لت�صحيحية قد �أنجزت في �إطار �لمرحلة �لثانية من �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، 

فاإن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي يقترح خم�س تو�صيات: 

�إدماج مفهوم �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية في روؤية �صمولية للتنمية �لب�صرية  وتعزيز تقاطعها   .1

مع �ل�صيا�صات �لقطاعية �الأخرى؛

ماأ�ص�صة �أجهزة �لحكامة �لمركزية وتعزيز دور �لمر�صد �لوطني للتنمية �لب�صرية؛  .2

�لب�صرية  للتنمية  �لوطنية  �لمبادرة  �أعمال  بين  �لتكامل  وخلق  �لتر�بي،  �لت�صاركي  �لم�صل�صل  تقوية   .3

وخطط �لتنمية �لجماعية؛

�لدولة  بين  �صنو�ت  عدة  على  ممتدة  عقود-بر�مج  �إبر�م  عبر  �لم�صاريع  ��صتمر�رية  على  �لحر�س   .4

و�لجماعات �لمحلية و�لجمعيات �ل�صريكة ق�صد تدبير �لبنيات �لتحتية و�لبر�مج؛

�لتنمية  ل�صالح  كبرى  عقود  ت�صجيع  على  �لب�صرية،  للتنمية  �لوطنية  بالمبادرة  عالقة  في  �لعمل،   .5

�لب�صرية ��صتناد� �إلى مرجعية �لميثاق �الجتماعي �لذي يقترحه �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

و�لبيئي.

4.2.  التظاهرات المنظمة

�إ�صافة �إلى ما �صبق، فاإن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، نظم �أربع تظاهر�ت، �صعيا �إلى دعم 

اأعماله الأخرى والم�صاركة في النقا�صات والت�صاوؤلت التي لها ارتباط بالم�صلحة العامة:

ور�صة عمل لتقديم �لميثاق �الجتماعي (فبر�ير 2012)؛ •

ور�صة حول �إدماج �ل�صباب (�أبريل 2012)؛ •

ندوة حول قابلية �لت�صغيل (�أبريل 2012)؛ •

ندوة دولية حول �الأمن �لغذ�ئي (نونبر 2012). •
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5.2.  العالقات العامة والدولية

عقد �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �لعديد من �لندو�ت �ل�صحفية، و�صارك في �لكثير من 

التظاهرات الوطنية والإقليمية، لترويج �صورته لدى الراأي العام واإثبات ح�صوره الوازن. وقد ظل لقاء 

�لمجل�س بو�صائل �الإعالم موعد� قائما طيلة �ل�صنة. 

وفيما يخ�س �أن�صطة �لمجل�س �لدولية و�نفتاحه على بلد�ن �لعالم، فاإنه �هتم بالتعاون �لدولي مركز� على 

ن�صيط في  فالمجل�س ع�صو  و�أوروبا.  �إفريقيا  �لمغرب، وهما  �إلى  بالن�صبة  باالأولوية  منطقتين تحظيان 

»�تحاد �لمجال�س �القت�صادية و�الجتماعية و�لموؤ�ص�صات �لمماثلة �لفر�نكفونية«. وفي هذ� �الإطار، نظم 

المجل�ص القت�صادي والجتماعي والبيئي بالمغرب عدة لقاءات مع هذه الموؤ�ص�صة، و�صاهم بن�صاط في 

�صياغة ميثاق �جتماعي م�صترك. وعقد �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �جتماعات مع رئي�صي 

و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  مع  �تفاقية-�إطار  ووقع  و�لموريتاني،  �لجز�ئري  �لمجل�صين 

لدولة بنين في دجنبر 2012، كما وقع مع �للجنة �القت�صادية و�الجتماعية �الأوروبية في يوليوز 2012 

تعاون  وتعزز   .4 تري�صميد  م�صروع  وفي  الأورو-متو�صطي  الموؤتمر  في  بن�صاط  و�صارك  تعاون،  اتفاقية 

�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي مع كل من فرن�صا و�إ�صبانيا خالل �صنة 2012 بتنظيم �لعديد 

من �لزيار�ت و�لتبادل �لمنتظم للمعلومات. 

6.2.  اأنظمة االإعالم والتوا�سل

�أعطى �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي في مجال �لتو��صل �الأولوية للنهو�س بالعمل �لتعاوني 

و�لمقاربة �لت�صاركية عبر: 

تعزيز �الأر�صية �لمعلوماتية للمجل�س (�لر�صائل �الإليكترونية، �النترنيت �لد�خلي، �الأمن و�ال�صتغالل...)؛ •

�إن�صاء قاعة تقنية ت�صم �أنظمة مر�قبة �لولوج، وفيديو �لمر�قبة، و�لهاتف عبر ميثاق �الإنترنيت و�ل�صبكات؛ •

�إن�صاء �أر�صية مندمجة للتو��صل بالفيديو؛ •

�إن�صاء تطبيق للت�صويت �الإليكتروني. •

كما عزز �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي ونّوع �أدو�ت �لتو��صل، وذلك من خالل: 

طرح �صتة مو�صوعات للنقا�س في �لمنتدى �لمو�طن »�لمبادرة لكم«؛ •

��صتحد�ث �أدو�ت تو��صل �أكثر دقة لتقديم �أعمال �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي؛ •

تغيير �أبو�ب ت�صفح �لموقع �لموؤ�ص�صاتي للمجل�س على �الإنترنيت؛ •

�إطالق نظام �لن�صر�ت �ل�صوتية Podcasting و�لتلفزة على �الإنترنيت Web TV؛  •

و�صع عالمات ت�صوير د�خل وخارج مقر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي. •
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من جانب �آخر، �أطلق �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي عملية تفكير حول ��صتر�تيجيته �لتو��صلية. 

وقد تم �إعد�د م�صروع �أول يقوم على �أهد�ف �لمجل�س و�لتو��صل �لخارجي و�لد�خلي.

كما عمد �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �إلى تب�صيط عمل �إد�رة �لمجل�س، وذلك عبر: 

�إن�صاء نظام لتدبير �لت�صجيالت ب�صريا و�صمعيا؛ •

و�صع م�صاطر لن�صر �أعمال �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي؛ •

7.2.  المنجزات االإدارية والمالية

تميز �ل�صق �لمرتبط بالمو�رد �لب�صرية خالل �صنة 2012 بما يلي: 

تعزيز الموارد الب�صرية بالمجل�ص القت�صادي والجتماعي والبيئي بتوظيف �صبعة اأ�صخا�ص؛ •

ت�صوية �لو�صعية �الإد�رية لم�صتخدمي �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي عبر �الأد�ء �لموؤقت  •

المتعلق ب�صروط التوظيف واأداء رواتب م�صتخدمي المجل�ص القت�صادي والجتماعي؛

انخراط م�صتخدمي المجل�ص القت�صادي والجتماعي والبيئي  في منظمات الحتياط الجتماعي؛ •

�إبر�م عقود �لتاأمين لتغطية م�صتخدمي و�أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �صد مخاطر  •

حو�دث �ل�صغل و�لم�صوؤولية �لمدنية للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي تجاه �أطر�ف خارجية؛

تح�صين اإطار العمل وظروفه. •

فيما يتعلق بالو�صائل �للوج�صتية، تحققت عدة �إنجاز�ت يبرز منها على وجه �لخ�صو�س: 

�إلى  • �أن�صطة �لمجل�س  تهيئة وتجهيز �لمقر �لجديد للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، ونقل 

�لمقر �لجديد؛

تجهيز �أربع قاعات لالجتماعات، ومنها قاعة للجل�صات �لعامة تتوفر على نظام �لتو��صل بالفيديو؛ •

�لمو�كبة �الإد�رية و�لمالية و�للوج�صتية الأعمال �للجان وهيئات �لمجل�س �الأخرى. •

وتجدر �الإ�صارة، فيما يخ�س �صق �أدو�ت �لتدبير �إلى ما يلي: 

رقمنة نظام تدبير تعوي�صات �الأع�صاء؛ •

�عتماد نظام �لتدبير �لمندمج للنفقات كنظام وحيد لتدبير نفقات �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي  •

و�لبيئي؛

��صتحد�ث �لوكالة régie ؛ •

 و�صع دليل لم�صاطر تدبير �لمديرية �الإد�رية و�لمالية. •



103

التقرير ال�صنوي 2012

8.2.    نفقات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

ر�صد للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي ميز�نية عامة قدرها 111.681.000 درهما بر�صم �صنة 

2012، لتمويل نفقات ت�صييره وتجهيزه. 

درهما   3.924.308،56 ومبلغ  للت�صيير  كنفقات  درهما   51.032.632،24 مبلغ  منها  خ�ص�س  وقد 

كنفقات للتجهيز، �أي بن�صبة تنفيذ لميز�نية 2012 تبلغ 50 بالمائة.

9.2.  خطة العمل ل�صنة 2013

�صيت�صمن برنامج عمل �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �صنة 2013، �إ�صافة �إلى تقريره �ل�صنوي، 

و�لتقرير حول نموذج �لتنمية �لجهوية في �الأقاليم �لجنوبية، مو��صلة مو�صوعات �الإحالة �لذ�تية ل�صنة 

للتعديل  �لبرنامج خا�صعا  2013. ويظل هذ�  2012، و�إعطاء �النطالقة لمو��صيع جديدة بر�صم �صنة 
ح�صب �إحاالت �لحكومة و�لبرلمان.  

3.   التقييم الذاتي للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي والبيئي بر�سم �سنة 2012

�نعقدت في �صهر فبر�ير 2013 �جتماعات تن�صيق مع �لفئات �لخم�س �لمكونة للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

و�لبيئي. و�صكلت تلك �الجتماعات منا�صبة لفح�س ح�صيلة �لمجل�س ل�صنة 2012 و�لبحث عن �صلب �لتح�صين 

�لممكنة. 

�أن  يعتبرون  و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  �أع�صاء  �أن  �لذ�تي  �لتقييم  هذ�  خالل  من  تبين  وقد 

�لمجل�س ��صتطاع في �أقل من �صنتين �أن يحتل مكانة بين موؤ�ص�صات �لبالد، وبد�أ ي�صطلع بدوره، كما ين�س عليه 

�لد�صتور، في تنمية �لديمقر�طية �لت�صاركية. 

ويعتبر �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �أنه �إذ� كانت �لح�صيلة �إيجابية، فاإنها تبقى مع ذلك 

ه�صة، مما ي�صتدعي �إيالء �لعناية، خالل �صنة 2013، �إلى دعم مكت�صبات �لمجل�س و�صمان ديمومتها. كما �أجمع 

�الأع�صاء على �عتبار منهجية �ال�صتماع لمكونات �لمجتمع �لمدني عن�صر� �أ�صا�صيا في نجاح مهمة �لمجل�س 

�القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي. وقد �أ�صارت كل �لفئات �إلى �أنه لم يكن من �لممكن تحقيق هذه �لنتائج دون 

تطوير عالقة �لثقة بين �الأع�صاء وت�صجيع ثقافة �لحو�ر و�حتر�م �الختالفات، وكذ� رغبة �لفئات جميعا في 

�لبحث عن و�صائل لتقريب وجهات �لنظر في ما بينها.

وقد �أ�صار �الأع�صاء في �الآن ذ�ته �إلى �أن تح�صين فعالية �لمجل�س و�الرتقاء بم�صد�قيته ي�صتدعي تجاوز عدد من 

�لتحديات �لتي ال تز�ل قائمة. وبهذ� �ل�صدد، تم تحديد عدد من �صبل �لتح�صين �لممكنة، وهي:
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تقييم د�ئم للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي قيا�صا �إلى �الأهد�ف �لتي �أن�صئ من �أجلها و�لقيمة  •

�لم�صافة �لتي يقدمها ب�صفته:

مر�صد للمجتمع و�صوت للمجتمع �لمدني �لمنظم: قدرة على �الإن�صات، در��صات ميد�نية...؛ .

ف�صاء للنقا�س و�لحو�ر وتقريب وجهات �لنظر �لمت�صاربة: تثمين �لفئات، و�لنقا�صات متعددة �الأطر�ف...؛ .

قوة �قتر�حية ذ�ت م�صد�قية تهم مو��صيع مجتمعية و�الإ�صالحات �لمهيكلة: وجاهة �لمو��صيع، �لقدرة  .

�ال�صتباقية.

دعم �أعمال �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي و�لتعريف بها، من خالل: •

م�صاعفة �الجتماعات مع رئي�س �لحكومة و�لوزر�ء �لمعنيين و�للجان �لمعنية من غرفتي �لبرلمان؛ .

تطوير �أدو�ت تقديم �آر�ء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي لو�صعها في متناول �الأع�صاء؛ .

عقد لقاء�ت لتقديم �آر�ء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي و�لترويج لها؛ .

تعزيز م�صاركة �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي في �للقاء�ت و�لتظاهر�ت �لوطنية و�الإقليمية  .

للترويج �أكثر الإنتاجات �لمجل�س؛

تتبع �آر�ء وتو�صيات �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي من خالل: •

مطالبة �لحكومة و�لبرلمان، طبقا للباب �لتا�صع من �لقانون �لتنظيمي، بطلب �لح�صول على معلومات  .

عن ماآل �آر�ء �لمجل�س؛ 

�إنجاز در��صات لالآثار �لناجمة عن �أعمال �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي؛ .

دعم ��صتر�تيجية �لتو��صل، من �أجل تح�صين �لتو��صل �لد�خلي و�لخارجي للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي  .

و�لبيئي من حيث �لر�صائل و�لم�صتهدفين و�أدو�ت �لتو��صل.

تعزيز �إنتاج �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي، عبر: •

�لتركيز �أكثر على جودة �لتقارير و�الآر�ء، خا�صة و�أن عدد �الإحاالت �لموؤ�ص�صاتية ما �نفك يرتفع؛ .

�لحر�س على �الن�صجام �لعام للتقارير؛ .

 �لحر�س على جودة �لتو�صيات بالتمييز بين �لتو�صيات �لتي لها �صبغة عمومية عن تلك �لتي هي �أكثر  .

�إجر�ئية؛

�الأفكار  . �ختمار  وفترة  ومالءمتها،  �لمو��صيع  (وجاهة  حد  �أق�صى  �إلى  �لتقارير  �إنتاج  �صل�صلة  تح�صين 

و�لمو��صيع، و�لتو�زن بين مر�حل �ال�صتماع و�لتحليل و�لنقا�صات، وغير ذلك)؛

تنظيم �أ�صكال �لتاآزر و�لتكامل بين �للجان �لد�ئمة. .
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تح�صين طريقة ��صتغال �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي �إلى �أق�صى حد للرفع من �إنتاجيته �لعامة،  •

وذلك من خالل:

�إحد�ث مركز وثائقي وبنك للمعطيات وتتبع للمو��صيع �لتي تهم �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي؛ .

تعزيز �لتن�صيق بين �لفئات �لمكونة للمجل�س؛ .

�لرفع من درجة م�صاركة �الأع�صاء عن طريق ��صتعمال �لتو��صل بالفيديو؛ .

ت�صهيل تبادل �الأفكار بين �أع�صاء �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي عبر ��صتعمال �صبكات �لتو��صل  .

»لينك« على �الإنترنيت؛

�لنظام  . �لممار�صات؛�إر�صاء  �أف�صل  على  و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  و�أطر  �أع�صاء  تكوين 

�الأ�صا�صي للم�صتخدمين و�الأعمال �الجتماعية.

�إر�صاء �لنظام �الأ�صا�صي للم�صتخدمين و�الأعمال �الجتماعية. .
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فئة الهيئات والجمعيات الن�صيطة في 

مجاالت االقت�صاد االجتماعي والعمل 

الجمعوي

72.    �لزهرة ز�وي 
73.    جو�د �صعيب
74.    حكيمة ناجي

75.    �صيدي محمد كاوزي
76.    طارق �ل�صجلما�صي

77.    عبد �لحميد �لجمري
78.    عبد �لرحيم ك�صيري 

79.    عبد �لمولى عبد �لمومني
80.    كريمة مكيكة

81.    لال نزهة �لعلوي
82.    ليلى بربي�س

83.    محمد بن �صعبون
84.    محمد مو�صتغفر

85.    محمد بنقدور
86.    محمد �لخاديري

87.    و�فية �لعنتري
فئة ال�صخ�صيات المعينة بال�صفة

88.    �أحمد �لتجاني �لحليمي �لعلمي
89.    �دري�س �ليزمي
90.    خالد �ل�صد�دي

91.    ر�صيد بن �لمختار بن عبد �هلل
92.    �صعيد �أحميدو�س

93.    �صكيب تازي �صدقي 
94.    عبد �للطيف �لجو�هري 

95.    عثمان بنجلون 
96.    محمد �لعلوي �لعبدالوي

97.    رئي�س مجل�س �لجالية �لمغربية   
         بالخارج

98.    �لرئي�س �لمنتدب للمجل�س �الأعلى  
         للتعليم
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�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي

2336-0461 ردمد :

MO 24 56 2013 �الإيد�ع �لقانوني :
978-9954-9389-0-4 ردمك :



       الهاتف :                                         الفاك�س :

contact@ces.ma : البريد الإلكتروني

تقاطع زنقة الم�شم�س وزنقة الدلبوت، قطاع 10، مجموعة 5

حي الريــــا�ض، 100 10 - الربــــــاط

المجل�س القت�شادي والجتماعي والبيئي

 +212 (0) 538 01 03 00 +212 (0) 538 01 03 50

www.cese.ma


